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RESOLUTIE BOECK

GEHOUDEN TOT

ALBLASSERDAM

BEGONNEN ANNO

1663

Transcriptie door G. Ouweneel, Alblasserdam

/1/
[1. 28 september 1663, de Kijfkade]
Schout en heemraden van den dorpe ende lande van Alblasserdam, hebben gekeurt en
geordonneert, keuren en ordonneren bij desen, dat de kade genaempt de Kij ffkade, sijnde
de waterscheijdinge tusschen Alblas en de Vinckepolder besuijden den ambachte van
Alblasserdam voornoemt, gemaeckt sal moeten werden op het laeghste een voet hooger en
op de andere plaatsen naer advenant. Item ses voet aenleggens, en drie voet op de kruijn
en daer de kade hooger is niet te mogen affnemen om op het laeghste te brengen, maer
hetselve te laeten als het is, mitsgaders de rijs staende op deselve kade ter wijt te van acht
voet op te ruijmen, omme alsoo een gelijcke en bequaeme kade voortaen te onderhouden,
volmaeckt en gedaen te sijn op den XIIe november 1663: sijnde daeghs naer St. Maerten.
Lasten en bevelen eenen ijgeli jcken diet aengaen mach hem hier naer te reguleren, alles op
poene dat tegens de gebreeckige geprocedeert sal werden bij inrijdende schouwe.
Aldus gekeurt en geordonneert bij 't Collegie van Schout en heemraden voornoemt,  op den
XXVIIIen September XVIc drie en tsestigh.

Ter ordonnantie van deselve,
Mij present, Secretaris
Wm. van Dijck, 1663.

[2. 28 september 1663, maandeli jkse rechtdag]
Ten selven dage is bij Schouth en heemraden voornoemt geresolveert en gearresteert dat
men van nu voortaen op den eersten woensdach in de maent geduijrelijck v an maent tot
maent sullen houden eenen ordinaris recht en buijrdijndach omme alle questien en
verschillen tusschen eenige inwoonders rijsende alsdan te decideren en rechte als naer
behooren, te vergaderen s'morgens ten negen uijren ten huijsen vanden Schout alhier tot
Alblasserdam.
Actum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve,
Mij present, secretaris
Wm. van Dijck, 1663.

/2/
[3. 12 oktober 1663, de Kijfkade]
Eersame vrouw, seer discrete Heren Schout en heemraden tot  Alblas.
Wij  senden Ued hier toe seeckere keure op de Kijffkade, sijnde de waterscheijdinge
tusschen UE. ambacht en de Vinckepolder, bij ons laest op den 28e September gearresteert.
Ende alsoo wij bevinden dat bij  UE. Collegie van allen ouden tijden op onse keure en
ordonnantie de voorsz. kade is gerepareert of fte onderhouden, soo is dit ons versoeck, dat
UE. Collegie geliefft ordre te stellen dat de voorsz. keure als voor desen volgens den teneur
vandt nevensgaende biljet mach werden geeffectueert en naergecomen, waer op wij ons
volcomentlijck verlaeten, en desen affcortende sullen wij altoos bethonen te sijn en blijv en,
Alblasserdam desen 12 en October 1663. 

UE. goede vrunden uijt  den naem en van wegen
Schout en heemraden van Alblasserdam, als
Sectretaris,
Wm. van Dijck, 1663.

[4. 13 november 1663, de Kijfkade]
Op den XIIIen november XVIc drieentsestich de voorsz. Ki jffkade ingevolge van de
voorenstaende keure gevisiteert en bevonden bij die van Alblas daer noch niet aen
begonnen hadde, en alsdoen geresolveert de saecke uijt te stellen, ter tijt en wijle den
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ambachtsheer alhier neffens haer vergadert soude sijn, en alsdan te arresteren t'gunt ten
meesten dienste vant voorsz. gemeenelandt sal bevonden werden te behooren.
Actum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve
Mij present, Secretaris
Wm. van Dijck, 1663

/3/
[5. 21 november 1663, de Kijfkade]
Den XXIen november 1663 is bij Schout en heemraden van Alblasserdam (vermits
bevonden wert datter int verstandt vande voorn. keure eenich different tusschen beijde
soude mogen sijn) geresolveert den Secretaris op morgen sich te verv oegen aen den
Schout van Alblas en denselven uijt haren name v ersoecken op morgen ten een offte twee
uijren neffens sijne heemraden op offte ontrent de voorsz. kade te laeten vinden, omme
alsdan den anderen van alles volcomen bericht te doen, en den een des anders meeninge te
verclaeren, en indien haer op d'selve uijre het  niet soude comen te passe comen, alsdan een
precijs uijr ende dach te ordonneren, en sijn wedervaren schriftelijck te relateren.
Actum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve
Mij present, Secretaris
Wm. van Dijck, 1663

[6. 22 november 1663, de Kijfkade]
Uijt crachte vande voorenstaende resolutie en authorisatie bi j Schout en heemraden van
Alblasserdam op gisteren gearresteert en verleendt, hebbe ick ondergeschreven Secretaris
van Alblasserdam mij gevonden en getransporteert aenden Schout v an Alblas, en hem
deselve resolutie van woorde te woorde voorgelesen en met eenen geinsinueert heden ten
een offte twee uijren aldaer in loco neffens Schout en heemraden van Alblasserdam te
compareren, omme aldaer met den anderen over t 'voorsz. subiect te communiceren, en
t'different offte misverstandt dat inde voorsz. keure soude mogen sijn, den anderen te
interpreteren, daer op miju den voorsz. Schout tot antwoort gaf f, wij nemen aen de kade
genaempt t'Siewijntgie voor t'winterwater te bewaeren, maer niet gesint te sijn deselve kade
voor innundatie te bewaeren, offte eenen heelen voet te verhoogen, en dat (naer sijn
sustinue) om die redenen die van Alblasserdam noijt diergel ijck recht van keuren, maer wel
aengaende t'winterwater daer op te hebben gehadt, en oock wel gesint te sijn tot
voorcominge van processen, tsij sijlui jden tot Alblasserdam of fte die van Alblasserdam tot
Alblas te comen, omme alsdan mondelingh met den anderen over t'voorsz. subiect te
spreecken.

T'oirconde mijn handt den 22 en november 1663,
Wm. v an Dijck.

/4/
[7. 22 november 1663, de Kijfkade]
Op den selven XXIIen november 1663 geresolveert en den Schout en heemraden van Alblas
wettelijck doen daghvaerden, omme (volgens hare presentatie) in de voorenstaende
antwoorde geroert, met Schout en gerechten alhier over t'voorengeroerde different v ande
Kijffkade te confereren.
Actum ut supra.

Ter ordonnatie van deselve,
Mij present secretaris,
Wm. van Dijck, 1663.

[8. 27 november 1663, Kijfkade]
Op den XXVIIen november 1663: Schout en twee heemraden van Alblas op de voorgaende
citatie alhier tot Alblasserdam gecompareert,  hebben alsdoen aen Schout en heemraden
alhier versocht, en gepresenteert de kade genaempt t'Siewijntge van desen winter voor het
winterwater te preserveren, en alsdan tegen den aenstaenden somer te resolveren,  off sij de
kade genaempt de Kijf fkade op haere keure, hier vooren bij Schout en gerechten alhier
gedaen, sullen maecken, dan off  sij acte sullen passeren dat Schout en gerechten van
Alblasserdam voornoemt, hare keure en schouwe in desselffs plaets opt Siewijntge sullen
hebben, in welck versoeck en presentatie (onder expresse protestatie in dien t'selve bi j haer
niet wert geefectueert, te bl ijven op haer voorgaende gedaene keure, recht en
ongeprejudiceert), Schout en gerechten van Alblasserdam voornoemt geconsenteert
hebben, gelijck sij doen bij  desen. Actum ut supra.

Ter ordonnatie van deselve
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Mij present secretaris
Wm. van Dijck, 1663.

/5/
[9. 25 januari 1664, bestraten Kinderdijk]
Op den XXVen Januaij 1664: opt aenschrijvens van de Wel  Edele Vrouwe van
Alblasserdam, off te haer Ed. gecommitteerde, over t'subiect  van t'straeten van seecker ende
dijcks aende Kinderdijck,  sijn Schout en gerechten van Alblasserdam vergadert en daer op
geresolveert met  den eersten steen te coopen, en t'selve gedaen sijnde t'werck alsdan aen
den straetmaecker te besteden. Item de gedijckslaechden aen te seggen en expres te
bevelen, dat sij elcx voor hare hoffsteden den dijck op sijn behoorlijcke peijl en hoochte
soodrae den hoogen vloet wat begint te cesseren, en t'buijtelandt bequaem sal sijn, om
aerde daer uijt te haelen, te sullen maecken, op poene dat de gebreeckige sullen worden
voorbijgegaen, of fte bij andere middelen daer toe geconstringeert. Actum als boven.

Ter ordonnantie van deselve
Mij present secretaris
Wm. van Dijck, 1664.

[10. 2 april 1664, de Kijf kade]
Op den IIen April 1664, is bij Schout en heemraden alhier geresolveert, en den Secretaris
Van Dijck geauthoriseert, omme sich te voegen aen Schout ende gerechten tot Outalblas, en
deselve rechteli jck te insinueren, dat sijluijden sullen hebben te presteren ende voldoen haer
versoeck en presentatie aen Schout en gerechten van Alblasserdam op den 27 november
1663 verleden gedaen, en t'verdrach daer op alsdoen tusschen beijde Collegien van Alblas
en Alblasserdam gevallen, raeckende en belangende de Kijffkade hier voorenstaende, offte
dat bij gebreecke vandien tegens haer geprocedeert sal werden als naer rechten. Actum ut
supra.

Ter ordonnantie van deselve
Mij present secretaris
Wm. van Dijck, 1664.

[11. 4 april  1664, insinuatie Oud Alblas]
Uijt crachte van t'welcke ick ondergeschreven  Secretaris tot Alblasserdam mij
getransporteert hebbe aen den Schout van Outalblas en denselven niethuijs v indende,
hebbe deselve insinuatie aen sijn v rouw gedaen, die mij tot antwoort gaf f, als mijn man
thuijs compt, sal ick het hem wel seggen.

T'oirconden mijn handt den 4en April 1664. Wm. van
Dijck, 1664.

[12. 16 apri l 1664, insinuatie Oud Alblas]
In gevolge van de voorgaende authorisatie, hebbe ick ondergeschreven Secretaris tot
Alblasserdam, mi j nochmaels getransporteert binnen /6/ den dorpe van Outalblas, ten huijse
van den Secretaris aldaer, alwaer Schout en heemraden van den selven dorpe alsdoen
vergadert waren en hebbe deselve insinuatie alsdoen nochmaels aen t'voorsz. Collegie
gedaen, en expresselijck versocht ten eijnde sij souden resolveren, en v erkiesen, een van
beijde de presentatien bij haer in de v oorenstaende acte gedaen, dewelcke mij antwoorden
niet weigerich te sijn, maer gaerne alvoorens daer toe te treden, met Schout en gerechten
van Alblasserdam noch eens te spreecken, en alsdan over t'voorsz. subiect volcomentlijck te
resolveren, en tot het v oorsz. spreecken, in toecomende weeck, in presentie van de Ed.
Heer van Niwael Brecum etc. (des simpelijck tot wat tijde verwittight sijnde) genegen en
bereijt sijnde alhier te compareren, dit verclare ick Secretaris voornoemt mij alsdoen
wedervaren te sijn, en hebbe haer oock tot dien ei jnde gelaeten copien van de keure,
t'conditioneel verdrach, en dese laeste authorisatie.

T'oirconde mijn handt den 16en April 1664. Wm. van
Dijck, 1664.

[13. 25 april 1664, Oud Alblas zal keur uitvoeren]
Achtervolgende de voorgaende presentatie en naer voorgaende citatie, sijn alhier tot
Alblasserdam gecompareert Hui jmen Cornelis Sterrenburgh, Schout, Wi llem Wouters, en
Dirck Pouwels, heemraden tot Outalblas, en alsdoen bij deselve inden naem van t'geheele
Collige [sic! ] aldaer gepresenteert en aengenomen de keure alhier fol. 1 staende [blz. 1]
voor baeffmis deses jaers 1664, volcomentlijck te sullen effectueren en naercomen, in
welcke presentatie Schouth ende heemraden van Alblasserdam (onder expresse protestatie
bij mancquement vandien) hebben geconsenteert en aengenomen, gelijck sij doen bij desen. 
T'oirconde getekent den XXVen april 1664 bij t'volle Collegie, exempt Redelijckheijt.
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Ter ordonnantie van deselve
Mij present secretaris
Wm. van Dijck, 1664.

/7/
[14. .. april 1664, rekening Alblasserwaard]
Op den .. [door Van Dijck opengelaten] April 1664, hebben Schout en heemraden van
Alblasserdam, op t'aenschrijvens vant Collegie v an de heeren dijckgraeff  en heemraden van
den Alblasserwaert tot hooren sluijten en opnemen van de ordinaire oncosten van de voorsz.
weert Ao 1664. Uijt den haren daer toe gecommitteert Claes Sterrenburgh, dewelcke weder
comende heefft  verclaert deselv e reeckeningh als ordinaris te sijn geschiet, en op ijder
mergen omme geslagen te sijn nege stuijvers. T'oirconde desen ter resolutie boeck
genoteert op den .. April 1664.

Ter ordonnantie van deselve
als Secretaris, 
Wm. van Dijck, 1664.

[15. .. mei 1664, dijk bij Gorkum]
Op den .. [door Van Dijck opengelaten] Meij 1664, hebben Schout en heemraden voornoemt
op t'aenschrijvens vant Collegie van den Alblasserwaert, omme te aenhooren, en sien
sluijten de reeckeningh van de becraegingh vanden dijck bi j Gorcum, ui jt den haren daer toe
gecommitteert Claes Sterrenburgh, en Jan Anthonis Focker, dewelcke v oor rapport hebben
verclaert de costen van de voorsz. becraegingh ontrent te monteren ter somme van 74 a 75
duijsent car. gulden. T'oirconde getekent den .. Meij 1664.

Ter ordonnatie van Schout en heemraden voornoemt,
als Secretaris,
Wm. van Dijck, 1664.

[16. 30 mei 1664, dijkverzwaring]
Op den 30en ditto hebben Schout en heemraden voornoemt op t'aenschrijvens vant
voornoemde Collegie van den Alblasserwaert, omme te aenhooren seecker project van
verswaringe van de dijck op verscheijdene plaetsen van den Alblasserwaert, tot den haren
daer toe gecommitteert Claes Cornelis, heemraet en Willem van Dijck,  secretaris, dewelcke
voor rapport hebben verclaert 18 dorpen daer toe te sijn genegen en 7 ter contrarie, en
dienvolgens sijn voortgangh sal hebben, doch alvoorens absolutelijck daer toe te
procederen, bij de voorsz. dorpen tot Commissarissen daer toe gestelt den heer pensionaris
Boxel, den heer drost van Vianen, offte dhr. van Cattenburch, die best van hen beijde sal
connen vaceren, en dhr. Pompeus Berck, uijt den Overwaert, en uijt den Nederwaert dhr. /8/
Van Niewael Breucum, en dhr. van Blocklandt, en d'heer Emanuel vanden Steen, omme bij
de voorsz. heeren Commissarissen raet de heren van t'Collegie alv oorens gehoort hebbende
den staet en overslach van de costen, en ten vollen de redenen geexamineert offte de
costen opt gemeen, off te ten lasten van de particuliere gedijckslagens behoorden te comen,
verders gedisponeert, geconfereert en geresolv eert te werden als naer behooren. T'oirconde
getekent den 31en Meij 1664.

Ter ordonnantie van deselve Schout en gerechten als
Secretaris,
Wm. van Dijck, 1664.

[in de marge stond:]
absent in t'conventeren: Redelijckheijt
                         Pieter Huijgen
opt rapport t'vol le collegie.

[16. 4 Junij 1664, collecte]
[In de marge staat bij deze aantekening:]
No: dese resolutie is hier abusievelijck 
geregistreert, alsoo deselve voor off naer
de 3e resolutie hieraenvolgende, sijnde den
selven date moste staen, hier per memorie

Op den 4en Juni j is bi j Schout en heemraden van Alblasserdam geresolv eert,  soo haast
dese collecte sal sijn geeijndicht , door den gaermeester Wi llem van Dijck wederom op nieus
begonnen te werden twee gulden van de acht gulden, van de extraordinaire costen, en daer
bij den binnelantsen ommeslach 1663.
T'oirconde getekent den datum als boven.
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Ter ordonnantie van Schout en gerechten voornoemt
als Secretaris,
Wm. van Dijck, 1664.

absent: Redelijckheijt.

17. 31 mei 1664, Van Asperen]
Op den 31en Meij is bij Schout en gerechten van Alblasserdam geresolv eert, en den
Secretaris Wi llem van Dijck geauthoriseert, omme tegen de begonne proceduijren van
executie bij Adriana de Boeffges tegen t'gemeenelant geentameert, te compareren in
oppositie, off te de voochden van de kinderen van den Secretaris van Asperen, als gewesene
gaermeester, en sulcx principalen debiteur in cas van indemniteijt offte anders te
dachvaerden, en sulcx v erders te procederen als ten meesten proffi jte vant gemeenelant, en
desselffs ontlastinch sal behooren.
T'oirconde getekent op datum ut supra.
                 Ter ordonnantie van de voorsz. Schout
t'volle Collegie en gerechten, mi j present secretaris,

Wm. van Dijck, 1664.
[18. 12 juni 1664, Van Asperen]
Op den 12en Junij 1664, is bij heemraden nader geresolveert, en den voornoemde
secretaris geauthoriseert, omme niet alleen van Juf fr. de Boeffgens, nemaer oock t'gunt
houtcoopers, timmerlieden, de kercke alhier,  den hr. penninghmeester vant di jckrecht, en
alle verdere,  en off deselve alreede bekent sijn off te niet, op den boedel van de ov erleden
gaermeester van Asperen, hebben te pretenderen, tegen de voochden van de kinderen van
deselven ten uijtersten toe te procederen in cas van indemniteijt met de de respectijve
costen daeromtrent geval len, en noch te voldoen.
Actum ut supra.
[in de marge:]
present: Sterrenburch, Teeuwen, Pt. Huijgen, Claes Corns.
en de andere daer naer gecommuniceert, die het selve hebben geapprobeert.

/9/
[19. 31 mei 1664, boete op te laat  komen]
Op denselven 31en Meij 1664, is bij Schout en heemraden van Alblasserdam, geresolveert
en gearresteert  voortaen op alle comparitien (door den gerechtsbode alvoorens tijdich
gedagvaert sijnde) precijs te compareren, op het pertinent van den bode gestipuleerde uijr,
immers binnen het ui jr daeraenvolgende of fte dat alle den genen dewelcke binnen t'ui jr daer
niet sijn, sullen verbeuren de boete van  twaelff  stuijvers, uij tgesondert nootsaecken, en
buijten dorps, t'welck hij sal moeten sufficantelijck doceren, offte affirmeren. Actum bij t'volle
Collegie op datum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve als
t'volle Collegie secretaris,

Wm. van Dijck, 1664.

[20. 4 juni 1664, rechtdagen]
Op den 4en Junij 1664 is bij Schout en heemraden van Alblasserdam geresolveert in plaats
van alle maenden partijen sijnde welcke geen vermogen hebben omme extraordinaire
rechtdagen te leggen, alle 14 dagen ordinare rechtdagen te houden en obeserveren.
T'oirconde getekent datum ut  supra.

Ter ordonnantie van deselve als
absent Redelijckheijt secretaris,

Wm. van Dijck, 1664.

[21. 7 juni 1664, keur bouwwerken]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben gekeurd en geordonneert, keuren en
ordonneren bij desen, dat ijder een sijn bauwerck wel schoon sal schouwen en laeijcken te
weten in Blockweer de middelste weteringh van de zijl aff  tot de nieuwe kade toe ten
wedersijden, de geheele vliet  oock ten wedersijden, en van de westsijde van de v liet tot
voorbij de molewerven mede ten wedersijden de geheele achterste weteringh aen de kade
sijde halff , item de plancken en boomen te leggen van de nieuwe kade aff  tot de sijl toe, en
den opslach ten wedersijden van de weteringh volgens de oude keurceelen te maecken, in
Cortlandt ten wedersijden van den thiendewech ter halver weteringh, van de heul leggende
in den thienwech tot voorbi j de molegoodt toe, ten wedersijden.
In Vinckepolder alle de weteringen en vlieten dobbelt op. Voorts alle de dijcken mitsgaders
den thiendewech wel aengevangen en de slencken en dellen verhev en, en tlaeghste naer
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het hoochste dat het den heemraet looft. Voorts mede al de boomen staende aen de suijt,
/10/ en noortsijde van de di jcken en thiendewech tsij frui jt als anders wel op te snoijen vant
viercandt van de dijcken, volgens de voorgaende keurcedulle daer van sijnde, volmaeckt te
sijn op donderdach den 19en Junij 1664, alswanneer Schout en heemraden voornoemt
tselve sullen beschouwen op de inrijdende schouwe en boete van outs daer toe staende.
Actum bij t 'volle Col lege exempt Redeli jckheijt, op den 7 Junij  1664.

Ter ordonnantie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1664.

Op den selven 19e Junij 1664, de schouwe gedaen en bevonden eenige breucken en faulten
mitsgaders opkeuring volgens het cedulletge daervan aen den gerechtsbode overgelevert,
en hem daerbij geordonneert tselve naer behooren aen de gespecificeerde persoonen
gerechtelijck te insinueren. Actum ut supra. En is hierv an naderhandt de herschouw
gepubliceert en geeffectueert en de gebreeckige alsdan bij de boeten daertoe staende
geconvenieert.
Memorie.

[22. 9 juni 1664, aanbesteding dorpswater]
Schout en heemraden van Alblasserdam sullen besteden t'maecken van des dorps water
onder Alblasserdam voornoemt in voegen en manieren de aennemers gehouden sijn de drie
schouwen van desen somer 1664, als te weten de schouff schouw, de blootschouw, de
inrijdende schouwe daer over te moeten leveren en alsoo naer behooren maecken als voor
date en van outs is geschiet, en de kade alleenlijck te blooten, aengenomen bij Abraham Pijl
om negenthien gulden. Actum ten overstaen van t'volle collegie van schout en heemraden
voornoemt op den 9e Juni j 1664.
exempt Sterrenburch Ter ordonnantie van deselve als
       Redelijcheijt secretaris

Wm. van Dijck, 1664.

[23. 24 junij 1664, uitnodiging]
Op den 24e Junij is bij schout en heemraden v an Alblasserdam geopent een missive,
geschreven bij t'Col legie van dijckgraeff en heemraden van de Alblasserwaert, aen haer, ten
eijnde om op vrijdach den 4e Julij 1664 binnen St. Jorisdoele tot Dordrecht, omme te hooren
t'rapport van de heeren gecommitteerden van de Ambachtsheeren, en t'gunt verders alsdan
sal mogen werden geresolveert, te compareren, hebbe deselve uijt den haren daertoe
gecommitteert, Claes Sterrenburch, en Jan Anthonis Focker, en Claes Cornelis, des dat sij
sullen hebben te doen rapport vant gebesoigneerde, actum bij t'collegie voornoemt,  exempt
Redelijcheijt  en De Focker, op datum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

Ende hebben naderhant gerapporteert, dat bij de gestelde commissarissen was gedaen aen
de heeren vant Collegie behoorlijck rapport en alsvoorens in de saecke te resolveren,
gearresteert is omme op vrijdach den 18e Julij 1664 nochmaels ten fijne voorsz. te
compareren, en alsdan te sien resolveren, etc.

/11/
[24. 24 juni 1664, straten repareren]
Schout en heemraden van Alblasserdam, ordonneren, lasten en bevelen eenen ijgelijcke
hare straeten elcx voor hare huijsen en erven t'geheele dorp door, wel en behoorlijck te
repareren en vermaecken, en waer deselve eenichsints ingevallen is, deselve laechte
behoorlijck ende gelijck ophoogen en leggen neffens de oude straet, omme alsoo bequaeme
en gelijcke straeten voortaen te maecken en onderhouden, gedaen te moeten sijn op
Saterdach toecomende en acht dagen, dat wesen sal den 12e Julij 1664 toecomende, op
pene als wanneer men tselve sal beschouwen, op pene van inrijdende schouwe, en
besteedingh t'haren costen. Actum bij t'volle Collegie exempt Redelijckheijt op den 24e Junij
1664.

Ter ordonnantie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

[25. 24 juni 1664, de bomen in Blokweer]
Schout en heemraden van Alblasserdam lasten en bevelen eenen ijgelijck hare boomen in
Blockweer ter breete, lenghte en dickte als van outs te leggen, en houden leggen, gedaen te
moeten sijn op saterdach toecomende den 5e Juli j 1664, als wanneer men tselve sal
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beschouwen, op de boete ende costen van outs daer toe staende. Actum bij t'volle collegie
exempt Redeli jckheijt op den 24e Junij 1664.

Ter ordonnant ie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1664.

[26. 24 juni  1664, herschouw]
Schout en heemraden van Alblasserdam lasten en bevelen eenen ijgelijcke die eenige
faulten, breucken offte opkeuringe op de laeste schouw van de bauwercken t'sijnen laste
gehadt heefft, t'welck hem door den bode is geinsinueert, dat sij hetselve sullen hebben te
voldoen voor saterdach den 5e Julij 1664, als wanneer men de herschouw daer over sal
doen, op pene van de boete, inrijdende schouwe, en costen van de herschouw tot de
gebreckigen haren laste. Actum bi j t'Collegie voornoemt exempt Redelijckheij t op den 24e
Junij 1664.

Ter ordonnantie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

[27. 12 juli 1664, dijkverzwaring]
Op den 12e Julij 1664 hebben Schout en heemraden van Alblasserdam op t'aenschrijvens
van de heren dijckgraef f en de heemraden van den Alblasserwaert, ten eijnde omme te sien
resolveren tot verswaringh van de dijcken op diversche plaetsen van den Alblasserwaert,
hebben /12/ daer toe ui jt den haren gecommiteert Claes Sterrenburgh, en Pieter Huijgens,
heemraden van denselven dorpe, des dat sij vant gebesoigneerde sullen hebben te doen
behoorlijck rapport. Actum bij t'volle collegie op datum ut supra.

Ende hebben naderhandt gerapporteert dat bij pluraliteijt van stemmen was geresolveert,
volgens en in concept daer van alsdoen gemaeckt, bij de voorengeroerde commissarissen
alvoorens geexamineert, en met derselver consent gepronuncieert, de dijcken op
verscheijde plaetsen aldaer geroert  te verswaren, en eenige hooffden te leggen, en daer
geenige vermeerderinge als int concept is geexpresseert sonder voorgaend consent en
aenschrijvens van de respectijve dorpe te mogen doen. Item de penningen daer toe
nootsaeckelijck te lichten niet hooger als tegen 3 gulden 10 stuijvers hondert te mogen
negotieren, etc.

Ter ordonnantie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

[28. 8 augustus 1664, impost van het hoorngeld etc.]
Op den 8e Augustij 1664, hebben Schout en heemraden van Alblasserdam opt
aenschrijvens van de heer ontfanger Slingelant ui jt den naem van Commissarissen van de
gecommitteerde Raden van Hollandt en W estvrieslandt ten eijnde omme te accorderen en
transigeren nopends d'inposten vant hoorngelt en besaeijde landen vant somersaeijsoen
1663 verleden, mitsgaders t'soutgelt van t'gehele verlede jaer 1663 verleden, geexpireert
den leste maert 1664, uijt den haren daer toe gecommitteert Cornel is Adriaens Teeuwen,
offte bij  gebreck van hem Claes Sterrenburgh, en den Secretaris Wi llem van Dijck, des dat
sij vant gebesoigneerde sullen hebben te doen behoorli jck rapport. Actum bij t'Collegie,
exempt Redeli jcheijt, Focker, en Pieter Huijgen, datum ut supra.

Ende hebben de voornoemde Sterrenburch,  en secretaris naderhant gerapporteert, dat bij de
gemelte heeren commissarissen alvoorens eenige dorpen particulierl ijck gehoort sijnde,
naderhant alle de dorpen bij haer hebben ontboden, en haer alsdoen voorgehouden en
gelesen seecker contract waer bij expresselijck wierde gestipuleert, dat de dorpen van den
Alblasserwaert wierde geremitteert 2/3 en dat sij  dienvolgens noch soude moeten binnen 2
maenden opbrengen het resterende 1/3 part, welck derde part de Gerechten self fs soude
hebben moeten inmaenen, en haer als gerechten ende mede soo eerst was gestelt in haer
particulier daer vooren soude moeten verbinden, /13/  doch werde den laesten clausul van de
particuliere verbintenis geanulleert, tot het teeckenen van welck contract alle de dorpen als
niet gequalificeert sijnde van het geheele collegie niet conde resolveren, uijtgesondert 3 a
vier bail juwen offte drosten neffens hare gerechten, doch wiert wel gepresenteert te comen
tot teeckeningh, indien de Ho. Mog. Heeren Staten het voornoemde derde part selffs, gelijck
altijts geschiet, gelieffden te laeten col lecteren en insamelen, t'welck bij voornoemde heren
Commissarissen wiert gecontradicteert,  wiert mede door den Commis. van den gemelten
ontfanger gecommuceert [=gecommuniceert] en opgelesen de requesten en appostillen bij
de heer ontfanger gepresenteert nopens de quitscheldinge van eenige andere inpositien als
bieraccijns, gemael , slacht, paerdegelt en anders, verv allen in de jaren 1662 en 1663, op
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dewelcke bij de Ho. Mog. Heeren Staten, was verleent surchantie van executie, welcke
surchantie bij de gemelte heeren Staten wiert gerevoceert en geordonneert deselve te
betaelen, en tot dien eijnde de officiers gelast elck in sijn dorp, de pachter daerinne te
assisteren.

Ter ordonnantie van deselve Schout en gerechten, als
secretaris
Wm. van Dijck, 1664.

[29. 21 augustus 1664, omvraging in het dorp]
Op den 21e augustij 1664 hebben Schout en heemraden tot Alblasserdam geresolveert
omvragingh te doen aen alle offte meeste inwoonders die contribueren int hoorngelt en
besaeijde landen en soutgelt in de voorgaende resolutie geroert, off sij  wilden toestaen dat
Schout en gerechten alhier de acte bij  de heeren gecommitteerde uijt de gecommitteerde
Raden geconcipieert, raeckende de betaelinge v an 1/3 part bij Schout en gerechten te garen
binnen 2 maenden op te brengen en haer daer voor en als gerechten te verbinden, dan off
sij wilden uijtwachten watter van bij de heeren Staten soude werden gedisponeert, waer op
alle die t'huijs gevonden sijn, door Cornelis Arijens Teeuwen, Arijen Cornelis Bouw, en den
Secretaris van Dijck als daer toe gecommitteert tselve affgevraecht sijnde, is bij alle deselve
eenpaerichlijck gerespondeert Ja, namentlijck tot de teeckeningh van de voornoemde acte,
en dienvolgens tot betaeling vant 1/3 neffens andere dorpen, die al veele alberei jts hadden
geteeckent te consenteren, waer op bij den Schout Van Asperen en Claes Sterrenburch, op
den 22e ditto de voorsz. acte is geteeckent, en hebben de voornoemde Schout en gerechten
den sitdach tot d'inmaeninge van voorsz. 1/3 gesurchieert ter tijt en wijle sij de lijste en ordre
waer naer den ontfangh sal moeten geschieden sullen hebben becomen. Actum ut supra.

Ter ordonnantie vant voorsz. Collegie als Secretaris
Wm. van Dijck, 1664.

/14/
[30. 18 september 1664, keur bouwwerken]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en
ordonneren bij desen, dat ijder een door t'geheele dorp sijn bauwerck wel schoon sal
schouwen en laeijcken, de modder op de kant te haelen datse malcander becleet, te weten
in Blockweer de waterkeeringen om de waelen wel aen te vangen, in Cortlandt de kaesloot
en sloot aende kerckwegh wel op te maecken, in Vinckenpolder de sijghkade met de
dammen op de hille wel aen te vangen, de slencken en dellen verheven, en t'laeghste naer
het hoochste gebracht. Item de plancken en boomen in Blockweer te leggen van de nieuwe
kade aff tot de zi jl toe, en den opslach ten wedersijden van de weteringe v olgens de oude
keurceelen te maecken, oock mede alle de boomen staende aen de suijt en noortsijde van
de dijcken en thiendewech, tsij f ruijt als anders, wel op te snoeijen vant  viercant v an de
dijcken, mede volgens de oude keurcedullen daer van sijnde. Lasten en bevelen daeromme
alle en ijgelijcke die t'aengaet hem hier naer te reguleren volmaeckt te sijn op donderdach
toecomende en 14 dagen dat wesen sal den 9e october 1664, op inrijdende schouwe, en
boeten op elcx bijsonder van outs staende. Actum bij t'volle collegie exempt Redelijckheijt,
op den Xe september 1664. [datum is waarschijnlijk onjuist en zal wel 18 sept. moeten zijn,
zie ook bij nr. 34]

Ter ordonnatie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

Op ditto is de schouwe hier van geeffectueert
en de gebreeckige die maer 2 waren, tot de ver-
beteringe rechtelijck door den bode geinsinueert.

[31. 18 september 1664, schouw zandpaden]
Schout en heemraden voornoemt hebben ten selven dage geresolveert  alle de santpaden
onder t'geheele dorp te beschouwen, lasten en bevelen daeromme eenen ijgelijcke deselve
elcx voor sijn landt werven en huijsen wel en ter behoorli jcker lenghte, breete en dickte van
outs daer op staende te maecken, op de boeten en costen van outs daer toe staende. Actum
ut supra.

Ter ordonnantie als vooren, als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

[32. 18 september 1664, schouw steenstraten]
Schout en heemraden voornoemt hebben ten selven dage geresolveert te beschouwen alle
de steenstraeten in desen dorpe, lasten en bevelen daeromme eenen ijgelijcke alle deselve
voor sijn huijsen, landen offte erven, wel en behoorlijck te repareren en verleggen, alle
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slencken offte gebroockende plaetsen te verhoogen, en gelijck te verleggen, en alsoo te
brengen tot een bequame gelijcke straet op pene van een inrijdende schouwe en
besteedingh t'haren costen. Actum ut supra.

Ter ordonnantie als vooren als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

/15/
[33. 18 september 1664, dijken]
Schout en heemraden voornoemt hebben ten selven dage geresolveert  de
dijckgeslaechdens aen d'Kinderdijck,  beginnende van de straet aff  tot de hoffstede van de
Vrouwe van Alblasserdam incluijs, aen te seggen dat sij elcx hare dijcken op de behoorlijcke
peijl sullen maecken ende mede sant en steen daer op gebracht te werden, omme alsdan
daer op te connen, en met den eersten te beginnen te straeten. Actum ut supra.

Ter ordonnantie alsvooren
Wm. van Dijck, 1664

[34. 18 september 1664, aanbesteding kaden]
Schout en heemraden voornoemt hebben ten dage alsvooren geresolveert  omme op
donderdach eerstcomende den 25e september des naermiddaechs ten 4 uijren te besteden
t'maecken van des gemeenlants kaden van Cortlandt en Blockweer, die gadinge hebben
comen alsdan aenhooren de conditien van besteedinge en bedinge goet loon.

Ter ordonnantie alsvooren
Wm. van Dijck, 1664

[35. 25 september 1664, aanbesteding kaden]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben op de naervolgende conditien besteet
t'maecken van de Blockweertse en Cortlantse kade, te weten dat eerst de Blockweertse
kade sal moeten gemaeckt werden op 6 voet druijpens binnen, en 2 voet drui jpens buijten
12 1/2 voet breet op sijn l ijff , en 14 duijm hoochte boven t'peijl, de Cortlantse 6 voet
druijpens binnen 12 1/2 voet breet op si jn li jff , 14 dui jm hooch boven t'pei jl,  de Cort lantse
kade te maecken met modder, en de Blockweertse insgelijcx, ten ware datse aldaer andere
aerde conde crijgen, doch de aerde niet naerder aen den tee te haelen als voor date is
geschiet offte als d'aennemers aengewesen sal werden, te betaelen uijt den ommeslach
1664 toecomende en volmaeckt te moeten sijn op kersmis 1664 sonder langer vertreck waer
van de Blockweertse aengenomen is bij  Arijen Pleunen Bouw om 21 st. de roede, en de
Cortlantse bij Pouwels Pietersz om 14 st. de roede. Aldus besteet ter presentie en ten
overstaen van Johan v an Asperen, Schout, Sterrenburgh, Teeuwen en De Focker den 25e
september 1664.

Mij present, secretaris
Wm. van Dijck, 1664

Op den 3en Jan. 1665 is bij Cornelis Arijens
Teeuwen en Jan de Focker en den secretaris de
voorsz. kadens opgenomen en bevonden behoorlijck
gemaeckt en dienvolgens t'voorsz. werck gepresen.

/16/
[36. 9 october 1664, schouwdag zandpaden]
Op den 9 en October 1664 is bij Schout en heemraden van Alblasserdam geresolveert en
den schoudagh van de santpaden vermits extraordinaer quaet weder gecontinueert tot
saterdach acht dagen den 25e october 1664.

Ter ordonnantie alsvooren
Wm. van Dijck, 1664.

[37. 9 october 1664, de dijk]
Op ditto is bij deselve geresolveert de maeckinge van den dijck, en t'haelen van sant om te
straeten aen de Kinderdijck beginnende van de oude straet aff tot Bastiaen Ari jens huijs toe
aentseggen aen de gedijckslaechdens door den gerechtsbode, omme daer alsnu aen te
beginnen en voltrecken wegens de keure daer op laest bij dij ckgraeff en heemraden gedaen,
en alsdan bij schout en gerechten tot de voorsz. straetinge geprocedeert te werden.

Ter ordonnantie als vooren,
Wm. van Dijck, 1664

[38. 9 october 1664, dijkschouw]
Op ditto hebben Schout en gerechten voornoemt tot het wachten van de baeffmis schouw op
dijndach den 14e october 1664 gecommi teert Pieter Huijgen,  Arijen Cornelis Bouw en den
Secretaris, omme van t'gebesoigneerde te doen rapport en hebben gerapporteert dat de
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heren dijckgraeff en  heemraden bevonden diversche ongemaeckte dijcken, dewelcke sij
ordonneerde wij naerder souden besien, en daer van aen haer overlev eren teeringceeltge
als naer costume.

ter ordonnantie als vooren,
Wm. van Dijck, 1664.

[39. 9 october 1664, inning hoorngeld etc.]
Op ditto is bij deselve geresolveert opt aenschrijv ens van de heer ontfanger Slingelant, tot
inning vant 1/3 v an t'hoorngelt en besaeijt landt vant somersasoen 1663 en soutgelt 1664 op
donderdach den 16e october 1664 te houden sitdach en hebben daer toe gecommitteert  den
Schout, Cornelis Adriaensz Teeuwen, Jan de Focker, ende den Secretaris, en t'selve
geordonneert te publiceren.
Ende is den voorsz. sitdach op ditto gehouden, en daer van alsdoen in gebreecken gebleven
ontrent 20 persoonen waer op Schout en heemraden voornoemt hebben geresolveert
deselve tot haren coste door den gerechtsbode te doen aenseggen dat sij voor maendach
morgen toecomende alsnoch aen handen van den Secretaris sullen hebben de voorsz.
penningen te voldoen, want deselve alsdan ten comptoire moeten sijn gebracht.

Ter ordonnantie alsvooren als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

/17/
[40. 25 october 1664, uitstel schouwdag]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben vermi ts t'quaetweder den schoudach van
de santpaden gecontinueert en uijtgestelt tot saterdach toecomende den 1e november
precijs, op de boete van outs daer toe staende en costen van de herschouw mitsgaders
besteedingh tot haren costen. Actum den 25e october 1664.

Ter ordonnantie van deselve
Wm. van Dijck, 1664

[41. 25 october 1664, de Kijfkade]
Op ditto is bij deselve Schout en heemraden geresolveert  de Kijffkade na de keure hier
vooren fol . 1 [zie nr. 1] staende, op de voorsz. 1e november 1664 mede te beschouwen.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. van Dijck, 1664

[42. 25 october 1664, keur banslooten]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en
ordonneren bij desen dat ijder een door t'geheele dorp en jurisdict ie van dien, soo
Blockweer, Cortlandt als Vinckepolder, hare banslooten wel en behoorlijck sullen hebben te
maecken, te weten niet nauwer als ter wijtte van ses voeten en diepte naer advenant,
volgens de oude keurcedulle daer van sijnde, volmaeckt te moeten sijn op saterdach 14
dagen, dat wesen sal den 15e november 1664, als wanneer men t'selve sal beschouwen, op
de boete van outs daertoe staende en costen van de inrijdende schouwe. Actum den 25e
october 1664.

Ter ordonnantie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1664

[43. 29 november 1664, schouw zandpaden]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben geresolveert op den 29e november te
beschouwen alle hare santpaeden op de boete van 5 st. daer toe staende, welcke voorsz.
schouwe op date voorsz. gedaen sijnde, is bevonden ontrent de 30 partijen alsnoch in
gebreecken te sijn gebleven, waer op verders is geresolveert, daechs daeraen voor de
kercke te publiceren wie deselve persoonen waren en haer expresselijck te ordonneren
binnen 3 dagen de voorsz. boetens aen den Schout te voldoen en den dach van de
herschouw geleijt op saterdach toecomende en acht dagen, sijnde den 13e december 1664,
op pene dat alsdan alle de gebreeckige hare santpaden alsdan sonder eenige verschooningh
tot haren costen sullen besteden. Actum den 29e november 1664.

Ter ordonnantie van de voorsz. schout en gerechten,
als secretaris
Wm. v an Dijck

Welcke schouwe op denselven di tto gedaen is, en hebben bevonden den Hoogendijck op
eenige cleijne plaetsies ijets te mancqueren, en den geheelen dijck van de dijckgraeff niet te
deugen, dewelcke expresselijck heeff t laeten versoecken uij tstel met gelof fte hem den
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toecomende jaren behoorlijck en loffel ijck te sullen doen maecken, en omme die redenen
het alsnu mede onmogelijck was vermits t'quaet weder, hebben schout en gerechten opt
toestaen van de Wel Edele Vrouwe geconsenteert.

/18/
[44. 29 november 1664, de Kijfkade]
Op den 29e november 1664 hebben de voornoemde Schout en gerechten van Alblasserdam
beschouwt de Kijffkade hier v ooren fol. 1 [zie nr.  1] gekeurt, en deselve bevonden hebbende
geensints op haer aenleggens cruijn, oock niet naer behooren dicht te sijn en de rijs niet
geruijmt, alsmede achter niet begonnen te sijn, is alsdoen geresolveert t'selve de
voornoemde schout en gerechten te v erwittigen en expresselijck bevelen t'selve te doen
voor saterdach acht dagen, den 13e november [moet zijn:  13 december] 1664, als wanneer
men de herschou van de santpaden sal doen, op pene van inri jdende schouwe volgens de
acte van keuringe fol. 1 voorsz. staende. Actum ut supra.

Ter ordonnantie als boven als secretaris
Wm. v an Dijck

Is middelerwijle bij Schout en gerechten van Alblas versocht uijtstel tot het voorjaer, vermits
de jegenwoordige onmogelijckheijt, t'welck haer op approbatie als vooren is geconsenteert.

[45. 13 november 1664, rekening waterrecht]
Op den 13e november hebben Schout en gerechten van Alblasserdam opt aenschrijvens
vant collegie vant waterrecht omme de reeckeningh vanden jare 1664 te sien hooren en
sluijten, uijt den haren daer toe gecommiteert Claes Sterrenburch en Jan de Focker,
dewelcke hebben gerapporteert, dat deselve reeckeningh behoorlijck is opgenomen en
ommegeslagen op ijder mergen in den geheelen Nederwaert 1 gulden. Actum ut supra.

Ter ordonnantie als boven als secretaris
Wm. v an Dijck

ANNO 1665

[46. 4 januari 1665, besteding molens]
Op den vierden Jannuarij  hebben Schout en heemraden van Alblasserdam, op de
voorgaende reglementen en ordonnantie daer van sijnde, besteedt hare drie molens omme
te bemaelen voor den aenstaenden jare 1665 aen de naervolgende persoonen voor den
naervolgenden pri js.

den Blockweertsen aen Pieter Arijens Molenaer om    80.0.0.
den Cortlantsen, Pieter Bastiaensz. Bas, om 54.0.0.
den Vinckenpolderschen, Arijen Jansz. Goei j, om 60.0.0. 

              194.0.0.
Aldus gedaen en besteet bij t'vol le Collegie van Schout en heemraden op datum ut supra.
     Ter ordonnantie van deselve als secretaris, Wm. van Dijck, 1665

/19/
[47. 18 februari 1665, deurwaarder]
Op den 18e februarij 1665 hebben Schout en heemraden van Alblasserdam opdoen vande
renovatie bij  den deurwaerder Van Wijck,  uijt den naem van den heer ontfanger Pauw
gedaen, omme te hebben betaelinge van de verpondinge van den jare 1664, geresolveert
de garinge alsnoch op te houden ter tijt en wijle men siet wat de nabuijren sullen doen, en
dat men den heere van Niewael oock eerst over t'voorsz. subiect mach spreecken te meer
alsoo t'onmogelijck is eenich gelt te v inden soo lange het ijs int water is. Actum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve
Wm. v an Dijck

[48. 18 februari 1665, 200e penning]
Op den selven ditto hebben schout en heemraden van Alblasserdam geopent seeckere
missijve geschreven bij Burgemeesters en regeerders der stadt Dordrecht, waerinne de
biljetten van den 200e penningh die daer neffens gingen, wierden geordonneert alomme
gedistribueert te werden, waer op deselve hebben geresolveert en den bode gecommitteert
t'selve daegs daeraen te effectueren. Actum als boven.

Ter ordonnantie als vooren, Wm. van Dijck
[49. 25 februari 1665, broodbakkers, bedelarij]
Op den 25e februarij 1665 is bij  schout en heemraden mitsgaders kerckenrade van
Alblasserdam geresolveert en de respectijve armmeesters vandien die aldaer alle viere
present waeren geordonneert, te letten en specialijck v ernemen wat backer het broot ten
minsten prijse ten behoeve van den armen sal willen leveren, en denselven de leverantie
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met uijtsluijtinge van allen anderen te laeten doen, mitsgaders deselve armmeesters
geordonneert een pertinent staetge offte lijste te maecken van alle de arme huijsgesinnen bij
wie en in hoe veel persoonen, en hoeveel brooden en andere waeren deselve weeckelijk
trecken, en t'selve onder den secretaris te leveren, omme daer van twee dubbelde
gemaeckt, en een daervan onder den kerckenrade, en een onder den secretaris gelevert te
werden, en dat de voornoemde armmeesters bij eenige importante v erhoogingh of
verlaegingh daer op sullen gehouden sijn elcx bij de sijne af f en aenteeckeningh te laeten
doen, omme dat alsoo de voornoemde kerckenrade en schout en gerechten van de
distributie /20/ mede eenige kennisse mochten hebben, en t'selve niet naer behooren
gaende, ordre daer inne connen stellen, en ten laesten is geresolveert de voorsz. persoonen
die ijetwets van den armen trecken te verbieden,  binnen dese jurisdictie, of fte in eenige
andere nabuijrige dorpen off  gehuchten te loopen bedelen, gelijck ter ooren van de
bovengenoemde regenten tot haren leetwesen is gecomen tegenwoordich seer groffelijck te
geschieden, mitsgaders dat mede ondervonden wert dat deselve persoonen hare kinderen
des sondaegs niet in de predicatien, en des werckendaegs niet in de scholen laeten gaen,
alle welcke drie quade poincten strecken tot gruweli jcke schande van de voornoemde
regenten der v oorsz. goederen, door dien tegenwoordich verstaen wert daer op in dese
nabuijrige plaetsen tot haren laste seer vileijn wert gediscoureert tot haer eijgen bederff,
omme alle t'welcke voor te comen is gelijck boven geseijt is, deselve armmeesters mede
belast en bevolen t'selve alle de voornoemde persoonen soo nopens t'bedelen, scholen te
gaen, en ter kercke te comen, gelast en bevolen wel scherpelijck aen te seggen en
verwittigen, m itsgaders den secretaris deser heerlijckheijt beleef t t'selve uij tgesondert vant
ter kercke te comen, alsoo t'selve den predicant raeckt en kerckelijck is) op sondagh
toecomende wel scherpelijck te publ iceren, dat het voorsz. bedelen off lant loopen werde
geweert en het schoolgaen geintroduceert op pene die bevonden sal werden contrarie
gedaen te hebben, het gene sij weeckelijcx t recken, haer metter daet onthouden sal werden
soo lange dat sij selve comen naer te comen, opdat aldaer door mach voorgecomen werden
dat de voorsz. kinderen van jongs aen haer tot het lantloopen niet en gewennen, en
daerdoor beleth mocht werden dat sij tot eerlijcke luijden mochten opwasschen. Ende omme
dat deselve arme luijden niet soude connen seggen te weijnich te ontfangen, en daerom te
moeten bedelen, soo hebben de voornoemde regenten deselve armmeesters gelast haer
soo veel te geven als sij naer consiente en tijts gelegentheijt sullen bevinden deselve
huijsgesinnen off persoonen van nooden te hebben, opdat alsoo t'voorsz. goede werck sijn
voortgangh mocht hebben, en den secretaris mede gelast de inwoonders bij de voorsz.
publicatie te versoecken en bidden de voorsz. persoonen in haer bedele niet meer niet ijets
te geven, te seconderen, maer indien sij ijetwets int particulier willen doen, t'selve toe te
doen in sulcker manieren en soo sij begeren, alleenlijck haer belettende int voorsz. haer
ordinaris gebruijck van langs de duijren om te gaen. Actum bij de voorsz. Col legiens
voornoemt op datum ut supra.

Ter ordonnantie van schout, gerechten en
kerckenrade van Alblasserdam,
Wm. v an Dijck

/21/
[50. 4 april 1665, keur bansloten]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en
ordonneren bij desen dat een ijder door t'geheele dopt soo in Blockweer, Cortlandt als
Vinckenpolder, sullen maecken hare banslooten, ten minsten ter wijtte van ses voeten en
diepte naer advenant en behooren, en voorts deselve banslooten wel en behoorlijck uijt te
suijveren van alle ruchten, vellen en andere vuijlicheden opdat deselve bequaem mogen sijn
het water daer door bequamelijck te connen passeren, en verders alles en pertinentelijck te
maecken naer de oude keurcedulle daer van sijnden, volmaeckt te wesen voor den laesten
april 1665 toecomende als wanneer men tselve eerst sal beschouwen op de boete van outs
daer toe staende en de costen van de herschouw, en daer naer op de inrijdende schouwe.
Actum bij t 'volle Col legie op den 4en april 1665.

Is mede geresolveert de boomen in Blockweer die over de watergangen en slooten moeten
geleght werden mede alsdan te beschouwen op de boete van outs daer toe staende en
costen van de herschouw.

Ende is dese schouwe op date genoempt alsoo gedaen, en bevonden verscheijde foulten
dewelcke bij publicque affcondingh sijn gewaerschout voor donderdach den 21 Meij
volmaeckt te hebben op de inrijdende schouw.

Wm. v an Dijck

[51. 14 april 1665, rekening van de Alblasserwaard]
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Op den 14en april 1665 hebben schout en heemraden opt aenschrijvens vant collegie v an
dijckgraeff en heemraden van den Alblasserwaert, tot het hooren en sluijten van de ordinaris
reeckeningh van den jare 1665 daer toe uij t de haren gecommitteert Cornelis Arijensz
Teeuwen, en Arijen Cornelisz, mitsgaders neffens off te in een van haer beijde plaets de
secretaris van Dijck, omme vant gebesoigneerde te doen behoorlijck rapport, dewelcke
hebben gerapporteert dat deselve reeckeningh in forma ordinaris is geslooten, en ter saecke
van dien omgeslagen acht st.  op ijder mergen in den geheele Alblasserwaert. Actum den
16en april 1665.

Ter ordonnantie van deselve
Wm. v an Dijck

[52. 17 april 1665, klokluiden]
Op den 17en april 1665 is bij schout gerechten ende kerckmeesteren van Alblasserdam
geresolveert den schoolmeester op alle middagen ten twaelff  uijren te laeten lui jen, ten
dienste en gemack van de ingesetenen. Actum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve, Wm.v .Dijck.
/22/
[53. 30 april 1665, de Kijf kade]
Op den laesten april 1665 hebben schout en gerechten van Alblasserdam den gerechtsbode
Willem van Dijck geauthoriseert om schout en gerechten van Alblas te insinueren dat sij
voor de 1e schouw van de bauwercken de gelaeckte Kijffkade behoorlijck sullen hebben te
maecken op de inrijdende schouwe, welcke insinuatie ick Wil lem van Dijck daechs daer aen
schriftelijck ten huijse van den secretaris Ev enblij hebbe gelaeten. Actum ut supra.

Ter ordonnantie als vooren bij mij
Wm. van Dijck, 1665

[54. 17 mei 1665, schouw ondervoeten]
Op den 17en meij hebben schout en gerechten van Alblasserdam omme de Meijschouwe
van de ondervoeten te wachten gecommitteert Claes Sterrenburch, Adriaen den Bouw en
den secretaris, dewelcke rapporteerden dat de meeste partijen als ongedaen sijnde was
gelaeckt, en oock dat den dijckgraeff Pomper ordonneerde dat de ondervoeten op den halve
roede breete mosten sijn gemaeckt,  daerse nu over 4 a 5 voet niet  en waren, en dan tegen
de St. Jans schouw op teeringeceelen aen den penningmeester mosten sijn behandicht.
Datum ut supra.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. v an Dijck

[55. 17 mei 1665, schoorsteengeld]
Op ditto hebben schout en gerechten voornoemt tot het het sitten der aenbrengingh en
opteeckeningh vant schoorsteengelt off  haertstedegel t gecomit teert  neffens den secretaris,
Cornelis Adriaensz Teeuwen, Jan de Focker en Claes Cornelisz, en is tselve daegs daeraen
geeffectueert,  en de achtergeblevene daer toe verders geciteert en geconstringeert. Actum
ut supra.

Ter ordonnantie van deselve
Wm. v an Dijck

[56. 6 juni 1665, aanbesteding dorpswater]
Schout en heemraden van Alblasserdam, sullen besteden t'maecken van des dorps water
onder Alblasserdam voornoemt, in voegen dat d'annemers gehouden sijn de drie schouwen
van desen somer 1665 als te weten de schouffschouw, de blootschouw, de inrijdende
schouwe daer over te moeten leveren en alsoo naer behooren maecken als voor date en
van outs is geschiet en de schouwen int geheele jaer op de kadens vallende insgelijcx daer
over te moeten leveren, soo lange als corte kade, te betaelen uijt den ommeslach 1665.
Aengenomen bij Cornelis Cri jnen om XII L.

Coram t'volle collegie van schout en heemraden exempt Redelijckheijt en Claes Cornelisz,
op den 6en Junij 1665.

Mij present,
Wm. v an Dijck

 
/23/
[57. 3 juni 1665, keur bouwwerken]
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Schout en heemraden van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en
ordonneren bij desen dat een ijder sijn bauwerck wel schoon sal schouwen en laeijcken te
weten in Blockweer de middelste weteringh van de sijl aff tot de nieuwe kade toe ten
wedersijden, de geheele vliet  oock ten wedersijden, en van de westsijde van de v liet tot
voorbij de molewerven mede ten wedersijden, de geheele achterste weteringh aen de kade
sijde halff  op item de plancken en boomen te leggen van de nieuwe kade aff  tot de zijl toe,
en den opslach ten wedersijden van de weteringh volgens de oude keurcedullen te
maecken, in Cortlandt  ten wedersijden van den thiendewegh ter halver weterinch van de
heul leggende in den thiendewech tot voorbij de molengoodt toe, ten wedersijden. In
Vinckenpolder alle de weteringen en vlieten dobbelt op, voorts alle de dijcken mitsgaders
den thiendewech wel aen te vangen, de slencken en dellen verheven en tlaegste naer het
hoochste gebracht dat het den heemraet looff t, voorts mede alle de boomen staende aen de
suijt en noortsijde van de dijcken en thiendewech, tsij f ruijt als anders, wel op te snoeijen
vant v iercant van de dijcken volgens de voorgaende keurcedullen daer van sijnde,
volmaeckt te sijn op donderdach en acht dagen, wesende den 18en Junij 1665, als wanneer
Schout en heemraden voornoemt tselve sullen beschouwen op de inrijdende schouwe, en
boete van outs daer toe op elcx bi jsonder staende. Actum bij t'collegie voornoemt, exempt
Redelijckheijt , Focker en Claes Cornelisz op den 3en Junij 1665.

Op den selven 18en Junij 1665 is de voornoemde schouwe bij schout en heemraden
voornoemt gedaen en daer van bevonden soo in Blockweer als Vinckenpolder eenige
onvolmaeckt en noch niet toegedaen, daer op elcx respectijvelijck de schouwe is ingeleijt,
en tselve aenstonts aen de gebreeckige geinsinueert, en soo lange tot dat het gemaeckt
was, en de gebreeckige schout en ijder echter wederquaemen op eijsschen om andermael te
comen schouwen, is daer op bij Schout en gerechten voornoemt tot haren lasten geteert, de
gebreeckige sijn geweest:
Jacob Pleunen Thoen
de weduwe van Andries Pleunen
Thonis Centen tot Papendrecht

Ter ordonnantie vant Collegie
Wm. v an Dijck

/24/
[58. 27 juni 1665, de dijken]
Op den 27en Junij 1665 is opt aenschrijvens van dijckgraef f en heemraden van den
Alblasserwaert tot het wachten en vooraff  visiteren van de dijcken onder desen dorpe
behoorende, gecommitteert Claes Sterrenburgh, Claes Cornelisz en den secretaris van
Dijck, dewelcke hebben gerapporteert dat alles naer behooren was gemaeckt en gepresen.
Actum ut supra.

Ter ordre van deselve
Wm. v an Dijck

[59. 27 juni 1665, verponding]
Op den selven ditto hebben schout en heemraden van Alblasserdam geresolveert op morgen te
publiceren en laeten gaeren de halve verponding 1664 ende den binnelantsen ommeslach van
denselven jare 1664. Actum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve
Wm. v an Dijck

[60. 1 Julij 1665, haardstedengeld]
Op den 1en Julij 1665 hebben schout en heemraden voornoemt opt aenschrijvens van de
gecommitteerde uijt de Staten van Hollant en Westvrieslant tot het  brengen van de
geprepareerde quoijeren vant haertstedegelt , alsmede omme mede te brengen en haer Ed.
presenteren persoonen tot de naertellinge en taxeren van de nieuwe getimmerten sedert dato
1664 gebouwt, omme in de verponding te herideren [?] uijt  den haren (vermits bij persooonen
buijten t'collegie wiert geweijgert) daertoe gecommitteert den schout, Jan de Focker en W illem
van Dijck, secretaris, dewelcke hebben gerapporteert dat de quoijieren sijn overgenomen en
den voornoemde Focker en van Dijck den eedt affgenomen om alle de haartsteden etc. naer te
tellen, en de huijsen sedert den jare 1664 gebouwt op de verponding te taxeren, en is haer
daertoe verleent authorisatien, ordonnantien, en formulieren als naer behooren. Actum ut
supra.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. v an Dijck
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[61. 8 juli 1665, verponding]
Op den 8en Julij 1665 is opt aenschrijvens vant collegie vant dijckrecht van den Alblasserwaert
om te hebben betalinge van de verponding 1662 die aen den lande van Arckel in de
minderinge van 60000 gulden moet sijn binnen 6 weecken voldaen, bij schout en heemraden
alhier geresolveert deselve op Sondach te laeten publiceren en bij den gaermeester van Dijck
binnen den voorsz. tij t in te samelen. Actum ut supra.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. v an Dijck

/25/
[62. 3 augustus 1665, steenstraat en opbouw van de kerk]
Op den 3en Augustij 1665 is bij schout, heemraden en kerckmeesters van Alblasserdam
geresolveert omme tot maeckingh van de steenstraet en opbouwingh van de kerck, met den
eersten te gaen coopen de steen en daertoe uijt den haren gecommit teert den schout, Claes
Sterrenburch, en Claes Cornelissen, en wat belanght de kerck, de kerckmeesters daer neffens.
Actum bij t 'volle col lgie datum ut supra.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. van Dijck, 1665.

[63. 3 october 1665, schouw dijkrecht]
Op den 3en October 1665 hebben schout en heemraden van Alblasserdam tot het wachten van
de Baeffmisschouw vant dijckrecht 1665 uij t den haeren daertoe gecommit teert Pieter Huijgen,
Arijen Cornelisz Bouw ende den secretaris, dewelcke hebben gerapporteert dat vermits op
Rijsenwael een eijndeken toecomende Leendert Jans Smittie was te smal gemaeckt , en dat de
keurceel niet bij de hant was, den geheelen dijck alsdoen gelaeckt wiert, en is op den 26en ditto
de herschouw gedaen bij den schout van Alblasserdam en Job Jansz, en is denzelven dijck
alsdoen gepresen. Actum dato als boven.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. v an Dijck

[64. 3 october 1665, schouwen bouwwerken]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en
ordonneren bij desen, dat ijder een doort geheele dorp, soo Blockweer, Cortlant als
Vinckepolder, sijn bauwerck, wel schoon sal schouwen en laeijcken, de modder op de kanten te
haelen datse malcander becleet, te weten in Blockweer de waterkeeringen om de waelen wel
aen te vangen, in Cortlant de kaesloot en sloot aen de kerckwech wel op te maeken, in
Vinckepolder, de Seijghkade, met de damme op de hille, wel aen te vangen, de slencken en
dellen verheven en t'laeghste naer het hoochste gebracht. Item de plancken en boomen in
Blockweer te leggen van de nieuwe kade aff  tot de zijl toe, en den opslach wedersijts van de
weteringen op vier voet te ruijmen, oock mede alle de boomen staende aen de suijt en
noortsijde van de dijcken en thiendewech, tsij frui jt als andere wel op te snoijen vant v iercant
van de dijcken, te weten in Cortlandt alle de stooven staende op de suijtsijde vanden dijck,
beginnende van de Bollecade af f, tot de brigh toe, niet dichter te staen dan op 6 voet v an den
anderen en van de brigh aff  tot de kerck toe, de willige ende ander opgaende boomen, mede
op de suijtsijde staende 8 voet van malcander, en 1 roede hoogh opgesnoeijt,
/26/ en aen den Cortlantsen thiendewech alle de boomen mede een roede opgesnoeijt, in
Vinckenpolder de willegen staende op de suijtsijde v an den dijck niet dichter te staen dan 8
voet van malcander en oock 1 roede hooch opgesnoijt en alle de tacken soo op den
thiendewegh als dijcken comende voor den schoudagh daervan te ruijmen, en voorts alles
volgens de oude keurcedullen daervan sijnde, lasten en bevelen daer omme alle en eenen
ijgelijcke sijn werck te volmaecken voor vrijdach toecomende en acht dagen dat wesen sal den
16en october 1665 op de inrijdende schouwe, en boete van outs op elcx bi jsonder staende,
actum bijt col legie voornoemt exempt Redeli jcheijt en Claes Cornelisz op den 3en october
1665.

Ter ordonnantie vant collegie
Wm. v an Dijck

Op ditto is de schouwe gedaen en de gebreeckige bi j de boete en inrijdende schouwe
geconvenieert en waren den gaermeester van Alblas, den sluijsmeester int Elshout Wouter
Pieters, wed. Jan Huijberts en Claes Cornelisz.

[65. 3 october 1665, zandpaden]
Schout en heemraden voornoemt hebben gekeurt en geordonneert dat ijdereen door t'geheele
dorp sijn santpaden elcx voor sijn huijs landt en erven, ter behoorlijcke lenghte, breete, en
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dickte als van outs daer toe gestaen heeff t, wel en behoorlijck sullen v oor vrijdach en acht
dagen, sijnde den 16en october 1665, op de boete en costen van outs daertoe staende. Actum
3en october 1665.

Ter ordonnantie als boven, Wm. van Dijck

[66. 16 october 1665, zandpaden]
Schout en gerechten van Alblasserdam op Vrijdach verleden, beschouwt hebbende alle de
santpaden en bevonden noch weijnige gemaeckt te sijn, hebben geresolveert, en bi j desen
eenen ijder wel expresselijck en scherpelij ck belast deselve alsnoch elck v oor sijn landt huijs en
erven wel en behoorlijck te maecken voor saterdach toecomende den 24en october 1665 op de
boete van outs daertoe staende en besteedingh t'haren costen. Actum 16en october 1665.

Ter ordonnantie als boven
Wm. v an Dijck

Op ditto is de schouwe vermi ts quaet weder niet, maer op saterdach daer aenvolgende
geeffectueert en nadat eenige gebreeckige alsnoch gevonden wierden, is t'selve daegs daeraen
publijcquelijck geroepen omme daegs daeraen te besteden, doch was ten tijde van de
besteedingh bij al de gebreeckige al voorgecomen. Actum ut  supra.

/27/
[67. 17 october 1665, bansloten]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en
ordonneren bij desen dat een ijder doort geheele dorp en jurisdictie vandien, soo Blockweer,
Cortlant als Vinckepolder hare banslooten wel en behoorlijck sullen hebben te maecken, te
weten niet nauwer als ter wijtte van 6 voeten en behoorlijcke diepten naer advenant, volgens de
oude keurceelen daervan sijnde, v olmaeckt te moeten sijn voor St.  Maerten sijnde den 11
November 1665 op de boete van outs daertoe staende ende inrijdende schouwe. Actum bij
t'collegie voornoemt exempt Redelijcheij t en Claes Cornelisz op den 17en october 1665.

Ter ordonnantie van deselve
Wm. v an Dijck

[68. 16 october 1665, rekening Nederwaard]
Op den 16en october 1665 hebben schout en heemraden van Alblasserdam op t'aenschrijvens
van de heren watergraeff en waterheemraden van den Nederwaert, omme aen te hooren de
reeckeningh van den ordinaris ommeslach vant waterrecht 1665, uijt den haren daertoe
gecommitteert nae dat alvoorens op de visitatie was gecommitteert geweest Cornelis
Cornelissen Redelijckheijt , alsnu neffens hem op de reeckeningh oock gecommitteert Claes
Sterrenburgh, dewelcke hebben gerapporteert alles in ordinaris maniere te sijn geschiet, en
datter was omgeslagen 15 st. op ijder mergen. Actum ut supra.

Ter ordonnantie van deselve
Wm. v an Dijck

[69. 26 november 1665, rekening dijk bij Hardinxveld]
Op den 26en november 1665 hebben schout en heemraden van Alblasserdam, opt
aenschrijvens van de heeren dijckgraeff  en heemraden van den Alblasserwaert tot t'aenhooren
van de derde extraordinaris reeckeningh van de nieuwe dijckagie op Hardinxvelt, alsmede
omme te helpen resolveren van t'leggen van noch eenige nieuwe hooffden, en oock om te sien
wat soude werden geresolveert nopende de te lichte penningen, als oock om te helpen
maecken eenen nieuwen ommeslach tot  voldoeninge van eenige opgeeijschte cappitaelen, en
wat des verders volgend den voorsz. uijtschrijf fbrieff  mochte sijn, uij t den haren daertoe
gecommitteert Jan de Focker, Arijen den Bouw, en den secretaris, des doende behoorlijck
rapport vant gebesoigneerde, dewelcke hebben gerapporteert datte reeckeningh maer
provisionelijck opgenomen en niet gesloten en /28/ was, en naerdat dien sommiche overslach
gedaen was, alsdoen is geconsenteert omme alsnoch te lichten 40 duijsent carolus gulden, en
aengaende t'leggen van meerdere hooffden is voor dese mael affgestempt en nopende de te
doene ommeslagen tot afflossinge van over de tweehondert duijsent gulden, is mede alsnoch
gehouden in surgeantie. Actum ut supra.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. v an Dijck

[70. 13 december 1665, verschil verpondigen v ereffend]
Alsoo Cornelis van Berendrecht,  notaris tot Leijden, ons schout ende heemraden van den dorpe
ende landen van Alblasserdam heeft vertoont, ende aengewesen, dat hij in den voorleden jare
1664, sullende doen reeckeninge van den ontfangh bij hem gehadt, aengaende de
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verpondingen van de jaren 1658 ende 1659, ommeslach 1661, ende het waterrecht van den
jare 1662, vastelijck vertrout heeft gehadt, dat de verpondingen ende ommeslagen promptelijck
becomen conden worden, ende mitsdien op sodanich vetrouwen in sijne reeckeninge wegen
den voorsz. ontfangh op den XXVIen februari j van den voorsz. jare 1664 gesloten,
effectievelijck voor ontfangh heeft gebracht, alle tgunt  hij hadde gedacht, dat in eenigen
manieren (boven het ordinaris gaergelt) becomen conde worden, doch dat hij  naer het doen
van d'voorsz. sijne reeckeninge hebbende geformeert , ende aen de Wel Ed. v rouwe van
Alblasserdam ter handen gestelt, pertinente reeckeninge van alle tgunt hij aengaende d'voorsz.
garingen effective ontfangen, ende wederomme voor reeckeninge van desen dorpe uijtgetelt
ende betaelt heeft gehadt, claerlijck heeft  bevonden, ende ons mede op huijden vertoont, ende
aengewesen heeft, dat in plaetse bij d'voorsz. sijne eerste reeckeninge /29/ wert geseijt, dat hij
boven de tnegentich guldens uijt het sloth vandien aen Adriaena Boeffgens betaelt, noch
schuldich soude zijn, als meerder ontfangen dan uijtgegeven hebbende, een somme van
twintich guldens ende acht penningen, dat nochtans bij de voorsz. sijne naerder reeckeninge
blijct, dat hi j meerder uijtgegeven als ontfangen heef t een somme van hondertacht guldens
seven stuijvers, ende twee penningen, sulcx dat den voorsz. notaris Berendrecht ter sake
voorsz. tot laste van den voorsz. dorpe soude competeren niet alleen d'voorsz. F. 108:7:2:
maer oock restitutie v an de f. 20:0:8 die alreets ten voordeele van den voorsz. dorpe bij den
secretaris van Dijck over t'voorsz. sloth van reeckeninge sijn v erantwoort ende goet gedaen,
uijtbrengende te saemen den somme v an f. 128.7.10.
Ende gemerct d'voorsz. Berendrecht behoort te volstaen met aen het dorp te verantwoorden,
ende goet te doen tgunt bij hem ef fective is ontfangen, sonder dat hem ietwes verder can
werden gevercht ofte te laste geleijt, ende dat hem mitsdien behoort te werden gerestitueert
tgunt hem alsvooren competeert; Soo hebben wij schout ende heemraiden boven genoempt,
met voorgaende adv ijs ende goetvinden van de Wel Ed. heere v an Niewael als gemachtichde
van de Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam, goetgevonden, ende geresolveert, dat de
voorgemelte f. 128.7.10 uij t de eerste incomende garingen sullen werden goetgedaen ende
betaelt. Lastende mitsdien den secretaris van Dijck als gaemeester van den voorsz. dorpe,
d'voorsz. somme uijt sijn ontfangene gelden goet te doen. Des dat hem deselve weder jegens
den voorsz. dorpe in uijtgeeff sullen werden geleden, soo evenwel dat d'v oorsz. Berendrecht
verbonden blijf t van zijne zijde goet te doen tgunt hij meerder mochte hebben ontfangen dan de
somme die hij in sijn naerder reeckeninge heeft verantwoort.
Aldus gedaen ende geresolveert bij den schout ende heemraden op den XIII December anno
1665.

Ter ordonnantie van t'collegie van schout en heemraden van
Alblasserdam als secretaris
Wm. van Dijck, 1665

/30/
[71. 24 december 1665, vastenavondzang etc. verboden]
Schout en heemraden van den dorpe ende landen van Alblasserdam hebben geinterdiceert en
verboden, geli jck si j doen bij desen, dat niemandt hem sal vervorderen v oortaen eenigh nieuwe
jaer verlengh of fte drie Coningen en vastenavondt gesangen offte wat des meer v an soodanige
conditie ende natuijr soude mogen sijn, voor ijmants deuren te gaen singen, op pene van ses
carolus gulden bij ijder persoon te verbeuren die gaet singen en sullen de ouders convenibel en
aenspreeckelijck sijn voor hare kinderen, verbidden mede wel expresselijck eenen ijgelijcke
van de inwoonders aen niemant van deselve singers ijetwets te geven, op pene van drie
carolus gulden, bij deselve luijden t'elckens en van ijder singer die sij ijetwets geven te
verbeuren. Actum bij t'collegie voornoemt op den 24 december 1665.

Ter ordonnantie vant collegie
Wm. van Dijck, 1665

[72. 24 december 1665, vandalisme van de jeugd]
Alsoo ter ooren van schout en heemraden voornoemt gecomen is dat verscheijde quaetwillige
jongeren haer vervorderen de glasen uijt te slaen, de menschen langs de straeten gaende aen
te ranschen en verscheijde andere Godtloos en onbehoorlijckheden te doen, en plegen, t'welck
strijdt tegen de politie en placcaten van den lande en in een landt van justitie niet en can
werden getollereert, soo werden deselve jongeren, en specialij ck hare ouders en die daer over
gestelt sijn, wel expresselijck gewaerschouwt haer van die en alle andere publijcque
onbehoorlijckheden op de straten als anders te wachten op pene dat deselve sullen werden
gecalangeert ende aengebracht aen den hoofftofficier omme aldaer gesengureert en gestrafft
te werden met soodanige boetens en straffen als daertoe sijn staende, alwaer de ouders mede
convenibel sullen sijn voor de kinderen. Actum den 24en december 1665.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. v an Dijck
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[73. 24 december 1665, bedelverbod]
/31/ Gelijck mede niettegenstaende de publicatie en verbodt het verleden jaer gedaen
(raeckende dat de kinderen die van den armen alhier werden gealimenteert en onderhouden,
en soo veel gedestribueert wert als de armmeesters eenichsints bemercken dat de noot is
vereijschende) niet  en vermochten te gaen bedelen, offte langs de huijsen soo in dit als in 
andere naestgelegene dorpen om broot te gaen, alsmede dat haer wel expresselijck bij tselve
biljet wiert gelast en bevolen dat alle deselve kinderen daervan levende continuelijck mosten
ter scholen comen, off te dat haer soude geweijgert en metterdaet onthouden werden alle tgunt
sij van den armen comen te genieten, echter bij  schout en heemraden v oornoemt bevonden is,
en bij clachte van hare ingesetenen tot hare ooren gecomen, dat hetselve bedelen alsnoch in
swangh gaet. Soo werden deselve bij desen nochmaels gelast en bevolen t 'selve bedelen naer
te laeten en soo haest den nieuwen schoolmeester sal beginnen school te houden, werden de
ouders en toesienders van deselve wel expresselijck gelast en geordonneert alle deselve
school te senden, op pene dat soo lange sij dit eene poinct niet en comen naer te laeten en het
andere te doen, metterdaet soo ouders als kinderen sal werden onthouden alle t'gunt sij van
den voorseijden armen comen te trecken en genieten. Actum int collegie van schout en
gerechten voornoemt op den 24en december 1665.

Ter ordonnantie van deselve als secretaris
Wm. van Dijck, 1665

1666

[74. 4 januari 1666, besteding molens]
Op den vierden Januarij  1666 hebben schout heemraden en waersluijden van Alblasserdam, op
het reglement ende ordre daertoe van outs gestaen hebbende,  besteet  hare drie watermolens,
omme te bemaelen voor den aenstaende jare 1666 de naervolgende persoonen voor den
ondergeschreven prijs
den Blockweertsen, Pieter Arijens Molenaer om     80.0.0
den Cortlantsen, Pieter Bastiaens Bas om 54.0.0
den Vinckepoldersen, Jan Arijensz Goeij om      60.0.0 

                     194.0.0 
Aldus besteet, present t'volle collegie.

Ter ordonnantie van deselve
Wm. v an Dijck

/32/
[75. 20 januari 1666, 30000 gulden te betalen aan Arckel]
Op den 20en Januarij 1666 is opt aenschrijvens vant collegie v an t'dijckrecht van den
Alblasserwaert omme te gedragen consent tot het li chten van de 30000 gulden tot hooger
interest als 4 ten hondert, en t'gunt omme t'resterende van de verponding vant geremitteerde
jaer 1662 dat aent landt van Arckel most sijn betael t, mede wiert geschreven,  daertoe
gecommitteert Claes Cornelisz en den secretaris van Dijck, dewelcke hebben gerapporteert,
dat vermi ts haer tegensprack den last en missijve bi j den Ed. heer van Niwael aen ons
gesonden, en de protestatie en doleantie van hare Excellentie van Brederode en Langerack,
dat sij niet en hebben connen resolveren aldaer te compareren maer absent gebleven sijn,
echter naderhant verstaen dat evenwel voortgegaen was, en bij de presente geresolveert tot
soodanigen interest en penningen te lichten als minst becomen conde en van de resterende
gebreeckige verponding dat die ten eersten mosten te berde gebracht sijn. Actum den datum ut
supra.

Ter ordonnantie van t'collegie
Wm. v an Dijck

[76. 9 maart 1666, keur bansloten]
Schout en heemraden van den dorpe en landen van Alblasserdam, hebben gekeurt en
geordonneert, keuren en ordonneren bij desen, dat een ijder door t'geheele dorp soo in
Blockweer, Cortlandt en Vinckenpolder, sullen hebben te maecken elcx  hare banslooten ten
minste ter wijtte van ses voeten en diepten naer advenant en behooren, ende voorts deselve
banslooten wel en behoorlijck uijt te suijveren van alle ruchten, vellen en andere vuij ligheden,
opdat deselve bequaem mogen sijn het water daer door bequamelijck te connen passeren, en
verders alles en pertinentel ijck te maecken naer de oude keurcedullen daervan sijnde,
volmaeckt te wesen voor den 15en april 1666 toecomende, alswanneer men t'selve eerst sal
beschouwen, op de boete van outs daertoe staende, en de costen van de herschouw en
daernae op de inrijdende schouwe. Actum bij t 'collegie van schout en gerechten voornoemt, op
den 9en maert 1666.
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Mij present, secretaris
Wm. v an Dijck

/33/
[77. (15) april 1666, herschouw]
Op den 15en Meij 1666 [bedoeld is: 15 april ] is de schouwe hier vooren genoempt gedaen, en
bevonden datter noch diversche in gebreecken waren, en daeromme bij schout en gerechten
voornoemt, den dagh van de herschouw en op inrijdende schouwe geleijt op den 6en meij
1666.

Mij present,
Wm. van Dijck, 1666

[78. 9 mei 1666, compareren bij toerbeurt, verponding]
Op den 9en Meij 1666 is bij den Ed. Heer v an Niwael Breucum etc. geresolveert en
gearresteert dat voortaen op alle comparitien vant dijckrecht, waterrecht,  schouwe te wachten,
en wat eenichsints in dorpssaecken buijtendorps te doen sal sijn, dat aldaer altij ts sal
compareren den secretaris, neffens een van de heemraden, beginnende van den outsten aff en
soo vervolgens tot den joncxsten toe t'elckens bij beurten en sal alsdan wanneer den schout
eenige brieven desaengaende vercrijght deselve terstont leveren aen den secretaris die alsdan
dengenen die het sijn beurt sal sijn daertoe sal laeten daghvaerden, en heeft tot dien eijnde op
de ordinaris reeckeninghe van t'di jckrecht 1665, mi tsgaders tot hooren en sluijten van noch 3
extraordinare reeckeningen, gecommitteert tot begin en eerste reijs den president heemraet,
neffens den secretaris, des doende rapport vant gebesoigneerde, dewelcke hebben
gerapporteert dat de reeckeningh vant  ordinaris dijckrecht den eersten dagh den 12en Meij was
genomen en gesloten, en ter sake vandien omgeslagen over ijder mergen lants 14 st., en de
extraordinare reeckeningh des anderen daegs den 13 Meij 1666 oock behoorlij ck is opgenomen
en gesloten, en bevonden dat ter sake vandien het gemeenelant alsnoch op ijder mergen
ontrent belast bleeff  met 15 gulden, daerop alsdoen mede geordonneert wiert in minderinge
vandien opteerengen, namentlijck voor den 1en September 1666 de heele verponding 1663, en
voor den 1en Maert 1667 de halve verponding 1664 en halve 1665, makende t'samen mede
een heele, en sulcx gesamentlijck 2 verpondingen, en de resterende ontrent 6 gulden dat die
naderhant sal werden omgeslagen op sulcken maniere als alsdan best bevonden sal werden,
en soo voorts. Actum ut supra.

Mij present,
Wm. v an Dijck

/34/
[79. 18 mei 1666, ]
Op den 18en meij 1666 is bij den secretaris van Dijck waergenomen, en met de heeren
heemraden mede gereden omme te doen de Meijkeure off schouwe en is alsdoen bij die
heeren die de schouwe hadden, geordonneert dat de sporen op verscheijde plaetsen moste sijn
verbetert, t'welck bij den secretaris gerapporteert sijnde, is geordonneert en oock geschiet, de
publicatie desaengaende voor de kercke alhier op den 21en Meij 1666 op pene van op
heeringh te brengen en aen t'collegie over te geven. Actum ut supra.

Wm. v an Dijck

[80. 13 mei 1666, dijkgraaf Pompen moet rijshout weghalen]
Op den 13en Meij 1666 is bij Claes Sterrenburgh en den secretaris van Dijck, ter ordre vant
collegie van schout en gerechten van Alblasserdam, aen den heer dijckgraeff Pompen
gerechtelijcken aengeseght, dat bij  t'collegie voornoemt was opgekeurt seeckeren regel
geplante rijs staende op de Kijffkade, waerdoor het drijven van de schouw verhindert wiert,
alsmede de boomen off te pooten tegen de voorsz. kade ov er aen den dijck besi jden het nieuwe
geleijde straetge, daer door den wint aen den Vinckenpolderschen molen merckelij ck sal comen
beschadicht werden, en die niet wi jder v an de molen dan ontrent 40 roeden staen, daerse
nochtans op 100 off 75 ten minsten soude moeten staen, en sijn Edele met eenen versocht
deselve met gemoede en sonder rechtsplegingh off datelijckheijt van om te doen hacken als
anders, te willen ruijmen, daerop sijn Edele versochte dat men hem een weijnich daer in soude
verschoonen en omdat de rijs al soo langh hadt gestaen dat men daer groote schade aen
soude doen om wegh te kappen, bekennende indien men hem ten hertsten daertoe wilde
constringeren dat hij het soude moeten doen, en aengaende de geplante pooten over den dijck,
nam aen ordre te stellen dat die soo cort souden mogen werden gesacht als t'collegie
begeerde, en indien hij het niet en deede gaff ordre aen ons dat men dat Ocker Cornel isz
soude bevelen. Actum op datum alsboven.

Ter ordonnantie als vooren
Wm. v an Dijck
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/35/
[81. 23 mei 1666, veranderen van de Blokweerse molen]
Op den 23en Meij 1666, present den schout, Sterrenburgh, Redelij ckheijt, Pieter Huijgen en
Bouw, is voorgelesen seecker concept geconcipieert bi j Pieter Pietersz Bas, molenaer tot
Sardam, nopende het veranderen van den watermolen van den Blockweer, omme te maken
dat dien molen den Blockweer en den boesem t'samen soude connen drooghmaelen, is
geresolveert en gecommitteert drie commissarissen, den schout, Sterrenburgh en Teeuwen,
omme haer daerop nader te informeren, en daer over met de heeren van de Nederwaert te
confereren en te zien in wat voegen men met den anderen soude connen transigeren, en
doende eijsch van de cappitale somme der veranderingh van de molen, en de penningen tot
jaerlijcx  onderhout, en dat gedaen sijnde t'selve aen de Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam
rapporteren, omme t'selve gedaen sijnde de ingelanden van den Blockweer daer over te
beschrijven, en deshalven te sien resolveren soo en gelijck alsdan bevonden sal werden te
behooren. Actum ut supra.

Ter ordonnantie als vooren,
Wm. van Dijck, 1666

[82. 5 juni 1666, keur bouwwerken]
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en
ordonneeren bij desen, dat een ijder sijn bauwerck wel schoon sal schouwen en laeijcken, te
weten in Blockweer de middelste weteringh van de zijl aff  tot de nieuwe kade toe ten
wedersijden, de geheele vliet oock ten wedersijden, en van de westsijde van de vliet tot voorbij
de molenwerven, mede ten wedersijden, de geheele achterste weteringh aen de kadesijde tot
de zijl toe halff op, item de plancken en boomen te leggen van de nieuwe kade aff tot de zijl
toe, en den opslach ten wedersijden van de weteringh volgens de oude keurcedullen te
maecken. In Cortlandt ten wedersijden van den thiendewech ter halver weteringh van de heul
leggende in den thiendewech tot voorbi j de molengoot toe ten wedersijden. In Vinckepolder de
voorste en middelste weteringh en molenvl iet dobbelt op. Voorts alle de di jcken mitsgaders /36/
den thiendewegh wel aen te vangen, de slencken en dellen verheven en t'laegste naer het
hoochste gebracht dat het den heemraet looft  . Voorts mede alle de boomen staende aen de
suijt en noortsijde van de dijcken en thiendewegen, tsij fruijt als anders, wel op te snoeijen vant
viercant van de dijcken, volgens de voorgaende keurcedullen daervan sijnde, volmaeckt te sijn
op Saterdach toecomende en 8 dagen dat wesen sal den 19en Junij 1666, alswanneer men
t'selve sal beschouwen op de inrijdende schouwe en boete van outs daertoe op elcx bijsonder
staende. Actum bij t'collegie voornoemt, exempt Bouw en Focker, op den 5en Junij 1666.

Mij present secretaris
Wm. v an Dijck

Op date is de voorsz. schouwe gedaen en geen faulte bevonden, en daeromme gepresen.

[83. 15 juni 1666, schouw dorpswater]
Schout en heemraden van Alblasserdam sullen op heden besteden t'maecken van des dorps
water over Alblasserdam voornoemt, in voegen dat de aenemers gehouden sijn de drie
schouwen van desen somer 1666, als te weten de schouffschouw, blootschouw, en de
inrijdende schouwe daer over te moeten leveren, en alsoo naer behooren maecken als voor
date en van outs is geschiet, en de schouwen t'geheele jaer op de kadens vallende insgelijcx
daer over te moeten leveren soo lange als cortekade, en de betaelinge te doen uijt den
ommeslach 1666, aengenomen bi j Pieter Huijgen om XXI L.
Coram den schout, Sterrenburgh, Redelijckheijt, Teeuwen, en Pieter Huijgen op den 15en Junij
1666.

Mij present,
Wm. van Dijck, 1666

[84. 20 jul i 1666, St.  Jansschouw]
/37/ Op den 20en Julij, sijnde de eerste St. Jansschouw, is geweest de beurte van de 2 eerste
heemraden, Sterrenburch en Redelijcheijt en secretaris, en hebben deselve waergenomen, en
is alsdoen bevonden bij de heeren vant collegie dat veele van de nieuwe keuren niet gemaeckt
waren, en daerom daervan cedullen aen alle de dorpen toegesonden, en de ondervoeten alle
gepresen. Actum ut supra.

[85. 17 augustus 1666, St. Jansschouw]
Op den 17en augustij 1666, de tweede St. Jansschouw gewacht en waergenomen, bij Pieter
Huijgen, Cornelis Arijens Teeuwen en den secretaris, bevonden als vooren en daervan weder
acte van de dorpen is gesonden en eenen anderen dach beraempt. Actum ut supra.
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[86. 9 october 1666, schouw bouwwerken]
Op den 9en October 1666 is bij schout ende heemraden de schouw van de bauwercken in
maniere als t'verlede jaer is geschiet geordonneert en op den 21en October 1666 op inrijdends
geeffectueert en bevonden niet te mancqueren. Actum ut supra.

[87. 12 october 1666, Baeffmis dijkschouw]
Op den 12en October is bij Arijen Cornelisz Bou ende Claes Cornelisz, heemraden, de
Baeffmis dijckschouw gewacht, en rapporteren dat daer was geordonneert alle de gebreeckige
op heeringh te stellen. Actum ut supra.

[88. 24 november 1666, schouw zandpaden en bansloten]
Op den 24en november is de eerste schouw vant santpadt ende banslooten gedaen, en
bevonden veele te mancqueren, dewelcke affgecondicht sijn voor de 2e reijs te moeten
maecken op inrijdens.

[89. 9 november 1666, 2e Baef fmisschouw]
Op den 9en november 1666 is bij  Pieter Huijgen en den secretaris de 2e Baeffmisschouw met
Job Jansz, hoodijckheemraet, gewacht, en de gebreeckige op heeringh gestelt.

[90. 30 november 1666, Focker als heemraad ontslagen]
Den bode van Alblasserdam, wert mitsdesen gelast sich te transporteren, bij en ontrent Jan
Anthonis Focker, en hem aen te seggen, dat vermits /38/ sijn ongeregelt  comportement int
bedienen van het heemraedtschap onser heerl ijckheij t voornoemt gepleegt, hem sijnen dienst
te ontseggen en ontslaen van den eedt in dier quali teijt door hem gedaen. Actum den 30en
november 1666, en was getekent: Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam.

[91. 30 november 1666, Arijen Pleunen tot heemraad verkozen]
Den bode voornoemt wert noch gelast te gaen bij  Arijen Pleunen Bouw, en hem aen te dienen
dat het ons belieft heeft  hem te verkiesen tot heemraet over onsen dorpe en landen van
Alblasserdam, derhalven den gewoonelijcken eedt te willen comen affleggen in handen van
onsen officier Johan van Asperen, daertoe gequalificeert. Actum alsboven, en was getekent:
Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam.

1667

[92. 1 januari 1667, aanbesteding molens]
Op den 1en Januarij sijn alle de molenaers voordat aenstaende jaer, en voor denselven prijs
gecontinueert.

[93. 21 april 1667, Pieter Huijgen geschorst]
Gillis Cornelissen, gerechtsbode tot Alblasserdam wordt mitsdesen gelast sich te vervoegen
ontrent den persoon van Pieter Huijgen, en hem aenseggen, vermi ts hij continueert int niet
voldoen van sijn belooffde borghtocht wegen t'opleggen der penningen uijt den octroeije ten
behoeve van de gemeenen dorpe en landen van Alblasserdam voornoemt geprocedeert, en dat
hij daerdoor niet wel en heeft gemaeckt voort gemeene best, de Wel Edele Vrouwe van
Alblasserdam hem bij  provisie doet aenseggen, dat hij sich van die vergaderinghe der
heemraden sal onthouden, tot dat door haer Wel Edele daerinne anders sal wesen
gedispondeert. Actum desen 21en april 1667, tot Alblasserdam, en was getekent Joseph
Coijmans door ordre ende van wegen de Vrouwe van Alblasserdam.

[94. 14 mei 1667, rekening dijkrecht]
Op den 14en Meij 1667 is op de reeckeningh van dijckrecht uijt  dit gerecht gecompareert Claes
Cornelissen en de secretaris van Dijck,  en is alsdoen omgeslagen 18 st. op den mergen en de
heer Emanuel van Steen tot nieuwen heemraet in plaets van de overleden schout van
Giessendam geeligeert.

[95. 19 juni 1667, dorpswater]
Op den 19en Junij 1667 is des dorps water publijckelijck op de conditie als van outs besteet



-23-

aen Arijen Jansz Goeij om 19.10.0.

/39/
[96. 18 juni 1667, schouw bouwwerken]
Op den 18 ditto is geresolveert  ende oock op den 19en gepubliceert t'schouwen van de
bauwercken de 1e mael op inrijdens als van outs op vrijdach en 8 dagen, sijnde den 1en Julij
1667.

[97. 1 juli 1667, schouw bouwwerken]
Op den 1en Julij is t'selve geeffectueert en wel bevonden, en dienvolgens gepresen.

[98. 24 juni  1667, St. Jansschouw]
Op den 24en Junij is bij Pieter Huijgen en den secretaris van Di jck in de St. Jans dijckschouw
gereden, en alsdoen vermits geen keurceel en heringceel hadden bij dijckgraeff en heemraden,
alle de ondervoeten alsdoen wel gemaeckt, daer gelaeckt.

[99. 1 augustus 1667, steenstraat]
Op den 1en augustij 1667 is bij schout en gerechten geresolveert de nieuwe steenstraet niet
verder te verlengen.

[100. 1 augustus 1667, Blokweerse molen, diverse garingen, de klok]
Ditto naer dat bij schout en gerechten eenige uijt den haren waren gecommitteert
commissarissen om te inspecteren den Blockertsen molen, hebben bevonden,

dat de 2 ronselen moeten vernieuwt sijn,
dat het dack rontom moet  verdreven sijn,
dat het haertsteditgie moet v ersien sijn,
dat de praem moet verandert  werden dat bequaem is.

Ende gedelibereert sijnde over t'voorsz. subject is bij  t'voornoemde col legie goetgevonden
alvoorens ijets hier in te doen dat men eerst bij Pieter Pietersz molenmaker een besteck off
concept sal werden gelevert, nopende de concepten bij  hem geproponeert en den prijs van
dien, en alsdan nader te sien wat deshalven sal geresolveert  werden, als geexamineert sal
wesen off eenich nieuw werck in dier voegen gemaeckt volgens sijn ordonnantie met het nu
staende werck sal connen wercken.
/40/
Is mede ten selven dage geresolveert dat op Sondagh toecomende sal werden gepubliceert
den dagh van de uijtlegginge van de restanten van de ongelden t'verlede jaer gegaert tegen
maendags en 8 dagen daernaer.

Is mede alsdoen geordonneert en vastgestelt naer die restanten, dat  men sal garen het
waterrecht 1666, halve verponding 1664 en 1665, ommeslach 1665, dijckrecht 1666, daernaer
te vergaderen 1/4 part van de 8 gulden, met den interest vandien en oncosten van de klock.

[101. 1 october 1667, schouwdag vastgesteld]
Op den 1en october 1667 is bij schout ende gerechten van Alblasserdam, den schoudach van
de bauwercken int najaer 1667 vastgestelt op donderdach 8 dagen, sijnde den 13en deser
maent october op de inrijdende schouwe als van outs daertoe staende en boeten daerenboven
en is alsoo naergecomen.

[102.  november 1667, rekening waterrecht]
Op den .. november is de ordinaris reeckeningh vant waterrecht 1667 gedaen en sijn uijt
gerecht alhier om te hooren present geweest Pieter Huijgen en den secretaris van Dijck en is
alsdoen omgeslagen 20 st. op ijder mergen  in de Nederwaert, 16 st. tot  laste van de
eijgenaers,   4 st tot  laste v an de bruijckers.

[103. nov/dec. 1667, schouw zandpaden en straten]
In de maenden van november en december 1667 is tot 4 maelen toe de santpaden en straeten
als naer ouder gewoonten behoorlijck beschouwt.
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/41/ 1668

[104. 1 januari 1668, aanbesteding molens]
Den 1en Januarij is den Blockweertsen molen besteet aen Arijen Jans Goeij voor dit jaer om      
             87.0.0.
Den Cortlantsen aen Pieter  Bastiaensz
Bas om                                    54.0.0.
Den Vinckenpoldersen aen Abram den
Decker te Alblas om                       48.0.0.

[105. 31 maart 1668, geen bomen binnen 4 1/2 v oet van erfscheiding]
schout en gerechten van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en ordonneren
bij desen, dat niemant hem sal vervorderen te planten eenige boomen en opgaent gewas op
vier dalv en voet van den gront van sijnen nabuijr,  ten ware met bewilligingh v an beijde partijen,
op pene van drie gulden te verbeuren bij ijder persoon t'elcken rei jse hij bevonden sal werden
contrarie gedaen te hebben, alvoorens daervan eerst 14 dagen te voorens gerechtelijcke
aengemaent sijnde. Actum bij t'collegie van schout en gerechten voornoemt op den laetsten
maert 1668.

[106. 31 maart 1668, repareren steenstraten]
Schout en gerechten van Alblasserdam hebben gekeurt en geordonneert, keuren en
ordonneren bij desen dat een ijgelijck voor hare huijsen, erven en landen, de steenstraten alle
jaren voor den 1en Meij  behoorlijck sullen hebben te repareren van alle gaten, slencken en
anders daer in leggende, alswanneer schout en gerechten t'selve alle jaren en nu op
toecomende Meijdach voor de 1e reijs sullen beschouwen de eerste reijs op de boete van 5 st.,
de tweede reijs op de boete van 10 st., en de derde reijs op besteedingh tot des gebreeckiges
costen. Actum int col legie voornoemt op den laetsten maert 1668.

[107. 30 maart 1668, oneffenheden in de dijken vul len]
Schout en gerechten van Alblasserdam ordonneren eenen ijgelijcke de /42/ slenckten en
spooren soo op de hooge dijcken als binnedijcken wel en behoorlijck te v ullen en effenen v oor
Saterdach toecomende, op de boete van de 1e reijs van 5 st., de 2e reijs van 10 st. en de
derde reijs op besteedingh tot haren costen. Actum bij t'collegie voornoemt, den laetsten maert
1668.

[108. 23 april 1668, rekening dijkrecht]
Op den 23en april 1668 is in St. Jorisdoele tot Dordrecht gedaen de ordinaris reeckeningh vant
dijckrecht 1668, en is ter saecke van dien voor ordinaris omgeslagen 12 st., daer present sijn
geweest Arijen Pleunen Bouw, en den secretaris Wil lem van Dijck. Item is ten selven dage en
plaetse gedaen de extraordinaris reeckeningh en bevonden dat den Weert noch belast bleeff
met ontrent 160 duijsent gulden, en is tot betaelinge van de interesten en ijets vant cappi tael
omgeslagen 21 st. op den mergen. Actum ut supra.

[109. 15 mei  1668, schouw]
Op den 15en Meij 1668 is bij Pieter Huijgen, Bastiaen Adriaensz en den secretaris
waergenomen de meijschouw en sijn alsdoen eenige keuren geval len volgens de aenschrijvens
daervan bij de heren vant dijckrecht gedaen. Actum ut supra.

[110. 2 juni 1668, schouw bouwwerken]
Op den 2en Juni 1668 is bij schout en gerechten van Alblasserdam geordonneert de schouw
van de bauwercken en op den 9en Junij t'selve gedaen en hebben alsdoen bevonden
gebreeckigh in Vinckenpolder den gaermeester tot Alblas, in Blockweer Pleun Commer, Huijgh
Willems off dengene die het maken moet, en Maritge Pieters, weduwe van Pieter Gerrits
zaliger, daerop aenstonts de inrijdende schouw opgeleght is, en t'gunt daer alsdoen resteerden
op maendach daer aen volgende af fgeschouwt, en alsdoen geen foulten bevonden.

/43/
[111. ongedateerd, aanbesteding dorpswater]
Schout en gerechten van Alblasserdam sullen besteden schoon te maecken haer dorpswater
Anno 1668 omme alle drie de schouwen tot haren costen en perikule daer over te leveren, en
sullen hare penningen ontfangen uijt den ommeslach 1668 toecomende, aengenomen bij
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Cornelis Crijnene om 17.0.0.

[112. 15 juli 1668, openbare orde]
Alsoo door ervaringe en gestadige klachten van de respectijve gebruijren en andere
ondervonden wort datter door het veelvoudich kaetsen, balslaen offte kolv en, klootschieten en
ontijdelijck consumerende toebackdrincken, op de gemeene heerestraeten, wegen en dijcken
tot Alblasserdam soowel op Sondagen als in de weeck, veele en v erscheijde schaden,
ongemacken en onlusten voortcomen en noch meerder te v reesen staen so ten aensien van de
menschen als de huijsen daer ontrent staende alle streckende tot merckelijcke onrust,
onstichtinge en verderf f van de goede ingesetenen vandien,

Soo hebben schout en gerechten van den dorpe en landen van Alblasserdam voornoemt daerin
willen voorsien op datter soodanige schaden, onlusten, onnoodige,  oock ondienstige
consumptien en ergernissen voor in toecomende onder haren districte mochte geweert werden,
goetgevonden met consent en approbatie van de Wel Edele Ambachtsvrouwe van deselve
plaetse, te keuren en ordonneren gelijck sijluijden keuren en ordonneren met desen,

Datter niemant sal vermogen t'sij in de weeck offte des Sondaegs op eenige gemeene heere
straten, wegen offte dijcken onder de jurisdictie van Alblasserdam gehoorende op
eenigerhande manier te kaetsen, bal te /44/ slaen, offte kolven, de kloot te schieten, op de
boete van drie carolus gulden t'elckens en soo dickmael als hij daerop betrapt wert, te betaelen,
en dat soo wel bij den toesiender en merceurs int spel participerende als bij ijder van de
speelders selver de 2/3/ parten daervan te appliceren ten behoeve v an den officier offte schout
derselver plaetse, en 1/3/ part v oor den aenbrenger en aen het oppercleet datelijck te mogen
verhaelen.
In gelijcke boeten sullen mede vervallen sijn, degene dewelcke de seven daertoe gegeven
sullen hebben t'vine als vooren boven en behalven het voornoemde heeft.

Ende soo wie bevonden sal werden toeback te drincken, op de voornoemde straten, wegen en
dijcken sal verbeuren een somme van drie gulden t'elcken reijse soo dick en meenigmael als
hij sal achterhaelt werden, dieselve boeten als vooren te appliceren.  Actum en aldus
gepubliceert ter plaetse daer men gewoon is publicat ie te doen, op den 15en Julij 1668, door
mij  secretaris.

Wm. v an Dijck

[113. 6 augustus 1668, opengeld van de graven]
Op den 6en augustij 1668 is bij schout en gerechten van Alblasserdam geresolveert,
Dat alle de oude restanten vant beleggen en openen van de graven, den 1en rechtdach sullen
gedagvaert werden,
Item dat alle persoonen het opengelt aen den schoolmeester sullen betaelen, eer dat hij de
aerde aenroert om t'graff  te openen,
/45/ Item dat van alle graven die in 15 jaren niet in gegraven  off geopent wert, evenwel op de
selve 15 jaren sullen gehouden sijn opengelt te betaelen.
Als oock in cas sommige persoonen graven in de kerck hebbende, en niet vol  sijnde, comen
opt kerckhoff hare dooden te begrav en, sullen evenwel gehouden sijn t'opengelt te betaelen.

[114. 29 october 1668, rekening waterrecht,  schouw]
Op den 29en October 1668 is bij schout en gerechten van Alblasserdam tot commissaris op de
reeckeninghs visitatie vant waterrecht gecommitteert Cornelis Ari jensz Teeuwen.
Item is de banschouw alsdoen geleght op Vrijdach den 12en October 1668.
Item de schouw van de santpaden op Saterdach den 6en october 1668.
Item de schouw van de spooren op woensdach den 31en october 1668.

[115. 27 december 1668, aanbesteding molens]
Op den 27en December 1668 sijn wederom besteet het maelen van de watermolens voor den
tijt van 1 jaer, in te gaen den 1en Januarij 1668 en te eijndigen den 1en januarij 1670.
den Blockweertsen aen Arijen Jansz Goeij, om        90.0.0
Vinckepolder Abraham den Decker, om                 51.0.0
Cortelant Pieter Bastiaensz Bas, om                 57.0.0
                                                   198.0.0
Aldus gedaen en openbaerlijck besteet bij den waersluijden, present t'v olle collegie op datum ut
supra.

Mij present,
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Wm. v an Dijck

/46/
[116. 9 maart 1669,  reparatie van de sluis]
Op den 9en Maert 1669, present den schout, Pieter Huijgen, Cornel is Arijens Teeuwen, Arijen
Cornelis Bouw, Claes Cornelissen, en Bastiaen Adriaens, heemraden in Alblasserdam, is bij
den Edelen Heer van Niwael etc.  voorgeslagen, wat op de daghvaerdinge v ant waterrecht
nopende t'leggen van de v ingerlingen en t'maecken v an de steene kaeij en t'drooghmaken van
de sluijs alhier en de reparatie daer aen te doen, en wes verder daer aen dependeert, v ant
gevoelen vant gerecht was, en wat daerop bij haer soude gestemt werden, is bij deselve
gerechten goetgevonden en vastgestelt, dat het voorsz. werck, ten m insten costen naer
behoorlijck besteck soude werden besteet en opgemaeckt, mi ts dat de penningen daertoe ten
minsten prijse soude werden genegotieert, en niet eerder begonnen te garen, als over 2 a 3
jaren, en alsdan in twee a drie termijnen te innen, en wij omdat men den last van haer water
hier alle dragen moet, int omslaen wat behoorde te werden gesolageert, en hebben om dat te
stemmen daertoe gecommitteert Pieter Huijgen en den secretaris van Dijck.

Den welcken naer gedaene besoignes hebben gerapporteert dat maer drie stemmen tot
toestemmingh absoluij t en een dubies was, ende alle de resterende ses het gants affgeslagen
hebben.

[117. 13 maart 1669, reiskosten ds. Beuckelaer]
Op den 13en maert 1669 is bij schout en gerechten geresolveert dat een ordre moste werden
geraemt, wat den predicant die naermaels soude mogen beroepen werden, tot reijscosten eens
vast en seecker sal hebben, en daerop een resolut ie te nemen in toecomende, en dat van dese
3 vrachten en verschot ds. Beuckelaer sal betaelen 2/3 parten, en het dorp 1/3 part.

Alsmede geresolveert  dat de eerste schatting die van nieus gegaert sal werden, sal sijn de
tweede twee gulden van de 8 gulden per mergen.

Is mede geresolveert dat men op Saterdach toecomende de straeten sal inspecteren, en op
Sondach doen publiceren dat men alle de slenckten sal doen verbeteren en pertinentelijck
beschouwen.

/47/
[118. 16 januari 1669, schouw straten]
Op den 16en Januarij 1669 is bij t'volle collegie van schout en gerechten van Alblasserdam,
geresolveert en vastgestelt (dat vermits de inwoonders alhier niettegenstaende twee Sondagen
aen den anderen is gepubliceert omme de straeten elcx voor sijn landt, huijs en erven
behoorlijck te repareren, op pene van dat anders t'selve tot haren laste soude besteet werden,
echter deselve tot noch toe in gebreecken gebleven sijn) dat men cort naer de aenstaende
paesdagen den metselaer al het werck sal laeten maecken, en bij hem daervan pertinente
notitie gehouden voor wiens landt hui js offte erf f hetselve geweest is, en hoe veel daer elcx aen
verdient is, omme alsdan deselve penningen te sien innen met soodanige recht als daertoe
staende is, en schout en gerechten te rade werden sullen.

[119. 25 mei 1669, onkosten beroepen van een predikant]
Op den 25en Meij 1669, present de heer van Niwael, den
schout, Sterrenburgh, Pieter Huijgen, Arijen Cornel is Bouw,
Arijen Pleunen Bouw, Bastiaen Adriaens, heemraden tot
Alblasserdam.

Is voorgeslagen off men de oncosten ter saecke vant beroepen van den predicant en anders
gevallen, niet den gemeenen ommeslach t'effens sal collecteren, dan off men een particuliere
hoofftcedul ten dien eijnde sal formeren, en de penningen daernaer op de hooffden collecteren,
daer op geresolveert is omme geen nieuwicheden te beginnen en op de aldergevoegelijcxste
manier als van outs altijt is geschiet te doen dat hetselve in den ordinaris gemeenen
ommeslach sal werden gecollecteert.

[120. 25 mei 1669, op- en afschepen van het vee]
Aengaende t'op en affschepen vant  vee, is tot een renovatie van de oude ordre vastgestelt, dat
van ijder paert daerv an betaelt sal werden 4 penningen, van de beesten insgelijcx  4 penningen,
schapen en verckens ijder 2 penningen, ten behoeve van den H. Geestarmen, en te betaelen
eer t'voorsz. vee van de kant op off van de kant aff gaet, en daervan te leveren een memorie
aen den pachter.
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[121. 25 mei 1669, chirurgi jns en de armen]
/48/ Is wijders geresolveert dat beijde chirurgijns, namentl ijck Mr. Hof fkens, en Mr. Huijgh, de
bedieninge van den armen, elcx voor de helft, van halff jaer tot halff jaer sal hebben, en sal het
eerste halff jaer sijn (naer dat alvoorens daeromme blinde lootingen sijn getrocken) dengenen
die bij lootinge daeraen sal vallen, en voorts soo vervolgens elcx van halff  jaer tot halff jaer,
mits dat dengenen die ten tijde van t'expireren van sijnen tij t eenige patienten onderhanden
heeft, deselve sal moeten ten vol len (wilt Godt) genesen, in te gaen St. Jacob 1669
toecomende, off  dat dengenen die in eens anders patienten valt daerv an geen gelt sal
genieten.

[122. 25 mei 1669, vrouwenstoelen in de kerk]
Ten selven dage is mede geresolveert, dat alle de stoelen daer de vroupersoonen in de kerck
op sitten en tegenwoordich daer in staen, in cas sij deselve daer in willen houden, gehouden
sullen sijn van ijder stoel te betaelen binnen een maent, eene gulden v oor een jaer, en als het
jaer omgecomen is die deselve alsdan weder daer in sal willen houden, weder sal betaelen
eene gulden voor ijder stoel , en in cas datter plaets geordonneert wiert om noch eenige stoelen
daer in te brengen, sullen deselve gehouden sijn,  mede voor i jder stoel die sij inbrengen sullen
binnen een maent alsvooren voor t'eerste jaer oock te betaelen eene gulden, en soo voorts
vervolgens, en dengenen die deselve penningen niet betaelen wil off kan, sal gehouden sijn
binnen de voorsz. maent hare stoelen uijt de kerck wegh te nemen, welcke penningen sullen
sijn ten behoeve van de kerck, en sullen hier van exempt sijn t'f amile van de Vrouw van
Alblasserdam, den predicant en schout alhier.

[123. 25 mei 1669, inning kosten reparatie van de straat]
Aengaende de betaelinge van de arbeij tsloonen int repareren van de straet bij  Leendert de
Metselaer in de Kerckstraet verdient, is geresolveert , dat den bode haer elcx gerechteli jck sal
insinueren, de  voorsz. penningen in conformiteij t van de declaratie van den voornoemde
metselaer te betaelen, op pene dat de penningen bij  den schout sullen werden uijtgeleijt, en
weder geinnet volgens de rechte van uijtlegginge.

/49/
[124. 6 juni 1669, dorpswater]
Op den 6en Junij is geresolveert het dorpswater te besteden op den 2en Pinxterdach s'avonts
ten 6 uijren, en is alsdoen op de conditie als t'verlede jaer aengenomen bij Arijen Jansz Goeij
om 18.0.0.

[125. 6 juni 1669, schouw bouwwerken]
Op ditto is de bauwerckschouw geleijt op donderdach den 20en Junij, en geroepen op deselve
maniere als t'verlede jaer int voorjaer is gedaen.

[126. 4 augustus 1669, herstel Blokweerse molen]
Op den 4en augustij 1669 is bij den Edele heer van Niwael, Jan van Asperen schout, Claes
Sterrenburch, Pieter Huijgen, Arijen Cornel is Bouw, Arijen Pleunen Bouw en Bast iaen Adriaens,
heemraden in Alblasserdam, exempt Claes Cornelissen, geresolveert  en vastgestelt, dat men
nu sonder eenigh vertreck, den Blockweertsen sal rijsen, en de nieuwe binnenwercken, daertoe
behoorende daer in sal brengen, en de andere wercken repareren, en dat alles ten meesten
oirbaer en minsten costen van den voorsz. polder, en alsoo den molen te brengen in
soodanigen staet, als de memorie daervan leggen, en t'concept om wel te maelen bij Pieter
Pietersz daervan is ingestelt, als oock alle de andere noodige reparatie ordinair vallende, en dit
werck niet rakende mede in de memorie gemelt, oock op t 'spoedichste te doen voortgaen, en
doen volenden, opdat de molen bequaem mach sijn om soo grooten polder bequaem te connen
dienen.

Anno 1670

/50/
[127. 7 januari 1670, de molens]
Op den 7en januarij sijn wederom voor den tijt van een jaer, in te gaen met nieuwe jaer 1670
en te eijndigen den 1en Januarij 1671, de drie watermolens van desen ambachte omme
deselve op hare behoorlijcke keure en reglement bemael t te werden door de naervolgende
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molenaers
den Blockweertsen bij Arijen Jansz Goeij, om        90.0.0
den Cortlantsen bij Pieter Bastiaensz Bas, om       57.0.0.
den Vinckepoldersen aen Abraham den Decker om       51.0.0
                                                   198.0.0
Present de waersluijden en t'collegie van schout en heemraden op datum ut supra.

[128. 22 januari 1670, rechtdagen]
Op den 22en Januarij 1670, present t'vol le collegie, is geresolveert  en vastgestelt , dat men
geen rechtdagen meer sal houden tensij partijen eer de saeck ter rolle gestelt sal werden, off
ijet daerin gedaen, sal ingelei jt en aen gelde betaelt werden de sommen op de ordinarie en
extraordinare rechtdagen, bij t'reglement elcx bijsonder gestelt.

[129. 11 juni 1670, dorpswater]
Op den XIen Junij 1670 hebben schout en gerechten van Alblasserdam besteet haer
dorpswater en kade, omme de drie schouwen daer over te leveren, en betaelt te werden uijt
den ommeslacch 1670, aen Arijen Jansz Goeij om      20.0.0.
Nota: de schoutinne moet hiervan ontfangen         2.00.0
Bij mij  aen Pieter Bastiaensz. Bas noch            6.15.0
                                                   8.15.0
Aen Arijen Jansz Goeij                           8.15.0
                                                  17.10.0

/51/
[130. 30 december 1670, de molens]
Op den 30en december 1670 si jn wederom voor den tij t van een jaer, in te gaen met nieuwe
jaer 1671, en te eijndigen den 1en Januarij 1672,  de drie watermolens van desen ambachte,
omme deselve op hare behoorlijcke keure en reglement bemaelt te werden door de
naervolgende molenaers
   den Blockweertsen bij Arijen Jansz Goeij, om   90.00.0
   den Cortlantsen bij Pieter Bastiaensz Bas, om  58.10.0
   den Vinckepoldersen bij Abraham den Decker, om 52.10.0
Present de waersluijden en t'collegie van heemraden op datum als boven.

[131. 17 januari 1671, openbare orde]
Schout en heemraden van Alblasserdam, gemerckt hebbende, en clachten tot hare ooren
gecomen sijnde, dat veele groote persoonen en jongens haer daegelijcx vervorderen op het
dorp en langs de dijcken, wegen en straten onder desen dorpe gehoorende, te kolven, bal te
slaen, als oock in tijde de sneeu leijt met sneeballen te goeijen, door alle t'welcke groote
perijkelen ontrent de menschen, en schade aen de glasen werden veroorsaeckt, en noch meer
geschapen staen, waeromme deselve schout en gerechten wel scherpelijck eenen ijgelijcke
verboden en geinterdiceert hebben t'selve voortaen niet meer te doen, op pene van 30 st.
t'elcken reijse bij i jder persoon te verbeuren, en sullen de ouders voor de kinderen
aenspreeckelijck sijn. Actum en aldus gepubliceert op den 17en Januarij 1671.

/52/
[132. 14 juni 1671, dorpswater]
Op den 14en Junij 1671 hebben schout en gerechten van Alblasserdam besteet haer
dorpswater, omme alle de schouwen daerover te leveren, en de kadens op de blootschouw te
blooten, te betaelen uijt  den ommeslach 1671, aengenomen  bij  Cornelis Crijnen om 22.0.0.
[in de marge staat:] solv it den 12en december 1671 aen Gill is Cornelissen over de boete van
de leggende schouw      8.0.0
Aen Cornelis Crijnen aen gelt                       14.0.0
                                                     22.0.0

[133. 4 juli 1671, Souburgh achterstall ig]
Op den 4en Julij 1671, present alle de heemraden exempt Claes Cornelissen, is omgevraeght
aen alle de heemraden van wat verstant deselve waeren, nopende t'uijtvoeren van de actie
vant restant van de verpondingh opt hoff Souburgh staende, dat jaerlijcx daerop te cort betaelt
is, off men in cas van oppositie van de Vrouwe van Souburgh bij proces t'selve sal vervolgen,
ten laste vant gemeene dorp dan niet, en is bij gemeene stemmen verstaen, dat men t'selve
ten uijteijnde toe sal v ervolgen, en dat ten laste vant gemeene dorp, en geloof fden den Wel
Edelen heer van Breucum, Niwael etc., alhier present, schout en gerechten voornoemt
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daerinne te mainctineren ten laste vant gemeen alsvooren.

/53/
[134. 18 augustus 1671, reglement predikant]

Reglement en ordre nopende de beroepinge der predicanten in
den dorpe en landen van Alblasserdam, gemaeckt en
gearresteert bij schout en gerechten van de voornoemde
heerlijckheij t ten overstaen en met goetvinden van den Wel
Edelen heer Joseph Coijmans, heere van Niwael, Breuchem
etc., als gemachtichde van de Wel Edele Vrouwe van
Alblasserdam

Dat den predicant tot Alblasserdam, in der tijt ten comptoire der geestelijcke goederen onder de
directie van de Ed. Gro. Mog. Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt staende, sal
trecken en genieten soodanigen tractement van 550 gulden, off soo veel min en meer als alle
andere predicanten ten platte landen aldaer gewoon sijn te ontfangen.

Noch daerenboven ten selven comptoire een somme van sesendertigh gulden jaerlij cx voor
huijshuijr van outs daertoe staende.

Item alhier ui jt de kerckegoederen het gebruijck en de v ruchten van den pastoorshoff,  offte de
renten der penningen uijt den te doene vercoop van desen hoff te procederen.

De verdere versorginge vant huijs en hof f tot laste van den predicant blijvende.

/54/ Den predicant sal alle Sondagen, tweemael ter gesetter uijre moeten prediken en  daernaer
de chatichisatie volgens de sinodiaele ordre.

Oock in de vier wintermaenden des woensdaegsavont in de weeck eens te prediken.

Ende in gevalle den predicant in tijde ende wijle tot sijnder verbeter inge van hier naer een
andere, meerdere gemeijnte soude mogen comen beroepen te werden, soo sal hij gehouden
blijven een vierendeel jaers van sijn hierboven verhael t tractement tot  behoef f van dese
gemeijnte ten voorsz. comptoire moeten laeten staen, omme daer ui jt ten 
deele verhaelt mogen werden de sware oncosten dewelcke sijluijden hiernaer wederomme
sullen moeten doen tot het versorgen van eenen nieuwen herder en leeraer in des beroepens
plaetse, evenwel vrij en exempt blijvende van te rembourseren eenige oncosten, die v an den
predicant voor sijne intrede int classis soude gevordert werden als van outs. Actum desen 18en
augustij 1671.

/55/
[135. 29 augustus 1671, beroep ds. Doreslaer]

Op den 29en Augustij 1671, present den schout en
t'volle collegie van heemraden van Alblasserdam,
exempt Claes Cornelissen en Arijen Crijnen de
cleijne.

Den heer van Niwael hebbende verhael  gedaen van t'gene sijn Edele wegen do. Johannes
Dooreslaer, predicant tot Opperdoes en nu alhier tot  dese gemeijnte beroepen, was
voorgecomen, alswanneer aen den voornoemde Dooreslaer hadde doen bekent maecken het
voorseijde beroep op sijn persoon gevallen was, en de redenen waeromme den geseijden
Dooreslaer difficulteerde datselve aen te nemen, ter conditie en ordre raeckende het beroepen
van predicanten in dese gemeijnte voor date alhier bij de gerechte gearresteert.

Sijn binnengestaen Arijen Jansz Visscher en Cornelis Jan Cleijsse, beijde dienende
ouderlingen, item Jacob Pleunen Thoen en Arijen Crijnen de cleijne, dienende diaconen, alle
representerende den kerckenraet alhier, en mede geaf firmeert  het verhael van den heer van
Niwael, alsoo hun oock tselve was voorgecomen.

Soo is den voorsz. kerckenrade voorgehouden off niet omme sware oncosten te ontgaen soude
connen goetvinden te treden tot  een andere beroepinge te doen, en dat op een bequaem
proponent uijt diegenen dewelcke sijlui jden nu en dan in goeden getaele en diversche maelen
hadden gehoort en die oock tot vernoeginge van de gemeente alhier hadden gepredickt.

Waerop bij  den kerckenrade sijnde geantwoort alsdan den voornoemden beroepenen predicant
Doreslaer op de gearresteerde en hem voorgedragene conditien niet gelieffde dese beroepinge
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aen te nemen, dat sij hun gedachten soude laeten gaen op de gehoorde proponenten.

Hierop uijtgegaen sijnde en mede tot sich geroepen hebbende Zeger Jansen, den ouden en niet
in dienst wesenden ouderlingh, item Adriaen Huijberden, mede out diaken, welcken laetsten
doch niet volgen wilde.

/56/ Sijn de voornoemde kerckenrade en Zeger Jansen wederom binnengecomen en heeft
Arijen Jansz Visscher uijt haer alle naemen voortgebracht drie proponenten met namen --N--
Bardoel, Leonardus Groenewegen en Walderus Boshuijsen.

Waerop hun gerepliceert werdende dat sijluijden buijten stijl en ordre in diergelijcke
voorgevallene saecken in desen dorpe alhier gebruijckelijck nu beginnende voor den dag te
comen en te wercken, hierinne bestaende namentl ijck dat sij tot mederaden bij hun hadden
gedragen eenige oude kerckenrade, niet in dienst sijnde, die voor desen in soodanigen voorval
niet alleenlijck niet waren gebruijckt geworden, maer oock selver geweert, alsmede datter drie
persoonen wierden voorgeslagen in plaetse van dat men gewoon was maer een alleen voort te
brengen.

Soo is hun aengeseijt men op hare voorstel linge geen achtinge off te reflecxie nemen soude,
dieselve als informeel en buijten gewoonte sijnde gedaen, en dat men ordre soude stellen
opdat de beroepinge op do. Doreslaer gevallen sijn voortgangh en effect mocht comen te
nemen, en dat men trachten soude hem al le contentement te geven, opdat hij die aennemen
mochte, het coste dan wat het coste, tot gemeen laste.

Hierop dan, naer behooren gedaene omvrage, is eenpaerigh geresolveert den voornoemde do.
Doreslaer in de bekende voorsz. resolutie en ordre, v oor date bij de gerechten opt stuck van
predicanten te beroepen genomen, niet v erder te sullen gehouden wesen als voor soo veel
aengaet het tweemael prediken en daernae cathichiseren in de kercke des Sondaegs volgens
sinodiaele ordre, item in de vier wintermaenden eens ter weecke namentlijck des
woensdaegsavonts te sullen moeten leeren, mi tsgaders dat het dorp sal wesen vrij en exempt
aen den beroepenen te restitueren offte betaelen de oncosten op den intrede van de classis bij
hem te doen, en dat men verder alle verei jschte middelen soude aenwenden soo en daer
deselve sullen vereijscht werden, opdat met den eersten de geseijde beroepinge op den
voornoemden do. Doreslaer gevallen, ten effecte mach gebracht werden.

/57/
[136. 29 augustus 1671, de Kleine Nes]
Wijders getreden sijnde tot het lesen van de requeste aen de Ed. Mog. Heeren gecommitteerde
raden van Hollant, gepresenteert omme te mogen hebben prolongatie van parate executie
tegen de bruijckers van de landen den Cleijnen Nes genaempt, die gebreeckigh waren hare
volle verpondingh op te brengen ende daerbij gesien de consessie vant versoeck bij appostille
in margine van desen requeste, verleent den 14 augustij 1671, item daerenboven nochmael
gelesen en geexamineert de schriftelijcke advijsen op de gestaltenisse der saecke bij drie
advocaaten, met namen Rochus van Moleschot, Pieter Schaep en Jan van Tongeren,
gegeven, waerbij niet alleen geseijt wort dese gerechten wel te sijn gefondeert in de aen te
vangen proceduijren tegen den geseijden bruijckers van den Nes, maer dat sijluijden oock
amptshalven daerin gehouden en verplicht sijn op seeckere groote pene daertoe door de Ed.
Gro. Mog. Heerem Staten van Hollandt en W estvrieslant gestelt en bi j placcate doen
emaneren.

Soo is echter geresolveert noch acht dagen met dese te doene executie te supercederen en
langer niet, maer dat sij  dan sich absoluijt soude moeten verclaren wat soude willen resolveren,
middelerwijle tijt en gelegentheij t hebbende omme int privee ijder met sijn vrunden en nabuij ren
over de gelegentheij t deser saecken te confereren, doch wel expresselijck bi j den heer van
Niwael affgeslagen hierover eenige publicque bijeencomsten te houden, offte door ijmant in
dienst en eede deses dorps sijnde te doen aenleggen, omme alle quade inbreucken en
gevolgen in diergelijcke saecken op soodanigen voet te weeren, maer mach wel lijden dat sich
een ijder over de gelegentheijt deser saeck ontrent den secretaris comen te informeren.

/58/
[137. 2 september 1671, kwestie Hof Souburg]
Op den 2en september 1671, present t'volle collegie van heemraden van Alblasserdam,
exempt Claes Cornelissen, is bij den heer van Niwael wegens de Wel Edele Vrouwe van
Alblasserdam, den gerechten affgevraecht wat sij gesint waren te doen, ontrent t'di fferent vant
restant van de verpondingh vant Hof f Souburgh, off  men t'selve bi j parate executie volgens den
verleende appostille in margine van t'request sal invorderen dan niet, waerop geantwoort is bij
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Pieter Huijgen dat hij  met de saeck niet te doen wil hebben, en dat de proceduij ren tegen de
bruijckers off  eijgenaers van den Cleijnen Nes niet aengevangen sullen werden.
Arijen Cornelissen Bouw t'selve,
Arijen Pleunen Bouw idem,
Bastiaen Adriaensz. idem,
Arijen Huijbertsz. idem,
Arijen Crijnen de cleijne idem.

Den schout seght dat men met de proceduijren moet voortgaen, en protesteert tegen de
heemraden haer stemmen als informeel, en strijdigh tegen de placcaten van de Heeren Staten
van de lande.

[138. 2 september, huis gehuurd voor ds. Doreslaer]
Op ditto is bij t'v oornoemde gerecht geresolveert  omme t'huijs van dos. van Hoorn te huij ren
voor den beroepenen predicant Dooreslaer en daertoe versocht den Edele heer van Niwael etc.
in der bester voegen als sijn Edele t'goedvinden sal.

[139. 5 september 1671, proces Hof Souburg]
Op saterdagh den 5en september 1671, present t'volle collegie van heemraden van
Alblasserdam, is bij naerder omvraegh door den schout aen haer gedaen, off sij niet anders
conde resolveren off  haer bedacht hadden nopende de proceduijren van execut ie raeckende de
verpondingh vant Hoff Souburgh hier vooren genoempt, daerop bij haer gesamentlijck
geantwoort is bij de voorgaende stemmingh en antwoorde te persisteren en in die proceduijren
niet te consenteren.

/59/
[140. 2 september 1671, ontvangst ds. Doreslaer]
Alsoo de kercke van Alblasserdam is comen te vaceren doort  vertreck van dos. Daniel
beuckelaer nae Tholen, en de wettelijcke beroepinge met eenparige stemmen is gevallen op
den persoon van ds. Johannes Dooreslaer, predicant tot Opperdoes, gehoorende onder de
classis van Honrn, soo ist dat wij schout en gerechten van den dorpe van Alblasserdam van
herten wenschende dat den voornoemde predicant ons opt spoedigste mochte toegev oeght
werden, authoriseren Arijen Jansz. Visscher, ouderlingh en Ari jen Crijnen de cleijne, diacon
deser kercke, omme uij t onsen naeme de wettelijcke beroepinge te presenteren aen den
beroepenen predicant ds. Dooresaler, en te arbeijden dat sijn eerwaarde behoorlijck moge
werden ontfangen van de kercke van Opperdoes en van de classe van Hoorn, waeronder die
kercke resorteert. Ende opdat alles dies te bequamer mochte uijtgewerckt werden, soo hebben
wij versocht een van de leden van de classis van Dordrecht  en nabuijrigh predicant ds. Petrus
du Bois, bedienaer des Goddelijcken woorts tot Streef fkerck, versoeckende denselven
mitsdesen, dat het hem gelieve de leden van onsen kerckenraet de behulpsame hant te bieden
in alle t'gene tot uij twerckingh vant voornoemde beroep en demissie van ds. Dooreslaer soude
mogen van nooden sijn. Actum den 2en september 1671.

Ter ordonnantie van schout en gerechten van
Alblasserdam, als secretaris,
Wm. v an Dijck

/60/
[141. 21 october 1671, gekozen heemraden weigeren eed]

Vergaderinge, gehouden op den 21en October
1673, present den schout Johan van Asperen, Pieter
Huijgen, Claes Cornelissen, Adriaen Pleunen Bouw,
Bastiaen Adriaensz, Arijen Cri jnen de cleijne en
Arijen Huijbertsz, heemraden in Alblasserdam,
exempt Jan Marinis.

Naerdat door den Wel Edelen heer Joseph Coijmans, Heere tot Niwael etc., als
gecommitteerde van de Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, op den
28en julij  1673 tot nieuwe heemraden v an den voorsz. dopre waren ingecoren Jacob Lievens,
Jan Gijsberts en Roelant Herberts, soo sijn tot driemaelen toe de voorsz. persoonen wettelijcke
nae gewoonte geciteert en gecompareert voor schout en gerechten voornoemt,  omme den
behoorlijcken eedt daertoe staende aff te leggen, doch denselven eedt niet gedaen, omme
seeckere redenen die sij in geschrifte hebben gelieven over te leggen, en dat eijndelingh
seselve drie heemraden door ordre van den voornoemden Wel edele heere van Niwael etc. in
de voorsz. qualitei t ten vierde mael gerechtelijck waren geciteert omme den gemel ten eedt
alsnoch aff te leggen, en dat v an de voorsz. drie persoonen alleenli jck gecompareert waren Jan
Gijsberts en Roelandt Herberts, oock door den voornoemde heere van Niwael met veele
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omstandige redenen waren onderrecht dat hare concepten die sij in hare schrif ten allegeren,
namentlijck dat de electie niet op behoorli jcken tijt was geschiet, als oock dat de oude
gerechten haer souden bij acte ontheffen van alle becommeringe en naemaningen die v oor en
in haren dienst waren gevallen, gants niet te passe quamen, noch hier en nergens in dese
provincie practicabel waren, en dienvolgens van die voorstel linge wilden desisteren, en den
gewoonelijcken eedt afleggen, soo hebben daerop den voornoemde Jan Gijsberts en Roelant
Herberts geantwoort bij hare voorgaende overgeleverde redenen in geschrifte alsnoch te
persisteren en dienvolgende niet genegen te sijn anders als onder die conditie den voorsz. eedt
te willen doen. waerop bij den voornoemden heere in de voorsz. qualite tegen den voorsz. Jan
Gijsberts en Roelant Herberts ten voorsz. dage is geprotesteert van alle costen, schaden en
interesten die de Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam mitsgaders het voornoemde dorp
daerdoor sal comen te lijden, omme deselve te verhaelen, daer en soo sij te raeden werden
sullen.

/61/
[142. 23 october 1673, 1000 g. in bewaring bij de schout]

Opden 23en October 1673, present de Wel  edelen
heere van Breucun, Niwael etc. , t'volle collegie van
schout en heemraden van Alblasserdam, exempt
Jan Marinis.

Is bij den voornoemden Wel Edelen heere aen de gerechten voorgestelt off  sij de uijtgeleijde
restanten van den gaermeester W illem v an Dijck, bedraegnede ontrent 1000 gulden, aen den
voornoemden schout op sijn genom. wilde laeten volgens de sententie van uijtlegginge daervan
sijnde, dan off sij  die aen haer wilde nemen ende daervoor instaen en die doen executeren nae
haer welgevallen, op alle t'welcke bij de voornoemde gerechten is eenpaeriglijck geantwoort die
te laeten aen den voornoemden schout, daerop gehoort sijnde den voornoemden schout,
verclaerde deselve absoluijt aen te nemen en te versorgen dat de penningen binnen acht
dagen te berde soude werden gebracht, en in cas van mancquement de gerechten hem
daerover soude doen executeren en alle de costen die het dorp daerdoor soude comen te lijden
alleen tot sijnen laste soude comen, m its hij oock gehouden blijf t binnen 4 dagen te suijveren
alle de openstaende reeckeningen ten laste van den voorsz. dorpe van den voorsz.
gaermeester sijnen ommeslachen noch staende.

[143. 23 october 1673, deurwaarder]
Ten selven dage is bij t'v oornoemde collegie geresolveert omme een deurwaerder tot inninge
van de restanten van de v erpondingh 1672, cappitaele leeningen 1673 en andere ongelden van
den gaermeester Leendert van Asperen te becomen en met hem daerover te accorderen en
sijn daertoe gecommitteert Adriaen Huijberts, Jan Marinis en den secretaris en dat op
soodanige conditie en manieren als sij best sullen connen uijtvinden, ten dienste vant dorp te
behooren.

[Het volgende is in een ander handschrift, nl. in dat v an Leendert van Asperen, die Willem v an
Dijck opvolgde in de functie van secretaris.]

[144. 10 augustus 1682, onbetaalde rekeningen omslag]
Op den 10 augustij 1682, present den Wel Edelen
heere van Streef fkercke en t'volle collegie v an
schout en heemraden van Alblasserdam.

Heemraden van den dopre van Alblasserdam, gesien ende geexamineert hebbende de
restantceel van de alsnogh onbetaelde ongelde van eeniger /62/ onser ingesetenen en dat door
de wanvoldoeninge van deselv e de reeckeningh van de ommeslag en andersimts niet naer
behooren can werden gesuijvert soo deselve ons eenmael de achterstallen van de voorsz.
ommeslagen aen de respective leveranciers ende andere noch onbetaelde persoonen te
voldoen, geresolveert ende goetgevonden hebben, gelijck sij doen bij desen, den schout van
desen dorpe naer voorganede waerschouwinge ende publicatie in onse kercke te doen, te
authosiseren omme aen hem op te geven restanten voor t'comende ui jt het dijcke en waterecht
mitsgaders binnelantse ommeslagen te mogen uijtleggen ende deselve op alsulcke bate ende
profijte van dese gebreeckige ingesetenen bij reght van ui jtlegginge te mogen v orderen ende
innen als daertoe staende sijn.

[145. 10 augustus 1682, omslag van 't manschap]
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Is als vooren vastgestelt  en geresolveert dat over de achterstallige genegotieerde gelden vant
manschap over de ingesetenen sal werden gemaeckt een quotisatie ende ommeslagh omme
deselve gelden int geheel te vorderen ende ontfangen, dogh dat deselve ingestenen met de
helfte te betalen voor desen jaere sullen mogen volstaen ende dat int selve geval de intreste
naer desen te verschijnen alleen sullen moeten werden gebracht ende gevordert van degenen
die alleen de helft maer sullen hebben voldaen ende  ter contrarie dengenen die haer geheele
quote op sijn tijt sullen comen te voldoen van de verdere intreste sullen blijven ontlast.

/63/
[146. 9 februari 1683, aanmaning van wanbetalers]

Op den 9 februari 1683, present den Wel Edelen
heer balthasar Coijmans, heere van Streeffkerck,
leckerlant etc. ende t'v olle collegie v an schout ende
heemraden van desen dorpe.

Is bij de voornoemden Wel Edelen heer ende gerechten geresolveert den bode omme te doen
gaen bij alle de noch onbetaelde persoonen vant sout seep heer en redemptie van den jaere
1681, dat sij t'selve sullen hebben te voldoen aen den gaerdermeester binnen den ti jt van tien a
elff dagen op penne van vordere executie met den deurwaerder.

Is denselven daege noch geresolveert al le de oude restanten van de verpondingh met jaer
1681 incluijs bij den gaermeester op te maecken ende die op de beste manieren is doenlijck te
laten executeeren, mitsgaders binnelantse ommeslagh waterecht 1681 ende dijckrecht 1682.

/64/
[147. 14 maart 1683, kohier van 't manschap]

Op den 14en maert 1683, present de Wel Edele
heer van Streef fkerck ende volle collegie v an
schout en heemraden.

Heemraden ende den Wel Edelen heer geresolveert in dien t'quohier vant manschap bij de
Heeren Staten soo ende op die manier als bij voorsz. schout en heemraden is opgestelt wert
geconsenteert hetselve alsdan in drie parti jen laten innen, als naementl ijck het eerste soo radt
de authorisatie van de Heeren Staten is gecomen, de tweede een halff jaer daeraenvolgende
ende de derde toecomende meij over een jaer.

Is op datum als boven bij  de voorsz. Wel Edele heer, schout en heemraden geresolveert den
gaermeester Cornelis Pijl voor desen jaere op deselffde conditie als verleden jaer te
continueren.

[148. 1683, (zonder datum), reparatie pastorie]
De Wel Edele Vrouwe Dorothea Berck, Vrouwe van Alblasserdam, mitsgaders schout ende
heemraden van denselven dorpe, geconsidereert hebbende dat veele ende merckelijcke
reparatie eenige tijt gedaen sijn aen de kercke en het domeneeshuijs alhier, hetwelcke
geensints can ofte behoort te geschieden dan met voorgaende consent van de
ambaghtsvrouwe mitsgaders schout ende gerechten alhier, soo hebben schout ende
heemraden v oornoemt naer voorgaende toestant ende vercregen consent van gemelte onse
ambagsvrouwe geresolveert ende goetgevonden gelijck sij doen bij desen, dat aen de gemelte
kercke ofte het domeneeshuijs met den gevolge en aenclev e vandien, geene reparatie bui jten
ordinaris ofte clei jne reparatie, veel min nieuwe wercken sal mogen werden gemaeckt als met
voorgaende consent ende bewilliginge v an gemelte onse ambaghsvrouwe, mitsgaders schout
ende gerechten, in wat gevalle het oock soude mogen /65/ sijn ende opdat dese naer behooren
zal werden geobserveert, sal onse kerckmeesters van dese kennisse werden gedaen ende haer
gelast naer dese te reguleren. Aldus gedaen, geresolveert op den .....

[149. 17 october 1683, rekwest manschap]
Alsoo bij den Wel Edelen heer van Streeffkerck int volle collegie van schout ende heemraden
alhier wierde gerapporteert dat nootsaeckelijck soude sijn dat men eene Druijvesteijn
Wassenaer en de heer Stoop soude gaen spreecken tot voortsettinge van onse requeste vant
manschap en affhacken van de boomen, mitsgaders oock omme eenige penningen te betaelen
op reeckeninge voor segels aen den solliciteur tot welcken eijnde de Wel Edele ambagsvrouwe,
mitsgaders schout ende gerechten alhier uijt haer collegie daertoe hebben gecommitteert
Cornelis van der Wiel, heemraet en Leendert van Asperen, schout, Aldus gedaen, gersolveert
op den 17 october 1683.

[150. 5 januari 1689 (of 1684?), molens]
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5 Januarij 1689, present alle de heemraden. Is de Blockerse molen aen Arijen Jansse Goij
wederom voor dit besteet voor   f. 88.0.0
De Cortlantse aen Arijen Leenderse voor            f. 45.0.0
De Vinckepolderse aen  Jan Cornelisz Beenhacker
voor                                               f. 50.0.0

/66/
[150. 5 april 1685, avondpredikatie, tractement, kaarsen]
[In een ander handschrift staat in de marge:]
Hiervan extract gegeven aan den kerkenraad
den 14 Augustus 1752)

Resolutie genomen bij schout, heemraden,
kerckmeesters en kerckenraet van Alblasserdam op
den 5 april 1685.

Alsoo schout, heemraden ende kerckmeesters ter eenre, mitsgaders den kerckenraet ter
andere sijde, alsvoorens versocht sijnde de approbatie van de erf fgenamen van de Vrouwe van
Alblasserdam met malcandere versproocken sijn op datum alsboven, namentl ijck dat de
kerckmeester uijt de kerckemiddelen sal betaelen aen onse predicant voor sijn avontleeren soo
radt het avontpredicken gedaen is, de somma van v ijff tigh carolus gulden, mi ts dat den
kerckenraet gehouden blijfft te besorgen en betaelen de kaarsen int voorsz. avontleeren te
besigen, uijt de middelen der diaconij. T'oirconde der waerheijt, soo hebben wij, schout,
heemraden, kerckmeesters en kerckenraet ondertekent op datum alsvooren.

w.g. Jan van Asperen
Leendert Andriese Backer
Jan Ariensen
Arijen Woutersen Spruijt
Leendert Leendertsz., kerckmeester

             ouderlingen: Joh. Velse, predicant
Pieter Huijbertse Croon
Aerijen Koelhoeck

             diaconij: Pieter Woutersz.
Bastijaen Leend. Pijl

/67/
[151. 12 februari  1690, rekening kerkmeesters]

Resolutie, genomen bij de heemraden op den 12
februari 1690.

Geresolveert de kerckmeesters te daghvaerden omme haer reeckeningh te doen voor den Wel
Edelen heer schout ende heemraden, soo als dat behoort ter plaetse daer t'alti jt op
Alblasserdam is gecshiet, sonder voor alsnoch in eenige verdere proceduij re te willen inlaten.

Ter ordonnant ie van de heemraden als secretaris,
L. van Asperen

[152. 12 november 1694, kohier van het manschap]
Resolutie, genomen bij schout en heemraden ten
huijse van de president heemraet  Van der Wiel , op
den 12 november 1694.

Alsoo den schout rapporteerde te Dort sijnde geweest omme de reeckeningh van de heeren
vant waterecht bij te woonen, gelijck daertoe bij den gerechte was gecommitteert ter goeder
handt bericht wierde dat de boeren van W ijngaerden hem souden apprendeeren over de
genegotieerde penningen vant manschap, is goetgevonden bij schout ende heemraden het
quohier tot betaelinge van de penningen te  executeeren sonder verschooningh alsmede
eenige verpondingen en ongelden.

In kennisse van mij secretaris
L. van Asperen

/68/
[153. 14 december 1694, incident afnemen eed]
De schout gedachvaert hebbende de heemraden alsoock de nieuwe waersluijden omme
deselve waersluijden den eedt aff  te neemen, ende bijeen sijnde, behalve Wouter Baes en
Pieter Zeegersen, den schout tegens de heemraden seijde, willen wij  nu den eedt de
waersluijden affneemen, waerop Marijnis Jansse antwoorde, dat hij uijt mogt, den schout hem
te gemoet voerde, t'is in een ommesien gedaen, ende hij Marijnis daer wederom op seijde, off
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ick het segh off niet schout, ick sal als heemraet daerover niet staen en niet meer in die
qualiteijt compareeren, gelijck ick meer tegens u hebbe geseght. Van der Wiel seijde, als
Marijnis Jansse van daer niet over te willen staen en niet meer te compareeren Jacob Thoen ad
idem, Cornelis Thoen seijde daer wel over te willen staen, Cornelis Andriesse van mede wel en
heeft den schout ten overstaen van de twee laetste den eedt affgenomen. Actum den 14
december 1694.

Ter kennisse v an mi j secretaris,
L. van Asperen

[De volgende inschrij ving is in het origineel zijn geheel doorgehaald]
[154. 9 november 1699, de zaak Hof Souburg]

Resolutie, genomen bij schout ende alle de
heemraden van Alblasserdam op den 9 november
1699.

Alsoo schout ende heemraden van tersijde is bekent gemaeckt dat de heere van Soeburgh wel
genegen soude wesen omme met schout ende gerechten over de saecke van sout en seep die
schout ende heemraden tegens deselve heere sijn hebbende hangende voor den gerechte v an
Dorderecht te accordeeren waertoe schout ende heemraden mede genegen soude wesen, soo
hebben de voornoemde gerechten of f heemraden naerdat /69/ sij  alvoorens consent van den
Wel Edelen heer mitsgaders den baljuw van Zui jthollant hebben versocht, daertoe
gecommit teert  Leendert van Asperen, den schout, Leendert Andriesse backer en Jan Cleijsse
den oude, heemraden, omme met de heere van Soeburgh of te haer gecommit teerde over dese
saecke te spreecken, ende accordeeren, soo ende gelijck sij sullen oordeelen dienstigh ende
het beste voor de ingestenen en dorp te weesen, alle t'welcke bij haer gedaen sal werden wij
het sullen houden dan off wij al le daer bij en present waren, ende het selffs mede deden. Actum
als boven.

w.g. L. van Asperen, Leendert Andriesse, Bastiaen
Redelickheit, Jan Cleisse, leendert Leendertsz, Tijs
Bastiaensz, Arijen Leendersen Pijl

[155. 13 november 1699, zaak Hof Souburg]
Resolutie, genomen bij de schout van Alblasserdam
ende alle de heemraden op den 13 november 1699.

Alsoo tusschen schout ende heemraden ter eenre, ende de heere van Soeburgh ter andere
sijde verscheijde processen, soo voor scheepenen van Sgravenhage voor schepenen
commissarissen van Dordrecht , als voor de heeren gecommitteerde raden van de Staten van
Hollant sijn geventileert geweest, over ende ter saecke van het sout, seep, heere en
redemptiegelt, ende dat desweegen reets veele costen sijn gesupporteert ende noch meerdere
souden connen vallen bij v ervolgh van dese proceduijre, omme welcke te prevenieeren
endevoor te comen, soo hebben /70/ schout ende heemraden, genegen weesende omme het
dorp van dese voorsz. processen te ontdoen, naer dat sij alvoorens consent van den Wel
Edelen heer mitsgaders den baljuw van Suijthollant hadden geobtineert, gbcommitteert, gelijck
wij committeeren mits desen, Leendert van Asperen, schout, Leendert Andriesse Backer ende
Jan Cleijsse den ouden, heemraden, omme met de heere van Soeburgh ofte haere
gecommitteerde over alle de voorsz. saecken finaelijck te accordeeren ende transigeeren, de
penningen te ontfangen en quitantie daerv an te passeeren, soo ende gelijck sij sullen oordeelen
dienstigh ende het beste voor de ingesetenen en dorp te weesen, alle t'welcke bij  haer gedaen
sal werden, wij hetselve sullen houden dan off wij alle daerbij en present waeren ende het selffs
mede deden. Actum als boven.

w.g. L. van Asperen, Leendert Andriesse, Bastiaen
Redelickheit, Jan Cleissen den ouden, Leendert
Leendertsz, Arijen Leendersen Pijl, Jan Kleisse, Tijs
Basti jaensz

/71/
[156. 10 december 1701, eedsaflegging]
10 december 1701, schout ende heemraden alle presen. Cornelis de Focker, Jacob Thoen,
Crijn Hendericks Cort. Alvoorens hij de eedt als heemraet van desen dorpe doet, protesteert
dat hij voor sijn particulier in geen schade van oude lasten t'sij van verpondingh als anders
gehouden wil weesen.

In kennisse van mij secretaris
L. van Asperen

[157. 28 juli 1702, schoolmeester]
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Resolutie, genomen bij de Wel Edelgeboren schout,
heemraden en kerckenraet van Alblasserdam op
den 28 Julij 1702.

Is vastgestelt dat in plaets van Mr. Boudewijn soude werden aengestelt bij provisie met volle
genoegen van de voornoemde heer, vrouw, schout, heemraden ende kerckenraet sonder
krenckingh van imants recht een beijnaem schoolmeester,  koster en voorsanger, en soo lange
ter tijt en wijle Mr. Boudewijn leeft,  mits dat diegene die t'selv e ampt comt te bedienen aen de
voorgemelte Mr. Boudewijn jaerli jcx sal uijtkeeren een somme van eenhondert en achtien
carolus gulden.

Ter ordonnantie van de Wel Edelgeboren schout,
heemraden en kerckenraet bij  mij  secretaris,
L. van Asperen

/72/
[158. 2 april 1703, kwestie aanstellen schoolmeester]

Resolutie, genomen op den 2 april 1703 bij  den
schout en alle de heemraden van Alblasserdam.

Den schout gevraeght hebbende aen de heemraden naerdat hij voorgelesen hadde copia
autentijcq van de eijsch van de Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam en antwoort bij heemraden
en kerckenraet daerop gedaen mitsgaders is oock de vordere procedui jre voor de Edele heeren
van den Hove v an Hollant alreede gehouden, wat dat sij de Wel Edele Vrouwe voornoemt al
wilde disputeeren, de schout seijt het een noch het ander niet te willen disputeeren, Jacob
Thoen seijt niet als coster-, schoolmeester- en voorsangerschap, Crijn Cort seijt het een noch
het ander niet te willen disputeeren, Cornelis de Focker seijt al wat hij disputeeren can, Jan
Cornel isz. seijt  niet als coster-, schoolmeester- en voorsangerschap, Leendert Leenderse
Metselaer het coster-, schoolmeester- en voorsangerschap, en voor soo veel t'andere in sijn
bedencken wil houden, Wil lem Spruijt  seijt als wat hij disputeeren kan, Arijen Jacusse wil het
een noch het ander niet disputeeren.

Mij present secretaris, L. van Asperen
/73/
[159. 1 augustus 1704, kwestie schoolmeester]

Resolutie, genomen op den 1 augustij 1704 bij
schout en heemraden van Alblasserdam,
uijtgesondert Arijen Jacusse, niet present.

De schout rapporteerde dat het proces tusschen de Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam ter
eenre, heemraden, kerckenraet en eenige ingesetenen ter andere zijde, noopende de possessie
van het aenstellen van schout, heemraden, waersluijden, kerckmeesters, schoolmeester,
voorsanger, coster en bij den Hove van Hollant was affgedaen, en dat de Wel Edele Vrouwe de
possessie was toegeweesen, en nu eenige van de heemraden neffens den schout ter oore was
gecomen dat den kerckenraet met eenige ingesetenen het proces ten principale wilde
voortsetten op de naemen geli jck het op de provisie is gedaen. Soo seijt den schout dat men
geen costen meer behoorde te maecken tot laste van de arme ingesetenen van Alblasserdam
en de saecke niet vordre op de naem van heemraden soude voortsetten en hetselve weeren is
doenlijck, Jan Cornelisz. beenhacker seijt hetselffde, teunis Cort mede, Jacobus van de Corpit
van gelijcke, Melis Aerijense ad idem, Wil lem Spruijt  en Leendert Leenderse Metselaer seggen 
haer niet te willen uijt ten en haer bedencken daer op te willen houden.

Ter ordonnantie van schout en heemraden. Bij mij
secretaris
L. van Asperen

/74/
[160. 16 januari 1723, nalatenschap Cor. Corn. Schouten]
Schout ende heemraden van Alblasserdam kennisse gekregen hebbende dat Cornelis
Cornelisz. Schouten, gewoont hebbende op dese dorpe en heerlijckheijt,insolvent is comen te
sterven, hebben ten versoecke van desselffs naeste bestaende vrinden [van] voorsz. Cornelis
Cornelisz. Schouten, aengestelt geli jck sij huijden aenstellen bij desen, haeren schout en
secretaris Leendert van Asperen, omme den voorsz. boedel ende naelatenschap ad opus jus
saventius te benifi ceeren daer nae reeckeningh te doen, omme v ervolgens van het provenue
vandien bij preferentie off  concurentie gedisponeert te werden als nae behooren. Actum den 16
Jannuarij 1723.

Ter ordonnantie van heemraden, bij mij secretaris
L. van Asperen

/75/
[Het volgende is geschreven door de secretaris Cornelis Pijl]

RESOLUTIEN, genomen bij schout en geregten,
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mitsgaders gemaekte keuren, ten tijde van mij
Cornelis Pijl, als secretaris van desen dorpe
Alblasserdam, sedert den 10 November 1724,
wanneer mijne commissie is gedepescheert.

[161. 13 december 1724, brandpreventie]
Op den 13 December 1724 is bij schout en geregten
gelegt de volgende keure.

Schout ende heemraden van Alblasserdam, dagelijcx in ervaringe komende, dat veele
ongeregeltheden, en periculeuse daden werden gepleegt, met het uij tgieten van asse, het
rooken van tabak langs de dijken en wegen als andersints, onder dese onse jurisdictie van
Alblasserdam, waerdoor seer ligtelijk brand aen huijsen of schueren soude konnen komen, en
somtijts tot totael  ruine van de posseseuren van deselve,  t'welk alsoo niet en behoord,
Soo ist dat schout en heemraden voornoemt tot voorkomingh van alsulke /76/  ongeregeltheden
ende de daeruijt te resulteren onheijlen, ten beste van de goede ingesetenen van desen dorpe,
goetgevonden hebben te keuren, ende ordonneren, gelijk deselve doen bij desen, dat niemand,
hij sij wie hij sij , doort geheele dorp sal hebben uijt te gieten eenige assche, dan in een asput
ofte ashoop, die op sigh selven, v an de huijsen, schueren, heijningen en schelven is leggende,
soo verre ijmands erff eenigsints is toelatende, sonder datter eenigh vuer in de voors. assche
is, off sullen degenen die assche sullen komen uijt te gieten, bi j off aen de voors. huijsen,
schueren, heijningen, off  schelven, mi tsgaders soo in de voors. asse (al is die op een
behoorlijke plaetse leggende) eenig vuer wert gevonden, verbeuren een boete v an ses gulden,
te bekeeren een derde voor den aanbrenger off  die de calangie sal komen te doen, een derde
voor den schout, ende t'resterende een derde voor den armen.
Wi jders sal niemande vermogen eenige tabak te rooken langs de di jken off wegen onder dese
voorsz. jurisdict ie, dan met een sluijf je op de pijp, veel min bij , in, of ontrent eenige
hooijschueren, bergen, swingelkeeten, braek, ofte droogh-hutten, 't sij met een slui jffje op de
pijp, ofte niet, off sullen de daders verbeuren een boete van twee gulden, te appliceren als
voren.
De bekeuringe, ofte calangie van alle 't selve sal werden gedaen bij /77/ den schout, in
desselffs absentie bij ijmande van de heemraden, ofte den secretaris, en sal de voors. boete
werden verhaelt aen de huijsen, daer de assche sal werden uijtgedragen, off  deselve de
bewoonders eijgen sijn toekomende, ofte niet, des sal den eijgenaer sijn verhael  hebben tegen
sijnen huerder, en ten opsigte van de tabakrookers, te v erhalen aen 't opperkleed, ofte hoet v an
denselven, en sullen de ouders voor hare kinderen moeten betaelen.
Ende wert dengenen die eenige van de voorgemelte personen weet aen te wijsen, soodanigh
datse immediatelijk, en op de daet bij den schout ofte heemraden, mitsgaders secretaris
konnen werden betrapt, ende gecalangeert, belooft te genieten een derde van de
voorverhaelde boeten.
IJmande geen behoorlijke plaetse hebbende op sijn erff om sijn voors. assche te leggen, sal 't
selve op een andere bequaeme plaets moeten leggen, en soo ijmande ook geen andere plaets
hadde dan op sijn voors. erff , digt aen 't huijs, of f schuer, sal 't selve aen schout en heemraden
voornoemt alsdan moeten bekend maken.
Ende opdat hetgeene voors. is precies magh werden geobserveert,  soo sullen schout en
heemraden voornoemt alle 't selve, ten allen tijde als 't haer goet dunkt, gaen beschouwen.
Aldus gearresteert ende gekeurt int collegie v an schout en heemraden voornoemt, op den 13en
December 1724.

In kennisse van mi j als secretaris,
Cornelis Pijl, 1724

/78/
[162. 13 december 1724, brandsloot]

Op dato voors. is 't volgende nogh gekeurt
Alsoo door brand, niet wel water soude te krijgen sijn op het dorp of den Dam, doordien dat den
brand of bermsloot, gelegen ten zuijtwesten den Dam, vol vuij ligheijd en modder ende
vervolgens sonder water is leggende, soo hebben schout en heemraden voornoemt gekeurt dat
den brand of bermsloot, gelegen ten westen  of zui jdwesten van den Dam, streckende van de
gemeenelands lots van den Nederwaart af, agter den voors. Dam henen, tot Cornelis
Redelijkheijd toe, met de eerste goede gelegentheijd als er geen ijs, en het landigje genaamt
Cortjee, sonder water is, sal moeten werden opgemaakt naar behoren, geli jk voorlede jaar aan
de oostsijde van den Dam is gedaan, op de boete van outs tot brandslooten staande, te
beschouwen soodra schout en heemraden oordelen dat denselven behoorlijk kan gemaakt  zijn.

In kennisse van mi j als secretaris,
Voor de kerk gepubliceert, Cornelis Pijl
den 17en December 1724.
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[163. 13 december 1724, schutskooi]
Ten selven dage is bij schout en heemraden voornoemt geresolv eert dat in plaetse van den
ouden en aant stuk gebroken schutskooij in de voortijd vant toekomende jare 1725 soude
werden besteed t' maken van eenen nieuwen schutskooij op de plaets daer den ouden heeft
gestaen.

/79/
[164. 1 januari 1725, molens]
Den 1en Januarij 1725 is bij schout en heemraden van Alblasserdam gedaan de visitatie van
de drie watermolens, en deselve in staet gevonden, om haar werk te konnen doen,
uijtgesondert eenige kleijnigheden, die aen den timmerman werden gelaten ten eersten te
repareren.

[165. 7 mei 1725, schouw sloten]
Op den 7en Meij 1725 is bij schout en heemraden beschout de slooten tusschen de affgehackte
grienden en bevonden deselve wel gemaekt te sijn.

[166. 14 juni  1725, weteringschouw]
Op den 14en Junij bij schout en heemraden beschout den weteringhschouw doort geheele dorp
is 't selve wel bevonden, uijtgesondert eenige kleijnigheden, dewelke aen de gebrekige sijn
bekend gemaekt, omme deselve ten eersten te verhelpen.

[167. 14 juni  1725, keurcedulle weteringschouw]
Op denselven dito geresolveert dat door den secretaris uijt oude keurcedulle etc. soude werden
geformeert een nieuwe keurcedulle op de weteringhschouw, om op de aenstaende schouw
alsoo bij 't collegie te konnen werden beschouwt.

[168. juni 1725, bermsloten Dam]
En alsoo eenige onwilligheden wierden bevonden in 't  opmaken van de barmslooten aen den
Dam hier voren gekeurt, en alsoo schout en heemraden hetselve sonder consent van 't dijkregt
niet prompteli jk doorste executeren doordien het slooten sijn die aen den dijk behooren, /80/
soo is ten selven dage bij den secretaris requeste bij hem ontworpen aen 't collegie
gecommuniceert  waerin werd versogt dat de eijgenaers van de voors. slooten magh werden
geordonneert om de voorn. slooten naer behooren ten haren costen op te maken, en door
schout en heemraden te werden beschouwt, op een behoorlijke boete, soo is bij schout en
geregten goetgevonden om hetselv e alsoo aen 't dijkregt te presenteren.

[169. 6 juli 1725, boedelverkoop, schout als curator]
Op den 6en Julij 1725, schout en schepenen van Alblasserdam vergadert sijnde,  is bij den
schout, Arij Jacobse 't Hoen en Arij Ariense Teeuw, schepenen, mitsgaders den secretaris
voorgedragen dat deselve op gisteren, sijnde den 5en dito, hadde wesen nemen inspectie,
mitsgaders ten versoeke van de crediteuren hadde gemaakt pertinenten staat en inventaris van
den boedel en goederen van Arijen Tijsse Kouwenhoven ende Ariaantje Janse Deugt, desselfs
overledene huijsv rouw ende bevonden dat den voors. boedel soodanig met schulden was
geenclaveert ende belast, dat in verre na van desselfs goederen bij vercoopingh soo veel niet
kan werden geprocedeert, als de voornoemde schulden komen te /81/ inporteren, ende het
mitsdien voor de gemeene krediteuren dienstig soude sijn dat een kurateur over den
voornoemde insolventen boedel wierde gestelt,
Soo hebben schout en schepenen v oornoemt naar rijpe deliberatie, van alle hetgeene voors.
staat, mitsgaders opt versoek van de principale crediteuren, goetgevonden ende geresolveert,
tot curateur over den voornoemde boedel aan te stellen, ende te committeren, gelijk deselve
doen bij desen, Leendert Pijl, onsen schout, omme alle de goederen van den voors. boedel
adopus jus habentium te benificeren ende vercoopen, mitsgaders van sijne administeratie en
curatele aan ons te doen behoorlijke reeckening, bewijs en reliqua, omme v erder bij ons van de
overschietende penningen bij  sententie van preferentie en concurrentie gedisponeert te werden
als naar behooren. Des t'oirconde getekent op den 6en Julij 1725.

w.g. Johannis Camerick, Ari jen Jacopsz. Thoen,
Arrijanse Beenhack

NB. den voornoemde boedel is naderhand bij de kinderen van Bastiaen Verbraeck aenvaert.

/82/
[170. 17 augustus 1725, keurcedulle weteringen uit 1639]

Volgt de ceurcedulle van de weteringen.
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Den Wel Edele Heere van Alblasserdam, m itsgaders schout en geregten van den
voornoemden dorpe en landen van Alblasserdam, hebben gekeurt ende geordonneert, keuren
ende ordonneren bij desen, dat de weteringhen, vlieten en bruggenhooffden in deselve doort
geheele dorp, soo in Blokweer, Korteland, als Vinckepolder, sullen moeten werden opgemaakt
conform de hier agter geinsereerde ceurcedulle, luijdende als volgt:

Schout ende heemraden tot Alblasserdam hebben geordonneert ende gekeurt,  ordonneren
ende keuren mitsdesen, dat idereen sijn bauwerk, soo in Blockweer, Corteland, als
Vinckepolder wel schoon sullen schoeven ende laeijcken, dat de modder malcander de hand
reijkt, de bruggenhooffden, weteringen ende vlieten te maken op hare oude wijte ende diepte,
te weten de bruggenhooffden in Blokweer, beginnende vant westent aen tot Gijpenweer toe VIII
voeten wijt, ende de weteringh voor met de heele v liet XII voeten wijt, ende de weteringh agter
X voeten wijt, vandaer (namentlijk G ijpenweer) aff tot  den kleijnen molenwerf f (nu de zijl) toe
de bruggenhooffden wijt VII  voet, en de weteringh IX voet, vandaer (namentlijk de zij l) aff tot
den dijk toe de hooffden VII voet en de weteringh VIII voeten wijt.
/83/ De bruggenhooffden in Korteland, beginnende vant westent (off  den molen[h]off  aen) tot
de halffte hoef f toe de hooffden VI voet, en de weteringh IX voeten wijt, van daer, namentlijk de
halffte hoeff aff tot de Bollecade toe de hooffden V voet en de weteringh VIII voet wijt.
De bruggenhoofden in Vinckepolder, beginnende vant westent aen tot verbi j 't molenweer toe
VI voet wijt , en de weteringh VIII voet , voor ende agter, van daer aff tot verbij de molen toe de
bruggenhooffden VII voet, en de weteringh X voet wijt, den molenvliet van den eenen eijnde tot
den anderen toen voet wijt, v an daer verbij den molen, tot het eijnden, de hoof fden VI voet, en
de weteringh VIII voeten wijt. Den beijggeren weteringh wijt VIII voet en de hoofden seven voet,
verweens vliet wijt X voet, al le onredelijke uij tstekende hoeken opgeruijmt, ende soo wel
gemaekt dat het den heemraad looft, alle dijcken aengevangen, gebloot en de sporen geëffent,
slencken en dellen verheelen, 't leegste naert hoogste, alle waterceeringen aengevangen ende
boven vier voet breet, 't rijsens naer den eijs, de Seijchkade  met de dammen op de hille in
Vinckepolder ad idem, alle boomen onder dese schouwe, soo willigestoven als anders
opgesnoeijt, dat men daer onder bequaem magh rijen ende leijen, ende soo wel gemaekt dat
het den /84/ heemraad looft , alle 't selve men beschouwen sal de leggende schouwe den XXen
Junij 1639. Daerom ider make sijn werk wel, soo lijt hij geen schade. Actum den IIIIen Junij
1639. Mij present en getekent, A. van Asperen.

Alle 't welke men scherpeli jk ingevolge  de voornoemde ceurcedulle beschouwen zal op
morgen en veertien dagen, sijnde den 3en September van desen jare 1725, en belasten wijders
alle die het aengaen magh hare bruggen en brugboomen op te nemen, om bij schout en
geregten te konnen werden doorgevaren en nauwkeurigh beschout, op een boete opt int geheel
niet gemaekte den 1en dagh 5 gld., den 2en dagh 10 gld., en den 3en dagh besteden tot kosten
van den gebrekigen, in de plaatse van de inrijdende off leggende schouw, daerom soo make
een ider sijn werk wel, soo lijt hij geen schade. 
Aldus dese keure gerenoveert, gealtereert en gearresteert bi j en als int hooft van desen op den
17en Augustij 1725.

In kennisse van mi j als secretaris,
Desen in de kerke gepubliceert Cornelis Pijl, 1725.
op den 19en Augustij 1725.

[hieronder is het volgende aangetekend:]
#ten selven dage, en tijde off op de 2e weteringschouw beschout men ook de kadesloot in
Kortland, en moet derhalv en ook int publiceren van dese off de tweede schouw int biljet werden
geset, de kadesloot wort in de schouw#van Junij  niet beschout, maar alleen in de herfstschouw.

/85/
[171. 3 september 1725, schouw weteringen]
Op den 3en September int beschouwen der weteringen bevonden, dat Aert  Baes sijn brugh niet
hadde opgenomen agter sijn huijs in Vinckepolder.
Alsmede dat Jan Janse de Jongh in de middelweteringh in Vinckepolder voornoemt een groote
stooff onder water had laten leggen.
En dat de weduwe van Cornelis Quackernak hare brugboomen over de weteringh in Korteland
hadde laten leggen.
Waerop bij  den schout wierde geëijst de herschouw tegen morgen, en adjudicatie van de
respective boetens van 5 gld. ingevolge van de keure.
En naer bij 't collegie van heemraden daerop was gedelibereert, is 't v ersoek en den eijs van
den schout aen hem geadjudiceert.
En is aen de vorenstaende persoonen daervan de weet naer behooren en conform de resolutie
van heemraden gedaen, die aennamen de voornoemde keuren te voldoen.
En dewijl er verscheijde persoonen voornamentlij k in Blokweer hare weteringen en
bruggenhooffden niet op hare wijte hadde gemaekt is geresolveert hetselve voor de kerk te
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doen publiceren, om voor den .. September volmaekt te sijn,  en sijn alle de voors. persoonen
omdat het gelaekt werk was gecondemneert in een boete van 5 st.

/86/ 
[172. 4 september 1725, herschouw weteringen]
Op den 4en September bij  schout en heemraden de 2e rei jl beschout de brugh van Aert Baes,
en denselven opgebroken bevonden, dogh waren verscheijde palen uit bruggenhooft stekende
onder water, en bijna droogh leggende.
En wiert bij den schout om redenen voors. geëijst de 2e boete van 10 gld., en de 3e schouw
tegen morgen, om alsdan te werden besteet.
Heemraden na deliberatie fiat.
En is daervan kennisse gegeven als naer behooren, ten selven dage bevonden de stooff van
Jan Janse de Jongh opgeruijmt te sijn, en de brugboomen van de weduwe van Cornelis
Quackernak opgenomen.

[173. 5 september 1725, Aert Baes]
Op den 5en dito bij 't collegie wederom beschout het bruggenhooft van Aert Baes, en 't selve
wel gemaekt bevonden.
Op t' doen van de herschouw van de andere defecten, is alles wel gemaekt bevonden.

[174. 26 juni 1725, request]
Copie request aan de Edele Heeren Dijk &
Hoogheemraden van den Alblasserwaert
gepresenteert over 't opmaken v an de bermslooten
aan den Dam, en op verleent  appostille.

Aan de Edele Agtbare Heeren Dijkgraaff
en Hoog Dijkheemraden van den Alblas-
serwaert.

     Geven reverentelijk te kennen schout en geregten van Alblasserdam, /87/ dat in ti jde van
brand seer weijnigh water op den dorpe van Alblasserdam, en wel specialijk op den Dam te
bekomen soude sijn doordien hetselve dorp op sommige plaatsen seer verre van de riviere is
leggende en geen andere slooten langs het voornoemde dorp en sijn als den dijk off bermsloot
van den dij k van den Alblasserwaerdt,  die menigmaal tot boven toe v ol modderdeck en sl ijk i s,
soodanigh dat denselven des soomers sonder extraordinaire vloeden int geheel droogh is
leggende, en de supplianten wel geerne soude sien dat de voornoemde bermslooten behoorlijk
wierde opgemaakt en beschouwt, om ten allen ti jde, als 't de nood vereijste, het voornoemde
dorp te konnen bedienen van water, en alsoo hetselve niet kan geschieden, dan op speciale
ordre van UEd. Agtbare, soo versoeken supplianten reverenteli jk appoinctemnet in margine
deses, waerbij de eijgenaars van deselve slooten wert gelast ende geordonneert de
voornoemde dijk off bermslooten leggen aen de binnensijde off ten oosten, en aen de buijten
off westsijde van het voornoemde dorp, alle jaren behoorlijk op te maken ter wijte van agt a
tien, en ter diepte van agt a negen voeten, off soodanigh als UEd. Agtbaren noodigh sult
oordelen ende supplianten geauthoriseert en gequalifi ceert om de voornoemde slooten naar
behooren te beschouwen op een behoorlijke boete tot lasten van den gebrekigen opmaker,
opdat soo het voornoemde dorp ten allen tijden in nood van brandt behoorlijk soude kunnen
werden gedient van water.
(onder stont) 't welk doende etc., (en lager) uijt  naam van de supplianten als secretaris van den
voornoemde dorpe (en getekent) Cornelis Pijl, 1725.

(In margine stont voor appostile:)
/88/ De Heeren Dijkgraeff ende Heemraden van den Alblasserwaart, gesien ende geëxamineert
hebbende den inhoude van de nevenstaande requeste, hebben naar aandagtige deliberatie
goetgevonden, de eijgenaars van den barmsloot, breeder in deselve requeste gemelt, te
ordonneren en te gelasten behoorlijk tot haren kosten ter breete v an thien voeten ende ter
diepte van ses voeten,  binnen den tijt van een maand naar publicate deses, te doen opmaken
ende vervolgens ook alles te onderhouden, authoriseeren wijders de supplianten omme de
voorsz. barmsloot op t ijden daartoe bij haar te beramen te beschouwen mitsgaders van de
gebrekigen een boete van drie gulden aff  te vorderen. Actum den 26 Junij 1725. In kennisse
van mij als secretaris (en was ondertekent)

B. Onderwater van Papendregt.

[175. 4 februari 1726, wacht houden Diefdijk]
Op maandagh den 4en Februarij 1726 is uij t naem van het di jkregt door den bode Pasman aen
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den schout tijdingh ende weet gedaen om sijn ordinair v olk die uijt Alblasserdam aen den
Dieffdi jk moesten wagt houden daernae toe te senden, waerop het volle collegie van
heemraden gedagvaert sijnde, is bij publijke bestedinge hetselve aangenomen bij Cornelis
Visser, Cornelis Roos, Jan Pieterse Verhoeven en W illem v an der Veer om op heden daer naer
toe te gaen op een daggelt van 19 st. daegs ider, en sullen hare daggelden op heden ingaen.

In kennisse van mi j als secretaris,
Cornelis Pijl, 1725

/89/
[176. 7 februari 1726, inundatie bij Kedichem]
Op den 7en Februarij, 't volle collegie present, exemt Willem Cornelis Baen, is bij de presente
heemraden gecommitteert tot de compari tie in St. Jorisdoele tot Dordrecht bij de heeren
dijkgraeff  en hoogheemraden van den Alblasserwaert, mi tsgaders alle andere schouten en
geregten in desen waerd tot het delibereren en resolveren nevens andere daer present sijnde
ten beste van den voors. Waerdt over de inondatie van denselven tot Kedichem, den schout,
Johannes Camerik en Arij Jacobse t' Hoen, met voole magt, last en ordre om in het te
resolveren te consenteren, off  tegen te spreeken, soo haren goede raed gedragen sal, en
hetselve in allen deelen te sullen approberen, en ratifi ceren. Actum datum ut supra.

w.g. Leendert Pijl, Johannis Camerick, Arijen
Jacopsz. 't Hoen, Leendert van Asperen, A.A.T. [dit
is Ari j Ari jsz. Teeuwen], Jan Pijl , Ari janse
Beenhacker,
Mij present, Cornelis Pij l, 1726.

/90/
[177. 3 april 1726, dijk bij Meerkerk
Op heden den 3en April 1726, den schout Leendert Pijl , ende Joahannes Camerik,  Arij  Jacobse
t' Hoen, ende Arij Ariense Teeuwe, schepenen van Alblasserdam, m itsgaders den secretaris,
vergadert sijnde, is door den bode Pasman vertoont een missive van het di jkregt tot
Hardinxvelt vergadert sijnde, waerin haer E. te kennen gaven, dat door de boeren uij t de
Vijffheerenlanden, den Zouwendijk tot Meerkerk wierde doorgesteken, tot groot  nadeel van de
landen beneden den voors. dijk, en derhalven recommandeerden soo ras doenlijk was, van ider
hondert mergen lands, twee man daer henen te senden om den voors. dijk te bewaren, en
gewelt met gewelt ingevolge van den placate van den lande te resisteren, en 't reets gebrokene
te herstellen, vertoont geworden, waerop gedelibereert sijnde, is immediaet een man
omgesonden om volk bijeen te vergaderen, om die het minst wilde doen daer naer toe te
senden, en naer eenige menschen vergadert waren, ist selve aengenomen bij Aart Mever, Jan
Smits, Tielman Verbraek, Jacob Leendertse, Pater Jacobse Vletter, Cornelis Pieterse Boer, Arij
den Haen, Arij Hendriksz de Jongh, Jacobus van der Stijl, Claes Janse Mak, op een daggelt
van 24 st. daegs, en sullen hare daggelden op morgen ingaan, ter tijt en wijlen sij  wederom hier
gekomen sullen sijn. Actum datum ut supra.

In kennisse van mij als secretaris, Cornelis Pijl,
1726.

/91/
[178. ..mei 1726, v erhogen van de kaden]
Op den .. Meij 1726 is bij  schout en heemraden gekeurt dat den Vinckepoldersen en
Kortelantsen dijk bij provisie soude moeten werden opgemaakt op een voet boven 't ordinare
maelpeijl, en op soodanige breete als de korte, en noodige tijd toeliet om het water uijt
Blokweer, Kortelant en Vinckepolder te keeren, vermits veele kaden door 't overstroomen vant
water tot onder het peijl waren weggeloopen en selff eenen in, of f doorval  is geschiet in de kade
van Cleijs Sterrenburgh in Blokweer, die ... moet sijn verbetert, off sal alle hetselve andersints
ten costen en lasten van den ingebreke blijvende bij schout en geregten sal werden besteet.

In kennisse van mij als secretaris, Cornelis Pijl,
1726.

/92/
[179. 6 october 1726, opmaken van de dijken en kaden]
Schout en heemraden van Alblasserdam, hebben bij provisie gekeurt, ende geordonneert,
ordonneren en keuren bij desen, dat de peijlkadens op de dijken in Blokweer, Kortelant, en
Vinckepolder binnen den tijd van veertien dagen sullen moeten werden opgemaakt, met goede
harde buijtendijcxe off andere bequame kleijaerde, ter breete van vier voeten kruijns, en ses
voeten aenlegs, en 12 a 14 duijmen boven het ordinare peij l water om te beletten het lecken en
overloopen van het water in de respective polders door de voornoemde dijken, alsmede dat er
een bequaeme gaenwegh voor alle passagiers is, en wert gevonden tot dienst soo van de
vreemdel ingen als inwoonderen van desen dorpe, sullende naert beschouwen en opnemen van
de voornoemde kadens bij schout en heemraden voornoemt nadere ordre werden gestelt, soo
tot het besanden van de voornoemde kadens, als het verder verhoogen en verswaren van de
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geheele dijken, in hare oude keuren, waermede een ider sigh houde gewaerschouwt, en make
zijn werk wel, om te voorkomen de schade en boete daertoe gestatueert. Actum den 6en
October 1726.

In kennisse van mij als secretaris, Cornelis Pijl,
1726

/93/
[180. 31 december 1727, keur Alblasdijken]

KEURE
Schout en heemraden van Alblasserdam, ondervindende dat door de laegte van de
Alblasdijken aen beijde de kanten van den Alblas onder dese jurisdictie, door de kadens off
santpaden, vermits hare smalten seer veel water door suijgens als anders komt door te dringen,
en vervolgens in de landen te loopen, soo dat selffs doorbraken te v reesen sijn, en daerdoor de
wegen onbruijkbaer komen te werden, streckende tot ongemeene schade ende ongemak, soo
van de landen die daerdoor met water werden belast, als voor de passagie van de ingesetenen,
naburen en vreemdelingen, waerin vervolgens soo veel mogeli jk is dient te werden voorsien,
soo hebben schout en heemraden voornoemt, omme de voors. inconv enienten soo veel
mogelijk is te verhoeden, ende voor te komen, gekeurt ende geordonneert hebben, keuren
ende ordonneren bij desen, dat den Vinckepoldersen Alblasdijk, van het eijnde off scheijdinge
van Alblasserdam en Oud Alblas, off tot op den binnenwegh bewesten den oostawertsen
schenkel van den Langen Steegh toe, en verders van den westerschenkel van den
voornoemde Langen Steegh af f tot den dijk v ant gemeenelant van den Vinckepolder toe, sal
werden opgemaekt met modder, of te andersints met harde kleijaerde,  ter keure van de
dijkgeslaegdens, ter hoogte van agt duijmen boven het peijl een weijnigje naer binnen aff te
waterende, verders vant v oors. slag van den Vinckepolder af f tot aen de hoogte bij Ari j den
Haen, daer de kade binnenwaerts legt, mede met modder off andere harde aerde, ter hoogte
van veertien duijmen bovent voors. peijl. Nogh van de kercke van Alblasserdam aff tot aen off
voorbij den eersten Hoffsen Steegh toe, den dijk te verhoogen mede met modder off andere
aerde, tot op agt duijmen bov ent meergemelte peijl, mede een weijnigje affwaterende, en
eijndelijk v an den tweeden Hoffsen Steegh aff tot op het eijnde van Alblasserdam, daer geen
kade legt den voors. Alblasdijk te maken ter hoogte van veertien duijmen bovent voors. peijl,
mede met modder off andere bequaeme aerde, en al le de ei jnden van de voors. keuren daerse
tegen de binnen off plat te wegen aenkomen te maken stoepsgewijs, tenminsten op ider voet
hoogten drie voet docerens, naer eijs vant werk, sonder eenige aerde aen de dijken te roeren,
off deselve aff te steken, en smalder te maken, ende sullen diegeenen die hare slagen met
modder willen opmaken deselv e slagen in hare volle keure moeten brengen voor den 15en
Maert des toekomenden jaers 1728 en hetselve alles onderhouden tot den 1en Mei j des voors.
jaers, alswanneer ook in sijn volle keure sullen moeten sijn gebragt de slagen die met kleijaerde
sullen werden gemaekt, sullende bij schout en geregten voornoemt op den voors. 15en Maert
werden inspectie genomen wie hare dijken alsdan hebben met modder volmaekt, alsoo 't naer
den voors. 15en maert aen niemant sal werden gepermitteert, hetsij voort geheel off ten deele
hare slagen met modder te maken, maer deselve alsdan alle voor den voors. 1en Meij 1728
met harde kleijaerde sullen moeten wesen opgemaekt, conform de voors. keure, alsoo alle
hetselve op den voors. 1en Meij 1728, ingevolge de voors. gelegde keure sal werden
beschouwt, ende alsdan in gebreken gebleven bevonden werdende daertoe sonder eenige
verschooninge werden geconstringeert, mi tsgaders in boeten en peene daertoe staende werden
gecondemneert, waernaer een ider die het aengaen magh sigh kan reguleren, en hoede sigh
voor onnoodige schade. Actum Alblasserdam den 31en December 1727.

Ter ordonnantie van schout en geregten
Desen voor de kerke van voornoemt bij mij,
Alblasserdam gepubliceert Cornelis Pijl, secretaris, 1727
den 1en Januarij 1727.

/95/
[181. 31 december 1727, molens]
Op den 31en december 1727 sijn de drie molens op de oude conditie vant voorleden jaer 1727
besteet om voort geheele toekomende jaer 1728 te malen, met dese veranderinge al leen dat
den molenaer van Blokweer op den molen sal komen woonen soo langh de polder met water is
belast, soowel in desen winter als in de somer, en den toekomenden herfst.
Den Blokweersen molen bij Cornelis Pietersz. Boer om   f. 100.-.-
Den Vinckepoldersen bij Cornelis de Goeij om           f.  58.-.-
En den Kortelantsen bij Cornelis Fockens knegt         f.  56.-.-
                                             Samen     f. 212.-.-
Aldus besteet, present den schout, schepenen en waersluijden, eenige weijnige exempt.
   In kennisse van mij,

Cornelis Pijl, secretaris, 1727
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Op dato voors. de ord[inare] timmerwerken van de voors. molens opgenomen en deselve
tamelijk  wel bevonden.

[183. 7 mei  1728, schouw dijken Alblas]
Op den 7en Meij 1728 sijn de verhoogde dijken en wegen langs den Alblas beschouwt onder
dese jurisdictie en bevonden in 
   Vinckepolder:
Jan Janse de Jongh 8 duijmen te laegh en niet op sijn breete van 18 voeten,
Arij Leendertse Pijl 6 dui jmen te laegh,
Arij Ariense Spruijt den binnenkant te vierkanten en verhoogen naer eijs, alsoo den dijk te
affdragende legt,
De kinderen van Fop Eeuwitte 3 a 4 duijm te laegh en de uijtgegraven putten aen den berm te
vullen.
   Kortlandt:
Paulus Dircxe 8 duijmen te laagh bij de Bollekade,
Huijbert de Kroon 6 duijmen,
De erffgenamen v an De Focker mitsgaders Martinus Grison, hadden
/96/ uijtstel versogt tot naer den hooijbouw, t'welk haer was geaccordeert, om dan in sijn keure
te brengen,
Cors Hoogermost nogh niet gemaekt bij  den 1e Hoffse Steegh.
   Blokweer
Jan Drinkweert 2 slaegjes 8 duijm te laegh en een van 4 duijmen,
Cors Hoogermost voor Cleij s Sterrenburgh 3 en 4 duijmen te laegh.

Alle welke keuren nu met drooge aerde sullen moeten werden opgemaekt soo ras mogelijk en
sal bij de eerste opeijssingh werden beschouwt, dogh ingeval eenige dijkgeslaegdens alsnu
geen ti jt hadden, dat aen deselve uij tstel  sal werden verleent tot  naer den hooijbouw of f int laest
van Julij , alswanneer de generale beschouwingh nader bekent gemaekt, en de schouw op
inrijdens gedreven sal werden.

In kennisse van mij,
Cornelis Pijl, secretaris, 1728

Ten selven dage de slooten tusschen de affgehakte grienden beschouwt en tamelijk wel
gevonden.

[184. 21 juni  1728, weteringschouw]
Op den 21en Junij de weteringhschouw gedreven en alles redelijk wel gemaekt bevonden,
uijtgesondert, dat de weteringh van de weduwe van Jan Janse Decker op drie plaetsen in
Blokweer niet was opgemaekt, waervan aen haer naer behooren is de weet gedaen, en deselve
in de respective boetens van 5 gld. gecondemneert.
Den 22en dito de herschouw gedaen en wederom ongemaakt gevonden, gecondemneert in de
respective boeten van 10 gld.
Den 23en dito waren de slaegjes opgemaekt.

/97/
[185. 21 juni 1728, wanbetalers, Lange Steeg]
Op den voors. 21en Junij 1728 bij schout en geregten geresolveert om de gebrekige betaelders
van de ongelden met den eersten te gaen executeren, omdat, in cas de lasten hooger quamen
op te loopen, men alsdan van veele landen soo veel niet soude konnen bij vercoopingh
procederen als de lasten souden importeren, dogh dat den gaermeester alvorens nogh eens
soude siddagh houden om alle voldoens wille.
Ende vermi ts de weduwe van Jan Janse Decker geringh van vermogen is en de weteringh
telkens laet te maken leggen, en ook bovendien komt voor te geven haer lant ofte grienden te
sullen abbandonneren, soo hebben schout en geregten geresolveert deselve, soo om haer
quaedaerdigheijt int laten leggen van de weteringh, als bijsonder het niet  betalen van de lasten,
deselve ten eersten te doen executeren, anderen ten exempel.

Sijnde op dato voors. nogh gekeurt,  dat vermi ts den geheelen waterkeeringh off kade om de
Lange Steegh soo miserabel slegt en laegh is leggende, de respective geslaegdens in deselve
kade gehouden sullen sijn denselven te maken en verswaren ter hoogte van 14 duijmen bovent
peijl, ses voeten krui jns boven, met v ier voeten loops buij ten, en van binnen naer vereijs vant
werk, om gemaekt te sijn tegens de aenstaende off tweede wateringhschouw deses jaers, op
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boete daertoe staende.
In kennisse van mij,
Cornelis Pijl, secretaris, 1728

[186. 21 augustus 1728, bezanding ringdijk, schouw bansloten]
Op den 21en Augustus 1728 de nieuwe heemraden en waersluijden beeedigt en alsdan bij 't
geregt geresolveert omme de comparitie en convocatie van de dorpen, bij 't dijkregt belegt
tegens den 1en September deses /98/ jaers binnen Dordrecht in den St. Jorisdoele, wegens het
sanden van den ringhdijk, waer ontrent moeijlijkheden bi j de heeren van Bloklant, Noordeloos
en Crimpen, hoogheemraden van den Alblasserwaert, tegens de verdere heeren vant collegie
sijn gemaekt, voor dit dorp haer stem in te doen komen (met goetv inden van den Wel Edelen
heere) dat de besandingh in toekomende altij t ten lasten van den gemeenen waert moet
geschieden, sooals laest op de reekening van den waert bij meerderheijt van stemmen is
geresolveert, en dat derhalv en het collegie tegens de genoemde heeren moet werden
gesoeteneert.

Ten selven dage nogh geresolveert  om de bandslooten in het toekomende en van dit jaer voor
de 1e reijs te beschouwen met de 2e weteringschouw, die alsnu gedreven sal werden den 13en
September deses jaers 1728, omdat de bandslooten indien men daermede wagt tot de
santpadschouw alsdan vermits het hooge water, sooals nu eenige jaren herwaerts is
ondervonden, niet konnen werden opgemaekt, en dienvolgende de watergangen daerdoor
werden bedorven.

In kennisse van mij,
Cornelis Pijl, secretaris, 1728

/99/
[187. 31 december 1728, molens]
Op den 31en December 1728 bij schout, geregten ende waersluijden van Blokweer en
Vinckepolder geresolveert de molens van de twee polders door de oude molenaers, Cornelis
Pieterse Boer den Blokweerse om 100 gld., en Cornelis A. Gooij den Vinckepoldersen om 50
gld., van 't aenstaende jaer op de oude condit ie te laten malen,  dogh den Kortlandsen molen
openbaerlijk te besteden.
Op den 3en Januarij 1729 is den Kortlandse molen op de oude voorgelesene conditie besteed,
en door schout en geregten met den waersman van Kortlant gegunt aen Willem Cornelis
Slagboom, (schoon hij den laegsten niet was), voor de somma van 56 gld., coram den schout,
Arij Jacobse 't Hoen, Willem Baan, Jan Pijl, Ari j Beenhacker en Cornelis Muijs, heemraden, en
Jasper A[rijensz.] Teeuw, waersman van Kortlant.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Pijl, 1728

[188. 15 september 1729, weteringschouw, bomenschouw]
Op den 15en September 1729 bij schout en heemraden beschouwt de weteringhschouw etc.
En de leggende schouwe gelegt in de Vinckepolder in den Verweensvliet, alwaer ontrent vier
roeden aen beijde kanten ongemaekt lagh, sonder dat men wiste van wien, ijdem in de
middelweteringh bij  de voornoemde v liet, over een pael die int bruggenhooft van Jan Janse de
Jongh stont, waerop bij den schout is geeijst de respective boetens van vijff gld. /100/ in
plaetse van de leggende schouwe en de herschouw tegens morgen den 16en op een dubbele
boete. Heemraden fiat.
En is vant voorenstaende de weet gedaen aen de weduwe van Ari jen Breure, de weduwe
Cornelis Kort, en Pieter Claessen van Stek, die seijde in de v liet niet te maken te hebben,
mitsgaders aen Jan Janse de Jongh, die aennam den pael op te ruijmen.
Verder verscheijde defecten bevonden dewelke op den 22en deser sullen werden herschouwt,
naer alvorens voor de kerk te werden gepubliceert.

Is verder wel expresselijk gekeurt  en geordonneert dat alle boomen aen de zuijdsijde van de
dijken en wegen staende, soo in Blokweer, als Vinckepolder, tegens den 1en April des
toekomenden jaars 1730, sullen moeten werden opgeruijm t dat alle deselve ten minsten agt
voeten van den anderen sijn staende en een roede hoogh opgesnoeijt en in Kortlandt van de
brugh aff tot de Bol lecade toe alle boomen en hoogstoven uijtgeruijmt datse ruijm ses voeten
van den anderen sijn staende, mede hoogh opgesnoeijt, en dat v oortaen in de plaetse van de
oude hoogstoven geen nieuwe hoogstoven sullen mogen werden geplant, maer wel opgaende
boomen aen de zuijdsijde van de dijken, alles op een boete van een gulden te verbeuren bij de
gebrekigen van ider slagh, dat contrarie van desen sal werden bevonden.
Dat verders voor de aenstaende bansloot en sandpadtschouw etc., sullen moeten sijn
omgehouden en weggeruijmt alle stoven, rijs, hoogstoven en opgaende boomen onder desen
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dorpe, die tegens t'octroij, te nae aen de molens sijn staende, sullende de voors. schouw
uijterlijk op den 20en October deses jaers werden gedreven.
Aldus gekeurt, geordonneert en geresolveert bi j schout en heemraden etc. op datum ut  supra.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Pijl, 1729

/101/
[189. 16 september 1729, herschouw]
Op den 16en September 1729 door den schout, 2 commissarissen uijt de heemraden en
secretaris, de herschouw gedaen over de ongemaekte vl iet en de pael van Jan de Jongh, dogh
de pael opgeruijmt gevonden, maer den vl iet ongemaekt en derhalven bij de schout geeijst de
dubbelde boete, van den tweede schouw, sijnde tien gulden en de herschouw tegens morgen,
den 17en, wederom op verdubbelingh der boete. Heemraden fiat.
Vant vorenstaende aen de respective personen kennisgegeven.

Op den 17en dito door den schout, Wi llem Baan en Jan Pij l, heemraden commissarissen, met
den secretaris, wederom de herschouw gedaen op de voors. ongemaekte vl iet, en bevonden
dat nogh drie en een halve roede ongemaekt  lagh in het slagh van den Floriskamp, sonder dat
men alsnogh konde vinden wie de gebrekige waren, waerop den schout concludeerde tot
adjudicatie van de derde boeten tersake van 20 gld. en dat ongemaekte werk de facto
openbaerlijk soude werden besteet, naer costume in diergeli jke saken gebruijkelijk , ten lasten
van de gebrekigen.
Heemraden naer deliberatie fiat.

Dienvolgende soo is het voornoemde werk naer voorgaende klokslagh en 't voorlesen der
conditie daerontrent gemaekt, openbaerlijk besteet aen Benjamin Cornelisz Pijl, om de somma
van dertigh stui jvers.

Schout en heemraden bij den aennemer opgeei jst sijnde, hebben het voors. werk opgenomen
en welgemaekt bevonden en is den aennemer immediaet door den schout voldaen gewerden.

Waerop door den voors. schout sijn uijtgelegt de voornoemde penningen, mitsgaders de
respective boetens, en vacatie etc. van de geregte, in klinkende en blinkenden gelde, om
deselve penningen wederom van de gebrekigen te innen met twee schat aen gelt, of te vier
schat aen pandt met de gevallene ofte nog te val lene costen, met versoek dat heemraden
daerop condemnatie wilden decerneren.

/102/ Heemraden van Alblasserdam, gehoort hebbende den vorenstaenden eijsch en versoek
bij Leendert Pijl als schout van Alblasserdam gedaen, en verder gelet op alle hetgeene in
desen te letten stonde, ofte mogte moveren, verclaren bij vonnisse de voors. uijtlegginge v an
penningen wel gedaen te sijn, en dat derhalven deselv e uijtgelegde penningen sullen werden
ingevordert met twee schat aen gelt, ofte v ier schat aen pandt, naer costume van inrijdende
schouwe, met de daerontrent gevallene ofte nogh te val lene costen, dogh dat om allen
voldoens wille boven de advertentie op Sondagh den 18en deser voor de kerke alhier
gepubliceert, waerbij de gebrekige sijn gewaerschout, datse de voors. uijtgelegde penningen en
costen  souden komen voldoen, om verdere costen voor te komen, op welke advertentie nogh
niemant sigh opdeet, dat aen de ingelanden in den Fleuriskamp (voor soo verre bekent sijn) ten
overvloeden sal werden geinsinueert, dat sijlieden, off dengeenen onder haer die in gebreken is
gebleven, voor Maendagh, die sijn sal den 3en October deses jaers 1729, alsnogh komen
voldoen de v oors. ui jtgelegde penningen en de costen daerontrent geval len, ofte dat den v oors.
tijt overstreken sijnde, met de execut ie sal werden voortgevaren. Actum den 23en September
1729.

In kennisse van mij,
Cornelis Pijl, secretaris, 1729

[190. 1 october 1729, vl iet van de Fleuriskamp]
Op den 1en October 1729 sijn schout en heemraden op 't versoek van eenige ingelanden van
den Fleuriskamp, op de vliet van den Fleuriskamp geweest, en is ingevolge sekere memorie bij
Jacob van Stek op den 18en September 1711 gemaekt, alswanneer ook een inrijdende
schouwe was gevallen, den vliet gemeten, en bevonden dat in gebreken waren Leendert
Pieterse van Asperen, Neeltje Jacus weduwe Arij Claassen, en Claas Roelen van der Sijden als
bruijker van de erffgenamen van Marij Pieters op Papendregt.
/103/ De metingh van voors. vl iet is gedaen als volgt.  Eerst agt roeden voor den Brenger begint
van den middelste weteringh en sulcx van 't noortei jnde van voornoemde vliet, zuijdwaerts aen,
met agt roeden, waerin Leendert Pieterse van Asperen moet maken v ijff  roeden, en dan Arij en
Teunis Backer samen drie roeden.
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Dan volgt den Fleuriskamp met 24 roeden, waerin moeten maken de volgende persoonen,
beginnende vant noorteijnde aff, 
Benjamin Cornelisse Pijl                       2 R  3 v
Leendert Pieterse van Asperen, mede                      2 -  3 -
Neeltje Jans, wed. Arij Claassen, mede                   2 -  3 -
De erfgenamen van Annigje Pieters, wed. van
Aart Cornelisse Schipper, tot Papendregt, welk
Claas Roelen in gebruijk heeft, en maken moet            8 -    -
Pleun Pieterse t' Hoen                                   1 -  4 -
Pieter A. Hoogendijk                                     0 -  8 -
De weduwe Jan Vermeulen                                  1 -  9 -
De erfgenamen van Arijen Breure                          1 -  2 -
en Teunis en Arij Backer samen                         4 -    -
                              uijtmakende tesamen       23 -  8 -
Sulcx ider wat ruijm moet maken, en sal dan de lengte van 24 roeden uijtbrengen.
Pieter Claassen van Stek heef t ook landt in den Fleuriskamp, maer wert in de verdelingh van
de vliet niet gevonden, en is voor desen daervan al ontslagen geweest, omdat denselven een
groot gedeelte weteringh moet maken.
Volgt verder in de vliet de Heer Beclaerts, met ontrent ... roeden vliet voor al sijn lant.
Verder volgt het landt van de Leeuwenburge van Ridderkerk met een slagh van ... roeden in
voornoemde vliet.
En eijndelijk Arij Leendertsz Plomp van Papendregt, die wegens sijn landt de verdere lengte
moet opmaken, tot  aen den Brengerweteringh, en sal naer dese aentekeningh in het
toekomende werden geschouwen.

/104/
[191. 6 october 1729, Klaas Huijbertse bankroet]
Alsoo Klaas Huijbertse, woonagtigh geweest sijnde alhier, van dese week op een clandestine
wijs met desselffs huijsvrouw Joosje .. is van hier vertrocken, meest alle desselffs goederen
hebben weggevoert offte medegenomen en een schandaleus bancquerot gemaekt, soo hebben
schout en heemraden van Alblasserdam, op 't versoek van de principaelste crediteuren van
den voors. Claas Huijbertse en desselffs voors. huijsvrouw, haren boedel geconferteert in
curatele, en tot curateur in denselv en boedel gestelt ende gecommitteert Cornelis Pijl , onsen
secretaris, omme alle de goederen en effecten van denselven boedel daer deselve te vinden
mogten sijn, te agterhalen,  en alle deselve ad opus jus habentium te benificeren, en v ercoopen,
en van sijne administratie, en curatele, aen ons behoorlijke reekening, bewijs en reliqua te
doen, omme van het selve reliqua verder gedisponeert te werden soo bevonden sal werden te
behooren. Actum Alblasserdam den 6en October 1729.

w.g. Leendert  Pijl , Willem Baan, Arijanse
Beenhacker, Cornelis Muijs

NB. dese curatele is niet ten effecte kunnen gebragt werden, alsoo den insolventen buijten de
jurisdictie van Zuijt Hollandt is vertrocken, en tegemoet werd gesien, denselven agterhaalt
sijnde, desselffs goederen niet in staat sullen sijn de kosten goet te maken.

/105/
[192. 15 augustus 1730, Kerkweg, dijkonderhoud, begraven]
Op den 15en Augustus 1730 present 't volle collegie van schout en heemraden, exempt Arij
Beenhacker en Arij Jacobse 't Hoen, sijn de nieuwe waersluijden van Blokweer en Kortlant, met
den kerkmeester beeedigt.
En ten selven dage geresolveert, dat de Kerckewegh, gelegen in Kortlant,  het gemeenelant van
Kortlant toebehoorende, en nu eenige jaren herrewaerts bij Jan Janse de Jongh in hure
gebruijkt om tien stuijvers 's jaers, sal publijk werden verhuert aen de meest biedende, tegens
aenstaende Nieuwe jaer, en dat vervolgens de huer aen Jan de Jongh sal werden opgesegt.
Alsmede dat aen Krijn Ti jsse den onderhout van den dijk, gelegen beneden het huijs van Jan
Vlet in Leckerlant, daer de Blokweerse sluijs heeft gelegen, bij hem voor drie gld. 's jaers
onderhoude, mede sal werden opgesegt, en dat denselven onderhout mede openbaerlij k sal
werden besteet, en dat het rietgors en verdere voordeelen daeraen behoorende ten proffijte
van den Blokweer sullen werden verpagt, oft verhuert tegens aenstaende Nieuwe jaer.

En dewijle door onsen secretaris op speciale ordre van den Wel Edelen heere van
Alblasserdam is gemaekt een nieuw register van de graven in de oude en nieuwe kerke alhier,
met aentekeningh wanneer deselve graven laest sijn geopent, waeruijt komt te blijken dat
ontrent het betalen vant  opengelt op de 15 jaren seer veele in gebreken sijn gebleven, en dat
ook de meeste graven sijn staende op oude en daeronder veele al onbekende namen, tot
merckelijcke verkortingh van de inkomsten der kerke,  is goetgevonden:

Dat ingevolge de ordre en reglementen op de graven, soo in de oude als /106/ nieuwe kerke
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alhier, van outs daerop gearresteert, en op den 6en Augustus des jaers 1668 gerenoveert, bij
alle persoonen die graven in de nieuwe off oude kerk sijn hebbende, welcke in 15 jaren niet sijn
geopent, het opengelt sal moeten werden betaelt, te rekenen naer de expiratie van elcke
vijftien jaren, en dat bijgevolge van een graff, off graven die in 30 jaren niet sijn geopent,
dubbelt opengelt sal moeten betaelt  werden, welk opengelt nu reets vervallen sal moeten
werden voldaen op den siddagh ten dien eijnde in de kerke alhier te houden.

En in cas imant in gebreken bli jft het voors. opengelt op den voornoemde siddagh te voldoen,
off sigh komt te declareren hetselve opengelt niet te kunnen, ofte wiellen voldoen, dat het graff,
off graven van de soodanige, voor het  voors. verschuldigde opengelt sullen komen te v ervallen
ten profijte v an de kerk, alsoo verstaen sal werden dat denselven gebrekigen v an sijn graff, ten
behoeve van de v oors. kerke, voort verschuldigde opengelt affstant heeft gedaen.

En vermits veele persoonen in gebreken blijven hare graven te laten overtekenen op haere
eijgene namen, en dat nu het regt van overboecken moet werden voldaen, soo sal een ider die
een graff, of f graven is hebbende, gehouden sijn op denselven te houden siddagh hare graven
die op haer eijgene namen niet staen, op haer te laten overtekenen, en het regt v an
overboecken en overtekenen te voldoen, sonder daervan te blijven in gebreken, alsoo de
graven die niet werden overgetekent sullen verv allen ten profij te van de kerk, en den eijgenaer
die in gebreken blijft, van sijn regt ontrent deselve graven sal versteken sijn. En om alle
disordre int voors. overtekenen voor te komen en te verhinderen dat niemant eijgenaer van
graven wert, sonder daertoe
/107/ deugdelijk geregtigt  te sijn, soo sullem geen graven werden overgetekent, off  imant voor
eijgenaer werden erkent, dan die volcomen komt te bewijsen erffgenaem, oft erffgenamen te
sijn van dengeenen op wiens naem het graff, off graven (die hij begeert op hem getekent te
hebben) jegenwoordigh staen geregistreert, en getekent, en dat den vorigen eijgenaer hetselve
graff heeft  beseten ter goeder trouwe, en sullen ten dien eijnde de noodige bewijsen en
documenten moeten werden geexhibeert.

En ingeval v erscheijde persoonen tot eijgenaren in een off  meerder graven werden gevonden,
't sij als erffgenamen off andersints, sullen deselve persoonen die graven wel onverdeelt en in
gemeenschap mogen houden, maer egter maer een, off twee, ten uij terste maer vier
persoonen, nogh in leven sijnde mogen noemen, op wiens naem, off namen sulck graff, off
graven, sullen werden getekent, sonder dat eenige graven sullen werden getekent op naem van
de erffgenamen v an desen off genen.

Alle graven waervan geen eijgenaren sigh opdoen, off dat dengeenen die sigh opdoet sijn
eijgendom niet naer behooren kan proberen, sullen vervallen aen de kerk.

Tot den ontfang van't voors. opengelt, en het doen van de overtekeningh, sal voor dese reijs
extraordinairl ijk werden gevaceert door den schout, 2 schepenen en den secretaris, met de
beijde kerkmeesteren, aen welke den schoolmeester,  als dootgraver, alle noodige onderrigtinge
sal moeten geven van graven waerover disputen ontstaen, en sullen al le questien en disputen
bij den voors. schout, 2 schepenen, secretaris en kerkmeesters de plano, off bij kor t regt
aenstonts werden beslist.

En sal met den eersten, om in het toekomende te beter ordre te onderhouden opt invorderen en
ontfangen der kercke geregtigheijt, een /108/ nader  regelement op 't begraven der dooden en 't
betalen der kerke geregtigheijt , met den gevolge vandien werden geformeert, en daerop
approbatie van den Wel Edelen heere van Alblasserdam werden versogt.

En opdat een ider die het aengaen magh, wete waerna sigh te reguleren, sal dese resolutie
voor de kerk werden gepubliceert en geaffigeert.

In kennisse van mij,
gepubliceert op Sondagh den Cornelis Pijl, secretaris, 1730
20en Augustus 1730.

[193. 15 augustus 1730, achterstallige betalingen ]
Ten selven dage geresolveert, om de onwillighei jt van de dijkgeslaegdens in den
Vinckenlandsen dijk tot het betalen van de verloopene en verschuldigde verponding en 200e
penning van de ettingen van denselven dijk en waerontrent de parate executie niet wel kan
werden gedirigeert door de menigte van eijgenaren, request te presenteren aen de Ed. Mog.
heeren gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt en Westvrieslandt, en te v ersoeken
dat de reets verschenen verponding en 100e of  200e penning, off die int vervolgh sullen komen
te verschijnen, ui jt de huerpenningen sullen moeten werden betaelt, en sijn daertoe
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gecommit teert  om 't  selve ten ui tvoer te brengen de schout, Cornelis Muijs en den secretaris,
coram 't volle collegie v an heemraden.
Op den 5en septmber 1730 beschout de weteringhschouw en alles compleet gemaekt
bevonden.

/109/
[194. 23 maart 1731, de Kerkweg]
Op den 23en Maart de Kerkewegh bij schout en geregten, met den waersman van Kortlandt,
publijk verhuert op de voorgelesene conditie aen W illem Cornel isz Slagboom voor den tijt van
tien jaren, in te gaen den 1en Januarij deses jaers 1731, om ses gld. tien st. eens gelt jaerlijcx,
mits dat de huerder de bauwerken maekt.
Ten selven tijde aen Pieter van der Heu publi jk besteet 't schieten van de sloot tusschen de
Kerkewegh en 't landt van Jan Janse de Jongh, moetende Jan de Jongh in voornoemde sloot
de eene helft bekostigen, en 't gemeenelant van Kortlandt de ander helfte.
En al ten selven dage door Jan Janse de Jongh voorgestel t, dat hij vermeijnde te sullen
aentoonen, dat bij hem als eijgenaer van t' stuk landt benoortwesten de Kerkwegh leggende, en
welcke Kerkwegh bij hem tot den laesten December 1730 in huere was gebruijkt, werden
betaelt de ongelden van de Kerkewegh, dewijl  sijn landt veel  kleijnder is als in de ongelden
komt te dragen, en derhalven versogt, dat hij v an deselve laste met het  affgaen van de huer
van de Kerkewegh mogte werden ontslagen, is aen hem geantwoort dat sulcx  soude werden
ondersogt en dat hem naer bevint v an saken soude werden te goede gekomen, ten welken
eijnde geresolveert is, 't selve lant alsmede de Kerkewegh te doen meten, om te sien off  bij den
voornoemde De Jongh soo veel meer wert betaelt als de Kerkewegh groot is, en verder te
ondersoeken hoe de maet van de andere naestleggende landen uijtkomt.
Ten dage voors. op de voorgelesen conditie des dorps water int Nieuwe waterschap besteet te
maken aen Abram Cornelissen, en Cornelis van den Acker, voor den jare 1731, 1732, 1733 en
1734, om tien gld. jaerlijcx.

/110/
[195. 18 mei 1731, zaak Vinkelandse dijk]
Alsoo op den requeste aen de Ed. Mog. Heeren gecommit teerde Raden gepresenteert, bij haer
Ed. Mog. 't versoek daerbij gedaen wiert geaccordeert, ten ware de dijkgeslaegdens eenige
redenen ter contrarie hadden, die deselve voor den 16en Maert deses jaers aen haer Ed. Mog.
souden hebben te rescriberen, waerop sigh Heijmen de Haan, woonende tot Oud Alblas, als
mededijkgeslaegden sigh opgedaen hebbende, en daertegens hebbende gerescribeert, is
vanwegen schout en geregten van Alblasserdam in de voors. sake gerepliceert,  en door den
voornoemde De Haan daerop sijnde gedupliceert, en de saek gebragt sijnde in staat om te
wisselen van stucken bij invent[ari]s, ingevolge de dispositie van haer Ed. Mog., is bij den
schout aent geregt gecommuniceert een missive van den procureur Kiggelaer, waerbij
denselve versoekt te mogen werden voorsien van een behoorlijcke procuratie om dese sake int
vervolgh waer te nemen, is bij den geregte geapprobeert alle 't geene in de voors. sake reets is
gedaen. Ende alsoo Cornelis Muijs, en Cornelis Redeli jkheijt voor de bijeenkomst heden
gehouden voor eenige weken van huijs moesten, is door den schout voor haer vertrek aen haer
gevraegt wat men verder in de saeke van den Vinckelandsen dijk souden doen, is bij haer
geantwoort, dat sij van gedagten waren, dat die saek moeste werden voortgeset, en dat
sijlieden daertoe haer stem gaven, en bij den schout aen de present sijnde schepenen gevraegt
sijnde wat haer sentiment was in desen te doen, naerdat bij hem alv orens was voorgedragen
gestemt dat de procureur Kiggelaer met behoorlijke procuratie moeste werden voorsien, en dat
dese saek die op seer goet fondament was begonnen en waervan een voordeligen uijtslagh te
wagten stont, moeste werden voortgeset, tenminsten dat soo verre wiert 
/111/ voortgegaen, dat gewisselt was van inv ent[ari]s en stucken, om te sien wat de partij  quam
te produceren, en dan te del ibereren wat v erder te doen, is bij  Johannes Camerik,  Arij  Jacobsz
't Hoen en Jan Pijl gestemt en 't voorstel van den schout geapprobeert, bij Willem Baan en Arij
Beenhacker gestemt dat 't reets gepasseerde wel approbeerden, maer dat geen procuratie
wilde passeren op den procureur en dat van dese saek kennis moest werden gegeven aen de
ingesetenen. Actum den 18en Meij 1731.

w.g. Leendert Pijl, Johannes Camerick, Arijen
Jacopsz. Thoen, Jan Pijl , Cornelis Muijs.

[196. 30 mei 1731, zaak Vinkelandse dijk]
Op den 30en Meij bij schout, Johannes Camerik en Arij Jacobs. t' Hoen met den secretaris naer
Den Haegh gereijst, om met de practisijns te consuleren wegens de gesteltheijt der saken en
alvorens bij den W el Edelen heere tot Delf f geweest, en sijn Wel  Edele van de vorenstaende
resolutie, en alle het gepasseerde kennis gegeven, met versoek sijn Wel Edele intentie te
mogen weten wat in desen te doen, welcke volcomen last gaff de gerequireerde procuratie te
passeren om dese saek met alle iver voort te setten, sonder dat sijn Edele noodigh oordeelde,



-67-

en selff dat niet behoorde kennis te werden gegeven aen de ingelanden, omdat saeken van
verpondingen en gemeenelantslasten aen schout en geregten /112/ waren aenbevolen om die
te vorderen, 't sij  in der minne off  met middelen van regetn soo de saken waren vereijssende,
en dat sulcx geensints van 't departement van de ingelanden was. En vermits de schepenen
Baan en Beenhacker niet wilden vigileren voor 't  intrest vant gemeene dorp, sijn Wel  Edele den
schout gelaste met haer over dese saeke niet meer te spreken, off haer goetv inden te vragen
en selff in bedenken nam haer vant schepenampt te bedancken.

[197. 31 mei 1731, reactie van de ingelanden]
Op den 31en Meij 1731 door den notaris Anthonij Boon v anwegens eenige ingelanden gedaen
de volgende insinuatie aen den schout, met wensche vant voor de schepenen mede aen te
nemen.

Den eersten notaris hiertoe versogt, sal sigh behoorli jk geassisteert sijnde, uijt den naem, en
vanwegen ons ondergeschreve, alle ingelanden in den dorpe van Alblasserdam, v ervoegen
aen de persoon ofte ter woonstede van schout en heemraden van Alblasserdam, en deselve
uijt den naem ende vanwegens als boven insinueren ende aenseggen, dat ons
ondergeschrevenen met de uij terste bevremdingh ter oore is gecomen, dat de voornoemde
geinsinueerdens proces hebben geentameert voort Collegie van de Edele Mog. Heeren
gecommitteerde Raden van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt en
Westvrieslandt, op ende jegens Huijmen de Haan, woonagtigh tot Oud Alblas, als
gequalificeerde tot  het doen van de verhuering, en geinteresseerdens in den Vinkenlandsen
dijk, omme van deselve te hebben voldoening van de successive verpondingen, 100e en 200e
penning van den voors. dijk, daer de insinuanten ter contrarie 113/ werden onderrigt, dat niet de
gemelte Vinckelandsen dijk, maer wel de dijk ett ingen in Vinckepolder op 't redres der
verpondingen d'anno 1632 over Alblasserdam staan aengeslagen, en vermi ts de voornoemde
schout en heemraden geensints en sijn bevoegt eenige processen buijten kennis en
voorwetenschap der voors. ingelanden onder hun district te entameren, maer integendeel
hetselve aen haer volgens derselver reglement en ordre wel strikt is geinterdiceert en
verboden, dog gemerkt  deselve egter desniettemin sulcx hebben ondernomen, sonder dat door
haer tot nogh toe eenige de minste kennisse is gegeven, soo sult gi j notaris uijt den naem ende
vanwegen ons ondergeschrevenen wel expresselijk protesteren van alle costen, schaden en
intressen die ter sake vandien albereij ts sijn gedaen ende geleden, ofte nae desen nogh sullen
werden gedaen ende geleden. Levert aen de geinsinueerdens over behoorlij k copie deser
insinuatie en relateert u wedervaren in geschrifte. Actum den 12en Meij en volgende dagen
1731,

(ende was getekent) Leendert Leenderse Backer, H. Outraad, Teunis Backer,
W.D. Focker, Jasper de Visser, A. de Hoij, Jacobus Visser, Arij Backer, Cornelis
Leenderse Backer, Marten Goethart, Dammes Verduijn, dusdanigh merk    
waerom geschreven stondt: dit merk is gestelt bij Jan Willemse de Jongh selff,
Poulus Wouterse Spruij t, Eeuwit van der Si jden, Jan Janse de Jongh, (vervolgens
stond) ik Aaltje Claas weduwe Verlek, ik en verstae niet dat er in geheel gepleijt
wort, Jan Cleijssen de ouden, Wi llem Ariens. Sterk, IJan Arijense Tue, W outer
Willemse, Arijen Leendertsen Pijl, Jan Drinkwaert.

/114/
[198. juni 1731, antwoord van de schout]
Op welcke insinuatie den schout tot antwoort gaff:
Ik neem 't aen om de heemraden mede te communiceren en verder dat schout en geregten van
Alblasserdam tot 't invorderen der verponding bij haer Ed. Gr. Mog. particulierlijk sijn
gequalificeert , dat sij verv olgens in die invorderingh alles moeten doen dat sij vermeijnen eedt
en amptshalven schuldigh te sijn, sonder daerover 't goetv inden van de ingelanden te v ragen,
dat in 't reglement wel mentie wert gemaekt van geen procedueren te entameren 't gemeene
ambagt in sijn particuliere huijshoudingh aengemerkt  aengaende, sonder kennis van de
ingelanden, maer nooij t gehoort te hebben dat sulcx plaets heeft  in invorderingh van
verponding off saken die schout en geregten vanwegen de hooge overigheijt komen te
verrigten, dat  derhalven de insinuanten gelieven aen schout en geregten te communiceren
soodanigen reglement of f conventie, off  iets anders, waerbij  schout en geregten tot de voors.
kennisgevingh werden verobligeert. Dat schout en geregten ook seer gaern van dese saeke
willen affsien en 't invorderen van de verponding van de di jkgeslaegdens v an den Vinckelandse
dijk laten varen, in geval de insinuanten willen aennemen die verponding te voldoen, of f een
gereeden wegh komen aen te wijsen, om de voldoening te bekomen, dat sij insinuanten ilico
gelieven aen te toonen waer dat anders de dijkett ingen in den Vinckepolder te v inden sijn, dan
die van den Vinckelandesen dijk, en waer dat de verponding voor desen anders vandaen sijn
betaelt. Dat ingeval de insinuanten in gebreken blijven /115/ deselve verponding te voldoen, off
het eene en het andere aen te toonen, dat hij schout wel expresselijk protesteert van alle
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costen, schaden en intressen.

Welcke insinuatie en 't daerop gegevene antwoort aen de present sijnde heemraden Camerik, 't
Hoen, Pijl en ... [open plaats] gecommuniceert sijnde, hebben 't voors. antwoort goetgekeurt,  en
is verder geresolveert op de voors. insinuatie geen agt te gev en, maer de saek van den
Vinckelandse dijk te laten voortgaen en op middelen te bedencken en selff naer Den Haegh te
gaen om met de practisijns te overleggen op wat wijs men met de ondertekenaers van de
voors. insinuatie soude handelen, die het intrest vant dorp van Alblasserdam tegenspreken, en
tragten te beletten dat schout en geregten des gemeenelants contributien en verpondingen van
degeenen diese schuldigh sijn niet souden vorderen, en is gecommitteert om naer Den Haegh
te gaen den schout, Camerik, 't  Hoen, Jan Pij l en den secretaris.

[199. juni 1731, procuratie Kiggelaer]
Ten selven dage de volgende procuratie op de procureur Kiggelaer gepasseert.

Wij  schout en schepenen van Alblasserdam, verclaren te constitueren en migtigh te maken
Philippus Kiggelaer, procureur v oort Collegie van de Ed. Mog. Heeren gecommitteerde Raden
van de Ed. Groot Mog.  Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt, om uij t der
constituanten name en van harentwegen waer te nemen en vervolgen, soodanigen sake als sij
constituanten in hare qualitei jt als ingaerders van des gemeenelants verpondingen en
contributien over den voors. dorpe van Alblasserdam, genootsaekt sijn voor hooggemelte haer
Ed. Mog. te sustineren op ende jegens Heijmen de Haan als verhuerder der dijk ettingen en
mede dijkgeslaegden in de Vinckelandsen dijk, gelegen onder Alblasserdam, en al len anderen
't sij mededijkgeslaegdens off anders die sigh in desen partijen komen te stellen, ten dien eijnde
alles te doen, en verrigten dat van nooden wesen sal. Belovende de constituanten voor goet en
van waerden te sullen houden 't gunt bij den geconstitueerde ui jt kragt deses sal werden
gedaen en verrigt, onder den verbande als naer regten.
In teken der waerheijt desen bij ons binnen Alblasserdam ondertekent op den ..  Junij 1731, en
getekent

Leendert Pijl, Johannes Camerik, Arijen Jacobs 't
Hoen, Jan Pijl, 
mij present, Cornelis Pijl, secretaris 1731

[200. 22 juni 1731, vergadering van de ingelanden]
De voors. gecommiteerdens in Den Haegh sijnde, hebben met den advocaat Ellinckhui jsen en
procureur Kiggelaer geadviseert en geresolveert de ingelanden te convoceren, de inwoonders
bij publicatie voor de kerk en de buijten woonende ingelanden bij  missivens ten dien ei jnde aen
haer te senden, gelijk op den 22en Junij 1731 de voors. convocatie ten hui jse van den schout
ook is gehouden, waervan sijn gehouden de volgende notulen.

/117/ Op den 22en Junij 1731 sijn naer voorgaende beschrijvingh van de buijten woonende, en
publicatie voor de kercke alhier op Sondagh laastleden gedaan ten opsigte van de
inwoonenden, ten huijse van den schout gecompareert de agtergenoemde ingelanden van
Alblasserdam, alwaar schout en geregten vergadert  waaren. En is vanwegen deselve schout en
geregten alvoorens te gaan tot de deliberatie ontrent de invorderingh van de verpondingh
waarmeede de ettingen van den Vinckelandsen dijck staan aangeslagen, aan alle de present
sijnde voorgelesen den aanslagh van v oornoemde ettingen uit 't ex tract vant redres der
verpondingen over Alblasserdam in den jaare 1632 geformeert, en wijders voor deselve
opengelegt de respective gaarboecken onder den schout berustende, waarop door sijn vader
Cornelis Pijl, in sijn leven gaarmeester van Alblasserdam, de v erpondingen sijn ontfangen,
waaruijt blijckt, dat door den dijckgraaf Pompe, en naar sijn doot door sijn erfgenaamen als
beheerders van den Vinckelantsen dijck, de respective verpondingen sijn voldaan en betaalt,
mitsgaders haar voorgedraagen hoeverre en in wat maniere bij schout en geregten van
Alblasserdam was voortgegaan om de onwill ige dijckgeslaagden tot de voldoeningh van de
verschuldigde verpondingen te constringeren.
En aan de voors. ingelanden gevraagt, dat, dewijl eenige ingelanden, ten getale van 22,
hebben kunnen goetvinden insinuatie en protest te laaten doen aan schout en geregten van
Alblasserdam tegen deselve invorderingh, en vervolgens getragt hebben die invorderingh te
beletten, waarjegens door den schout is gedaan contra-insinuatie en /118/ protest, en waarbij
schout en geregten alsnogh verclaarden te persisteeren, of  sij ingelanden, en int bijsonder
diegeenen die de insinuatie meede onderteeckent  hebben, consenteerden en toestonden dat de
reets verloopene en verschuldigde, en de nogh te verloopene en te consenteeren verponding,
100e en 200e penning van de gemelte ett ingen sullen werden omgeslagen over haarlieder
landen onder Alblasserdam gelegen, dan of die van de voors. dijckgeslaagdens op den voet als
is begonnen moeten werden geinnet.
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De heer Hoeuft gaf tot antwoort dat hi j sigh in de gedaane insinuatie door eenige ingelanden
niet inlaat, en bi jgevolgh niet in de daardoor te ontstaane, staande procedures.
En wat aangaat de oncosten dewelcke veroorsaakt sijn geworden en nogh vorder ontstaan
sullen door de onwilligheijt v an de dijckgeslaagdens om de verponding tot haaren lasten
staande niet te betaalen, sustineert daaraan het minste niet gehouden te sijn te contribueeren,
en oock niet toe te staan dat de verponding van 12 gld ider consent van den
Vinckelandsendijck over sijn lant wert omgeslagen.
Cornelis A. Stout ijdem.
Cleijs Sterrenburgh segt dat de dijckgeslaegdens moeten betaalen, en hem te willen reguleeren
naart redres 1632.
Wouter Spruijt ijdem.
Hendricus Oud Kaat segt dat schout en geregten de verponding van de dijckettingen in
Vinckepolder moeten innen van de debiteuren welcke die sijn verschult, en niet te
consenteeren dat de verponding over sijn lant wert gebragt, en hout voor voldaan de gedaane
insinuatie met dese communicatie.
/119/ Willem de Focker, ad idem,
Anthonij de Hooij, ut supra,
Jasper Visser, als vooren,
Jan Drinckweert met Sterrenburgh, 
Aart Buijs, conformeert 't gesegde van Cleijs Sterrenburgh,
Jan A. Bouwman, idem,
Eeuwit Roelen, volgens ut supra,
Maarten Goedhart, idem,
Pieter Huijgen Verhoeck, ut  supra,
Damis Verduijn, idem,
Jasper Mack, idem,
Arij Leend. Pijl , segt niet te willen pleij ten,
Leendert Leendertsz. Metselaer, met Clei js Sterrenburgh,
Cornlis Pieters. Boer, idem,
Martinus Grison, met Hoeuft,
Arij van Steck, met Sterrenburgh,
Wil lem Sterck, met de Heer Hoeuft en Sterrenburgh,
Juffr. Verleck segt dat schout en geregten moeten vorderen v an degeene  die schuldigh sijn,
namentli jck de dijckgeslaagdens,
Paulus Spruijt segt datse de verponding moeten innen van de schuldigen,  maar niet bij forme
van proces, en niet toe te staan dat de verponding overt lant wert gebragt,
Claas Spruijt, idem,
Teunis Backer, idem
De weduwe van Arij A. Teeuw, idem,
Adriaan Visser, als Sterrenburgh,
Maarten Bouw, idem,
Hermen Jans. Decker, met Paulus Spruijt,
Leendert Leendertse Backer, met Sterrenburgh,
Jacobus Visser, idem,
Cornelis Leendertse Backer, idem,
Job Ariense, idem,
De weduwe Wouter Baas, idem,
/120/ Wouter Pieterse, met Sterrenburgh,
Claas Roelen, idem,
Jan Janse de Jongh, met Sterrenburgh,
Cors Hoogermost, idem,
Leendert Pijl segt dat de dijckgeslaagdens moeten tot betaalingh gebragt werden,
Van der Hoop, idem,
De Heer Belaerts, idem,
Redelijckheijt, idem,
Van der Wiel , ut supra,
De erfgenamen van Repelaar, ut supra,
Cornelis Pijl, ut  supra,
Johannis Camerick, ut supra,
Wil lem Baan, met  Sterrenburgh,
Arij Beenhacker, met Leendert Pijl,
Arij Jacobse, met denselven,
Jan Pijl, idem,
Neeltje Jacobs van Stek, ut supra,
Aldus de voorenstaande convocat ie gehouden, en in voegen voors. gestemt, op datum ut
supra.

In kennisse van mi j secretaris,
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Cornelis Pijl, 1731

/121/
[201. 18 augustus 1731, rekening van Kortland]
Op den 18en Augustus 1731, schout en schepenen vergadert sijnde, is  door den secretaris
opengelegt de reekeningh en omslagh van Kortlandt op den 15en deser gesloten, waerbij bleek
dat de lasten hondert gulden minder waren als effectivel ijk was omgeslagen, en dat verv olgens
den  omslagh 11 st. per mergen konde minder genomen werden, waerop is geresolveert om
den omslagh die tegen 3 gld. 8 st. was gearresteert, te verminderen tot 2 gld. 17 st. en deselve
veranderingh ook in de acte v an omslagh te maken, opdat den gaermeester hem daernaer
soude kunnen reguleren.

[202. 18 augustus 1731, Aartje Hendriks Bouwman overleden]
Op dato voors. heeft  den schout aen den geregte voorgedragen, dat Aartje Hendrixe Bouwman,
weduwe van Arij Abrahamse, was komen te overlijden, en dat desselffs boedel soodanigh met
schulden was geenclaveert dat hare kinderen die quamen te abbandonneren, en haer geen
erffgenamen wilde gedragen. En omdat hij schout was een van de grootste credi teuren, versogt
dat een curator over den voors. boedel mogte wierden gestelt, waerop gedelibereert sijnde,
hebben schepenen goetgevonden tot curator over den voors. boedel en goederen van Aartje
Hendrix Bouwman te committeren, en aen te stellen, Cornelis Pijl,  secretaris van desen dorpe,
omme de naergelatene goederen van deselve Aartje Bouwman ten meeste voordeelen van de
gemene crediteuren van deselve te vercoopen, en tot gelden te maken, en verders alles meer
te doen dat vereijssen sal, mits doende behoorlijke reekeningh, bewijs en reliqua, om van het
reliquam bij schout en schepenen soodanigh gedisponeert te werden als behooren sal.

[203. 18 augustus 1731, Joost Huijgen Flinck]
En vermits Joost Huijgen Vlinck sigh in de voorleden winter op een clandestine wijse heeft
geabsenteert, blijvende aen diverse persoonene /122/ alhier veel gelt schuldigh, en onder
anderen ook eenige huerpenningen aen den schout Leendert Pijl, omme welcke te bekomen
den voors. Leendert Pijl  op den 11en December des voorleden jaers 1730 ten overstaen van
schepenen heeft doen nemen in arrest eenige goederen, van welk nemen in arrest aen den
voornoemde Joost Flink notificatie is gedaen, dogh sonder dat denselven daernaer heeft
omgesien, soo is goetgevonden den voornoemden onsen schout te accorderen deselve
gearresteerde goederen publijkelijk  te vercoopen, en de te provenieren penningen onder hem
te slaen in minderingh van de voors. verschuldigde huerpenningen.

[204. 10 september 1731, collecte v oor Piemontoise Dalluiden]
Ingevolge sekere resolutie v an de Heeren Staaten van Hollandt  en Westvrieslandt van den
19en Julij  1731, is bij Leendert Pij l, schout, Johannes Camerik, Jan Pij l en Cornelis Muijs,
schepenen van Alblasserdam, met den secretaris Cornelis Pijl, op den 10en September 1731
over den dorpe van Alblasserdam gedaen een collecte van huijs tot huijs, ten behoeve van de
Piemontele dalluijden, onse gelooffsgenoten, die haer vaderlant ter saeke van de religie
hebben moeten verlaten, en heeft deselve collecte opgebragt over Alblasserdam een somma
van 305 gld. 8 st., sijnde door Willem de Focker en Anthonij de Hooij, schouten van Blesgraeff
en Hoffwegen niet gegeven, omdatse in hare dorpen souden geven.
Deselv e collecte is op den 10en September voors. door geheel Hollandt op ordre voors.
gedaen, naerdat aen alle predicanten was gelast daegs tevoren, sijnde Sondagh, in hare
predicatien daervan mentie te maken, en de gemeentens op 't ernstighste te recommanderen
van mi ldelijk te geven, en heeft over geheel  Hollandt en Westvrieslandt opgebragt ...  [niet
ingevuld].
NB. een paepse juffr. tot  Amsterdam heeft  6000 gld. en een wever 3000 gld. gegeven.

/123/ 
[205. 8 februari 1737, insovente boedel van Corn. P. Boer]
Op den 8en Februarij 1737 is door Leendert Pijl, schout van Alblasserdam en Bastiaen Pieters
Boer, als grootste bekende crediteuren van Cornelis Pieters. Boer, overleden alhier, (vermits
Cornelis Cornelissen Boer, zoon van den overledenen, desselffs boedel komt te repudieren)
voorgedragen en versogt, dat den boedel van de voors. Cornelis Pieters Boer behoorlijk mogte
werden gebenificeert, en den persoon van Cornelis Pijl, onsen secretaris, aengestelt tot
curateur in denselven boedel om de effecten en goederen desselven boedels te v erkoopen en
verder te verrigten 't geen tot meeste nut en voordeel der crediteuren bevonden sal werden te
behooren, waarop gedelibereert sijnde, hebben schepenen van Alblasserdam, opt voordragen
der voors. crediteuren, den persoon van Cornelis Pijl, onsen secretaris, gecommitteert en
aengestelt tot curator over den insolventen boedel van voors. Cornelis Pieters Boer,  omme de
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goederen en effecten desselven boedels openbaerlijk te verkoopen, en wettig te transporteren,
de koop- en andere penningen te ontfangen en voorts alles meer te doen, te handelen en
verrigten, dat  ten meesten oirbaer van de crediteuren bevonden sal werden te behooren, van
sijn bewint behoorlijke reekening,  bewijs en reliqua te doen, om verder bij desen geregte van
het reliquam soodanig gedisponeert te werden als bevonden werden sal te behooren. Actum
datum ut supra. Present alle de schepenen.

Bij mij president-schepen getekent,
w.g. Johannis Camerick

/124/
[206. 15 october 1737, rekening Nederwaard]

Op de missive bij watergraven, waterheemraden en
hooge waersluijden van den Nederwaert, mitsgaders
commiss. van de gecommitteerde dorpen voor het
doen der reekeningh van den Nederwaert in den
jaere 1737 aen desen geregte geschreven, luijdende
als volgt:

Eersame discrete goede vrinden,
Door de Ed. Heeren watergraven, waterheemraden en hoogewaartsluijden van den Nederwaert,
mitsgaders commiss. van de gecommitteerde dorpen, gevisiteert sijnde de documenten tot de
te doene rekeninge van den voors. Nederwaert specterende, hebben deselve goetgevonden en
geresolveert den dag tot het doen van de voors. rekeninge te leggen en arresteren op Vrijdag,
die wesen sal den 8en November deses loopenden jaars 1737 tot Dordregt in de St. Jorisdoele,
des voormiddags ten klokke tien ueren. Derhalven wert UE. bij desen aanschrijvinge en
notificatie gedaen, omme ten voors. dage, uere en plaatse te compareren, en helpen
resolveren 't geene ten meesten dienste ende oirbaer v an den gemelten Nederwaert bevonden
sal werden te behooren. En wel voornamentli jk wegens de bevorderinge van derselv er
waterlosinge, welke seer verhinderdt, indien niet ten enenmael belet staat te werden, door het
toedammen van de Werkendamse en andere kil len off spranten, welke sig tot nog toe opt
Bergse Vliet ontlast, en 't water op de riv ieren voor den Nederwaart verminderdt hebben. Ten
welken eijnde UE. versogt werden, ider int sijne sig in staat te stellen en behoorli jk te doen
qualificeren. Waarop ons verlatende, blijven wij,

Eersame, discrete, UE. goede v rinden,
Dordregt den 15en Watergraven, waterheemraden ende
October 1737 hoogewaertsluijden voornoemt.

Ter ordonnantie van deselve,
(en getekent) G. Zeeuwen

/125/
[207. 3 november 1737, molens Nederwaard]

Is bij schout en schepenen van Alblasserdam
geresolveert aan de ingelanden behoorlijke
notificatie te doen ten eijnde deselve sig souden
hebben te declareren off niet wilde bewilligen in het
stellen van de noodige voormolens om twee hoog te
maelen, ten welken eijnde de volgende publicatie is
gearresteert te doen.

Schout en heemraden van Alblasserdam doen bij desen aan alle ingelanden van desen dorpe
notif iceren en bekentmaken, dat vermi ts de apparent sijnde toedamming der Werkendamse
Kill, of de spranten vandien, (door welkers open sijn het bovenwater op dese rivieren merckelijk
wert vermindert ) te vreesen is, dat door het menigvuldig affkoment water de rivieren voor de
sluijsen van den Nederwaert soodanig sullen werden verswaert, dat de voornoemde sluijsen
weijnig off geen water meer sullen kunnen loosen, tensij door twee hoog te malen den boesem
van den Nederwaert hooger opgeset werdende 't opengaen der sluijsen werde gefavoriseert. En
alsoo het stellen van de molens om twee hoog te malen en andere benoodigde werken daer
annex exorbitante sommen sal verei jssen, soo hebben schout en geregten voornoemt, alvorens
met de verdere schouten en geregten van de dorpen in den Nederwaert gelegen daertoe te
resolveren, goetgevonden een generale bijeenkomst te houden van alle ingelanden van desen
dorpe, tegens eerstkomende Donderdag, sijnde den 7en deser maent November 1737, des
naermiddags ten drie ueren precies, ten huijse van den schout, omme alsdan de sentimenten
van de voors. ingelanden te hooren en met meerderheij t van stemmen te resolveren soo ten
meesten nutten van desen dorpe sal bevonden werden te behooren, sullende ten opsigte van
de niet verschijnende werden geconsidereert dat deselve voor het stellen van de molens om
twee hoog te malen hebben gestemt, waernaer een ider sig gelieve te reguleren en het den
andere voort te seggen. Dit gepubliceert den 3en November 1737.
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/126/
[208. 7 november 1737, molens Nederwaard]
Op den 7en December [bedoeld is: 7 november] , ingevolge de voorgenoemde conv ocatie, de
meeste off v eele ingelanden gecompareert sijnde, en door den schout voorgedragen sijnde de
nootsakelijkheijt die er was (vermits de apparente toedamming der killen) om tweehoog
malende molens te stellen ten eijnde de landen te kunnen droogmalen, soo breeder in de
publicatie staat geexpresseert, soo hebben genoemde ingelanden eenparigl ijk gestemt, dat hoe
eerder hoe liever, de genoemde molens behoorden gestelt te werden, en ten dien eijnde aan
schout en geregten versogten daertoe alle devoiren die aan haer sijn, daertoe aan te wenden
etc.
Waerop bij  schout en heemraden gedelibereert sijnde, hebben eenparigli jk geresolveert, en den
schout en nevens hem gecommitteerde heeren raden op de rekening van den Nederwaart
geauthoriseert, omme wegens Alblasserdam te stemmen tot het stellen van de noodige
tweehoog malende molens, dog dat men nogmaals moet proberen om daertoe remissie te
bekomen bij den Souverain. En indien affgeslagen werden egter met het werk voort te gaan.
Dat alvorens tot het werk over te gaan bij de heeren van de collegien een plan en ciering vant
geheele werk sal werden doen maken, en 't selve alvorens aan de dorpen werden
gecommuniceert , ten eijnde die 't selve kunnen examineren etc. Dat  de penningen ten minsten
intresse geligt en tot de negotiatie de ingesetenen en ingelanden van ider dorp naer rato hun
groote off mergens daertoe eerst werden geadmitteert, en dan buijtengesetenen. Dat 't salaris
van den penningmeester sal werden bepaalt ontrent de te doene negotiatie, en de collegien niet
extraordinair sullen mogen declareren etc.

[209. 8 november 1737, vergadering over molens Nederwaard]
Op den 8en November, sijnde den dag van rekening, en naer de rekening af fgeloopen was, de
vorenstaande saak der te stellen voormolens door de heeren watergraven voorgestelt sijnde,
soo wiert daerover wel geresonneert, dog vermits de swarigheden van sommige dorpen
voorgebragt, en dat men tegemoet sag, dat geen favorabele resolutie tot voortgang vant werk
soude werden genomen, is op voorstel van Cornelis Pijl, secretaris van Alblasserdam, als
schout van Alblas, goetgevonden, dat de gecommit teerdens van de dorpen over dese saak een
aparte comparitie souden onderling houden, en alvorens elk in te stemmen om tweehoog te
malen. 
Dog nogmael te proberen off daertoe remissie te bekomen is. 
Indien affgeslagen werden, dan egter voort te gaen voor eijgen rekening. 
Qualificeren de collegien in sooverre dat een plan vant geheele werk doen maken, met een
ciering van costen, om soo ras dat in gereetheijt is aen de dorpen te communiceren, ten eijnde
die examineeren off  het getal van molens genoegsaem en ider  voor sig sel ff  capabel is, offse
op bequame standplaetsen sullen werden geset, hoe en op wat wijse de kadens, affdammingen
en heulen sullen werden gemaekt, ten eijnde alles van effect mag sijn.
De penningen ten minsten interest te ligten. Tot de negotiatie de ingesetenen en ingelanden
van ider dorp naer rato sijn groot te eerst te admitteren. Indien die niet genoeg kunnen
fourneren, dan buijtengesetenen.
't Salaris van den penningmeester te limiteren ontrent de negotiatie. 
En andere sake welke extraordinaire vacatien sullen causeren te
/128/ reguleren, 
den sijnen de saake nader overleggen, sijnde den dag ten dien eijnde vastgestelt op den 30en
derselver maent Nov ember 1737 aan het gemeenelantshuijs van den Nederwaert tot
Alblasserdam.

[210. 30 november 1737, molens, besluit van de dorpen]
Ten selven dage de gecommitteerdens van de meeste dorpen gecompareert sijnde, is
genomen de volgende resolutie, luijdende:

Resolutie, genomen bij de gecommitteerden van de
respective dorpen in den Nederwaart, op den 30en
November 1737 in het  gemeenelantshuijs tot
Alblasserdam vergadert, exempt die van Brandwijk
en Gijbelant, welke niet sijn gecompareert.

Op de propositie door de heeren watergraven en heemraden mitsgaders hoogewaertsluijden
van den Nederwaert ten dage van de laeste rekening van denselven Nederwaert, den 8en
deser binnen Dordregt, ontrent de middelen tot beter ontlasting vant water van denselven
Waert gedaen, volgens de alsdoen gedane affspraak van alle de dorpen nader in overweging
genomen sijnde de noodsakelijkheijt (vermits de affdamming van de oude Wiel) om tot deselve
ontlasting een genoegsaam getal voormolens te stellen, is met eenparigheijt van stemmen van
de presenten vastgestelt en geresolveert  de voors. heeren watergraven, waterheemraden en
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hoogewaersluijden van den voors. Nederwaart te v ersoeken te qualificeren en authoriseren ten
spoedigste de noodige preparatien te maken tot het stellen van agt (en geen minder getal)
sware, sufficante, steenen wint-watermolens (ten ware de gront door luijden hen des
verstaande onbequaam tot geheele steenen molens gevonden wiert) op den voorboesem van
den Nederwaert, volgens de gemaekte kaerte f iguratieff  van den lantmeter M. de Vries, om de
gemelte molens, de kadens, affdamming, en naer te noemen wagtheul, op, off tegen 't begin
van Maart 1738 te kunnen besteden aan den minst aannemenden, dog aan geen andere als
goede, kundige werkbaesen.
De voors. molens te stellen datse ontrent een voet onder het tegenwoordig hoogste maelpeijl
het water van de benedenmolens affnemen, en 't selve in de 40, indien het sijn kan bij
voorvallende gelegentheden tot 48 duijmen, brengen boven het voors. tegenwoordig /129/
maelpeijl , ten eijnde noijt gebrek aan v oorboesem mag sijn, ten dien ei jnde de kadens en
affdamming door het Nieuw Waterschap soo hoog en sufficant te maken, dat 't v orenstaende
kan werden geeffectueert.
Verders te leggen in de hooge boesemkade tussen de molens, op de kaerte getekent N. 1 en 2,
een sufficante steenen wagtheul met twee paer deuren benevens malkanderen, ten welken
eijnde de kade en de doorgraving voor en agter de voornoemde heul gedaen en gemaekt
soude werden als de twee ondergecommitteerden de voors. heeren sullen voordragen, om ten
allen tijden als den voorboesem lager mogte afloopen als den onderboesem en wel
voornamentl ijk als den Alblasserwaert mogte sijn geinundeert, genoegsaam water aan de
sluijsen in den Elshout te kunnen fourneren en dienvolgende te maken dat de voors. sluijsen
hare werking soude kunnen blijven doen bij al le voorvallende gelegentheden, dewijl  men dese
werken genoodsaekt is te maken ter sake haer Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Hollandt
en Westvrieslandt hebben vastgestelt de oude Wiel off  Werckendamse kille aff  te dammen, en
dat tot de voors. wercken considerabele sommen werden gerequireert, tot 't fourneren van
welke sommen veele ingesetenen van den waert onmagtig sijn,  en dat ook veele mergens landt
gevonden werden, welke dese grootte kosten niet waerdig sijn, de Heeren van de beijde
collegien dog alle devoiren bij haer Ed. Groot Mog. gelieven aan te wenden om de versogte
remissie van verpondingen te bekomen, mitsgaders exemptie van de 100e en 200ste
penningen van de capitalen tot lasten van den Waert op te nemen.
Dat de penningen ten minsten intresse en altij t niet hooger dan tot
2 1/2 persent mogen werden genegoitieert op obligatien tot lasten van den geheelen
Nederwaert, dog dat de respective dorpen ider sijn
/130/ contingent voort geheel off ten deele willende fourneren, deselve sulcx sullen kunnen
doen, en dat haar daarvan obligatien sullen werden ter hand gestelt.
Dat het salaris van den penningmeester moet werden gelimiteert ten opsigte van de penningen
bij hem van dese negotiatie in ontfang te verantwoorden indien denselven salaris geniet vant
ontfangen der voors. penningen, dat alsdan aan hem niet sal werden geaccordeert de ordinaire
3 persento van den ontfang der extraordinaris hooge omslagen tot aff lossing van de
genegotieerde capitalen, en dat in allen gevallen 't voors. salaris sal moeten blijven onder 't
geene den penningmeester van den Alblasserwaart heeft genoten van de penningen
genegotieert ter oorsake van de laaste inundatie. Dat de heeren van de collegien werden
versogt, alvorens dit werk te ondernemen, aan de respective dorpen te willen overgeven copie
authentijk van een geextendeerde resolutie van de cordate presentatie door haer Ed. Agtb. tot
facilitering van dit werk gedaen, van voor derselver extraordinaire vacatien tot 't maken v an de
voors. nieuwe werken en geen het minste buijtengel t boven de ordinaris tractementen te sullen
vorderen off  in rekening brengen, sulcx niet anders tot lasten van den Waert  sullen werden
gebragt dan de reijs- en teerkosten van de heeren gecommitteerden uijt de col legien en van de
hoogewaarsluijden ende dat de voors. wercken volmaakt sijnde na 't opnemen derselven door
haer Ed. off hare successeuren geen 't allerminste buijtengelt voor derselver meerdere
vacatien, rei js- en teerkosten, int onderhouden van de voors. wercken vallende, sal werden
gevordert off in rekening gebragt. 
Die van Giessen, Molenaersgraeff en Bloklandt hebben in dese resolutie niet verder
geconcurreert dan in cas bij haer Ed. Groot Mog. mogte werden gepersisteert bij hare
genomene resolutie om de bovengenoemde Werkendamse kil te doen afdammen, dog indien
binnen drie maanden naar dato deses verandering in de voors. haer Ed. Groot Mog. resolutie
mogte komen, en de voors. affdamming geen voortgang komt te hebben, dat alsdan bij haar in
de voors. werken niet wert geconsenteert, ten welken eijnde de agtergenoemde
gecommit teerden werden versogt sig te informeeren of f er eenige apparentie is, dat de voors.
affdamming sal werden opgehouden, dog indien binnen voors. tij t geen verandering in de /131/
voors. resolutie valt om nog eenige spanten open te laten , dat alsdan bij haer volkomen wert
geconsenteert sonder reserve, en dat dienvolgende den dag van besteding provisioneel tegen
den 1 Maart 1738 kan werden bekentgemaakt bij bi llietten, couranten en andersints.
Vermits de non-compari tie van die v an Brandwijk en Gijbelant,  werden de heeren watergraven
en heemraden versogt, die v an denselven dorpe ten spoedigsten voor haer te ontbieden, om
haer dese resolutie te communiceeren en is het mogelijk haer persuaderen, dat daerin mede
concurreren, ofte andersints tot bevordering van dit werk soodanig procederen als ten meesten



-81-

dienste van den Nederwaert sullen oordelen te behooren.
Ende omme alle onnoodige kosten voor te komen, kunnen de presente gecommitteerden niet
oordeelen noodig te sijn over dese sake nader bijeenkomsten te houden, vermei jnende dat de
heeren van de collegien bij desen genoegsaam sijn gequalificeert, soo tot het aanstonts
prepareren der saken voordat de besteding tegen den 1en Maart geschiede, als het alsdan
besteden en verder doen maken der voors. werken.
Sijnde tot notif iceren van dese resolutie aan en 't verder te besoigneren, resolveren en
arresteren van alle voorvallende saken over dese voors. werken met de heeren watergraven en
waterheemraden van den Nederwaert, versogt en gecommitteert  Evert van Asperen, schout
van Giessendam, Sl iedrecht en Bloklant, en Cornel is Pijl, schout van Alblas en secretaris van
Alblasserdam, beloovende de presente dorpen alle 't geenen bij henlieden des aangaande sal
werden verrigt, gebesoigneert, geresolveert en gearresteert te sullen approberen en
ratificeeren, henlieden vertrouwende dat sullen v igileren dat dese resolutie van de dorpen sal
werden agtervolgt.
Die van Bleskensgrave en Hofwegen verclaren dat dese resolutie ook stant sal gri jpen voor
sooverre deselve gecombineert malen met die van Brantwijk en Gijbelandt.
't Oirconde getekent, (en was getekent)

E. v. Asperen, Cornelis Brooshooft, Leendert Pijl,  Cornelis Pijl voor
Alblas, J. Wouterloot. A.D. Hoij, W.D. Focker en L. Roskam.
(Lager stont geschreven) De ondergeschr. gecommitteerden van
Brantwijk en Gijbelant, de

/132/ vorenstaande resolutie voorgelesen sijnde, verclaren haer met
deselve te conformeren.
Actum Dordregt den 13en December 1737, en was getekent C. v.
Ardennen, E. Boom en Klaas Brant.

De voors. resolutie door de twee gecommiteerdens aan de heeren watergraven en
waterheemraden etc. gecommuniceert en copie van deselve aan haer Ed. Agtb. overhandigt
sijnde, hebben daerop gedelibereert, latende die sig welgev allen, egter betuijgden de heer
Matthijs Beelaert, watergraaff in 't Nieuw Waterschap van den Nederwaert, dat de resolutie
hem al wat obteerden, en de dorpen sig wat veel gesag aanmatigden etc., en dat meende
nuttiger te sijn, dat in plaats van de wagtheulen  een nieuwe sluijs wierde gelegt om de
affdamming van 't waterschap voor te komen. Waerop genoemde gecommitteerden
antwoorden, dat de resolutie moest werden aangenomen en naergekomen soo die lag, en dat
in 't korte schriftelijk declaratoi r souden tegemoet sien van de heeren van de collegien, dat haer
Ed. Agtb. geen meerder tractement etc. voor haer moeijten etc. int doen maken en
onderhouden der voors. werken souden komen te pretenderen, en in rekening te brengen.

/133/
[211. 25 november 1738, boedel Jasper Mak]

Resolutie bij schout en geregten van Alblasserdam
genomen op Dingsdag den 25en November 1738.

Voor schout en schepenen gecompareert sijnde Cleijs Mak, Aaltje Mak en Arijaentje Mak,
kinderen van Jasper Mak, in de maent Julij deses jaers 1738 alhier overleden, dewelke
verclaerden den boedel en naerlatenschap van haren vader met seer veel schulden bevonden
geenclaveert te sijn, in sooverre dat sij geen apparentie sagen uijt de in wesen sijnde effecten
de gemelte schulden te voldoen, en  derhalven denselven boedel quamen te abbandonneren,
met versoek, dat bij desen geregte ontrent de voors. boedel en naerlatenschap soodanige ordre
mogten werden beraemt als ten meesten diensten van de crediteuren sullen oordelen te
behooren.
Soo hebben schout en geregten naer deliberatie over de v oors. sake, en opt versoek van den
medeschepen Maarten Mak, als de grootste, en andere bekende crediteuren v an de voors.
Jasper Mak, om een curateur over den voors. boedel, tot curateur over den genoemden
insolventen boedel van Jasper Mak gestelt, gecommitteert ende gequalificeert Cornelis Pijl,
onsen secretaris, omme de goederen des voors. boedels ad opus jus habentium te benificeren,
en te verkoopen de onroerende goederen, aan de kooper vandien wettelijk te transporteren, de
kooppenningen te ontfangen, en van sijn bewint te doen behoorlijke rekening,  bewijs en reliqua.
Om vervolgens van het reliquam bij  desen geregte gedisponeert te worden soo bevinden sullen
te behooren. Qualifi cerende den gemelten curateur wijders omme enige grientlanden bij voorn.
Maarten Mak van Jasper Mak bij  desselffs leven in mindering van verschenen intresse op het
capitaal 't welk den voors. Maarten Mak ten lasten van denselven Jasper Mak sprekende heeft
gekogt, in mindering van de voors. intressen te transporteren.
In oirconden desen bij den oudsten schepen getekent,

w.g. Jan Pijl

/134/
[212. 28 september 1741, boedel Arij Eldersen Advocaat]
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Resolutie bij schout en schepenen van
Alblasserdam genomen op den 28en September
1741.

Door den schout aan 't collegie voorgedragen sijnde, dat op gisteren den 27en deser voor hem,
den schepen Mak en den secretaris gecompareert waren Pleuntje Boudewi jns Geelroi j, weduwe
van Arij Eldersen Advocaat, (welken Arijen Eldersen Advocaat op den 24 deser is komen te
overlijden) alsmede de kinderen van denselven Arijen Eldersen Advocaat, declarerende
deselve dat, dewijl den boedel v an voors. Arij Eldersen Advocaat en Pleuntje Boudewijns
Geelroij met seer veele schulden is geenclaveert, gemelte weduwe denselven boedel voor soo
verre haer betref t overgaff  ten behoeven van hare schulteijseren, en de genoemde kinderen
dat haer om redenen voors. geen erf fgenamen van haren vader souden gedragen, maar
denselven boedel quamen te abandonneren en repudieren, bl ijkende 't selve mede bij de
kanttekening van v oorn. weduwe en kinderen aan 't collegie vertoont , alsmede dat door eenige
voornaamste crediteuren versoek gedaan was, dat deselven boedel ten meesten nutte der
crediteuren mogte werden gebenificeert.
Soo is naer gehouden deliberatie geresolveert  den gemelten boedel van Arij Eldersen
Advocaat en Pleuntje Boudewijns Geelroij te converteren in curatele, ende tot curateur over
denselven boedel te committeren en aan te stellen Cornelis Pi jl, onsen secretaris, om
denselven boedel ad opus jus habentium te benificeren, de goederen, soo roerende als
onroerende, openbaarlijk te verkoopen en wettig te transporteren, de kooppenningen ende
uijtstaande actien en inschulden in te v orderen en ontfangen, ende verder al les te doen dat
vereijssen sal, mi ts doende van alles aan schout en schepenen rekening, bewijs en reliqua,
omme van het reliquam bij  deselve gedisponeert te werden naer behooren.
In oirconden desen bij een der schepenen getekent op date als boven.

[Niet ondertekend]

/135/
[213. 1 juli 1741, octrooy v an remissie]
Aan schout en geregten ter hant gestelt sijnde het octrooij  van remissie van haer Ed. Groot
Mog. van dato den 1 Juli j deses jaars 1741, bij haer verleent tot verval der kosten van de
gestelde voormolens, en in welk octroij de volgende clausul is geinsereert.
[Hieronder is in het origineel een open plaats van een halve bladzijde.]

[214. .. 1741, sloten uitdiepen, greppels]
Alsoo bij het octrooij v an remissie van verpondingen door haer Ed. Groot Mog. de Heeren
Staten van Hollant en Westvrieslant den 1en Julij deses jaars 1741 aan den Nederwaert
verleent onder anderen wert gerequireert, dat de eijgenaers der landen in desen Waart alle
hare slooten sullen moeten doen maken ter diepte van de molensgooten mitsgaders hare
landerijen doen doorgraven met grippen op peene van bij nalatigheijt vant selve te verliesen
den effecte van desen octroije. /136/ Dat wat aanbelangt 't maken van alle de slooten ter diepte
van de molengooten 't  selve wert geoordeelt een nadeelige en ondoenli jke sake te sijn, en men
sal tragten van dien last ontslagen te werden, dog omme soo veel doenli jk te obedieren aan de
ordre van den Souverain, bij de heeren gecommitteerdens van den Nederwaert, welke hebben
wesen nemen oculaire inspectie van alles en bevonden sijnde dat self f veele vlieten,
wateringen en bruggenhoofden de diepte der molengooten niet  hadde, 't welk bij haer
geoordeelt is een doenlijke en nootsakelijke saak te sijn, soo hebben schout en geregte van
desen dorpe noodig gevonden aan een ider te gelasten sijn v lieten, wateringen en
bruggenhoofden op de gewoonne wijtte uijt te baggeren, off  uijt te schieten ter diepte ruijm van
de molensgooten, sijnde dus in Blokweer ruijm 42 duijm, in Kortlant ruijm 26 duijm en in
Vinckepolder ruijm  28 duijm onder het somerpeij l, dat alle 't selve in voegen voors. ten vollen
opgemaakt sal moeten sijn en op de gewoone wijse van de weteringschouw beschouwt sal
werden op aanstaande Vrijdag over agt dagen, den 17en deser maant November 1741,
sullende het alsdan ongemaekt bevonden werdende werk dadelijk tot kosten van den
gebrekigen werden besteet, en wert van nu aff aan een ider gelast sijn lant ordentelijk te gaan
grippen, ten eijnde 't een en ander in ordre gedaan sijnde te mogen erlangen 't effect v ant
bovengenoemde octroij.
Nog wert een ider bekentgemaakt, dat de schouw op woensdag voortgang sal hebben, dat int
bijsonder de bantsloten en zantpaden seer scherp beschouwt sullen werden, dat de
brantslooten om den anderen sloot gemaakt moeten werden, onaangesien het geklooffde
weren sijn off niet, ingevolge de intentie als boven.

/137/
[215. 2 januari 1748, boedel Sijgje Wouters 't Hoen]
Op den 27en December 1747 door Pieter Ariensz. Stout, meerderjarig jongman, voor 't collegie
van schout en schepenen, soo voor hem selven als uijt naam van sijne zusters Lijsbet, Sijgje
en Jannigje Ariensz. Stout, gedeclareert sijnde, dat sij haer niet als erffgenamen van hare
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moeder Sijgje W outers. 't Hoen, in haer leven weduwe van Arij Pieters. Stout,  den 25en
derselver maant overleden, zouden gedragen, maer derselver boedel (omdat met veele
schulden is geenclaveert), komen te repudieren en abbandonneren,
Soo is bij 't collegie van schout en schepenen voornoemt geresolveert denselven boedel van
Sijgje Wouters 't Hoen te converteren in curatele, en tot curateurs over voornoemde boedel te
commit teren en aan te stellen den schout Leendert Pijl en secretaris Cornelis Pijl, mits maer
een persoon declarerende, om denselven boedel ad opus jus habentum te benificeren,
blijvende deselve gehouden te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, om naderhant van
het reliquam bij  vonnisse van preferentie en concurrentie gedisponeert te werden, soo
bevonden sal werden te behooren. Actum int  collegie voornoemt den 2 januarij 1748.

w.g. Jan Pijl, Leendert Backer

[216. 19 september 1748, weteringschouw]
Op den 19en September 1748 bij schout en heemraden v an Alblasserdam gedreven sijnde de
schouw van de wateringen, is bevonden:
In Blockweer. De wateringen van wijlen Samuel Schilt op twee plaatsen niet gemaakt te sijn.
/138/ Soo mede de watering voor de Sandekensgrienden, toebehoorende de polder van
Kortlandt, niet gemaakt.
In Vinckepolder. De bruggenhooffden in de agterste watering van 't lant van Cornel is van
Bekum, wel een voet  te nauw te sijn.
Waarop heemraden v oornoemt, op vermaane en ten versoeke van Leendert Pijl, schout van
Alblasserdam voors. bij vonnisse gewesen, ende verclaert hebben, wijsen ende verclaren bij
desen, dat in plaatse dat op de gemelte gebrekige werken zoude werden gelegt de leggende off
inrijdende schouwe.

/139/
[217. 10 januari 1747, brandspuiten]

Copie

Resolutie genomen bij schout en geregten van
Alblasserdam op Dingsdag den 10en Januarij 1747
bij 't volle collegie, exempt Arij Spruijt.

Schout en geregten van Alblasserdam, al voor lange tijt aengemerkt hebbende, dat een off
twee slagbrandspuijten in desen dorpe van Alblasserdam van seer veel nut, ja, nootsakelijkheijt
sijn, om in cas van brant (waervoor ons God verhoede) denselven onder Godes Zegen spoedig
te blussen, en schoon bij haer te meermalen op middelen is bedagt gewerden om de daertoe
vereijst werdende penningen op 't gemackelijkste te vinden, sijnde ten dien eijnde bij haer selff
eens bij omgang getragt de ingesetenen te persuaderen bij v rijwi llige intekening en gi ften dese
kosten te supporteren, dog tevergeefs, alsoo de ingetekende somma in verre niet toerijkende
was.
Ter occagie van de ontstane brandt in de nabuerige dorpen van Sliedregt, en laast op
woensdagavont den 4en deser tot Oud Alblas, op welke laaste plaats voornamentlijk  gebleken
is 't grootte effect dat de spuijt van Papendregt heeft gedaan int blussen van het reets
aangestoken huijs, waerdoor den verderen voortgang v an den brant aanstonts is gestuijt, is de
uijtvoering van dit ten uijterste noodsakelijke middel nader, en in ernstige overweging
genomen. Vervolgens met eenparige stemmen geresolveert en vastgestelt, sooals geresolveert
en vastgestelt wert bij desen, ten spoedigsten te doen vervaerdigen en voor rekening van het
gemeene dorp aan te koopen twee bequame slangbrandspuijten van middelbare grootte met
derselver gevolge, dat men ten dien eijnde ten eersten sal vernemen waer de beste in sijn soort
en ten minsten prijse te bekomen sijn. Dat, deselve vervaardigt sijnde, om de uijtgestrektheijt
van het dorp, geplaast sullen werden op twee differente plaatsen in de daertoe te maken
huijsjes, als een op off omtrent den Dam, en de andere aan den Kinderdijk omtrent het
woonhuijs van den schout. De penningen daertoe /140/ noodig sijnde, sullen werden gevonden,
in opsigt van de eijgenaren der huijsen over derselver huijsen onder dese jurisdictie naer
proportie dat die in de verponding alsdan gequotiseert en voor de persoonen off  huijsgesinnen,
die van eenig vermogen sijn en geen eijgen, maer huerhuijsen bewoonen, bij taxatie v an desen
geregte, kunnende de voors. penningen over de huijsen tegenwoordig te beter gevonden en
opgebragt werden, omdat de vrijdom der ordinaire verponding over de huijsen nog eenige jaren
continueert.
En offschoon niet te presumeren is, dat imande der ingesetenen off eijgenaren der huijsen sig
tegen dit soo nuttig werk, en de wijse hoe de vereijst werdende penningen te vinden, sullen
willen off derven opposeren, egter om alle voldoens willen, dese resolutie geheel geextendeert
op de twee eerstkomende Zondagen voor de kerk sal werden gepubliceert, ten eijnde een
igelijk daervan kennisse hebbe en omme in cas van ongenoegen tegen de wijse van omslag
der penningen sijn redenen van tegenseggen, binnen veertien dagen naer de eerste publicatie,
aan schout en geregten te komen voorstellen. Alsoo na verloop van deselve veert ien dagen
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(indien geene oppositie off  andere wettige oorsaken van belet voorkomen) sal werden
voortgegaan tot de uij tvoering deses, en verstaen werden, dat alle en een igelijke der
ingesetenen, en eijgenaren der huijsen die sig niet komen aangeven, haer met de
vorenstaende resolutie conf irmeren en die haer laten welgevallen en dus komen te consenteren
in den te doene omslag over de hui jsen en familien tot support van de kosten daertoe noodig.

[218. 6 februari 1747, brandspuiten]
Resolutie genomen bij schout en geregten van
Alblasserdam den 6en Februarij 1747.

Door den schout voorgedragen sijnde, dat de resolutie v an den 10en Januarij deses jaers tot
het aankoopen en 't omslaen der penningen daertoe noodig van twee slangbrandspuijten tot
twee bijsondere reijsen als op den 15en en 22en Januarij voors. voor de kerk alhier aan den
/141/ volke was voorgelesen en dat niemant der ingesetenen binnen den geprefigeerden tijt van
veertien dagen naer de eerste publicat ie, nogte naderhant sig hebben opgedaan om eenige
consideratien daertegens in te brengen en men dus ingevolge deselve resolutie en publicatie
kan vaststellen dat alle en een ider der ingesetenen sig daermede in alles confi rmeren en dus
ook consenteren in de te doene omslag over de huijsen en familien tot fournissement van de
vereijste penningen tot de aankoop der twee brandspuijten, en gevolge derselven noodig, off
men niet ingevolge voornoemde resolut ie ten spoedigsten soude voortgaan tot de besorging
van deselve spuijten, is met eenparigheijt van stemmen geresolveert ten spoedigsten in
Dordregt en Rotterdam te vernemen waer de slangbrandspuijten 't beste en ten minste prijse te
bekomen sijn en te besorgen, dat bij provisie een van de twee spuijten ingecogt en in het dorp
gebragt werde, om bij onverhoopte ongelucken van brant sig daervan te kunnen bedienen. Dat
men om daertoe de noodige penningen te bekomen en gereede betaling te kunnen doen, ten
eersten bij sitdag, off omgang bij de huijsen, soo veel sal vorderen als eene ordinaire
verponding monteert.
Is vervolgens nog geresolveert den secretaris te versoeken om ten spoedigsten een
ordonnantie en reglement ontrent 't behandelen van de brandspuijten en 't blussen van brant te
concipieren en bij wijse van renovatie de keuren tot v erhoeding en blussing van brant in den
jare 1670 gearresteert voor sooverre die in de tegenwoordige omstandigheden van applicatie
sijn, daeragter te voegen, om deselve bij  schout en geregten geexamineert en naer bev inding
te werden gearresteert, dat naer daerop de approbatie van den Wel Ed. Heere van
Alblasserdam sal sijn versogt en bekomen, requeste sal werden gepresenteert aan den Ed.
Hove en Hooge vierschaar van Zuijt-Hollant, omme approbatie en authorisatie te bekomen tot 't
uijtvoeren van de voors. resolutie van den 10en Januarij laastleden, bijsonderlijk aangaande
het omslaen en doen betalen van de penningen door een ider der ingesetenen tot aankoop etc.
van de spuijten en derselver gevolge, alsmede op de nieuwlijks te /142/ maken ordonnantie en
reglement op 't behandelen der brandspuijten en 't blussen van brant, mitsgaders gerenoveerde
oude brantkeuren, ten eijnde 't eene en andere te gemackel ijker en ten minste koste moge
werde uijtgevoert, en in ordre gehanthaaft.

[219. 28 september 1750, geldwerving brandspuiten]
Resolutie genomen den 28en September 1750.

Bij den schout voorgedragen sijnde, dat de resolutien van den 10en Januarij en 6en Februarij
1747 tot 't erigeren van de twee slangbrandspuijten in dese Heerlijkheijt door opgekomen
verhinderingen niet ten uijtvoer waren gebragt, dat dit werk van de uijterste aangelegenheijt
sijnde, ook door den Wel Ed. Heer van Alblasserdam bij 't doen der laaste
gemeenedorpsrekeningen op 't ernstigst was gerecommandeert, vervolgens de gemelte
resolutien nader overwoogen en remarques gemaakt sijnde over de wijse om de daertoe
vereijst werdende penningen te v inden, namentlij k in opsigt der eijgenaren bij omslag over de
huijsen op den voet als de verpondingen van deselve geheven werden, en van de persoonen
off huijsgesinnen die van eenige vermogen sijn en geen eijgen maer huerhuijsen bewoonen bij
taxatie van desen geregte, soo sijn deselve resolutien in allen deelen alsnog geapprobeert en
goetgekeurt, alleen met dese verandering, dat aan de eijgenaars der verhuert werdende huijsen
de magt en facil iteijt verleent sal werden, sooals verleent wert bij desen, om van de bij haer
gefurneert werdende penningen der verhuerde huijsen off wooningen, een derde part te mogen
repeteren, en invorderen van haere huerders (bij sooverre deselve in eenig vermogen sijn) in
plaats der te doene tauxatie over voornoemde persoonen, welke te doene tauxat ie bij desen
om redenen wert affgestelt  en gemortificeert, wijders de ordonnantie, reglement en keuren
nieuwel ijks gemaakt of te gerenoveert en geamplieert omtrent 't behandelen der voors.
brantspuijten, mitsgaders het blussen en verhoeden van brant, door den secretaris
geconcipieert en geresumeert sijnde, is deselve mede gearresteert en den secretaris /143/
versogt voornoemde twee voorgaande en dese resolutie, mi tsgaders gemelte ordonnatie,
reglement en keure aan den Wel Ed. Heere van Alblasserdam te communiceren, en te
versoeken dat die door sijn W el Ed.  geexamineert en geapprobeert mogen werden om
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vervolgens op 't een en andere de aggreatie en approbatie van den Ed. Hove en Hooge
Vierschare van Zuijt Hollant te versoeken, en dus dit werk soo spoedig doenlijk ten effecte te
brengen.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Pijl, 1750

[de secretaris tekende aan:]
't verder geresolveerde en gerapporteerde
op dato dese staat hierachter fol. 96 
geregistreert, alsoo hier was vergeten.
[fol. 96 is in deze transcriptie blz. 180, 181. Het v ergeten gedeelte zullen wij naar voren halen
en direct hierna laten volgen.]

/180/
[220. 28 september 1750, dijkplichtigen, breedte kaden Overwaard]

Volgt 't geresolveerde v an den 28en September
1750, hier voren fol. 79 [blz. 143] vergeten te
registreren.

Op ordre van Ed. Heeren dijkgraeff en hoogheemraden v an den Alblasserwaerdt, dat op
aanstaande woensdag door den geregte mede aanwijsing sal moeten werden gedaan van de
respective dijkslagen van paal 148 tot 't eijnde van den Kinderdijk onder Alblasserdam om uijt
te vinden wie dijkpligtig is in het stukje dijks dat op de laaste St. Jansschouw ongemaakt is
blijven liggen, en door 't genoemde collegie om de grootte kosten van de inrijdende schouw
voor te komen, op kosten van den in gebreken bevonden werdende doen maken, sijn daartoe
versogt en gecommitteerd den schout, Jan Pijl , Wil lem Bruijgom en Cornelis van Wijen.
Door den secretaris is gerapporteerd, dat denselven op Saturdag den 19en deeser sig verv oegd
hebbende aan de Ed. Heere watergraaff en waterheemraden van den Overwaart, alsdoen op 't
gemeenelandshuijs in 't Elshout vergadert en aan deselve uijt naam was  voorgesteldt off de
intentie van 't voornoemde col legie was, dat de kaden van den Overwaart agter Kortland, door
de gehoefslaagde dorpen in 't voorleden jaar, maar op 8 voeten breette van kruijn gemaakt en
dus 4 voeten smalder als de handvest vermelt , in 't verv olg alsoo souden gemaakt en
onderhouden werden, dat in cas schout en geregten voornoemt daartegen quamen te
protesteren en genoodsaakt souden sijn andere mesures te neemen, dan off sulks om de slegte
en magteloose toestant der dorpen voor de tegenwoordige maar door de vingers was gesien,
dat voornoemde schout en geregten alsdan provisioneel genoegen souden nemen, als
geensints
/181/ hebbende in dese toestant des tijds genoemde dorpen tot groote kosten te noodsaken,
mits dat deselve kade ten allen tijden als 't gerequent werdt in sijn volle breette van 12 voeten
kruijn en behoorlijke aanleg werde gemaakt, dat nadat denselven op 't v ersoek van
voornoemde heeren was buijten 't vertrek gegaan, en bij haar Ed. Agtb. daarov er was
gedelibereert, wederom binnengekomen sijnde, door de heer watergraaff aan hem in sin en
substantie was ten antwoord gegeven, dat 't collegie heel wel wist dat de kade in questi
ingev olge de handvesten 12 voeten breet aan kruijn met behoorlijke aanleg gemaakt moest
werden en datse bereijd waren ten allen tijden, als schout en geregten sulks requireerden, de
genoemde kade soo te doen maken datse om redenen, bij hem secretaris reets gemelt, voor
dese reijse de gehoefslaagde dorpen niet hadden lastig geval len om meerder breette te maken
en dat daarui jt noi jt eenige quade of f verkeerde consequentie soude werden getrocken, datse
verhoopten dat schout en geregte met dit declaratoir bij  provisie content souden sijn, waarop
door den secretaris versogt sijnde dat van 't vorenstaande behoorlijke notulen mogten werden
gehouden, is sulks bij voornoemde heer watergraaff belooft.

/143/
[221. 28 september 1750, keur brandprevent ie]

Ordonnantie, reglement en keuren nieuwelijk
gemaakt ofte gerenoveert, geamplieert en
gearresteert bij schout en geregten van
Alblasserdam, ontrent het behandelen van de twee
aan te koopen brandspuiten, het blussen en
verhoeden van brant  in den dorpe en jurisdictie van
Alblasserdam.

Art. 1
De spuijten sullen geplaast worden in de te maken huijsjes ingev olge de resolutie van schout
en geregten van 10 Januarij 1747, ten ei jnde die ten meesten diensten van een ider der
ingesetenen (alwaer onverhoopt brandt mogte ontstaen) bij de hant moge sijn, sullende ider der
brandspuijthuijsjes met een egaal goet suf ficant slot gesloten werden en tot de voors. sloten
gemaakt werden ... [niet ingevuld] sleutels, die op beijde passen, om bewaert en in gereetheijt
gehouden te werden bij den schout en brandmeester ider eene.
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2
Tot bestiering van de spuijten sal den schout als opperste, met assistentie van nog 6
brandmeesters off commandeurs, als tot ider spuijt drie, het oppercommando voeren int
behandelen van denselven en over 't naer te noemen geaffecteerde volk, sullende aan deselve
brandmeesters off commandeurs nog werden toegevoegt een gelijk getal assistenten, om op
alles goede ordre te stellen en te houden. Verder /144/ sullen werden genomineert de vereijste
geaffecteerdens tot de spuij t, als tromp- off pi jpvoerders met haer assistenten, bui jsvoerders,
pompers tot de pers en waterpompen, waterscheppers, en ringsluijters, off soodanige andere
als men noodig sal oordeelen off  bevinden, om de spuijten met effect haer werk te doen,
sullende indien het noodig bevonden wert, aan de voors. commandeurs en assistenten werden
gegeven een, stok opdat een ider hun qualiteijt kennen en respecteren mag, en aan ... [hier is
een halve regel opengelaten]  een der geaffecteerdens een teeken van haer functie, ten eijnde
te weten waer sij moeten dienen, en gecommandeert moeten werden.

3
De voors. persoonen, soo brandmeesters, haere assistenten en verdere geaffecteerdens, sullen
bij schout en geregten bij meerderhei jt van stemmen werden gekosen, en in de plaatse van de
overledene door ouderdom, off andersints om wettige oorsaken geexcuseerde off gedimitteerde
persoonen, jaerlijks andere in derselver plaatse werden gestelt, op sekeren te bepalen dag,
voor, off  op het jaerlijks proberen der spuijten. Ende sal een der genomineerde persoonen
boven de agtien en onder de 60 jaren oud sijnde, soodanigen functie als hem sal werden
opgelegt, sonder eenig tegenspreken dadelijk moeten aanvaarden, off  sal bij ider derselven
werden verbuert als volgt, bij diegeenen die tot brandmeesters off assistenten sijn gekosen een
somma van agt caroli guldens, en bij de andere geaffecteerdens vier guldens en sullen
niettegenstaende dese verbeurte naer goetv inden daertoe geconstringeert werden.

4
Alle de voors. persoonen sullen, soo ras sij kennisse hebben gekregen datter ergens brant is
ontstaen, soowel bij nagt als bij dage, haer hebben te vervoegen ter plaatse alwaer de spuijt
waeraan sij geaffecteert sijn ordinair geplaast is, om denselven aanstonts naer den brandt te
helpen brengen, en soo de spui jt reets bij  den brant mogte sijn, ter plaatse daer den brand is,
omme aldaer hun devoir te doen in soodanigen functie als gestelt sijn, om den brant te helpen
blussen.

5
Sullen mede op sekere bij schout en geregten te praef igeren daagen,
/145/ 't sij twee off meermaal int jaar naar v ereijs op sekere bestemde plaatse moeten
verschijnen om de spuijten te proberen, en om geexerceert en bequaem gemaakt te werden in
de behandeling van de spuijt.

6
Indien de voors. brandmeesters, hun assistenten en andere geaffecteerdens, in cas van brandt
in gebreeken blijven op 't allerspoedigsten bij de spuijt, waeraan sij geaffecteert sijn, te
verschijnene en den brant te helpen blussen, off ook vandaer vertrecken sonder expresse ordre
van den schout off een der brandmeesters, soo sullen de soodanige telken reijse verbeuren als
volgt, de brandmeesters en assistenten vier carolus guldens en de andere geaffecteerdens halff
soo veel. En indien imande derselven in gebreken bl ijve,  naer publicatie voor de kerk ter
benoemde plaats en uer te compareren of f sonder ordre alsvoren vandaer te vertrecken, int
proberen der spuijten, sullen telkens halve boeten verbeuren, sullende van de voors. boeten
niemant verschoont werden, dan die op tijde van brant buijten het dorp is, off door siekte
verhindert wert, welke siekte (des gerequireert) met handschrift en verclaring van den docter off
chirurgijn sal moeten blijken, als ook die den brant in of f nabij haer huijsen hebben, alsmede
die op 't proberen van de spuijt in zee en in dijkagie sijn, of te onvermi jdelijk van huijs moeten
sijn, welk laaste ter arbiteragie v an de schout en brandmeesters sal staan, en welke daertoe om
permissie moeten werden gevraegt.

7
Boven de genomineerde persoonen tot de spuijt  geaffecteert,  sullen alle manspersoonen boven
de agtien en beneden de sestig jaren oud, in Alblasserdam woonagtig sijnde, in tijde van brandt
haer op 't spoedigsten moeten vervoegen alwaer den brant is, medebrengende het
brantgereetschap, waerop de huijsen bij haer bewoont werdende gestelt sijn, en aldaer de ordre
affwagten die haer door den schout, brandmeesters off assitenten sal werden gegeven, welke
ordre sij aanstonts met alle vigilantie sullen moeten uijtvoeren, op een boete van twaalff
stuijvers bij  ider van sulks in gebreken bli jvende te verbeuren, sonder dat imande daerontrent
verschoont sal werden dan die hiervoren articul 6 staen gemelt,  sullende in cas de
manspersoonen /146/ uijt sijn, de v rouws off huijsbedienden gehouden sijn het
brantgereedschap aan te brengen op een boete tot lasten van de gebrekigen als voren.

8
Dewijl door de dijkerije en zeevaart, principaal des zoomers, veele manspersoonen uijt het dorp
sijn, waerdoor somtijts geen genoegsame manspersoonen ter behandeling van de spuijten in
tijde van brandt soude bij de hant si jn, soo sal het aan den schout en brandmeesters,
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mitsgaders assistenten vrijstaen de bequame vrouwspersoonen die gevonden werden, te
ordonneren en gebruijken tot soodanig werk dat sij bequamelijk doen kunnen, sullende bij
weijgering door ider van haer mede verbeurt werden een boete van twaalf f stui jvers.

9
In het blussen van den brandt en het proberen van de brandtspuij ten, sullen de assistenten, den
schout en brandmeesters en alle andere geaffecteerdens tot de spuij t, in het verrigten van haer
functie, den schout, brantmeesters en assistenten moeten gehoorsamen, sonder eenig gemor
off tegenspreken, op een boete van dertig stuijvers bij de soodanige te verbeuren, boven de
actie van den Heer Bai lluw van Zuij t Hollant in cas van feijteli jke resistentie.

10
Den brand bij nagt voorv allende, sijn de klapwakers gehouden, op verbeurte v an haer
bedieninge, en het montant v an dertig stuijvers, den brandt (soo ras sij die vernemen) door het
geheele dorp uijt te roepen, met uijtdrucking van de plaats (soo nae sij 't weten) waer die is, en
aanstonts den schout, brandtmeesters en assistenten daervan kennisse geven, alsmede
kennisse geven aan den schoolmeester om de klok te kleppen.

11
Den schoolmeester sal, soo ras hij verneemt, off hem kennisse gegeven wert, datter brant in
het dorp ontstaen is, gehouden sijn de klok te kleppen, en daermede te continueren totdat de
brant geblust, off hem geordonneert wert uijt te scheijden, opdat een ider daerdoor v an den
/147/ brandt werde geadverteert, en sigh nae sijn post komt te begeven, op verbeurte van drie
carolus guldens door den schoolmeester soo daer ontrent in gebreken is.

12
De persoonen in welkers huijsen brand ontstaet hebben haer te reguleren naer het volgende 18
art. van de gerenoveerde brantkeuren, welk articul in sijn vigeur blijft.

13
Den brant geblust en de spuijten gebruijkt of f geprobeert sijnde, moeten deselven met hun
toebehooren door de geaffecteerdens gebragt werden op haer ordinaire stantplaats, alwaer die
door haer moet gereijnigt , schoongemaakt en het noodige te droogen gehangen werden, en
verder alles overhandigt aan de persoonen bij schout en geregten gestelt, om verder te
besorgen dat alles wert gedroogt, 't noodige gesmeert en alles in ordre gebragt en
gereetgemaakt om wederom gebruijkt te kunnen werden, aan welke persoonen soodanig
jaergelt sal werden betaalt als komen te bedingen, en sullen dese penningen in 't geen verder
tot onderhout van de spuijten noodig is, werden gevonden bij omslag over de huijsen naer rato
die in de verponding staan aangeslagen, evenals de penningen tot den aankoop derselven
gevonden sullen werden.

14
Schout, geregten off  secretaris sullen in het aankoopen en alles reguleren van de spuijten met
derselver gevolge, alsmede in het verder in ordre brengen, houden en onderhouden vandien,
nietwes voor hare vacat ien off verdiensten mogen declareren, off  in rekening brengen, sullende
alleen in cas van nootsakeli jkheijt hen werden goetgedaan de menagieuse reijs- en teerkosten
indien sij daerom expres, en alleen buijten andere affaires daerom moeten uij treijsen buijten
het dorp.

15
Niemant sal voor sijn dienst in het blussen van brant of f proberen der spuijten eenig loon
ontfangen, off  mogen pretenderen, behoudelijk,  dat, indien imant  devoir doende in het blussen
van brant, wierde gekwest, /148/ deselve bij alle de ingesetenen sal werden bevri jt van
meesterloon en voor sijn versuijm gerecompenseert ter taxatie van den schout en
brandmeesters, die hetselve sullen omslaen en vorderen over alle de familien in het dorp
woonende.

16
Alle de voors. boetens en om te slane penningen sullen van de schuldigen werden gevordert bij
kort regt, in deser voegen, dat  den bode de in gebreken blijvende ten haren kosten eens sal
aanmanen, en binnen 24 ueren geen betaling gedaan werdende, denselven geassisteert met
twee schepenen sal gaan ten huijse van den boet- off omslagschuldige, en van off uijt het huis
van den soodanigen weghalen soodanig pant off panden, waeraan hij de voors. boeten off
omslag kan verhalen met de kosten en deselve pant of f panden ten dien eijnde naer eene
voorgaande publicatie openbaarlijk verkoopen.

17
Alle de boetens en verbeurten voren genoemt, sullen bij den oudsten brandmeester van ider
spuijt, elk in den sijnen werden ontfangen en bi j hem bewaert, om op den dag van het proberen
der spuijten onder de geaffecteerdens van sijn spuijt verdeel t, off v erteert te werden naer
goetv inden van de meerderheijt  der geaffecteerdens.

[222. 28 september 1750, brandpreventie]
Oude, gerenoveerde en geampl ieerde keuren tot
voorkoming van brandt, gearresteert den 12en
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December 1670.

Art. 1
Dat geen hoij, stroij, branthout , tacken off andere l igt vuervattende stoffe tegen eenige
schoorsteenen, ook niet tegen eenige brantgevels off agtersijde van schoorsteenen, (tensij
voornoemde brantgev els 1 1/2 steen dik en sufficant en digtgemaekt sijn, en sulke goederen 9
a 10 voeten hoog van den gront leggen), sal mogen werden gelegt, op een boete van drie
gulden en dat deselve goederen aanstonts naer de bekeuring sullen moeten werden
weggeruijmt.

2
Dat niemant eenige assche sal mogen uijtgieten dan in een bequamen /149/ aarden off  steenen
asput, welken aschput ten minsten twee roeden van huijsen, schueren, keeten en bergen, en
een roede van rietten of f planken huijsingen sal moeten sijn, ten ware op eenige plaatsen geen
mogelijkhei jt was deselve soo verre te plaatsen, alswanneer 't selve ter arbiteragie van schout
en geregten sal staen deselve nader te mogen maken, op een boete alsvoren.

3
Dat niemant sal vermogen eenige drooge assche buijtenshuijs, nog in schueren, off
agterhuijsen in ketels, tobbekens, tonnens off  diergelijke ter neder te setten,  droog uijt te gieten
en laten leggen in de voors. putten, op een boete alsvoren. En bij  soo verre bevonden wert dat
eenig vuer in deselve assche wert gevonden, dat alsdan verbeurt sal werden dubbele boete.

4
Dat alle ovens, haertsteeden en schoorsteenen onder desen dorpe sullen subject sijn de
schouw van schout en geregten, om te oordeelen off  die sufficant sijn en sonder pericul
gebruijkt kunnen werden, en 't contrarie bev indende, dat die aanstonts vermaakt en voor de
vermaking niet meer gebruijkt , off in gestookt sal mogen werden, op een boete van drie gulden.

5
Dat bij alle ovens als er in gestookt wert, sal moeten staen een tob off tonneken met water 't
welk daer sal moeten blijv en totdat de grootste hitte van den oven vergaan is, soo mede dat
boven in alle molens onder dese jurisdictie sal moeten staan en gehouden werden een ton vol
water, alsmede in alle scheepmakerslootsen daer in gebrant wert en bij alle drooghutten daer
hennip off vlas gedroogt wert, op een boete van tien stuijvers bij een ider die daervan in
gebreken is te verbeuren.

6
De scheepmakers timmerluijden en alle andere persoonen sullen haer hout off planken die
gebrant moeten werden, moeten branden buijten haer timmerlootsen, een genoegsame
distantie van deselve en van andere timmeragien, houtten off rietten heijningen, met stil weder,
en noijt /150/ met sterke wint, en in sooverre deselve genootsaakt mogte sijn eenig hout te
branden in hare lootsen, sullen sulks mede niet als met stil weder en met de vereijste
voorsigtigheij t moeten doen, alvorens alle spaanderen en krullen ver genoeg wegruijmen en
niet later dan tenminsten twee ueren voor zonnenondergang, sullen mede geen pik of f teer
mogen heeten dan in ordentelijke daertoe gemaakte steenen huijsjes, op een boete alsvoren.

7
Alle drooghutten om hennip of f vlas te droogen, sullen tenminsten v ijff  en twintig roeden van
huijsen, schueren off andere timmeragien, hout, hoij  en andere schelven moeten staan en met
voorsigtigheij t gestookt moeten worden, anders staende sullen aanstonts geamoveert moeten
werden.

8
Niemant sal anders eenige vueren mogen stooken om te kooken, waater te heeten, off  om
andere redenen, dan op ordentelijke haertsteden en op schoorsteenen, en dus geensints
buijtenshuijs in de open lugt, nog in eenige lootsen, keeten, schueren, off agterhuijsen, daer
geen haertsteeden sijn, op de boeten van dertig stuijvers.

9
Niemant sal eenige doove kolen, 't sij van turff of f hout vermogen te setten off leggen in tonnen
off ander houtwerk, nog in sacken op zolders, of f bij en ontrent eenig houtwerk, tacken,
spaenderen off andere ligt vuervattende stoffen, ook geen turff of f hout en andere ligt
vuervattende stoffen mogen leggen op, off tegen eenige ov ens, op boete alsvoren.

10
Niemant sal tabak vermogen te roken, 't sij met of sonder sluijff je op de pijp, langs dijk of f weg,
veel min in eenige schueren, keeten, off agterhuijsen daer hoij, stroij, hennip, vlas off andere
ligt vuervattende stoffen is leggende, ook niet op eenige hoij, koorn, hout, riet en andere
schelven, nogte op wagens met de voors. specien geladen, sullen mede geen rietdeckers op de
daeken, timmerluijden off andere ter /151/ plaatse daer krullen off spaenderen leggen off
gemaakt werden, tabak vermogen te rooken, op een boete als voren.

11
In den winter bij vriesent weder en ijs, sal een ider voor sijn huijs gehouden sijn, 't sij voor off
agter, daer 't bequaamste water is, op 't vermaan van schout en geregten, te hacken een
bequame bijt ten minsten van vier voet vierkant wijt, op de boete van tien stuijvers, welke bijt
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geduerende de vorst tweemaal daags als des morgens en 's avonts sal moeten werden
opgehakt, op de boete van v ijff  stuijvers bij  een ider die daervan in gebreken bl ijft te v erbeuren.

12
Alle huijsen sullen moeten hebben het brandgereetschap waerop deselve bereijts volgens lijste
daervan gemaakt,  sijn gestelt, ofte namaals gestelt sullen werden, op een boete van tien
stuijvers.

13
Boven het voors. brandgereetschap aan de huijsen geaffecteert, sal ider huijsgesin in desen
dorpe moeten hebben een bequaame digte lantaarn, om met ligt in deselve te kunnen gaan op
zolders, in schueren off buij tenshuijs, om te verhoeden dat niemant met onbesloten l igt op de
voors. plaatsen gae en daerdoor brant veroorsaakt werde, alsmede om deselve bi j ongeluk van
brant te kunnen gebruijken, op een boete van vi jff  stuijvers.

14
Indien imande bevonden wort te eeniger tijt met  een onbesloten ligt te gaan op zolders daer
rietten daeken boven sijn in schueren daer hoij, stroij of f ander ligt vuervattende stoffen leggen,
off op andere plaatsen daer door 't onbesloten ligt brant kan werden veroorsaakt, dat denselven
sal verbeuren een boete van tien stuijvers.

15
Een ider sal het brantgereedschap waerop sijn huijs is gestelt en sijn lantaarn, goet, sufficant,
digt en sonder eenig manquement moeten onderhouden, de branthaken van genoegsame
swaerte, de bogt vant ijser .. duijm met een lange veer om aan de stok te spijkeren, en de stok
van genoegsame swaerte, tenminsten sestien Zuij t Hollandse voeten lang,  de /152/ leeren
mede van genoegsame swaerte en niet korter dan van vijf tien sporten, dog indien de huijsen
waertoe de leeren behooren hooger van dak sijnde, langer leeren vereijste om op 't dak te
koomen, sal  de lengte daernaer geproportioneert moeten si jn, op een boete van vi jff  stuijvers.

16
Een ider sal sijn brandemmers moeten teekenen met de voorste letter van sijn naam, en ten
dage van de schouw vant brandgereetschap, sijn brandgereetschap en lantaarns buijtenshuijs
aan de straat off weg moeten ten toon stellen, om bij schout en geregten beschouwen te
werden, op de boete van vi jff stuij vers voor ider ongetekende emmer en voor ider stuk
brandgereetschap off lantaarn dat ten v oors. tijde niet vertoont sal sijn.

17
Indien imande gevonden wert het brantgereetschap waerop is gestelt, off sijn lantaern niet te
hebben, soo sal den schout bevoegt en gequalificeert sijn, sooals denselven gequalificeert wert
bij desen, 't voors. brantgereetschap en lantaarn voor rekening van de gebrekigen te koopen en
de penningen bi j hem daervoren betaalt  van denselven te innen, benevens de boetens op wijse
hiernae te noemen.

18
Indien het mogt komen te gebeuren (dat God verhoede) dat in imants huijs off  elders brant
mogt komen te ontstaen, soo is denselven gehouden terstont, off soo ras het hem kenneli jk sal
sijn geworden, buijten sijn deur te roepen met luijder stemme Brandt, Brandt, Brandt, en sijn
bueren tot assistentie int blussen derselve tot hulp roepen, op de boete van tien gulden voor de
eerste, en twintig gulden voor de tweede reijsen, te verbeuren bij dengeenen die daervan in
gebreken blijft.

19
Tot beter observatie v an alle de vorenstaende keuren en articulen sullen tot 't doen van de
calanges en bekeuringen gequalificeert  sijn behalven den schout en in desselff s absentie een
ider der heemraden off /153/ schepenen, den secretaris en bode van desen dorpe, mits 't selve
aanbrengende aan den schout en sullen een ider van hen daerin volkomen gelooff  werden
gegeven en derselver bekeuringe van soodanige valeur sijn alsoff die door den schout selff
gedaan ware, en sullen alle de vorenstaende boeten en verbeurtenisse bekragt werden als
vanouds.

20
De voors. boetens en verbeurtenis, alsmede de uijtgeschoten penningen tot aankoop van 't
brantgereetschap en lantaarns voor de gebrekigen, sullen gevordert werden bij kort regt, en in
dier voegen, als hier v oren articul 16 van de ordonnantie en reglement op 't behandelen der
brandspuijten is vastgestelt, welk articul alhier wert gehouden voor geinsereert.

Aldus de voorenstaende ordonnantie, reglement en keure gemaakt, gerenoveert, geamplieert
en gearresteert bij schout en geregten van Alblasserdam, compleet v ergadert ten huijse van
den schout, op den 28en September 1750.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Pijl, 1750

De vorenstaende ordonnantie, reglement en keure aan den ondergeschrevene als Heere van
Alblasserdam gepresenteert, en geexamnineert sijnde, benevens de resolutien van schout en
geregten van Alblasserdam v an den 10en Januarij 1747 en 6 Februarij daeraanvolgende,
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mitsgaders van den 28en September 1750 daertoe relatieff sijnde, soo hebbe deselve
ordonnantie, reglement, keure en respective resolutien geapprobeert en goetgekeurt, sooals die
approbere en goetkeure bij desen. Actum Delft den 3en Februarij 1751 (en was getekent) N.
Boogaert.

[223. 21 september 1751, request plaatsing huisje voor de spuit]
Volgt copie request aan de Ed. Heeren watergraaff
en heemraden van de Graef f en Alblas
gepresenteert om een plaats tot een
brantspuijthuisje, en subsidie wegens de kosten van
de spuijten en gevolgen.

/154/
Aan de Wel. Ed. Agtb. Heeren watergraaff en
heemraden v an de Graaff  en Alblas.

Geven reverentelijk te kennen schout en geregten van Alblasserdam, dat sij supplianten tot
beter blussing van brant in den dorpe van Alblasserdam in cas denselven alsdan ongeluckig en
onverhooptelijk mogte ontstaan, geresolveert sijn twee slangbrandspuijten met derselver
toebehooren aan te koopen, waertoe de benoodigde kosten moeten gevonden werden bij
omslag over de huijsen en verdere gebouwen in denselve dorpe na rato die in de verponding
staen getauxeert en komen te contribueren, dat de supplianten om de gemelte
slangbrandspuijten 't gevoegli jkst na de gelegenheijt van het dorp te plaetsen een derselver wel
gaern wilde doen verblijven op den Dam, alwaer de supplianten geen bequamer plaats hebben
kunnen uijtdenken dan die benevens het sluijshuijs van de Nederwaert, alwaer op de gront van
den Nederwaert gevoegsaem terreijn is om een daertoe bequaam huijsje te timmeren, sonder
dat (na de supplianten gedagten) aan den Nederwaert eenige praejuditie daerdoor werden
toegebragt. En nadien den Nederwaert op den gemelten dorpe mede heeft importante
timmeragien welke in een voorgemelt ongeluckig geval nevens andere gebouwen sijn
geexponeert, en dus daervan mede het gewenst effect kunnen hebben.
Soo keeren de supplianten sig tot Ue Ed. Agtb., rev erentelijk versoekende dat Uw Ed. Agtb.
aan de supplianten gelieven te vergunnen om op de gront van den Nederwaert aan de
noordsijde van het sluijshuijs in annex 't selve, te mogen doen bouwen een bequaam steenen
huijsje ter plaatsing en bewaring van een der voornoemde slangbrandspuijten, alsmede dat U
Wel Ed. Agtb. wegens de timmeragien die den Nederwaert op /155/ den dorpe van
Alblasserdam heeft staan (en die omdat in de verponding niet staen aangeslagen, na rato
vandien aanslag niet kunnen contribueren in de kosten van de voors. aan te koopen
brantspuijten met derselver gevolge en 't onderhouden vandien) een convenabele somma
gelieve te contribueren tot den voors. aankoop en onderhout der gemelte slangbrantspuijten en
gevolge vandien.

(onder stont) 't welk doende etc., uijt naam van
schout en geregten van Alblasserdam, als
secretaris,
(en getekent) Cornelis Pijl

In margine stont voor apostill,
De heeren watergraaff en heemraden van de Graaff en Alblas, gesien en geexamnineert
hebbende den inhoud van dit nevenstaende request acoorderen de supplianten haer versoek,
permitteren mitsdien aan deselven om aan de noordsijde van en annex het sluijshuijs van de
sluijs op Alblasserdam, te mogen bouwen een steen huijsje ter plaatsinge van een der
slangbrandspuijten, sonder daervoor eenige recognitie te betalen, onder conditie nogtans, dat,
indien in tijd en wijlen die plaatse ten dienste van de Nederwaard tot een ander gebruijk noodig
wierde geoordeelt, hetselve ten haeren kosten sal moeten werden geamoveert, accorderen
voorts, en ordonneren den penningmeester aan deselven tot het maken en onderhoud van de
voors. brandspuijten voor haer huijs en verdere timmeragien eens te betalen een somme v an
vijf tig guldens, met dat expres beding, dat de Nederwaert in het vervolgt voor het onderhouden
van de voors. brantspuijten niets gehouden sal sijn te contribueren. Actum den 21en
September 1751.

(onder stont) in kennisse van mi j als fungerende
secretaris,
(en was ondertekent) Hendr. Onderwater

/156/
[224. 23 september 1751, Ds. Huijdekooper]

Resolutie genomen bij schout en geregten van
Alblasserdam op den 23en September 1751.

Door den secretaris gerapporteert sijnde, dat aan hem door den aff gegane kerkmeester
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Cornelis van der Veer waren geexhibeert  de twee quitantien welke voor de posten van
ingebragte betaling in sijne rekening als kerkmeester den 3en Augustus laastleden gesloten,
door hem aan Gerrit van de Werken voor gedaan timmerwerk, ter somma van f . 62 gld., en
aan Ds. Huijdekooper voor de gedaane avontpredicatien in den gepasseerde winter, ter somma
van vijftig gulden, gedaan, voor welke twee posten debet quitantie was gestelt, dat op de eerste
geene remarques hadde, maer dat op de tweede remarques hadde gemaekt, omdat denselven
een andere en niet de eijgentlijke oorsaak waerover die betaling aan Ds. Huijdekooper was
gedaan, is inhoudende, dat hij secretaris wel hadde getragt dese quitantie v erandert te krijgen,
en ten dien ei jnde op den 25en Augustus laast leden sijn klerk hadde gesonden aan Ds.
Huijdekooper met sijn gegeven quitantie, en versoek om een quitantie bij hem secretaris
opgestelt, in plaats van de bij hem gegeven te onderteekenen, dog dat Ds. Huijdekooper hadde
gewijgert de andere in plaats van de sijne te ondertekenen, luijdende de quitantie door Ds.
Huijdekooper gegeven aldus: 
Ontfangen bij m ij ondergeschrevene op huijden den 18en Augustus 1751 uijt handen van
Cornelis van der Veer in qual iteijt als kerkmeester, de somma van twee en vijft ig guldens en
tien stuijvers, sijnde de f. 2.10.0 ter herstell ing van het uij tgeschooten viaticum voor de
visitatores classis Zuijd Holl. en de overige vij ftig guldens in voldoening van een jaer
augmentum stipendii  als predikant tot Alblasserdam, v erschenen den 8sten februarij 1751 (en
geteekent) Hermannus Huijdekooper.
Waerop nagesien sijnde de resolutie in conventie den 5en April  1685 bij /157/ schout en
geregten en kerkmeester ter eenre, en den kerkenraat ter andere sijde,  genomen, gesloten en
geteekent, waerbij  wel dui jdel ijk wert gesegt dat de vi jft ig gulden door den kerkmeester moest
werden betaalt voor de avontpredicatien off  avontleere, en voldaen moest werden soo rad de
avontpreken off  leeren gedaan sijn, dat dus de verschijning niet is den 8sten februarij, maer wel
als de laaste predicatie in ider winter gedaan is, welke predicatie altoos is gedaan de laaste
woensdag in Februarij, off eerste woensdag in maert, naedat in November eerder of later wert
begonnen te prediken.
Is na voorgaende deliberatie v erstaen dat de quitantie door Ds. Huijdekooper gegeven, niet
voldoende is als niet inhoudende de eijgentlijke reden waerom de betal ing van v ijftig gulden
voor de avontpredicatien in de gepasseerde vier wintermaenden is gedaen, dat den tijt van
verschijning mede seer abusievel ijk op den 8sten Februarij  1751 is gestelt , te meer omdat Ds.
Huijdekooper die den 8sten Februarij 1750 is bevestigt in dat voorjaer geen eene avontpreek
heeft gedaan, dus het appostil van debet quitantie voor genoemde post in de kerkmeesters
rekening gestelt, met v oornoemde quitantie niet  verstaen wert voldaen te sijn. En is verder
geresolveert den kerkmeester Gerrit van de Werken te gelasten, sooals denselven gelast wert
bij deesen, aan Ds. Huijdekooper voor de av ontpredicatien in de aanstaende winter door hem
te doen, geen betaling te doen voordat  denselven een andere quitantie, inhoudende de reden
waerom, en den eijgentlijken tijt van verschijning der genoemde betaalde vij ftig gulden, sal
hebben geteekent, dat vervolgens de betaling door hem kerkmeester en sijn successeuren sal
moeten werden gedaan op quitantien van den volgenden inhout: 'Ontfangen bij mij
ondergetekende, predicant tot Alblasserdam, van N.N., kerkmeester van Alblasserdam, de
somma van vijf tig gulden, voor het doen van de avontpredicatien in de gepasseerde vier
wintermaenden van November en December, Januarij  en Februarij' en dus /158/ verschenen
na het doen der voors. avontpredicatien, off  dat sonder dusdanige quitantie de gedane betaling
deswegen in derselver rekening niet in uijtgaeff sal werden geleden, werdende den secretaris
gelast van dese resolutie kennis te geven aan den kerkmeester Gerrit van de Werken om sig
daerna te kunnen reguleren, alsmede copie van deselve voor hem en sijn successeuren tot hun
narigt.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Pijl, 1751

NB. hiervan copie gegeven aan
den kerkmeester Gerrit v an de Werken

[225. 2 augustus 1751, brandspuiten, Hoge Vierschaar akkoord]
Copie request en appointement van approbatie op
de ordonnantie, reglement en keure ontrent  de
aankoop, behandeling etc. van de brandspuijten en
't blussen en verhoeden van brant etc.

Aan den Ed. Hove en Hooge Vierschaar van Zuijt
Hollandt.

Geven gansch respectueuselijk te kennen schout en en geregten van Alblasserdam, dat
zijlieden supplianten te meermalen in ov erweging hebbende genomen de nuttigheijd en hooge
noodzakelijkheijd v oor een dorp, dat hetzelve v oorsien sij van een off  meer slangbrandspuijten,
ten eijnde door middel  van deselve,  onder Godes Zegen, de voorkomende ongevallen van
brand spoedig en intijds te stuijten en langs dien weg voor te komen, dat soo een geheel dorp
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off een groot gedeelte v andien tot totale ruine der ingesetenen niet  werde in de asche gelegt
(gelijk de droev ige onderving [=ondervinding] daer v an tijd tot tijd medelijdenswaerdige
voorbeelden heeft  opgelevert, ei jndelijk op den /159/ 10en januari j 1747, en wel ter occasie van
de ontstaene brand in de nabuerige dorpen van Sliedregt en Oud Alblas, op welke laetste
plaets insonderheijd gebleeken was 't heijlzaem effect van de brandspuijt van Papendregt in het
blussen van het reets in brand staende huijs, waerdoor den verdere voortgang van den brand
aanstonds was gestuijt, wederom op 't voors. subject serieuselijk hebbende gedelibereert, met
eenpaarigheijd van stemmen hadden geresolveert en vastgesteld ten spoedigste te doen
vervaerdigen en voor rekening van het dorp van Alblasserdam aan te koopen twee bequame
slangbrandspuijten met gevolgen vandien, en dat deselve ter oorsaeke van de uijtgestrekthei jdt
van het voors. dorp, soude werden geplaatst op twee differente plaatsen, in de daertoe te
maken huijsjes, alsmede dat de penningen daertoe noodig, souden werden gevonden in opsigte
van de eijgenaren der huijsen door een omslag te doen over derselver huijsen, gelegen onder
de jurisdictie van Alblasserdam voornoemt, na proportie dat deselve in de verponding stonden
gequotiseert, en ten reguarde van de persoonen off huijsgesinnen, die van eenig vermogen sijn
en geen eijgen, maer huerhuijsen bewoonen, bij taxatie door de supplianten in hunne qualiteijt
te doen, alles breeder volgens de gemelte resolut ie, in dato 10 Januarij 1747, ten dese
geannexeert, dat de voornoemde resolutie ingevolge den verderen inhoud van deselve op de
twee daeraan volgende Zondagen, namentlijk den 15en en 22en van de voors. maend Januarij,
voor de kerk tot Alblasserdam den volke sijnde v oorgeleesen, en niemand der ingesetenen
binnen den tijd van veertien daegen nae de eerste affkondiging van deese resolutie, welke tijd
daertoe bij supplianten was gepraefigeert, nog ook naderhand sig hebbende opgedaan omme
eenige swarigheden off consideratien daerteegens in te brengen, /160/ het dus daeruijt
gebleeken was, dat alle ende een igelijk der ingesetenen sig met het in maniere voornoemt
geresolveerde in alles conformeerden, weshalven de supplianten nader op den 6en februarij
desselven jaers 1747 hadden geresolveert het inkoopen van de voors. slangbrandspuijten,
oftewel bij provisie van een derselver, ten spoedigste werkstellig te maken, en een ordonnantie
en regelement omtrent 't behandelen deser brandspuijten en 't blussen van brand door den
secretaris van den dorpe van Alblasserdam te doen concipieeren, mi tsgaders bij wijse van
renovatie de keuren tot v erhoeding en blussing van brand in den jaere 1670 gearresteert, voor
soverre die in de voorhanden sijnde omstandigheden van applicatie waeren, daeragter te doen
voegen, ten eijnde deselve bij de supplianten geexamineert en nae bevinding gearresteert
zouden kunnen werden, omme vervolgens na daerop de goedkeuring van den Wel Ed. Heere
van Alblasserdam te hebben versogt ende bekomen, sig te addresseeren aen deesen Ed. Hove
en Hooge Vierschaer ten fine breeder vermelt in de opgemelte resolutie in dato 6 Februarij
1747, ten dese mede geannexeert, en waertoe de supplianten sig voor het overige eerbiediglijk
refereren. Dat de bovengemelte resolutien van den 10en Januarij en 6de Februarij 1747, na het
nemen derselver, door tusschenkomende verhinderingen niet  hebbende kunnen werden ter
executie gebragt, deese zaek op den 28en September des v oorledene jaars 1750 eerst
wederom was gebragt in deliberatie, wanneer de supplianten de voornoemde resolutien van
den 10en Januarij en 6de Februarij 1747 respective nader hebbende overwogen, deselve
alsnog in allen deelen hadden geapprobeert en goetgekeurt, alleen met deese verandering, dat
aen de eijgenaers der huijsen off wooningen die aan de andere verhuert werden, de magt en
faculteij t soude werden verleent, om /161/ v an de penningen bij henlieden gefurneert,  sullende
moeten werden op den voet boven gemelt, een derde part te mogen repereren en invorderen
van de huerders derselver huijsen off wooningen (bij sooverre deselve in eenig vermogen
mogten weezen) en dat sulks soude strecken voor ende in plaatse van de tauxatie welke bij de
opgemelte resolutie van den 10en Januarij 1747 bepaalt was, dat door de supplianten in hunne
qualiteijt soude werden gedaan over sulke persoonen off  huijsgesinnen die geen eijgen, maer
huerhuijsen bewoonen, sijnde wijders bij deselve resolutie in dato 28en September 1750 ten
deese mede geannexeert, de ordonnantie regelement en keuren nieuwelijks gemaakt off
gerenoveert en geampl ieert omtrent het behandelen der v oors. brandspuijten, mitsgaders het
verhoeden en blussen van brand na voorgaende resumptie gearresteert en den secretaris
versogt gewerden deselve benevens de drie bovengemelte resolut ien op het subject der
brandspuijten bij de supplianten genomen, aan den Wel Ed. Heer v an Alblasserdam ter
examinatie en approbatie te communiceeren, om vervolgens op 't een en ander de aggreatie
en goedkeuring van Uw Ed. Agtb. te kunnen versoeken, opdat dus dese soo salutaire zaek ten
spoedigste doenlijk soude kunnen werden ten effecte gebragt.
Dat de voors. approbatie en goedkeuring van den Wel Ed. Heere v an Alblasserdam op alles
sijnde gevolgt, de supplianten mitsdien de vrijheijd gebruijken van, met de vereijschte
reverentie, sig te keeren tot U Ed. Agtb., onderdanigli jk versoekende, dat het Uw Ed. Agtb.
goedgunstiglijk behagen mogen, de bovengemelte resolutien door de supplianten op den 10en
Januarij en 6en Februarij des jaars 1747 en op den 28en September des jaers 1750
respectiveli jk genomen mitsgaders de /162/ voors. soo nieuwelijks gemaakte als gerenoveerde
en geamplieerde ordonnantie, reglement en keuren omtrent het behandelen der brandspuijten
en het verhoeden en blussen van brand, te approberen en goed te keuren, alsmede de
supplianten te authoriseren, omme deselve resolutien ordonnantie, reglement en keuren uijt te
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voeren en ter execut ie te leggen nae derselver form en inhouden, bijzonderl ijk met relatie tot
het omslaen en invorderen der penningen noodig tot den inkoop en het onderhouden der voors.
twee slangbrandspuijten en hetgunt daertoe behoort, gelijk ook met opsigt tot de gestatueerde
boetens en het executeeren vandien.

(onder stondt) T'welk doende etc., uijt naam van de
supplianten,
(en geteekent) A. v.  Zuijdam, procureur

In margine stont voor appostille,
Sij dese requeste gestelt in handen van de Heeren Johan van der Werff en Dr. Gijsbert Bendt,
als commissarissen omme deselve te examineren en mannen van deesen Hove en Hooge
Vierschare te dienen van derselver consideratien en advis. Actum 2 Augustus 1751.
(onder stont) In kennisse van mij secretaris (en geteekent) J, de Witt.

Verder stont geapostilleert:
Mannen etc. gehoort het rapport van heeren commissarissen, mitsgaders gesien en
geexamnineert hebbende deese nevenstaende requeste en geligt waerop in deese te letten
stonde, accorderen aan de supplianten derselver gedaene versoek, approbeeren mitsdien de
resolutien bij schout en geregten van Alblasserdam op den 10en Januarij en 6en februari j des
jaars 1747 en op den 28en September des jaars 1750 respectivelij k genomen aengaende het
doen maeken en in gereetheijd brengen van twee slangbrantspuijten, met den gevolgen
vandien, en
/163/ hetgunt daertoe relatief f, gelijk  ook de zoo nieuwelijks gemaakte als gerenoveerde en
geamplieerde ordonnant ie, regelement en keuren omtrent het behandelen der v oors.
brandspuijten en het verhoeden en blussen van brand op denselvem 28en September des jaars
1750 bij schout en geregten voornoemt gearresteert, alles breeder bij de nevenstaende
requeste vermelt , en daeraan geannexeert geweest sijnde. En authoriseren wijders schout en
geregten van Alblasserdam, omme deselve resolutien, ordonnantien, reglement en keuren uijt
te voeren en ter execut ie te leggen na derselver form en inhoude en in alle derselver poincten
en deelen, bijsonderlijk met relatie tot de wijse van omslaen en invorderen der penningen nodig
tot den inkoop en het onderhouden der opgemelte twee slangbrandspuijten, en hetgunt daertoe
behoort, sooals ook met opsigt tot de gestatueerde boetens en het executeren vandien. En sal
dese nevenstaende requeste benevens de voors. respective resolutien, ordonnantie, reglement
en keuren ter secretarije van deesen Hove en Hooge Vierschare werden geregistreert, omme
ten allen tijde te kunnen dienen tot eens iders narigt. Actum in 't collegie van Mannen
voornoemt,  op den 1en October 1751.

(onder stont) In kennisse van mij absent secretaris
en geteekent,
Jan van der Werff

[226. 25 october 1751, bediening brandspuiten]
Resolutie genomen bij schout en geregten van
Alblasserdam den 25en October 1751.

Ingevolge de voornoemde geapprobeerde ordonnantie, reglement en keure is geresolveert uijt
de geformeerde lijst van de manspersoonen boven de /164/ 18 en onder de 60 jaren oudt in
dese jurisdictie bevonden werdende te benoemen de geaf fecteerdens tot de brandspuijten, om
bij provisie met die reets is aangekogt en in 't dorp gebragt, haer te exerceren, en bequaem te
maken om in ti jt van brant dienst te kunnen doen, sooals ook op heden is gedaen en daervan
geformeert de volgende

Lijste van de geaffecteerde persoonen, welcke
ingevolge de geapprobeerde ordonnantie en
reglement op de behandeling der brandspuijten,  op
den 25en October 1751 bij schout en geregten van
Alblasserdam sijn aangestelt tot de volgende
functien:

Opperbrandmeester
den schout

Brandmeesters off commandeurs van de spuijt op den Dam
Wil lem Bruijgom
Huijg Redelijkheijt
Jan van Wijen

Derselver assitenten
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Jacob de Jong
Gerrit van de Wercken
Giel Pleijt

Tromp off pijpvoerders
Cornelis Leendertsz. Backer
Leendert van Asperen

Derselver assistenten
Gerrit Spruijt
Jacob Bruijgom

/165/ Gereetschap sak bewaerders en bewoelders
Cornelis van den Corput
Andries van den Corput

Buijsvoerders off ledere slang leijders
Wouter Paulusz. Spruijt
Leendert Verduijn
Cornelis van Proijen
Teunis Hoepmaker
Cornelis Erkelens
Simon van der Hoog

Pompers en ringsluijters, welke agt aan agt malkanderen moeten verpoosen
Cornelis Bast. Korporaal
Frederik Pietersz.
Jan Woutersz. Bas
Leendert de Groot
Nanning Kalis
Pieter Bas
Koen Groenevelt
Jan Borst
Pieter van Asperen
Jan Jansz. de Jong
Cornelis Visser
Arij Verduijn
Arij Groenendijk

Claas Spruijt
Wil lem de Jong
Jan Kortlant
Huijg Kortlant
Gerrit A. Teeuw
/166/ Jiellis van Dalen
Dirk Groenendijk
Wouter Bastiaens. Bas
Gerrit Cornelisz. Backer
Wil lem van Wijen
Cornelis Ariensz. Pijl
Pieter de Groot
Jacobus de Winter

Dirk van Attenhoven
d'Heer ... Snep
Arij Bol
Adriaan Westerhout
Willem Kort
Cornelis Beenhacker
Jan van Vliet
Cornelis Roos
Cornelis Breur
Pleun Pieters. Boer
Jan Leenderts
Hr. Cornelis van Bekum
Aart Roodnat
Claas van der Heu

Goij Benjamins Pijl
Cornelis Verwaert
Gerrit Pijl
Cornelis Boer, knegt van Jacob
 Janse
Wil lem de Haan
Adriaan Prins
Cornelis van der Velden
Jacobus Jans
Dirk Ivens de Jonge
Pieter van Schagen
/167/ Aart Schit
Adriaan A. Teeuw

Waterscheppers en pompers, ende sak, zeijldoek off agterste slangleijders en ringsluijters agter
de spuijt, die mede agt en agt den anderen moeten verpoosen
Hendrik Stapelberg
Jan Drinkwaert
Pieter Roos
Arij Jacobs. de Jong
Dammis Verduijn
Cornelis Velthuijsen
Arij van Dalen
Bastiaen van Asperen
Jan Beenhacker
Claas Jansz. van Roijen
Marinus Spruijt

Arij Cornelis Backer
Leendert Cornelisz. Backer
Eeuwit van der Zijden
Tijs Kortlant
Cornelis A. Teeuw
Arij Leenderts. van Dalen
Leendert van Schagen
Aart Verbraak
Ocker Backer
Pieter van W ijen
Jan Ariense Pijl



-102-

Johannes Bol
Abraham Stout
Gerrit van der Ligt
/168/ d'Heer Anthonij de Hoij
Jacob Leendertsz.
Dirk .., knegt van de smit
Maerten Beenhacker
Teunis de Jong
Arij de Wit
Willem de Wit
Johannes van den Acker
Gijsbert de Kraij
Goris van Clav eren
Arij Pleunen de Wit

Cornelis de Kraij
Arij van der Heu
Benjamin Goijen Pijl
Jan de Kraij
Fop Pijl
Adriaan van den Acker
Dancker Jansz.
de knegt van Pieter van Dijk
Arij Bruijgom
Johannes Ivens
Pieter van Dalen
Teunis Schit
Leendert Cornelisz. Backer

Spuijt aan den Kinderdijk
Opperbrandmeester
den schout
/169/
Brandmeester off commandeurs
Cornelis Pijl, den secretaris
Arij Stout
Cornelis van W ijen

Assistenten
Pleun Pijl
Daniel Stout
Fop Jansz. Smit

Tromp off pijpvoerders
Jan 't Hoen
Dirk van Krimpen

Assistenten
Wil lem Jansz. van Wijen
Teunis Verduijn

Buijsvoerders off lederen slang leijders
Gijsbert Mever
Leendert Wil lemsz. Teeuw
Cornelis Wi llemsz. Visser
Jan Pieters. Borsje
Jan Jans. van der Kuijl
Cornelis Kortlant

Gereetschap sak bewaerders en bewoelders etc.
Jan Cornelis van der Kuijl
Cornelis van der Veer
/170/
Pompers en ringsluijters, welke agt aan agt malkanderen moeten verpoosen
Gerrit Kraij
Cornelis Pijl
Pieter Koijwijk
Jan Koijwijk
Arij Willemsz. Teeuw
Tijs Kortland
Andries Brouwer
Jan Leendertsz. Stout
Cornelis Visser
Jan A. Teeuw
Johannes Mever
Arij Krijnen
Cornelis Maat
Meeuwis Schouten
Cornelis Roos
Cornelis Stout den ouden
Abraham A. Verhoeven

Cornelis Steenman
Pieter Kortlant
Huijg Kortlandt
Leendert Breur
Jan Gijsb. Broere
Gijsbert Broere
Cornelis Mak
Leendert Jacobs Stout
Cornelis Hartigsvelt
Wil lem A. Teeuw
Pieter Maert. Mak
... Verwoert
Pieter Abrahamsz. Verhoeven
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/171/ Paulus Borsje
Wil lem Roos
Jacob van Wijen
Wil lem Jacobs. van Wijen
Wil lem Jans. van W ijen
Wil lem van Tek
Arij Baas
Sijmon Stout
Cornelis Stout
Cornelis Mack
Hendrik van den Heuvel
Arij Jans. Keesmaat
Willem van Rijsoort
Arij Cornelis. Stout
Jan van Wijen
Lieven Woutersz.
... Woutersz.
Arij Boel
Cornelis Jans. van der Kuijl
Jan Advocaet
Hendrik Nanninge van der Kuijl
Wil lem Advocaet
Jacob Borsje
... Pleunen Stout
Pleun van der Kuijl
Cornelis Schouten
... Schouten
Dirk Advocaet
Cornelis Bouwman

Waterscheppers en pompers, in de sak, zeij ldoecke, slangleijders en ringsluij ters agter de
spuijt, die mede agt aan agt den anderen moeten verpoosen
Maerten Jans. de Jong
/172/ Pleun Muijs
Willem Koijwijk
Arij de Koogel
Cornelis Cornelisz. Stout
Cornelis Kortlant
Leendert Jans. Stout
Jan Maertens. Bouw
Pieter de Kroon
Jasper Teeuw
Cornelis van Asperen
Goris Roos
Dirk Leentvaer
Paulus Vreeswijk
Frans Muls
Cornelis Stout de jonge
Arij Steenman
Abraham Steenman
Arij Kortlandt
Aart Kortlandt
Adriaan Backer
Willem Broere
Cornelis Versluijs
Cornelis Hend. van Asperen
Cornelis A. Keesmaet
Jacob van der Padt
Jan Maertens. Mak
Jan Joncker
Hendrick Joncker
Pieter Borsje
Arij Roos
Claas Mak
Jan Jacobs. van Wijen
Jan Wil lemsz. van Wijen

Gerrit van Tek
/173/ Evert Pr ins
Pieter A. Stout
Arij Jacusz. Stout
Jan Paulus. Breur
Cornelis Jansz. Smit
Jacob van den Heuvel
Jan Verhoeven
.. de knegt van Rijsoort
Jan Maertens. de Boo
Job van Wijen
Jan Woutersz.
Hendrik Jans. van der Kuijl
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Huijg van der Kuijl
Aart Breur
Cornelis Jansz. van der Kuijl
Arij Arentsz. Breur
... Nanninge van der Kuijl
Arij Stam
... Pleunen van der Kuijl
Jan Pleunen van der Kuijl
... Cornelisz. Schouten
Pieter Schouten
Imant de Jong

Indien imant der voorgenoemde persoonen onder de 18 off boven de 60 jaren mogten oud sijn,
kunnen deselve sig aan de brandmeesters waeronder behooren haer vervoegen om haer
ontslag.

Aldus gearresteert en voors. persoonen geaffecteert bij 't collegie van schout en geregten van
Alblasserdam op den 25en October 1751. 

(Onder stont) In kennisse van mi j secretaris (en
getekent)
Cornelis Pijl

/174/
[227. 25 october 1751, markering di jkslagen]

Resolutie, genomen bij schout en geregten den
25en October 1751.

Alsoo bij de resumptie en laakcedulle van de laastleden St. Jansschouw door de Ed. Heeren
dijkgraeff  en hoogheemraden van den Alblasserwaert de schouten en geregten van de
buijtendorpen geordonneert en geauthoriseert sijnde, om dat veeltijts niet in staat sijn
ordentelijke aanwijsing en opgeving te doen van de respective dijkgeslaegdens welke in
gebreeke bevonden werden in 't opmaken van hare defecten, 't welke veele inconvenienten
veroorsaakt, en waerdoor gemelte defecten niet op sijn tijt  werden gemaekt, daer ontrent beter
ordre te stellen en beramen, 't sij  dat de stucken dijks off ui jtslagen in een register gebragt en
de slagen met uijtslagpalen v oor ider weer off anders werden gemaakt, soo deselve oordeelen
sullen te behooren, ten eijnde sig in staat te stellen ten allen tijden beter en exacter opgave van
de eijgenaers der defecten aan 't collegie te kunnen doen, opdat de gelegde keuren te beter
kunnen werden geexecuteert. En bevonden sijnde dat v ooral onder dese jurisdictie sulks van
de uijterste noodsakelijkheij t is, soo hebben schout en geregten van Alblasserdam in navolging
van andere buijtendorpen daer sulks reets ten effecte is gebragt, geresolveert een ider die
langs den dijk onder Alblasserdam gedijkslaegt mogte sijn te gelasten behoorlijke en sufficante
uijtslagpalen van ider uijtslag van een geheel weer off bijsonder stuk lants off dorp, op den dijk
te stellen met principale letters van de naam van het dorp, weer off  stuk lants, en de lengte van
het stuk dijks, waervoor den paal geslagen off  gestelt is, alle 't welke volbragt moet sijn v oor
den eersten Maert van 't aanstaende jaer 1752, ten eijnde de palen genommert en een
ordentelijk register daervan gemaakt en gehouden kan werden, om int vervolg beter ordre
geobserveert en aan 't oogmerk van het collegie van dijkgraaff en hoogheemraden voldaen te
kunnen werden. Een ider wort derhalven gelast en gerecommandeert aan 't vorenstaende te
voldoen. En werden de dijkkers welke voor dorpen off persoonen van buij ten dijk aangenomen
hebben te /175/ maken, gelast van dese resolutie ten spoedigsten aan degeenen waervan sij
hun dijkwerk aangenomen hebben, kennisse te geven ten eijnde hare uijtslagen met palen als
voren kunnen besetten en aan den inhoude deses komen te voldoen. En sal dese resolutie tot
een iders narigt werden gepubliceert en geaffigeert.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Pijl, 1751

[228. geen datum, huisje brandspuit]
Vergunning door Arij en Daniel Stout om op haer
dijkgront aan den Kinderdijk een huisje voor de
brandspuijt te plaatsen.

Wij  ondergeschrevenen, Arij en Daniel  Stout, verclaren bij desen, dat wij aan schout en
geregten van Alblasserdam, ten hare versoeke hebben geconsenteert op onse dijkgront en erve
gelegen aan den Kinderdijk tussen een huijs van ons ondergeschrevenen en dat van Arijaentje
Ouderkerk, weduwe van Arij A.  Backer, het steenen huijsje tot plaatsing v an de brandspuijt aan
den Kinderdijk te stellen en onderhouden, mits de gront ons eijgen blijve en dat vanwegens het
dorp, soo lange als 't voornoemde hui jsje aldaer sal blijv en staan, sal moeten werden
onderhouden de gront waerop 't voornoemde huijsje staat geplaest, de steene straet en vloer
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des dijks daervoren gelegen.
Soo als ik ondergeschrevene Arijaentje Ouderkerk, weduwe van Arij Ariens. Backer, verclare
geconsenteert te hebben, dat 't voornoemde huijsje tegen de westsijde van mi jn huijs en muer
werde aangeset en vastgeanckert, blijvende niettemin de muer van mijn huijs aan mij geheel in
eijgendom, om daermede te kunnen doen nae welgevallen.
Wijders verclaren schout en geregten van Alblasserdam de vorenstaande consenten en
vergunningen te hebben geaccepteert en aangenomen op de /176/  conditien en stipulatien
daerbij gedaen, welke conditien en stipulatien wij hebben aangenomen, en belooft, sooals die
aannemen en beloven door desen voor ons en onse successeuren in officio te sullen presteren
en nakomen onder verbant als nae regten.
In oirconden desen bij partijen onderteeckent.

[229. 31 mei 1753, absentie bij  brandweeroefening]
Resolutie, genomen bij schout en schepenen van
Alblasserdam, ter instantie en v erzoeken van de
brandmeesters en assistenten alhier en na alvorens
bij 't proberen der brandspuijten op den 31en Meij
1753 aan alle de praesente geaffecteerdens
communicatie daervan was gegeven, die
eenpariglijk hebben verzogt, dat de volgende
resolutie en ordre bij forme van ampliatie van de
ordre en reglement op 't behandelen van de
brandspuijten, op den 28en September 1750, bij
schout en geregten alhier soude werden
gearresteert.

Dat alle perzoonen tot de spuijten geaf fecteert, welke op tijden van 't proberen der spuijten om
wettige oorsaken, 't sij in dijkagie off ter zee, of f om andere redenen selff  met permissie van
den schout en
/177/ brandmeesters buijten het dorp sijn, sullen verbueren, off  wel tot de foij voor de present
sijnde sullen moeten contribueren, de brandmeesters en assistenten ider 12 st. en alle andere
geaffecteerdens ider ses stuijvers, en sal dus verstaan werden dat het 6e articul van de
ordonnantie, reglement en keuren op 't behandelen van de brandspuijten op den 28en
September 1750 bij desen geregten gearresteert, hiermede is geamplieert, blijvende alle 't
verder bepaelde in 't voornoemde 6e articul in sijn geheel.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Pijl, 1753

En is dese resolutie vervolgens gepubliceert, sonder dat imande der ingezetenen sig hiertegens
hebben geopposeert.

[230. 1754, zonder nadere datum, verkleining molen Vinkepolder]
Bij schout en geregten met den waersman van Vinckepolder gedelibereert sijnde over de
opgaven gedaan door Teunis van de W erken, Pleun den Braenker, en Dirk Piek, timmerlieden
tot Oud Alblas, van de grootte reparatie die aan den watermolen van Vinckepolder dient te
werden gedaan, welke reparatie te swaerder valt om de excessive grootte van voornoemde
molen, die veel meerder en grooter is als de proportie van de mergentalen die door denselven
droog moeten gemalen werden, vereijst, en in consideratie genomen sijnde, dat door het
kleijnder maken v an voornoemde molen in 't verv olg veele kosten in de reparatie soude kunnen
werden gespaert en welk kleijnder maken na opgave v an  voornoemde persoonen geen f. 1000
gulden meerder sal komen te kosten als de noodige reparatie aan den molen sooals die nu is
en blijven /178/ soude, is goetgevonden om de importantie van dese saak een convocat ie van
de ingelanden van den Vinckepolder te beleggen tegens den 7en Februarij eerstkomende, ten
eijnde te vernemen off de ingelanden niet  souden kunnen resolveren tot 't kleijnder maken van
voornoemde molen, om daerdoor in 't vervolg in l igtere reparatie te vallen. Actum den ... [geen
datum genoemd].

[231. 7 februari 1754, Vinkepolderse molen]
Op den 7en Februarij 1754, de ingelanden van den Vinckepolder ten huijse van Arij Edelman,
hospes op Alblasserdam, vergadert sijnde, is door den secretaris uijt naam van schout en
geregten van Alblasserdam, mitsgaders waersman van den Vinckepolder, voorgedragen de
consideratien over de vereijste reparatie aan den molen v an den Vinckepolder, en de gedagten
van voornoemde geregten en waersman tot 't kleijnder maken van denselven, om van de sware
reparatie die den tegenwoordigen al te grootte en al te swaaren molen bij continuatie
onderhevig is, eens aff  te geraken, dewijl de droogmaling door een veel kleijnder molen van
romp en molenroeden, egter met 't selve gaende werk en goot, soude kunnen geschieden, en
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na 't opgeven van bovengenoemde timmerlieden niettegenstaande 't verkleijnen der
molenroeden, door 't beter stellen vant gaande werk, den gang van den molen bijnae niet,
tenminsten seer /179/ weijnig soude verminderen en daerbenevens opengelegt de ciering van
kosten tot de reparatie van den tegenwoordigen molen noodig, en die tot 't vermaken van
denselven, waerin de oude stijlen en veel ander werk, mitsgaders alle het gaende werk van
goet gebruijk souden komen te sijn, soodat de vermaking geen f. 1000 gld. meerder sal komen
te kosten dan de noodige reparatie van den ouden molen op den tegenwoordigen voet.
Soo is bij eenparigheijt v an stemmen der presente ingelanden geresolveert tot de vermaking
van den tegenwoordigen molen, v olgens het plan daervan aan hen voorgestelt, en versogt dat
schout en geregten met den waersman voornoemt, sulks ten spoedigsten gelieffden werkstellig
te maken.

Op de propositie van eenige ingelanden om het schepradt en goot van voornoemde molen te
verdiepen, is geene omvraeg door den schout gedaan, off resolutie genomen, als vooral niet in
consideratie kunnende komen, dewijl men geresolveert was tot 't kleijnder maken van den
molen en de goot, schepradt etc. nog goet sijn.

In kennisse van mi j, secretaris,
Cornelis Pijl, 1754

NB. de verdieping is in den jaare 1760 ter occagie zig eenige defecten in den goot ontdeckten,
waerdoor droog gemaakt moeste werden, mede gedaan, en het onder schijf floop vernieuwt, en
met 2 a 3 staven vermeerderdt, om de gang van de molen (vermits dese verdieping) te
faciliteren.

[De tekst van de bladzi jden 180 en 181 is hiervoor, nr. 220, al  weergegeven, omdat de
aantekening op een verkeerde plaats in het origineel zat ingebonden.]

/182/
[Secretaris Cornelis Pijl werd op 23 september 1754 door de ambachtsheer Nicolaas Frederik
Boogaert benoemd tot schout. Zijn broer Plonis Pijl werd op diezelf de datum aangesteld tot
secretaris]

[232. september/october 1754, nieuwe schout en secretaris]
Resolutien genomen bij schout en geregten van
Alblasserdam, ten tijde van Plonis Pijl, als secretaris
van Alblasserdam, sijnde door desist van sijn
broeder Cornelis Pijl, bi j commissie van den Wel
Ed. Heere Mr. Nicolaas Fred. Boogaert als Heere
van Alblasserdam op den ...  [niet ingevuld] 1754
aangestelt.

De commissie van Cornelis Pijl als schout van Alblasserdam in dato den ... [niet ingevuld]  1754
door den Wel Ed. Heere Mr. Nicolaas Fred. Boogaert als Heere van Alblasserdam op hem
verleent, is aan schepenen gecommuniceert en voorgelesen. Soo mede van Plonis Pijl als
secretaris in dato voors. bij denselven Heere gegeven, waerop deselve in de voors. respective
bedieningen sijn erkent. Actum den ... [niet ingevuld] 1754.

/183/
[233. december 1755, onderhoud molens]

Resolutie genomen bij schout en geregten, met de
waarsluijden van Alblasserdam, op den .. December
1755.

Dat den onderhout van het timmerwerk aan de drie watermolens die met  den laasten deser
maandt staat te expireren,  wederom opnieuw sal werden besteedt voor 4 1/2 jaren, om redenen
dat den onderhout in 't midden van den zomer, en niet in den winter soude eijndigen, dewijl
bevonden werdt dat de visitatie in den winter ongemackel ijk val t en de gebreken die men
alsdan vindt doorgaens qualijk  te repareren sijn, alsmede dat de bemal ing der voornoemde
molens ten selver t ijde sal werden besteedt, ten welken eijnde de noodige publicatien sullen
werden gedaan.

Op den 31en December 1755 sijn de voors. molens volgens de daervan gemaekte bestecken
voor den tijd v an vier en een half f jaer te timmeren in onderhout besteedt, dus desen onderhout
nu eijndigen sal met den 30en Junij  1760.

Ten selven tijde 't bemalen van de watermolens voor den jare 1756 besteedt, als 
den Blokweersen molen aan Jan Teunisse de Jong voor     f ...
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den Kortlandse aan ...                                  f ...
en den Vinckepoldersen aan Jan Dirksz. van Asperen voor f ...
En den onderhout vant timmerwerk van de kerk voor 4 1/2 jaren, conform het bestek, aan Dirk
van Krimpen om f .. . gld.  's jaers.

/184/
[234. 5 juli 1756, uitr it Hof Souburg]
Op den 5en Julij 1756 is door den schout Cornelis Pijl aan de present sijnde schepenen (alle
gedagvaart sijnde tot 't  visiteren van den Blokweersen molen) gecommuniceert de volgende
missive, op gisterenavondt aan hem ter hand gestelt vanwegens de Heer Jan Gijsberto de Meij,
Heere van Nieuw Leckerlandt, als eijgenaer van de Hofstadt Souburg, onder dese jurisdictie
gelegen, luijdende als volgt:

Mijn Heer,
Geinclineert sijnde om ten eijnde van mijne nieuw geplante laan aan de oostsijde van mijn
plaats een uijtrij te maken op den Cortlandsen dijk en daartoe benoodigt soude sijn een dam te
leggen door de sloot die mijn plaats van genoemdem dijk afscheijdt en aan deselfde aan te
hegten, soo hebbe noodigh en billik geagt UwelEd. in qualiteijd als schout van Alblasserdam,
bevorens daarover te v raagen, off daardoor ook eenigsints nadeel of f prejuditie aan
genoemden Cortelandsen dijk soude werden toegebragt en soo neen (gelijk vertrouwen) UwEd.
toestemming daartoe gel iefde te geeven, waarmede mij sult v erpligten. Ik heb Monsr. Van
Straaten wiens land daar regtover lei jt reets gesprooken, die mij heef t gedeclareert het
bovengenoemde hem geensins benadeelde, en gaarne mogt lijden, dat wierd geexecuteerd, in
verwagting van UwEd. rescriptie, soo blijve,

(onder stond) Mijn Heer,
Op 't Hoff Souburg UwEd. dien.w. dienaar,
den 4en Julij 1756 (en was geteekent) Jan Gijsberto de Meij

/185/
De superscript ie was:
Mijn Heer,
De Heer Cornelis Pijl, Hoogdijkheemraadt van den Alblasserwaardt, Schout van Alblasserdam.

Waarop gedelibereert sijnde, is goetgevonden en verstaan 't voors. verzoek te accorderen in
voegen als in de volgende missive,  (die aan den schout verzogt is deswegen aan voornoemde
Heer de Meij te schrijven) staat vervat, welke dus luijdt:

Wel Ed. gestr. Heere,
In antwoord van UwelEd. seer ge-eerde van gisteren dient, dat na communicatie van denselven
aan schepenen van Alblasserdam op heeden bij schout en schepenen, aan UwelEd. gestr. is
geaccordeert en gepermitteerd, sooals de ere hebben UwelEd. gestr. te berigten door deesen,
een dam te leggen door de sloot die UwelEd. gestr. plaats genaamt Souburg afscheijd van den
Kortelandsen dijk en weg, om daardoor UwelEd. gestr. nieuwelijks aangelegde laan aan te
hegten aan den voornoemden dijk off weg en dus aldaar een uijtweg off uijtrij te maken, mits
dat UwelEd. gestr. sorge draagt, dat door middel van een buijs off andersints communicatie
blijven tussen den aff te dammen en andere sloot,  die tussen voornoemde dijk  en den landen
van UwelEd. gestr. plaats loopt,  ten eijnde het overtollige water van den afgedamde sloot na
behoren kan afschieten in den andere sloot en dus door het ophouden van water in den
afgedamden sloot gene prejudit ie werd toegebragt aan den dijk off  weg aldaar, waarmede na
UwelEd. gestr. van mijnen hoogagtinge versekert en met mijn compliment aan Mevr. desselfs
gemalinne gechargeert te hebben, mij onderschrijven te sijn,

(onder stond) WelEd. gestr. Heere,
Alblasserdam den 5en Julij UwelEd. dienstw. dienaar,
1756 (en getekent) Cornelis Pijl

/186/ De superscript ie was:
WelEd. gestr. Heer, den Heer Jean Gijsberto de Meij, Heere van Nieuw Leckerlandt etc. etc.
etc., logeert tegenwoordig op Souburg.

[235. 19 maart 1757, gratif icatie voor predikant, graven]
Resolutie genomen op Zaturdag den 19en Maart
1757.

Schout en geregten van Alblasserdam hebben na gehoudene deliberatie (op de propositie van
den schout om een middel te beramen dat den tegenwoordige predicant te minder door
beroeping na elders soude inclineren tot vertrek) met communicatie en goedv inden van den
Wel Ed. geb. Heere deser Heerlijkheijd Alblasserdam, uijt consideratie van den iever en
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getrouwheijd welke den Eerwaarde Ds. Cornelis Brinckman, althans predicant in dese
gemeente, betoont in het waarnemen van alle de deelen sijnes dienstes, en in het vaste
vertrouwen dat sijn Eerw. daarin sal bli jven volharden, met eenparigheijd van stemmen
geresolveert en goedgevonden, aan sijn Eerw. tot een don gratuite en vrijwillige gifte, jaarlijks
toe te leggen een somma van een hondert en tien gulden, te voldoen door den kerkmeester
van Alblasserdam in der tijd uijt de kerkemiddelen en inkomsten in een of f twee termijnen ter
convenientie v an  de kerkekas, op expresse ordonnantie daartoe te verlenen, door den schout
en ten minsten drie scheepenen getekent, sonder welke ordonnantie den kerkmeester geene
betalinge sal mogen te doen off  gedaan sijnde, hem in rekening sal werden geleden, in te gaan
met den 1en Januarij deses jaars 1757. Ende sal dese vrijwillige gifte geensints tot sijn
successeur overgaan, nogte den kerkenraad bij vacature van de kerke alhier eenige toesegging
van dese gratificatie aan een nieuw te beroepen predicant mag doen, veel min een predicant
daarop mogen beroepen.
En dewijle de kerkemiddelen en inkomen door dese jaarlijkse betal ing van een hondert en tien
gulden merkelijk sullen werden beswaart, soo reserveren schout en geregten aan sig om in cas
voornoemde middelen niet toerijkende mogten sijn, de inkomsten te mogen doen
onderschragen /187/ met behoorlijke middelen, 't sij met 't erigeren van nieuwe sitplaatsen, off
't beswaren van 't jaargelt der tegenswoordige sitplaatsen, off andere die 't bequaamste
geoordeelt sullen werden.

Op het voorstel, door den schout en kerkmeesteren gedaan, dat de vloer van de kerk, door 't
invallen der graven, seer laag en ongelijk  is nedergesakt, waardoor de stoelen en banken niet
ordentelijk vastgeset kunnen werden en andere inconvenienten voortkomen, alsmede dat in
meer dan 25 jaren geene ordentelijke overboeking van de graven in de kerk gedaan sijnde,
daardoor abuijsen werden veroorsaakt, en 't v ijftienjarig opengelt merkel ijk werd versuijm t, tot
prejuditie van de kerkegeregtigheden.
Is bij schout en geregten geresolveert en goedgevonden den schout en kerkmeesteren te
authoriseren, sooals geauthoriseert werden door desen, bij de eerste bequame gelegentheijd de
graven en de vloer van de kerk te verhoogen en gelijkmaken soo 't behoort, alsmede dat de
graven in de oude en nieuwe kerk sullen werden overgeboekt in opsigt van de afgestorv en en
anders veranderde eijgenaars, en dus van die gaaren die op geen levendige persoonen en
presente eijgenaren geboekt staan, op levende persoon off persoonen, dog op niet meerdere
dan ten hoogsten vier persoonen off namen voor ider graf f, als voor desen en voor het
ordinaire verboekgeld, bij welke gelegentheijd 't  vervallen vi jftienjar ig opengelt van de graven
in de oude en nieuwe kerk mede prompteli jk sal moeten werden betaald, en ingevordert, tot
welke verboekingen ontfangen van 't v ijftienjaarig opengelt door den schout en kerkmeesteren
twee a drie sitdagen na voorgaande publicatie sullen werden gehouden omme vervolgens bij
versuijm der overboeking en 't voldoen van 't v ijftienjarig opengeld op voornoemde sitdagen
geprocedeert te werden tot verval der graven ten behoeven van de kerk.
Sijnde de resolutie, hoedanig de kosten der verhoging van de graven en vloer van de kerk te
vinden, tot nader deliberatie uijtgestelt.

In kennisse van mi j secretaris,
P. Pijl

/188/
[236. 29 september 1757, weteringschouw]
Op Donderdag den 29en September 1757 gedreven de wateringschouw, en bevonden:
In Blokweer
Dat op de ernstig gedane waerschouwing om de bauwerken wel schoon te maken, zulks redelijk
wel was verrigt.
Dog dat den agterste wetering, van voor Gijbenweer aff,  tot aan de Kortlandse brug toe, op veel
plaatsen te nauw, en zoo ondiep is, dat men met moeijten met de schouw aldaer kan passeren,
derhalven is geordonneert dat voornoemde watering van Gi jbenweer aff tot de Kortlandse brug
toe doorgaans op zijn wijtte, en ter diepten van den molengoot zal moeten werden gemaakt
voor den aanstaande voorjaar 1758, om beschouwt te werden op de schouw van de slooten in
de affgehakte grienden, op inrijdens.
In Kortlandt
In het bruggenhooft van Mr. van Straten voor zijn landt, voor desen aan Van der Wiel
toebehoort hebbende, eenige paaltjes in het water staande gevonden, deselve voor de
herschouw uijt te ruijmen op dubbele boeten.
Verder voor zijn landt in ... een swaren populierenboom dwars over den watering ov er den
tiendweg in het water leggende bevonden, en aldaer de leggende of f inrijdende schouw
ingelegt, mi tsgaders voornoemde Mr. van Straten gecondemneert in de boeten van 5 gld. voor
de beschouwing van den eersten dag, en is daerop door den bode Aart Mever aan hem de weet
gedaan.
Aldaer ter plaatse nog bevonden dat door het omvallen v an voornoemde boom den tiendweg
zeer was versmalt, en ontramponeerdt, en geordonneert dat te herstellen voor de herschouw
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voornoemt,  die gedreven zal werden op Donderdag over 14 dagen, den 13en October 1757.
In Vinckepolder
Vermits veele kadens off zandpaden te breet en te ver in den rijweg /189/ werden bevonden, is
geordonneert voornoemde kadens aff  te steken en binnen off agterwaerts in te brengen, en
voornoemde kaden niet breeder te maken dan vier voeten op haer lijff of kruijn, en de aarde die
er te veel aan is over den dijk off  weg te spreijden, 't welk alles gedaen zal moeten zi jn voor de
aanstaande zandpadschouw, zijnde speciael Juff. de weduwe de Focker, Jan Bas, Juff . de
weduwe de Hoij, Jacob de Jong en alle anderen die in 't voornoemde geval mogten zijn.
Nog moet den dijk van Mr. van Straten voor 't smalweer tegens voornoemde schouw van de
wateringkant affgenomen en de aarde na de kade ingeeffent werden, dat voornoemde dijk off
weg beter kan affwateren, zoo mede die v an Jan Hoogermost, alle 't welke bij  publicatie op
Zondag eerstkomende bekent zal werden gemaekt.

[237. 29 september 1757, sloot bij Souburg
Door de schepenen Huijg Redelijkheijd en Cornel is de Kraij, welke de schouw in Kortland
hebben gedreven, gerapporteerd sijnde, dat sij  hadden bevonden dat den sloot, leggende
tussen den weg off dijk en landschijding v an Kortland en de landschijding van Souburg, wierde
uijtgeschoten tot een exessive diepten en genoegsaam alle de aarde aan de sijde van de
landen van Souburg gegooijt , soo is na gehouden deliberatie, uijt consideratie dat het een weg
en scheijsloot sijnde, die niet dan op expres consent van desen geregte behoort te werden
gemaakt, dat de opmaking in voegen voors. gedaan werdende souden kunnen strecken tot
merkelijke prejuditie van den dijk off weg, alsoo door de diepte der sloot  de kanten kunnen
affschieten dat menschen off beesten in voornoemde sloot val lende daar beswaarlijk sullen
kunnen uijtkomen, en dat men de aarde daar uijt en op de landen van Souburg gesmakt , sal
komen te missen als voornoemde weg in teijd en wijlen moet werden verhoogt en opgemaakt,
goetgevonden en verstaan, dat  Aart Mever, waarnemende het bodenampt, sig aanstonts sal
vervoegen aan de arbeijders in voornoemde sloot  werkende en haar interdiceeren en
/190/ verbieden met het uijtschieten van de voornoemde sloot verder voort te varen, alsmede
sulks aanseggen aan de eijgenaren der landen voor wiens hoeffslagen in den weg nog niet
gesloot is en hem derhalven nauwkeurig daerop sal informeren. Actum bij Cornelis Pijl, schout,
Huijg Redelijhei jd, Jacob de Jong, Cornelis Spruij t en Cornelis de Kraij, scheepenen.

In kennisse van mij,
P. Pijl, secretaris, 1757

Voor 't schijden der vergadering den bode Aart Mever gereverteerd sijnde, heefft
gerapporteerd, dat hij v ijff  persoonen, als Claas van der Heu en ... van Alblasserdam, en nog 3
persoonen van N. Leckerland heeft vinden werken in voornoemde sloot, aan welke hij 't
voortwerken uijt naam van desen geregten heeft verboden, die hem daarop hebben
geantwoort, dat aanstonts uijt soude schijden.
Dat hij gelijk  verbod aan de hoeffgeslaagdens in den weg, voor welker slagen nog niet
geschoten was, heeft gedaan, als aan Cors Hogermost, Teunis den Backer en Wi llem Baan,
die aangenomen hebben niet voort te sullen laten gaan.

Op vrijdag den 30en dito de herschouw gedaan van de watering van Mr. van Straten, en
bevonden dat den boom was weggeruijmt en is dus dit werk gepresen.

[238. 10 october 1757, verweerschrift van De Meij]
Op den 10en October 1757 is door den schout aan den geregte gecommuniceert  en
voorgelesen sekere missive, geschreven door den Heer Jan Gijsberto de Mei j, Heere van
Nieuw Leckerland, als eijgenaar van den huijse en landen van Souburg, gedateerdt Souburg
den 1en October 1757, en luijdende als volgt:
/191/
Mijn Heer,
De sloot die mijn Hof f Souburg van den Kort landsen dijk scheijt, soodanig vervuijl t, jae
toegegroeijt sijnde, dat op verschijden plaatsen niet alleen menschen, maar ook horenvee,
daerdoor alsoff het een weg was koste passeren, gelijk hetselven ter meermalen is gebeurt, dat
vreemt vee daardoor op mijn land is gekomen, en in mi jn presentie het doen afdrijv en, soo ben
al over jaar en dag geincl ineerdt geweest die sloot geheel op te maken, maer niet volkomen
kundig sijnde hoe sig den eijgendom van die sloot bepaalde, heb soo mij wel voorstaad
UwelEd. daer selffs over gesproken, en van UwelEd. op een vrindelijke wijse (in substantie) tot
antwoord bekomen, het eens soude naergaan en daarover spreeken, dog hierop geen resolutie
hebbende gekregen, heb baas Braenker versogt UwelEd. daerover nader te spreeken en
antwoord te versoeken, die mi j rapport heeft gedaan UwelEd. had gesproken en sakelijk tot
antwoord bekomen, het geregt vooralsnog daertoe niet kost resolveren. Met den een en
anderen over het inconvenient van dese sloot sprekende, wierd mij  gesegt, dat den
baggerbeugel vrij  was, mits geen schouw gebruijkende off plank over de sloot leggende, maar
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dat op mijn land blijvende staan soo veel wilde, jae de geheele sloot, indien soo verre koste
reijken, vrij mogt doen uijtbaggeren, sonder dat nodig was wie het ook sijn moge daarover te
spreeken, en den bagger op mijn land te brengen. Dit gesegde aan verschijdene persoonen
voorgesteld hebbende, hebben die dit al les niet alleen eenparig toegestempt, maar met
exempelen bekragtigt.
't Welk mij heeft doen resolveren mi jn arbeijders te ordonneeren, en wel met stipte bepal ing
niet van mijn gront af te gaan, of f planken te gebruijken,  de gedagte sloot uijt te baggeren,
gelijk dan ook met baggeren sijn begonnen op maandag den 19en September, juist op dien
selven dag dat wegens indispositie naar Gouda heb laten transporteren.
Den volgenden woensdag van Gouda retoernerende, en het werkvolk in de sloot aan het
uijtschieten in plaats van baggeren vindende, heb hun mijn ongenoegen getoond en reden
gevraagt waarom tegen mijn ordre waren aangegaan, waarop tot antwoord kreeg, dat dewijl sij
met baggeren besig /192/ waren en nu al een goed endt gevorderd, een van de eijgenaers van
't land aan de oversijde van mijn plaats hun had aangesproken en gevraagt waarom sij  soo
ongemakkelijk werkten en de sloot niet liever uijtschoten, dewijl sij geheel droog was en sij er in
kosten staan, waarop si j tot weder antwoord hadden gegeven sulks door mi j verboden was,
alsoo daartoe geen toestemming had kunnen krijgen, waarop dien vrind tot hun heeft gesegt,
het is mij nooij t gevraagt, soud het hebben toegestaan en wijsende met sijn hand vorder sijde,
dat is mijn land, als gij daar voor komt, geeff ik u permissie om in de sloot te gaan staan en die
uijt te schieten. Dat sij  nu voor dien man sijn land gekomen sijnde, dat uij tschieten ook hadden
begonnen, en dat verschijde andere eijgenaars van overleggende landen, terwijl sij met
uijtschieten besig waren, daar waren voorbijgekomen en met hun hadden gesproken en ook
volledige toestemminge hadden gegeven om het, voor sooverre hun land daarover lag, ook te
mogen uijtschieten, met welke toestemming dan ook met het uijschieten genoegen heb
genomen, dog al weder met dese absolute bepaling, om nergens voet in de sloot te setten als
daar van de overleggende ijgenaar uijtdrukkelijke permissie hadden, niet anders als de bagger,
en geensints van de vaste gront uij t te schieten.
En dus is het werk voortgegaan van tegenover UwelEd. land aff tot aan mijne oostwaardse hek,
waarmede gedeeltelijk met baggeren, gedeeltelijk met uijtschieten gedaan hebben gekregen
woensdagavond den 28en, sonder dat sij volgens hun eenparig getuijgenis eenig ander
werktuijg hebben gebruijkt als onbeslagen schoppen en hoosvaten, of te de oude grond op
eenigerleij wijse te hebben aangeroert.
Donderdag sijn weder naer gevraegde en bekomene toestemming als boven begonnen in de
kromte van de Kortlandsen dijk, en is doen avond door den bode van Alblasserdam (mijn
werkluijden in de sloot besig sijnde) /193/ aan hun verboden voort te gaan, sijn daerop ook
dadelijk uijtgeschijden en mij daervan kennis komen geven en heb hun aan ander werk gesteld.
Dien avond sijn 2 overbueren die hunne toestemminge hadden gegeven, mij komen
rapporteeren hun was aangesegt sij die toestemming niet hadden vermogen te geven en dat
voor soo verre het was uijtgeschoten de sloot weder in de vorige staat moesten stellen.
Ik heb hun geandwoord, het herstellen van de sloot in vorige staat niet kon geschieden, maar
dat provisioneel met verder werken soude doen stilstaan, en dat, schoon niet in staat was door
mijn ongemak selff uij t te gaan, soude tragten UwelEd. te persuaderen dit verschil  buijten
gevolg van moeijeli jkheden te doen blijven.
En schoon mij dese toestemming wel off qualijk gegeven soude kunnen ontrecken, oordeel het
geensints billick sou sijn, luijden die buijten eenig intrest mij pleijsier hebben willen doen in
ongelegentheden te doen vervallen, sonder voor hun te intercederen, spetiaal daar sij, en ook,
soo ik verneme, alle de daarleggende ingelanden van dat eenparig begrip sijn, dat vermits sij
de keuring op dien dijk moeten doen maken en onderhouden, de sloot in questie hun ook voor
de helft in eijgendom toekomt en dus hebben sij m isdaan het door een algemeen misbegrip is.
Derhalven, mijn Heer, is mijn vrindelijk versoek de luijden, voor wiens land de sloot is
uijtgeschoten, buijten vervolging off moeijelijkheeden gelieve te laten, presenterende ik
UwelEd. om soo veel lengte als op mijn ordre is uij tgeschoten, met keuse van plaats daar de
sloot nog onaangeroert is, de sloot mede kunt doen uijtschieten en de specie te /194/ doen
brengen daar UwelEd. welgevalt en dat al het dan ov erige van die sloot ter  wedersijde
behoorlijke werde opgemaakt, 't sij  door baggeren off uijtschieten, sooals UwelEd. verkiesen
sal, want in redelijkheijd en usantie vordert van weerskanten gesepareert sijn en dat is nu veele
jaren niet behoorlijk  geschiet, en hierdoor sal UwelEd. mij  veel plaisier doen.
Oftewel dese voorgemelde luijden ongemolesteerd blijvende, UwelEd. mij een volledige
toestemminge geliefde te doen hebben, om van het westwaardse hek van mijn plaats aff  en
vorders voorbi j 't oostwaardse hek tot aan mijn laaste dam de sloot op sijn oude grontslag en
sonder vaste gront aan te voeren, te mogen uijtschieten en de specie op mijn land te brengen,
soo presenteeren een gouden reijder off 14.0.0. als een v rijwillige gi fte aan de diaconie van
Alblasserdam te geven.
Declarerende ten overv loede dat door dese reets gedane uijtschietting, of te die in cas mij het
laatse wierd toegestemt, geensints eenig meerdere pretensie of te regt op gedagte scheijsloot
heb off soude bekomen, als mijne predecesseurs en ik tot nu daar op en toe heb gehad, maar
dat alles blijf t in statu quo.
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Off v erkiest UwelEd. van nu of f aan een bepaling met m ij te maken dat mij alleen de helf t van
die sloot doorgaande toekomt, ben ook tev reeden, gelijk ook om anders UwelEd. gedagten
daarop te vernemen, declarerende mij niets onaangenamer soud sijn, als hierover eenig
verschil met UwelEd. te hebben.
Ik heb nodig geagt UwelEd. soo breedvoerig te melden, omdat veelmalen v icieuse rapporten
werden gedaan en heb de eer van te sijn,

(onder stond) Mijn Heer, UwelEd. dienstwill ige
dienaer, (getekend) Jean Gijsberto de Meij.

Op 't Hoff Souburgh (het opschrif t was)
primo October 1757 Mijn Heer,

Heer Pijl, hoogdijkheemraet van den Alblasserwaert,
schout etc, etc, tot Alblasserdam.

/195/
[239. 10 october 1757, antwoord van schout en geregten]
Op den inhoude van voornoemde missive gedelibereert zijnde, m itsgaders op 't geen door den
schout mondeling is gerapporteert wegens 't geen denselven in een conferentie met
genoemden Heer de Meij gehouden, was voorgekomen, is goedgevonden met de voorgebragte
excusen van voornoemde heer, zoo in gemelte missive v oornoemt, als mondeli jk aan den
schout gedaan, ontrent 't zonder permissie van schout en geregten begonnen uijtschieten van
voors. sloot, genoegen te nemen. En den schout verzogt en geauthoriseert aan genoemden
heer te schrijven den volgende brief, vervattende 't verder geresolveerde van schout en
geregten, luijdende van woord tot woordt als volgt:

Wel Ed. gestr. Heere,
Den geregten van Alblasserdam heef t mij, als schout van voornoemden dorpe, versogt en
geauthoriseert, UwelEd. gestr. in antwoord van desselfs missive van den 1en deser te
communiceren hun daarontrend genomene resolutie, namentli jk dat genoegen sullen neemen
met de daarbij gedane verschooning wegens het sonder permissie van de schout en geregten
begonnen uijtschieten van den wegsloot in gemelte missive gemelt, mits UwEd. gestr. den
voornoemden sloot daar die reets geschoten is, aan de wegsijde regulier late afreden en de
kant opsetten soo 't behoort  en alwaar voornoemde sloot geen agt voet wij t en 4 voet diep is,
deselve soo veel mogelijk sonder den weg te benadelen op voorn. wijtte en diepte laat maken,
de kanten een 1/2 voet op de voet affgaande , en dat alle de aarde daar uijtkomende op den
weg sal moeten werden gesmakt.
Dat UwelEd. gestr. den gemelten sloot verder van mi jn land in Willem Bei jseweer in Kortland
aff westwaarts aan sal vermogen op te schieten in voegen voren gemelt (indien 't sonder
prejuditie van den weg vallen kan) en dat UwelEd. gestr. sijde soo veel als de wegsijde
affgestoken werden ter wijtte van agt en diepte van 4 voeten de kant aan de
/196/ wegsijde een halve voet op de voet affgaande afgereet en opgeset als boven, soomede
het eijntje aan de oostsijde van UwelEd. gestrenge oostwaartse hek, dog sal ten minsten de
helft der aarde uijt  voornoemde sloot komende aan de wegsijde opgesmakt moeten werden.
Dat UwelEd. gestr. aannemen en sig verbinden sal den voornoemden sloot niet wederom uijt te
schieten dan na versogt en bekomen consent van schout en geregte, schoon de
hoeffgeslaagdens in den weg sulks mogten hebben toegestaan, dog dat 't egter UwelEd. gestr.
aan de eene, soowel als de hoeffgeslaagdens aan de andere sijde, sal vrijstaan ten al len tijden
tot heijn en keering van 't vee den sloot met den kanthaek en baggernet ider op sijn sijde op te
maken in manieren als bandslooten gemaakt werden.
Dat UwelEd. gestr. ten spoedigste sult gelieven te declareren bij missive off andersints, dat 't
vorenstaande komt te acquiesseren en aan te nemen alswanneer 't gedaan verbodt verstaan
sal werden op te sijn geheeven en de hoeffgeslaagdens verder ongemoeijt gelaten,  des de
bode voor sijn moei jte werde voldaan en werd verder aan UwelEd. gestr.  genereusiteijd gelaten
om wegens dese vrindelijke schicking aan den armen van Alblasserdam soodanige chariteijd te
doen als sult goedvinden. UwelEd. rescript ie hierop ten spoedigste tegemoet siende, bli jve,

(onder stond) Wel Ed. gestr. Heere,
Alblasserdam, den UwelEd. gestr. d.w. dienaar,
10en October 1757 (en getekend) Cornelis Pijl

De superscript ie was:
Wel Ed. gestr. Heere.
Den Heer Jean Gijsberto de Meij, Heere v an N. Leckerlandt etc. etc. etc., jegenwoordig op
Souburg.

Dese door den bode bestelt zijnde, heeft gerapporteert dat aan hem bij 't behandigen van de
brieff, zijn verdiensten in dese saak zijn betaelt.
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/197/
[240. 11 october 1757, reactie van J. G. de Meij]
En is vervolgens den 11en October den schout de volgende missive ter hand gekomen:

Mijn Heer, 
Voor de schicking, bij UwelEd. ontrend de scheijsloot tussen den Kortlandsen dijk en mijn Hoff
Souburg gemaakt, ben UwelEd. verpligt en vinde deselve in alle opsigte vrindelijk en redelijk.
Dienvolgens heb aan mijn arbeijders vooreerst het minste nadeel aan de Kortelandse dijk te
veroorsaken gelast, en daar gedagte sloot de wijtte v an 8 voet niet heef t en daer de verweijding
aan mijn sijde sonder mi jn kae te na te komen kan geschieden, daer af f te steeken, en maer
soo veel van den dijk te nemen als tot de gloijing van 2 voet op 4 voet diepte nodig is, dat alle
de specie uijt dat gedeelte dat reets uij tgeschoten is op de Kortlandsen dijk, moeten werpen
naerdat bevorens soo net doenlijk sijn affgereet, en de kant aan de wegsijde als bandwerk op te
maken, dat daer de sloot nog niet is uijtgeschoten in alles sullen handelen als bovengemelt,
met die verandering alleen, dat tenminsten de helft van de specie op den meergenoemde weg
sullen moeten smakken, en de rest aan mi jn sijde.
En vermits dese sloot althoos hebbe aangemerkt en nog aanmerke als een scheijsloot, mij
natuurlijk maar voor de helft toekomende, waarover dus geen geheele en private dispositie
hebbe, verbinde mij mitsdeese om deselve in voegen voorsz. nu sullende sijn opgemaakt,
daarnaer niet weder te sullen doen uijtschieten of f eenige verwijding off verdiepinge te doen
maken, tensij alv orens UwelEd. off desselfs successeuren in officio en geregte van
Alblasserdam haer toestemminge daarover te hebben gevraagt en dadelijk bekomen.
Blijvende over en weder ten allen tijden vrij tot heijn en kering van /198/ 't vee, die sloot met de
kanthaak en baggernet ider op sijn sijde op te maken in manieren als bandslooten werden
opgemaakt.
Alleen brenge nog ter UwelEd. kennisse de meergedagte sloot, om sommige plaatsen als
speciaal voor 't land van Mr. van Straten daar nog niet is aangeroert, jegenswoordig wel 10
voet wijt is en gevolglijk  door 't afreeden van de toegesakte grond wel ruijm 12 voet wij t sal
werden, en ik begrijp UwelEd. egter sal verkiesen aan de weg sijn werd opgereet en de
overhangende vi lten werden affgestooken en opgeworpen.
Daarentegens sijn weder sommige plaatsen daar dito sloot seer nau is, speciaal voor UwelEd.
land, in het uijtwerken sal best blij ken off het toegesakte en overhangende dan vaste kant is en
waarnaer in 't werken het oirbaarste best sal blijkenen werden in agt genoomen.
Ik hope mijn dispositie en het weer mij sullen toelaten om voor mi jn vertrek UwelEd.  in persoon
aan desselfs huijs te komen dankseggen, ook voor 't ongemoeijt laten van die luijden die door
onkunden hebben gepeyeert, ben ik in staat UwelEd. ergens in van dienst te sijn, het sal met
berei jdwil ligheijd geschieden door die is,

(onder stond) Mijn Heere, UwelEd. d.w.
Op 't Hoff Souburg, dienaar,
den 11en October 1757 (en getekent) Jaen Gijsberto de Meij

/199/
[241. 28 december 1757, grienden, ij ken maten en gewichten, molens]
Den 28en December 1757, geresolveert bi j 't vol le collegie (exempt de Heer 't Hoen) de koop
van de grienden van Arij Staats Verduijn in den Blokweer aan Jan Paul. Breur en Cornelis Mak,
en in Vinkepolder aan Cornelis van Proijen gedaan, goet te keuren, en deselve door
voornoemde Verdui jn aan haer te laten transporteren op tijde als door den geregte, de
grienden, door Pieter van Dalen geabbandonneert, op den ... November laastleden publijk
verkogt, zul len getransporteert werden, mits de kooppenningen ter somma van f. 21 gld. aan
den gaermeester werden verstrekt tot betaling der verloopen lasten, en het restant te vinden uijt
de kooppenningen van f. 73 gld., geprovenieert v an de verkogte geabbandonneerde grienden
van Pieter v an Dalen.
Alsmede dat men in 't  aanstaande voorjaar zal doen ijken alle ellen en gewigten van de
neringdoende luijden in desen dorpe, alzoo dit werk in geen lange reex van jaren is gedaan, en
te presumeren is, dat er wel gebrek aan voornoemde ellen, maten en gewigten is, alsmede dat
men de backers zal gelasten hare brooden op een egale en volkomen wigt te backen, als de
heele ongebuijlde tarwe en roggebrooden op vier pond en de halven op twee pondt.
De waartsluijden mede gecompareert zijnde, is geresolveert de drie watermolens door de nu in
dienst zijnde molenaars en voor de oude maalloon, in 't aanstaende jaer 1758 te continueren.
Alsmede dat het onder schi jff loop v an den Vinkepoldersen molen zal werden vernieuwt
conform 't v oorstel van den baas timmerman en molenmaker P. den Braenker, om den molen
gemackelijker en ligter te doen malen.

/200/
[242. 5 januari 1758, gratif icatie, kerkbijbels, grienden]
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Donderdag den 5en Januarij 1758, geresolveert bi j 't vol le collegie, ordonnantie te depescheren
op den kerkmeester Adrianus Backer, om voor de eerste maal te betalen aan den Eerw. Heere
Cornelis Brinkman, predicant alhier, het don gratuit aan hem bij resolutie van desen geregte in
dato 19 Maert 1757 geaccordeert, over den jare 1757, ter somma van een hondert tien gulden.
En is de voors. ordonnantie immediaet geschreven en bij 't heele collegie ondertekent.
Nog geresolveert, omme uijt de kerkemiddelen aan te koopen elff  kerkbijbels, in Franse banden
gebonden met opschrift, van de 9 voor schout, schepenen en secretaris van Alblasserdam, 't
geregt van Alblasserdam en van de 2 voor de kerkmeesteren, d'kerkmeesters van
Alblasserdam, waervan de commissie aan den schout is opgedragen en verzogt 't voornoemde
ten spoedigsten te bezorgen.
En zijn op heden de grienden door Pieter van Dalen geabbandonneert, door den geregte
getransporteert aan Cornelis Roos, en die van Arij Verduijn, door denselven, aan de koopers
van deselve,  en alle de kooppenningen ter somma v an f. 94 gld. aan den gadermeester
overhandigt, alvorens affgetrocken zijnde 2 gulden, aan Jan Breur betaal t voor 't maken van
den dijk van de v ligtlanden in Blokweer van Arij Verdui jn, in den Kinderdijk , in den jare 1757
verdient.
Den .. 1758, door de erffgenamen van Pieter Bast. Bas, aan het dorp, als geabbandonneert
land overgegeven een griendacker groot .. roeden, leggende in den Vinckepolder in ..

/201/
[243. 18 januari 1759, gratif icatie]

Op Donderdag den 18en Januarij 1759 bij de
presente leden van den geregte, C. Pijl, schout,
Wil lem Bruijgom, Huijg Redelijkheijdt, Jacob de
Jong, Cornelis Spruijt, Cornelis de Kraij,

geresolveer ordonnantie te verleenen op den kerkmeester Cornelis Mack, om aan Ds. Cornelis
Brinkman, predicant alhier, voor 't wel waernemen van zijn predikdienst, conform de resolutie
van den 19en Maert 1757 van desen geregte, over den jare 1758 te betalen een sommam van
een hondert en tien gulden voor een don gratuit, off v rije en ongehouden gifte, zi jnde dit de 2e
maal.

[244. 1 januari 1760, gratif icatie]
Op den 1en Januarij 1760, bij de presente leden van
den geregte, C. Pijl, schout,  Wm. 't Hoen, Jacob de
Jong, Cornelis de Kraaij, Cornelis Jansz. Pijl,
vervangende Wm. Bruijgom, H. Redel ijkheijdt, en
Cornelis Spruijt, scheepenen,

geresolveert ordonnantie van betaling te verleenen op den kerkmeester Sijmen v an der Hoog,
omme aan Ds. Cornelius Brinkman, voor 't wel waernemen van zijn predik- en andere kerkelijke
diensten in den voorleden jaare 1759, in conformite van de resolutie van den 19en Maert 1757,
te betalen een somma van een hondert en tien gulden, voor een don gratuit en vrije,  en
ongehoudene gifte uijt de kerkemiddelen, zijnde dit  de derde reijse.

[245. 15 november 1760, grafkelder familie Pijl]
Op den 15en November 1760, bi j schout, geregten
en kerkmeesteren van Alblasserdam, daertoe
vergaderdt,

/202/ resolutie genomen ten verzoeke van den schout Cornelis Pijl, omme de sacristie te
mogen affdecken en sluijten, mitsgaders daerin een graffkelder te maken ten behoeven van
hem en zijn familie.
Alsmede ordre en rezolut ie over het subject  der overboeking der graven in de oude en nieuwe
kerk, en staat geextendeert in het register der kerkerekeningen, begonnen met den jaere 1745,
agter de rekening van den jaare 1760.

[246. 16 januari 1761, gratificatie, legaat]
Op den 16en Januarij 1761 bij den schout en alle de
scheepenen

geresolveert ordonnantie te v erleenen op den kerkmeester Sijmon Stout, omme aan Ds.
Cornelis Brinkman te betalen voor 't wel en getrouw waernemen van zijn predik- en andere
kerkdiensten in den jaere 1760, voor een don gratuit of vrije en ongehouden gifte, een somma
van een hondert en tien gulden.
Alsmede om zeker legaat  van f 500 gld.  door wijlen de Heer Wm. 't Hoen, in leven
medescheepen alhier, op de conditien daerbij vermelt, te accepteren, en daervoor een effect
op dese provintie aan te koopen, en verder zooals in de geextendeerde resolutie, geregistreerdt
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in 't register der kerkerekeningen, begonnen met den jaere 1745 agter bovengenoemde
resolutie staat vermeldt.

/203/
[247. 5 januari 1762, gratif icatie]

Op den 5en Januarij 1762 bij den schout en alle de
scheepenen

geresolveert ordonnantie te v erleenen op den kerkmeester Gerrit A. Teeuw, omme aan Ds.
Cornelis Brinkman voor een don gratuit, in consideratie van het wel  waernemen van zijn dienst
in den voorleden jaere 1761, te betalen de somma van een honderd en tien gulden, conform de
resolutie van desen geregte van den 19en Maert 1757, en is op dato voornoemde ordonnantie
gedepescheert en door alle geteekent.

[248. 23 juni 1763, stapelrecht Dordrecht]
Op den 23en Junij 1763 geresolveert dat

op de voorgekomen klagten der ingezetenen, dat door de bedienden van het stapelregt der
stad Dordrecht op de wagt off uijtlegger tot Krimpen op de Leck wegens het aanhouden van
vaartuijgen met rijs en andere gewassen van desen dorpe geladen, en de vordering van het
stapelregt van deselve, den schout werd verzogt en gecommitteerd, zig daarover te
addresseren aan Heeren Burgemeesteren van Dordrecht en hunne Ed. gr. Agtb. te v erzoeken,
dat de ingezetenen van dese plaatse met hun goederen voornoemt wagt paserende, en een
handschrift vertoonende van schout off  secretaris, dat de goederen hier geladen zijn,
ongemoeijt mogen werden gelaten etc.

[249. 2 augustus 1763, memorie stapelrecht Dordrecht]
Op den 2en Augustus 1763

door den schout gerapporteerd zijnde, dat hij conform de bovenstaande resolutie zig hadde
geaddresseerdt aan de kamer van de Heeren Burgemeesteren der stad Dordrecht, en aan
deselve verzogt, dat de moeijel ijkheden door haer bedienden van den stapel tot  Krimpen aan
de ingezetenen van dese plaatse aangedaan, mogte werden weggenomen etc. Voornoemde
Heeren Burgemeesteren hadden verzogt dat deswegen een memorie door die van
Alblasserdam zoude werden overgelevert, om daarop bij hunne Ed. gr.  Agtb. gedelibereerd en
geresolveerd te werden, zoo vermeijnen zullen te behooren, welke memorie door den schout in
gereedheijd gebragt, en verv olgens bij den geregte geexamineerd zijnde, is goedgekeurt en
geresolveert alsoo over te geven, luijdende als volgt:
/204/

Memorie aan de Ed. groot Agtb.  Heeren
Burgemeesteren en Regeerders der stad Dordregt
overgegeven uijt naam en vanweegens schout en
geregte van Alblasserdam.

De ingezetenen van Alblasserdam hebben van alle oude tijden ongestoort genoten de vrijdom
van den stapel welke vanweegens de stad Dordregt werd gevergt van de goederen van
koopluijden met haare waaren en koopmanschappen van boven komende en voornoemde stad
Dordregt passerende, zijnde ten dien eijnde aan de ingezetenen van Alblasserdam, door de
perzoonen in den voornoemden dorpe daertoe gequali ficeert, bil liet verleent dat de goederen
anders den stapel subject tot Alblasserdam van ingezetenen aldaer woonende waeren
ingeladen, op vertoon en ov ergeven van welk billiet aan de uij tleggers van de stadt tot de wagt
gecomitteert, deselve goederen onverhinderdt zijn doorgepasseert zonder eenigsints
opgehouden of eenige de allerminste geregtigheijd hoe ook genaamt daarvan is affgenomen
off af fgevordert  gewerden.
Dog zedert eenige korten tijd herwaards heeft den kapiteijn van den uij tlegger van den stapel
tot Krimpen, zeggende door den superintendent v an den stapel daertoe te zijn gelast, kunnen
goedvinden eenige klei jne vaartuijgen met willigeri js en teenen of band, bij ingezetenen tot
Alblasserdam gelaeden en met behoorlijke billietten gemunieert, aan te houden en de schippers
derselver te noodzaaken nae Dordregt te reijsen en aldaer te doen verstapelen off  de
geregtigheeden te doen betalen die anderen, de voornoemde vri jheijt niet hebbende,
desweegen gewoon zijn te betalen.
En alzoo de voorsz. behandeling is eene notoire nieuwigheijdt en  vexatie die door de
ingezetenen van Alblasserdam niet kan werden geleden, zoo werden hunne Ed. groot Agtb. op
't ernstigste verzogt bij  resolutie ordre te willen stellen,  dat de voorsz. nieuwigheijt  en
/205/ vexat ie moge werden afgeschaft, dat dus de goederen van ingezetenen van
Alblasserdam, als voor deesen op 't exhibeeren der voorgenoemde bi llietten zonder eenige
ophouden, vrij en onverhinderdt mogen passeeren en dat aan de perzoonen welke aangehaald
zijn de afgevorderde penningen moge werden gerestitueerd en hun schade en verlet
goedgedaen.
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[250. 20 december 1763, conventie stapelrecht Dordrecht]
Resolutie genomen op Maandag den 20en
December 1763.

Door den schout gerapporteerd zijnde, dat hij nae 't overgeven der memorie boven genoemt,
nopens de exemptie van den stapel, met de heeren secretaris Karsseboom en pensionaris
Bosschaert, door Heeren Burgemeesteren van Dordrecht daertoe gecommitteerd,
verscheijdene conferentien waeren gehouden en concepten van convent ien geformeerdt om
den vrijdom van den stapel voor deesen dorpe (alsmede voor Alblas en Papendregt
waervooren voornoemden onsen schout zig mede hadde geinteresseert) te houden.
Waerop denselve een concept-conventie communiceerden, waerinne en mede Heeren
Burgemeesteren alleen hadden verclaerd genoegen te kunnen en zullen nemen, 't welk
geexamineerd zijnde, is 't zelve nae gehouden deliberatie bij den geregte mede goedgekuert en
den voornoemdem schout gelast de sluijting vandien ten spoedigsten te effectueren, luijdende
't zelve en is onderteekent als volgt:
/206/
Tot wegneminge van de di fferenten tusschen Burgemeesteren en Regeerders der stad
Dordrecht ter eenre, en schout en geregten van 't dorp Alblasserdam ter andere zijde, eenigen
tijd herwaerts ontstaen ter occasie van de exercitie van het stapelregt de gemelde stadt
competeerende, is tusschen Burgemeesteren en Regeerders voornoemt en gemelde schout en
geregten geconvenieerd en overeengekomen, gelijk geconv enieerd word en overeengekomen
is bij deese, dat uijt consideratie van de geringe importantie der producten den stapel der stad
Dordrecht subject onder Alblasserdam wassende, deselve producten van 't gemelde dorp,
vervoerd sullen mogen worden sonder dieswegens de andersints verschuldigde stapelrechten
te betalen.
Dat ten eijnde van dese vergunning geen misbruijk worde gemaakt, de ingezetenen van
Alblasserdam, wanneer eenige van de voorsz. goederen den stapel subject vervoerd zullen
worden, gehouden zullen zijn zig te Alblasserdam of Alblas om een v rij billi jet te addresseeren
aan zoodanige perzoon als daartoe door Burgemeesteren en Regeerders der stad Dordrecht
aangesteld en in een van de voorsz. dorpen altoos gehouden zal worden, en aan deselve te
verklaaren, dat de v ervoerd moetende worden goederen waarlijk onder Alblasserdam
gewassen zijn, met bijvoeginge van de plaatse naar welke deselven vervoerd moeten worden,
welke verklaaringe de gemelde ingezetenen verpl igt zullen zijn ter requisitie van
Burgemeesteren en Regeerders voornoemt (desnoods) met solemneelen eede nader te
bevestigen. En dat voorts ten eijnde de officieren en andere bedienden in dienst van den
stapel, kunnen weeten en naargaan welke goederen onder Alblasserdam gewassen zijn, aan de
vervoerders derselver goederen conform de verklaeringe door de ingezetenen van de gemelde
dorp gedaen, gegeeven zal worden een certif icatie van den volgenden inhoud.

Compareerde voor mij ..., als daartoe door de Ed. Groot Achtbaere Heeren Burgemeesteren en
Regeerders der stad Dordrecht gequalificeert, /207/ ..., woonende onder Alblasserdam, welke
verklaerde, dat . .. door schipper ... vervoerd moetende worden naar ...,  waarlijk onder
Alblasserdam gewassen zijn. Actum etc.

Zullende de ingezetenen van 't gemelde dorp, of de vervoerder van goederen op 't zelve dorp
gewassen, met geene certificatien voorsien, niet jouisseren van den vrijdom aan 't gemelde
dorp bij deese conventie toegestaan, maar volgens 't 73en art. van de ordonnantie van Keijser
Karel van den 4en Juli j 1541 gestraft worden, ten waare zijlieden door een onvoorsien toeval
verhinderd geworden zijnde, sig v an de bovengemelde cert ificatie te voorsien en diesweegens
aangehaald wordende, binnen twaelff uuren na de aanhalinge, soodanige certi ficatie aan den
kapiteijn van de stapelregt komen te exhibeeren..
En ten eijnde deese onverbreekeli jk naergekomen worde, zullen van deselve twee
eensluidende en wedersijds behoorlijk onderteekende acten worden gemaakt, om op de
respective secretarien gecustodieerd te worden.
Aldus gedaan, gearresteerd en geconvenieerd op den v ier en twintigsten Januarij seventien
honderd drie en sestig,
(en is geteekent)

Uijt naam van Burgemeesteren Uijt naam van schout en geregten van
en Regeerders der stad Alblasserdam,
Dordrecht P. Pijl, secretaris, 1763
(secretaris absent)
J. Perduijn

NB. den teekenaer Mr. Jasper Perduijn was doen thesaurier der stad Dordrecht.
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[251. 11 februari 1763, 
Op Vrijdag den 11en Februarij 1763 geresolveert,

de bovenstaande conventie bij publicatie voor de kerk alhier aan de ingezetenen te
communiceeren,  ten eijnde zig daarnae te kunnen
gedragen, ten welken eijnde de volgende publicatie is geconcipieerd en gearresteerdt,  om op
Zondag den 13en deser te werden gedaan.
/208/
Schout en geregten van Alblasserdam maken door desen bekend, dat door het sluijten van
sekere conventie tussen de Ed. gr. Agtb. Heeren Burgemeesteren der stad Dordrecht ter eenre,
en schout en geregten voornoemt ter andere zi jden, de ingezetenen van Alblasserdam als voor
deesen vrijdom zullen genieten van het stapelregt in het verv oeren van haere goederen tot
Alblasserdam gewassen, dog geene andere, dat om voornoemde v rijdom te genieten de
ingezetenen zig zullen moeten vervoegen aan den secretaris alhier (als daartoe alleen bij
voornoemde Heeren Burgemeesteren geauthoriseerdt) en van deselve te versoeken en ligten
eene certificatie off v rijbilliet voor vervoerd moetende werden goederen en dat om al le frauwde
voor te komen de ingezetenen ten allen tijde (des gerequireerd werdende bij Burgemeesteren
voornoemt) onder eede zul len moeten verclaeren dat de vri j vervoert werdende goederen
waerlijk onder Alblasserdam gewassen zijn, en dat in cas imande voornoemde goederen
zonder het voornoemde vrijbilliet vervoert off bevonden werd een valse verclaering gedaen te
hebben, zal verbeuren de boeten en peenen gestatueert bij de ordonnantie van Keijser Karel
van den 4en Junij 1541 art. 73, waernae een ider zig kan reguleeren. Voorts kan een ider die in
den voorleden jaere 1762 eenig stapelrecht heeft moeten betaelen off consigneren 't zelve
mede opgeeven aan den secretaris, die daervan een lijste zal formeeren om de restitutie van
voornoemde geconsigneerde penningen te kunnen erlangen.

Gepubliceert op Zondag den 13en februarij 1763. Zegt het voort.

/209/
[252. 11 februari 1763, grati ficatie]
Op voornoemde 11en Februarij 1763 door 't vol le collegie en met eenparigheijd van stemmen
geresolveerdt, omme, en ook dadelijk v erleend, ordonnantie van betaling op den kerkmeester
Wouter Spruit, ten behoeven van Ds. Cornelis Brinkman, van een hondert en tien gulden, in
consideratie van het wel waarnemen van zijn dienst in den voorleden jaare 1762, conform de
resolutie van den 19en Maart 1757.

Den 31 januari 1764 in voegen voorsz. verleendt. 

[253. 31 januari 1764, Blokweerse molen
Op dato gedelibereerd zijnde over den staat van den Blokweersen watermolen, is
goedgevonden den fabrijk Pleun den Braanker te verzoeken na genomen inspectie en visitatie,
een chiering van kosten te maken van de noodige reparatie aan voornoemde molen. Alsmede
wat de kosten meerder zouden importeren als men in de plaats van den ouden wip een nieuwe
agtkant deede maken, dewijl as, roeden, raden en ander gaand werk, goot en back alle goed
zijn en in het nieuwe agtkant gebruijkt kunnen werden.

[254. 21 maart 1764, Blokweerse molen
Op den 21en Maart 1764, schout en scheepenen vergaderd zijnde, is door den fabrijk den
Braanker gerapporteerd, dat hij na nauwkeurige v isitatie van den Blokweerse molen, ter
presentie van eenige scheepenen en den secretaris gedaan, de defecten welke noodig
gerepareerd dienen, hadde opgenomen, en daarvan eene chier ing gemaakt, waervan de
kosten /210/ zouden beloopen f. 1450 gulden. Dat bij  hem mede een chiering was gemaakt v an
de kosten die tot het maken van een nieuw agtkant in plaats van de oude wipmolen, dewelke
beloopt eene somma van f. 4370 gulden, sulks dese twee chieringen maar verschillen f. 2920
gulden.
Waerop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden de ingelanden van den Blokweer te samen te
doen komen op Zaturdag den 31en deser om over 't  voornoemde onderwerp te delibereren en
reseolveren, en ter dien eijnde op eerstkomende Zondag 't zelve bij publicatie voor de kerk
bekent te maken, zijnde ten dien eijnde de volgende publicatie gearresteerdt.

Schout en geregte van Alblasserdam, met den waarsman van Blokweer, maaken bij deezen
bekend, dat door haar sijnde doen examineeren de noodzakel ijke reparatien aan den
watermolen van Blokweer, deselve zeer zwaar en kostbaar werden bevonden, en dat deselve
gedaan zijnde nog maar een oude molen bl ijft, dat  deselve vervolgens een ciering hebben
doen maaken wat meerder kosten verei jst zoude werden als in plaats van den ouden
wipwatermolen een nieuw agtkant wierde gestelt. En dat bevonden werd, dat den nieuwen
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agtkant geen 2900 gulden meerder zal komen te kosten dan de reets noodige reparatie aan den
ouden moolen te doen, tot welke noodige reparatie in 't afbreeken van 't oude werk apperent
nog meerder bijvallen sullen komen, dat des bij  hen zeer in consideratie is gekomen, of f het
voor het intrest en voordeel van den Blokweer niet soude strekken over te gaan tot het maaken
van een nieuw agtkant, waardoor men in 't v ervolg eens van de swaare reparatien die /211/
telkens aan den ouden wip komen te vallen, bevrijd zoude zijn en daarom hebben
goedgevonden een bijeenkomst v an alle de ingelanden van den Blokweer te beleggen teegens
Zaturdag eerstkomende den 31en deser maant Maard 1764, des namiddags ten v ier uuren, ten
huijse van Vogelzang, hospes op den Dam alhier, om alsdan aan de ingelanden verder noodige
opening van saaken te geeven, om daarop door deselve bij meerderheijd van morgentaalen te
werden geresolveerd zoo bevinden zul len ten meesten diensten van den Blokweer te behooren,
zullende als na gewoonte verstaan werden, dat de agterblijv enden zig bij de meerderheid der
presenten zijn voegende.

[255. 31 maart 1764, geen nieuwe Blokweerse molen]
Op den 31en Maart 1764 de voorsz. convocatie gehouden, en door den schout geproponeerd
zijnde aan de presente ingelanden als in de vorenstaande publicatie vervat, is door veruijt de
meerderheijdt gestemt, om den ouden molen te repareren, en dus geen nieuw agtkant te
zetten.

/212/
[256. 9 augustus 1773, gratificatie voor ds. A. Breur]

Resolutie genomen bij 't v olle collegie v an den
geregte, op den Augustus 1773.

Schout en geregten van Alblasserdam hebben op het voorstel van den schout, nae gegeven
communicat ie en bekomen goedvinden van den Wel Ed. Gestr. Heer deser Heerlijkheijd,
goedgevonden en verstaan, omme in consideratie van de getrouwe iver en vigilantie met
welken de Wel Eerwaerde Heer Anthonius Breur, predicant deser gemeente, betoond in het wel
waarnemen van alle de deelen van zijnen dienst, nae 't voorbeelt van hetgeene aan zijn
voorzaat is gegeven, dat aan deselve bij prov isie jaarlijks tot  een don gratuit off vrijwillige gift
uijt de middelen van de kerk te doen betalen door de kerkmeester in der tijd, op ordonnantie
van den schout en ten minsten drie scheepenen, en niet anders, een somma van een hondert
en tien gulden, alles op den voet als hetselve bij resolutie van deesen geregte van den 19en
Maart 1751 aan zijn genoemde voorzaat is geaccordeert. Actum bij het vol le collegie op den
9en Augustus 1773.

In kennisse van mij,
Cornelis Pijl, schout, 1773

/213/
[257. 26 mei 1782, bidstonden]
Op den 26en Meij 1782, schout en geregten van Alblasserdam ontfangen hebbende zeekere
missive van den Heer Bailliuw van Zuijt  Hollandt, houdende woordelijk:

Eerzame goede vrinden,
Nadien hun Ed. Groot Mogenden, de Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt, in
overweging genomen hebbende de pligtel ijke nootzakelijkheijd om in de tegenwoordige
tijdsomstandigheijd den goddelijken zegen en bijstand over de regtvaardige wapenen van den
Staat tegen den vijand af te smeeken, goedgevonden hebben mij als Baill iuw van Z. Hollandt
aan te schrijven, ten eijnde de noodige ordres te stellen tot het houden van maandelijkse
beedestonden, op zoodanige wijsen als naar de constitutie van het district der voors. bail liuage
bevonden zouden worden te behoren, om God Almagtig vuurigl ijk te smeeken, dat het hem
behage de regtvaardige wapenen, door den Staat tot desselfs verdediging en ter bescherming
van haardsteden en altaaren opgevat, met Zijne genadige bestand en goddelijke hulpe te
bekronen, deselve allesints gelukkig en voorspoedig te maken, en de middelen welke
aangewent worden tot afbreuk van een vijandt, die met verbreeking van de trouw der plegtigste
verbonden, de Republicq zoo onverhoeds als onregtvaardig heeft aangevallen, dermaten te
zegenen, dat deze oorlog eerlange met een eerli jke, welverzekerde en duurzame vreede
verwisselt moge worden.
Zoo ist, dat uijt kragten en ingevolgen de voorsz. aanschrijving,  uit naam ende vanwegens
hoog gemelde Hun Ed. Groot Mogende begeeren, dat /214/ ten eijnde hier voore gemelt,
binnen de respective ambagtsheerlijkheden onder den bedrijve van Zuijt  Holland ressorterende,
maandelijkse beedestonden zullen werden gehouden, te beginnen met de eerste woensdag in
de maand Junij eerstkomende, des namiddags ten vijff uure, en vervolgens maandelijks
daarmede te continueren, begerende wijders dat Ulieden dezen tijdelijk zult doen publiceren, en
alle contraventie te beletten, op poene bij de contraventeurs te verbeuren, waartoe wij
verlatende, bevele Ulieden de bescherminge Godes, en bli jve,
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Eerzaame goede vrunden
Dordrecht den (onder stond)
24 Meij 1782 U.L. zeer genegen vrund,

(getekent) B. van den Zantheuvel

Waarbij  was ingeslooten zekere publicatie van off op naam v an Bailliuw en mannen van den
Ed. Hove en Hooge Vierschaar van Zui jt Holland, waarin striktel ijk wort verboden allerlei j bouw-
en handwerk, tappen, speelen etc. op een boeten van v ijff  en twintig gulden.
Waarover bij de meesten schouten van Z. Holland zeer veele bedenkingen zijn gerezen, off
deze briev moest worden gepubliceert zooals dezelve was luijdende, dan of f er eenige
verandering in die zaak moest worden gemaakt, waarop commissarissen van voornoemde
schouten gedelibereert hebbende, goedgevonden hebben het advies van de heer advocaat  Van
der Mei j te hooren, die van gedagten was, dat noodwendig eene generale convocatie moest
worden gedaan, welke geschiet zijnde, de meeste schouten van Zuijtholland zijn gecompareert
op Zaturdag den 1en Junij  /215/ 1782 in het regthuijs van Papendrecht bij Sijmon Kui jpers,
benevens de heer advocaat Van der Meij, en de heer ..., schout van Sprang in de Langstraat,
alwaar door de present zijnde heeren eenparig is geresolveert de briev van de heer Bailliuw
van Zuij t Holland te houden voor noti ficatie of f aanschrijv ing, als houdende den voornoemde
heer Bailliuw van Zuijt Holland in dezen niet bevoegt tot het stellen van nadere ordres off
bepalingen van tijd, en om ider in den zijnen op naam van schout en geregten eene nadere
publicatie te doen tot het houden van voorbeedestonden, met verandering van het uur, naar de
meeste convenient ie van ider der respective districten, alsmede de ingeslootene publicatie,
welke was zonder eenige subscriptie, niet te doen publiceren, en om v erder 't vorenstaande
geresolveerde ider in den zi jne over te brengen.

[258. 2 juni 1782, bidstonden]
Resolutie genomen den 2en Junij 1782 bij  schout en
geregte van Alblasserdam met voorkennis en
goedkeuring van den Wel Ed. Geb. Ambagtsheer.

Door den schout en den geregten voorgesteld zijnde, dat zekere missive v an den heer Bailliuw
van Zuijd Holland had ontfangen, houdende (fiat insertio) en aan haar gecommuniceert t'geene
daar ontrent was gedaan en de bedenkingen en resolutie van de gezamentli jke schouten van
Zuijt Holland,  genomen den 1en dezer maand Junij 1782, hiervoore geregistreert, namelijk tot
het ordre stellen en doen publiceren en fixeren van den ti jd tot het houden van beedestonden,
en nadere schikking des aangaande, ider in zijn district, is met voorkennenis en /216/
goedvinden van den Wel Edele geboren Ambagtsheer eenparig bij de present zijnde leeden
geresolveert tot het doen van een publicatie vanwegen den Wel Edele gebooren Ambagtsheer,
schout en geregten van Alblasserdam, luijdende als volgt:

Den Wel Edele gebooren Ambagtsheer, schout en geregten van Alblasserdam, gedelibereert
hebbende op zeekere missive van den Heer Bailliuw van Zuijdholland, van dato Dordrecht 24
Meij 1782, houdende, dat haar Edele Groot Mogenden, de Heeren Staaten van Holland en
Westvrieslandt, in overweging genomen hebbende de pligtelijke nootzakelijkheijd om in de
tegenswoordige tijdsomstandigheden den Goddelijke zegen en bijstand over de regtvaardige
wapenen van den staat tegen den vijand aff te smeeken, goedgevonden hebben hem als
Bailliuw van Zuijt Holland aan te schrij ven ten eijnde de nodige ordres te stellen tot het houden
van maandeli jkse beedestonden op zoodanige wijse als naar de constitutie van het district der
voorsz. Bailliuwage bevonden zoude worden te behooren, om Godt Almagtig vuuriglijk te
smeeken, dat het hem behaage de regtvaardige wapenen door den staat tot desselfs
verdediging en ter bescherming van haardsteden en altaaren opgevat, met zijne genadige
bijstand en Goddelijke hulpe te bekroonen, deselve allesints gelukkig en voorspoedig maaken,
en de middelen welke aangewent worden tot afbreuk van een vijandt, die met verbreeking van
de trouw der plegtigste verbonden, de republicq zoo onverhoeds als onregtvaardig heeft
aangevallen, dermaten te zegenen, dat deze oorlog /217/ eerlang met een eerlijke,
welverzekerde en duurzaame v reede verwisseld mooge worden.
Doen te weten aan alle ingezetenen van deze ambagtsheerlijkheijd dat prov isioneel op
woensdag den 5e Junij aanstaande, des avonds ten zeven uuren, met de voors. beedestonden
in de kerk alhier een begin zal worden gemaakt , en daarmeede van maand tot maand, op
deselve dag, tijd en plaats zal worden gecontinueert, lastende en bevelende geduurende de
voors. beedestonden alle huijsen en winkels gesloten te houden, sonder inmiddels eenige
waaren ten toon te stellen, te koopen off  verkoopen, nogte eenig handwerk off  arbeijd te doen,
en verbieden voorts aan alle tappers en herbergiers geduurende de voors. beedestonden het
tappen off zetten van eenige gelagen, alsmede in 't generaal het kolven, speelen, off andere
exercitien, al les op poene bij de contraventeurs te verbeuren van een somma v an drie gulden.
Aldus gedaan, gearresteert en doen publiceren bij den Wel Edele geb. Ambagtsheer, schout en
geregten van Alblasserdam, op den 2e Junij 1782.
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In kennisse van mi j secretaris,
in de kerk gepubliceert Cornelis Alid. Pijl
den 2e Junij 1782

[259. 2 juli 1782, bidstonden]
Op de comparitie van de schouten van Zuijt Hollandt, op den 2e Julij 1782 te Meerdervoort
gehouden, onder anderen geresolveert zijnde, dat  (dewijl van ter z ijden waren geinformeert , dat
den Heer Bailliuw van Zuijt Holland zig bij requeste hadde geadresseert aan Hun Ed. Gr. Mog.,
daarin klagtig vallende over de inobedientie van de schouten en
/218/ geregten van Z. Hol landt, ontrent het houden van de beedestonden, off de bepaling van
de tijd wanneer) mede vanwegen de schouten en geregten v an Z. Holland een request
antidotaal aan H.E.Gr.Mog. te presenteren, waarop hebben ontfangen de volgende missive van
den Heer bailliuw van Zuijt Hollandt,  luijdende:

Eerzame goede vrinden,
Nadien Hun Ed. Groot Mogende, ingevolge hoogst derselver resolutie van den 5e dezer,
hebben goedgevonden, om (hangende de deliberatien van welgemelde Hun Ed. Groot Mog.
over de requeste door mij  alsmede door de respective schouten in den Zwijndrechtsen,
Hoekse, Krimpener en Alblasserwaart, met opzigt tot de gestelde ordres, met betrekking tot het
houden der voors. beedestonden gepresenteert) mij, als Bailliuw van Zuijt Hollandt aan te
schrijven, zoodanig nadere ordres met betrekking tot het houden der voors. beedestonden te
stellen, als met de meesten convenientie van de respective dorpen, ingevolgen de
consideratien daarontrent bij de geregten in te nemen, bevonden zullen worden te behooren,
heb UL. bij dezen van de gemelde resolutie willen kennisgeven, en teffens melden, dat, om de
voors. zaak met al le facili teijt van mijne zijden te behandelen, in plaats van te requi reren de
consideratien van UL. ontrent  de schikking die met opzigt tot het houden der beedestonden
zoude behooren te worden geobserveert, heb goedgevonden de noodige schikking
dienaangaande met betrekking tot het district van derselver dorp off ambagt aan UL. te
deferreren. 
/219/ Waarmeede UL. in de bescherming Godes beveelende, blijven

Eerzame goede vrinden
Dordrecht den UL. zeer genegen vrind,
22e Julij 1782 (getekent) B. van den Zandheuvel

[260. 10 october 1782, brandspuiten]
Resolutie genomen bij schout en geregte van
Alblasserdam ontrent het laten maken van 2 zuigers
op waterpompen aan de brandspuijten, op den 10
October 1782.

Door den schout voorgedragen zijnde aan de geregten off  het niet dienstig en noodzakelijer
was, dat aan ider der brandspuijten van dezen dorpe wierde gemaakt waterpompen off
aanjagers, in plaats van de tans gebruijk t wordende zakken en emmers, om reden dat de
meeste huijsen op den dijk staande, en het water op veel plaatsen daar verre af zijnde, het bij
ongeluk van brand somwijlen zeer moeijeli jk is om behoorlijk gebruijk te maken v an de
brandspuijten, vermits de perspomp altoos in egale hoogte met de sak moet staan, en dus
somwijlen zeer verre van de plaats waar de brand is moet bli jven, en hetwelk door het laten
maken en gebruijken van de aanjagers off waterpompen merkelijk kan worden gefaciliteert,
waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert provisioneel twee uijt den geregte te commi tteren,
om te vernemen tot wat prijs die pompen te bekomen waren, en daartoe gecommitteert  den
/220/ schout, Cornelis Alidanus Pij l, en Adrianus Bakker, schepen van Alblasserdam. Aldus
geresolveert bij het  volle col lege van den geregte van Alblasserdam op den 10e October 1782.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Alid. Pijl

[261. 1 november 1782, brandspuiten]
Resolutie genomen den 1e November 1782, wegens
de aanjagers off waterpompen.

Door den schout en schepen Adrianus Bakker gerapporteerd zijnde, dat hadden geinformeert
bij Jacob Kleij , bekent voor de kundigste brandspuijtmaker van Rotterdam, nopens de prijs van
twee waterpompen met zijn gevolgen, en des denselven ten naasten prijsen bij hem te
bekomen, zoude zijn om f. 650.-.- de twee, is bij eenparigheijt van stemmen geresolveert twee
waterpompen off waterstukken aan de brandspuijten, bi j voornoemde Jacob Kleij te doen
maken, voor voornoemde somma van ses hondert en vij ftig gulden contant geldt, en den
schout verzogt en geauthoriseeert dit te verzorgen, en met den brandspuijtmaker daarover te
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spreken.
Actum in 't col legie van den geregten van Alblasserdam, den 1e November 1782.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Alid. Pijl

/221/
[262. 6 maart 1783, verkoop Zandekensgriend]

Resolutie genomen op donderdag den 6e Maart
1783 bij schout en geregten met den waarsman van
Kortelant.

Door den schout aan de geregte en waarsman van Kortelant voorgedragen zijnde off het  niet
van 't intrest v an de polder Kortelant zoude zijn,  aangezien de hoge prijs der landerijen dat de
Zandekensgriend met zijn annexe avelingen, gelegen in Blokweer, en aan voornoemde polder
Korteland behorende, (en waarvan voornoemde polder zeer weijnig prof iteerde) in het
openbaar wierde verkogt en de penningen daarvan komende weder op intrest wierden belegt,
waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert een generale convocatie van ingelanden van
Kortelant voornoemt te beleggen tegens Zaturdag den 15e Maart 1783 om te verstaan de
intentie van ingelanden voornoemt, ontrent deze zaak en ten dien eijnde de nodige publicatie te
doen.
Actum Alblasserdam den 6e Maart 1783.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Alid. Pijl

Waarop is gedaan de volgende publicatie:
Schout en geregten van Alblasserdam, benevens den waarsman van Kortelandt, van oordeel
zijnde, dat van 't intrest van de polder
/222/ Kortelant zoude zijn, vermi ts de hooge prijs der landerijen, en meer andere redenen, dat
de Zandekensgriend met zijn annexe avelingen, gelegen in Blokweer, aan de polder Korteland
gehorende, in het openbaar wierd v erkogt  en de penningen daarv an komende op intrest
wierden belegt, waardoor die polder jaarlijks een zeker en waarschijnlijk veel meerder inkomen
zoude genieten, hebben geresolveert van deze hunnen gedagten aan de ingelanden kennis te
geven, en compari tie te beleggen van ingelanden van Kortelandt v oornoemd, tegens
eerstkomende Zaturdag den 15 Maart deses jaars 1783, des namiddags ten 3 uuren, ten
huijsen van Adriaan Vogelzang, hospes op den Dam tot Alblasserdam, alwaar dezelve worden
verzogt om over het meeste nut v an de polder in gemelde zaak te spreken en resolveren na
rato der mergentaalen, zullende diegeene, welke niet compareren, verstaan worden te
consenteren in de voorgestelde verkoop, en zig te conformeren met de resolutie van den
geregten daarontrent genomen, off  nog te nemen.
gepubliceert op Zondag Zegt het voort.
den 9e Maart 1783.

/223/
[263. 15 maart 1783, 

Resolutie genomen bij schout en geregten
benevens den waarsman van Korteland op Zaturdag
den 15 Maart 1783.

Op den 15 Maart 1783, ingevolgen gedane publicatie, de ingelanden van de polder Korteland,
off hunne gequalif iceerdens vergadert zijnde ten huijsen van Adriaan Vogelzang, is aan hun
vanwegens den geregte en waarsman van Korteland, Johannis de Jong, voorgedragen en te
kennen gegeven het zeer gering provenue van het stuk landt genaamt het Zandeke, groot in de
verponding v ier mergen, met  zijn annexe avelingen, gelegen in Blokweer, aan de polder
Blokweer behorende, t'welk volgens li jste daarvan gemaakt, geduurende den tijd van v ijff  en
twintig jaaren geen twaalff  guldens vrijgel t jaarlijks bedraagt, dat de essen op t'voornoemde
landt gestaan hebbende, voor het grootste gedeelte waren verpagt, en om voornoemde landen
wederom in behoorlijke staat en gebruijk te brengen en behaveren, een aanmerkelijke somme
zoude worden vereijst, om welke redenen, alsmede in aanmerking genomen de hooge prijs der
landerijen, schout en geregte van Alblasserdam, benevens de waarsluijden van Korteland van
gedagten waren, dat het voordeliger v oor voornoemde polder zoude zijn, de voornoemde
landerijen in het openbaar /224/ te verkopen en de penningen daarvan komende behoorlijk te
beleggen, is zulks bij de gezament lijke present zijnde ingelanden en hunne gequalificeerden
geapprobeert, met verzoek zulks hoe eerder hoe liever te doen.
Waartoe vervolgens bij schout en geregten, benevens de waarsman van Korteland, is
geresolveert het meergemelde stuk land, genaamt het Zandeke, met zijn annexe avelingen in
het openbaar te verkopen en de penningen daarvan provenierende te gebruijken tot aankoop
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van obligatien.
Aldus geresolveert den 15 Maart 1783.

In kennisse van mi j secretaris,
Cornelis Alid. Pijl

[264. 26 juni 1783, verkoop van het Zandeke]
Resolutie genomen bij schout en geregten op den
26e Junij 1783 alsmede authorisatie op den
waarsman Johannes de Jong tot het transporteren
van het Zandeke.

Ingevolgen voorgaande resolutie van den 15e Maart 1783 het stuk landt genaamt het Zandeke
met zijn annexe avelingen, gelegen in Blokweer, op den 22e Maart 1783 publicq aan drie
parceelen verkogt zi jnde, als aan de Heer Cornelis Pijl het  voorste gedeelte om de somma van
f. 420.0.0, het daaraanvolgende gedeelte aan Pieter van Wijen om f. 280.0.0, en het laaste
gedeelte om f. 210 gulden aan Jan Boelen, dus tesamen om een somma v an negenhondert en
tien guldens, ingevolge de conditie van publ ique verkopingen daarvan zijnde. Zoo is bij den
geregten geresolveert den waarsman van Kortelant, Johannis de Jong, te authoriseren, zooals
denselven wort geauthoriseert en gequalif iceert bij dezen, de voornoemde landerijen aan de
koopers vandien wel en wettig te transporteren, en de penningen daarvan geprovenieert te
ontfangen, daarvoor te quiteren en dezelven te beleggen en gebruijken tot aankoop van
obligatien.
Aldus gedaan en geresolveert bij schout en schepenen van Alblasserdam op den 26e Junij
1783.

(w.g.)  Cornel is Alid. Pi jl,  schout en secretaris,
Cornelis Janse Pijl, Cornelis Cornelisse Pijl, Herber
Roon, Krijn de Kraaij,  Dirk de Jong, Gerrit Teeuwe

/226/
[265. 26 februari 1784, nadelig saldo]

Resolutie genomen bij den geregten den 26e
Februarij 1784.

Door den afgetreden schout Cornelis Pijl rekening gedaan zijnde van den ontfang en uijtgeeff
en gehouden administratie wegens de tractementen en andere onkosten, gevallen op het
beroepen van de vroedv rouw, alsmede van de brandspuijten van dezen dorpe (welke rekening
in alle deelen is geapprobeert en gelaudeert, alsmede denselven voor zijne gedaane moeijten
bedankt) is bevonden, dat bij voornoemde rekening den rendant te boven kwam, en het dorp
aan hem schuldig bleeff een somma van f. 430.11.12, waarover gedelibereert zijnde, is
geresolveert tot verval en voldoening van dit  nadeelig slot een omslag te doen over de huijsen
onder Alblasserdam, zoo veel over ider hui js als dezelve in de verponding zijn aangeslagen, en
den gadermeester gelast dezelve penningen te innen en ontfangen, en den schout verzogt
ende geauthoriseert dezelve penningen te gebruijken tot afbetaling van t'nadeelig slot in
kosten, alsmede van de te doene en te hef fen omslag de gemeente bi j publicatie te adv erteren.
Actum in het collegie v an de geregten v an Alblasserdam den 26e Februari j 1786 [bedoeld is:
1784].

In kennisse van mij secretaris, Cornelis Alid. Pijl

/227/
[266. 24 Maart 1784, 

Keure en resolutie gemaakt en genomen den 24e
Maart 1784.

Schout en geregten van Alblasserdam, ontfangen hebbende de volgende missive van de
Heeren Dijkgraaff en Hoog Heemraden van den Alblasserwaat, luijdende als volgt:
[Hieronder is de rest van de bladzi jde, evenals het eerste stuk van de volgende leeg gelaten.
Kennelijk de plaats waar de inhoud van deze missive moest worden overgeschreven.]

/228/
[267. 18 januari 1786, brandspuiten]

Resolutie genomen bij den geregte van
Alblasserdam den 18e Januarij 1786.

Door den brandspuijtmaker Jacobus Kleij , ingevolge de resolutie van dezen geregte van den 1e
November 1782, twee nieuwe waterpompen voor de brandspuijten van deezen dorpe gemaakt
zijnde, en den 15e September 1785 gelevert, welke na examinatie en proberen derselven zijn
goedbevonden, is geresolveert  dezelve te betalen, en vermi ts geen penningen voorhanden
zijn, den schout verzogt de penningen provisioneel te verschieten en geauthoriseert de betaling
te doen, ter somma van seshondertvijftig gulden voor de pompen en twee gulden tien stuijvers
voor verdere verdiensten.
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Actum Alblasserdam bij 't vol le collegie van schout en schepenen den 18e Januarij 1786.
w.g. Cornelis Janse Pijl, Cornelis Cornelisse Pijl,
Krijn de Kraaij, Gerrit Teeuwe, Wouter Spruijt

/229/
[268. 25 augustus 1786, hondsdolheid]

Resolutie genomen den 25e Augustus 1786 wegens
het vastleggen der honden.

Door den schout voorgedragen zijnde of f het niet noodzakeli jk zoude zijn, vermits het
algemeen gerugt was, dat een dolle off  rasende hond had gelopen, dat alle de honden wierden
vastgelegd. Daarop eenparig geresolveert te keuren en te ordonneren dat alle honden onder
deze jurisdictie zullen moeten worden vastgelegt en geen honden langs de wegen zullen
mogen loopen, op verbeurte van drie gulden voor den eijgenaar, en dat de honden zullen
worden doodgeslagen, en daarvan de nodige publicatie te doen.
Actum Alblasserdam den 25e Augustus 1786.

In kennisse van mij secretaris, Cornelis Alid. Pijl

Publicatie tot v oornoemde resolutie.
Schout en geregten van Alblasserdam, vernomen hebbende, dat alhier een dolle off  rasende
hond heeft gelopen, en veele honden gebeten, waardoor droevige gevolgen kunnen
voortv loeijen, ordonneren en gelasten dieshalven, dat alle honden onder deze jurisdictie,
gedurende den tijd van v ier weken moeten worden vastgehouden, aan bekwame kettingen, ook
geen honden vast te leggen langs eenige wegen, stoepen off steegen, alwaar passagie van
mensen off vee, en alles op een boeten van drie gulden, te verbeuren bij den eijgenaar van
den hond, wordende bij dezen een ider gequalificeert en den bode gelast de loslopende off
langs wegen, stoepen off steegen leggende honden doot te slaan, en zullen
desniettegenstaande de eijgenaars in de boeten vervallen zijn.
Gepubliceert op Zondag den                  Zegt het voort
28e Augustus 1786

/230/
[269. 4 october 1786, inkwartiering]

Resolutie genomen den 4e October 1786 wegens de
inquartiering van 2 compagnie husaren.

Schout en geregten van Alblasserdam, op den 1e October 1786 aanschrijving bekomen
hebbende van de Heer Rijngrave van Zalm, als geshargeert zijnde door Hun Edele Groot
Mogende, de Heeren Saaten van Holland en W estvriesland, met het commando over de
troepen gecantonneert staande te worden, tussen Lek en de Maze, dat nog deze week twee
compagnie husaren zoude komen cantonneren in Alblasserdam, om aldaar eenige dagen te
blijven, hebben in aanmerking van de schaarsheijd van voeragie voor het vee, en het groot
ongerieff dat daardoor aan de ingezetenen, en vooral aan de veehouders zoude veroorzaakt
worden, en waardoor deze last zeer ongelijk zoude worden gedragen, geresolveert bekwame
stallen voor de paarden en logement voor het volk ten gemeene kosten van het  dorp te huuren,
alsmede eenig quantiteij t hooij te kopen, en hetzelv e voor de door het land gefixeerde prijs aan
de ruiterij uij t te deelen en de kosten daarop vallende ov er de huijsgezinnen om te slaan,
alsmede om van deze resolutie aan de ingezetenen bij publicatie kennis te geven, ten dien
eijnde dat diegeene, welke met deze resolut ie zig niet conformeren, off  in den omslag niet wilde
dragen, en liever de inquartiering te zijnen hui jse verkoos, zig op maandag den 10e dezer
maand October 1786 konde vervoegen in het regthuijs alhier des morgens ten 10 uuren, off dat
dengeene, welke zig niet komen aanmelden, verstaan zullen worden in voornoemde omslag te
hebben geconsenteert.
/231/ Aldus gedaan en geresolveert bij  den geregten van Alblasserdam op den 4e October
1786.
[Dan volgt een lege bladzijde met de kop "Publicatie".]
/232/
Dewijl na het doen der vorenstaande publicatie niemand tegen de resolutie heeft geopponeert,
ende alzoo verstaan moet werden de ingezetenen v an Alblasserdam zig ontrent de
inquartiering van de husaren met de schikking en resolutie van den geregten te conformeren en
te approberen, hebben den geregten geresolveert den schout te verzoeken en te qualificeren
op de best mogelijke en menageuste wijse, de husaren te inquartieren, alsmede bedding als
anders voor hun aan te koopen en het nodige daarontrent te verrigtten en de onkosten
deswegens vallende, alsmede van de huur der stalling, om te slaan over de huijsgesinnen van
dezen dorpe.
Actum Alblasserdam 28 November 1786.

/233/
[270. 15 januari 1787, roeren van de trom]
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Resolutie genomen bij schout en geregten ontrent
het beantwoorden van de missive van de Vierschaar
van Zuijd Hollandt.

Ontfangen zijnde eene missive van Balliuw en mannen van den Edele Hove en Hoge
Vierschaar van Zuijd Holland, luijdende als volgt:

Edele Agtbare Heeren,
Den Heer Balliuw van Zui jd Holland, ambtshalv en bezig zijnde onderzoek te doen na de
voorgevallene tumultueuse bewegingen te Alblasserdam in den avond van den 27e October
des laastverlopen jaars, is het ons uijt diverse attestatien deswegens in onse vergadering
laastleden vrijdag ingewonnen, niet alleen evidentelijk dat, ten gemelde tijde, de trom geroert
is, maar uijt de v oor ons gedaane erkentenis van den op onsen last provisioneel gegijselde Job
van Gelder, bui jten alle contestatie gesteld,  dat zulks door den persoon, zig noemende
Vleugelman bode, en in ti jd van nood tamboer bij zeker gewapend genootschap binnen UwEd.
Agtb. dorp, verrigt is geworden, en zulks, zoo hij heeft voorgegeven, op uijtdrukkelijke last van
den Heer Leonard Pijl, commandant van 't /234/ voors. genootschap. Dan, daar ons tevens uijt
de particuliere correspondentie door den welgemelde heer bailliuw, ambtshalv en over de
gezegde bewegingen met den heer schout Pijl gehouden, kennelij k is geworden, dat volgens
opgaven van gemelde heer schout aan den heer commandant voornoemt, door Job de Gelder
verzoek gedaan zijnde om den trommel,  hetzelve verzoek is van de hant gewezen, dog door
Job de Gelder met nog andere persoonen herhaalt zijnde, de trommel toen is medegenomen
en geroert, is het ons van de uijtterste noodsakelijkheijd voorgekomen van UwEd. Agtb. bij
desen eenige elucidatie te verzoeken, off namentlijk UwEd. Agtb.,  wien wij als de wettige
Magistraat van den dorpe van Alblasserdam alleen bevoegt rekenen om zoodanige ordres te
geven, waardoor gewapende ingezetenen in tijd van uijtterste nood tegen hunne mede-
ingezetenen worden in beweging gebragt, in dezen zijn gekent, en aan den heer commandant
Pijl, 't zi j mondelinge, 't  zij schriftel ijke last tot het doen roeren van den trom hebben gegeven,
dan wel off de trom geroert  zij door den voornoemde zig noemende tamboer op last v an den
heer commandant, buijten kennis en medeweten van UwEd. Agtbaarheden eigener authoriteijt
aan denselven gegeven, dan eijndelijk off de meergenoemde tamboer en de personen die zig
met hem na den heer commandant om den trom te verzoeken hebben begeven, denzelven
hebben medegenomen, en geroerd tegens de zin en wil en zonder vrijwillige /235/ vergunning
off last vanwegens UwEd. Agtb. hem door den commandant gegeven, terwijl wij tegeli jk van
UwEd. Agtb. verzoeken de opgaven der namen van de gemelde personen, welke zig nevens
de meergemelde tamboer gevoegd hebben tot het helpen v ragen en medenemen van dien
trom.
Wij twijffelen niet off UwEd. Agtb., die bij de publicatie van den Souverain van 23 Februarij
1786 ook gelast zijn op de naarkoming daarvan na hun vermogen te waken, zullen zulks wel
gelieven te doen, en tevens aan den Heer Balliuw van Zuijt Holland ambtshalven wel willen
doen toekomen, gelijk  wij tevens instanteli jk verzoeken zoov eel Uw Ed. Agtb. immer zal
mogelijk zi jn, behoorlijke bewijzen dat  er waarlijk eenige personen van Alblas, en dan welke?,
zig op den 27e December 1786 in de herberg te Alblasserdam brutaal aangesteld, Orange
boven geroepen, en vervolgens op straat komende eenige van Uw Agtb. ingezetenen, en
welke?, met messen hebben aangevallen en vervolgt, al hetgeene ons door welgemelde Heer
Bailliuw van Zuijt Holland is gecommuniceert door den heer schout Pij l in een missive van den
8e dezer aan zijn Wel Edele gestr. te zijn berigt, door zijn Ed. vernomen te zijn, dog waarvan
ons tot nog toe uijt alle de deswegens reets ingewonnen attestatien verder niets is gebleken.
De bevordering en handhaving eener prompte en onpartijdige justitie, gepaard met de ons zoo
duur aanbevolen zorge voor de rust en
/236/ eensgezindheijd onder de goede ingezetenen, dringen ons aan, om UwEd. Agtb. te
verzoeken ten spoedigste, en voor aanstaande woensdagmorgen ten 10 uuren, wanneer wij
onse besoignes hierover zouden hervatten, een dui jdelijk en gedetail leert berigt ontrent het een
en andere te doen toekomen, voor zooverre UwEd. Agtb. dan reeds zoude mogen hebben
kunnen ervaren, maar vooral nopens de omstandigheden van de roering van de trom, terwijl
voorts tegen vrijdag voor 10 uuren verder aan ons zoudt kunnen suppediteren t'geen UEd.
Agtb. nader ten dienste van de justi tie zoud mogen hebben kunnen ontdekken.
Waarmede wij UEd. Agtb. in Gods bescherming bev elende blijven,

Edele Agtbare Heeren
Dordrecht den 15e Januarij UwEd. Agtbare goede vrinden Bail liuw en
1787 Mannen van den Hove en Hooge Vierschaar van

Zuijd Holland.
Ter ordonnantie van dezelven,
(getekent) J.J. Perduijn, secretaris

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden daarontrent, en wel speciaal wegens de korte
bepaling der tijd, de gedagten en adv ies van een deskundig persoon in te nemen, en den
secretaris verzogt na ingenomen advies een conceptantwoort te formeren.



-129-

Actum Alblasserdam 15 Januarij 1787.

/237/
[271. 17 januari 1787, antwoord aan de baljuw]

Resolutie genomen bij schout en geregten wegens
het antwoord aan de Vierschaar.

Is gehoort het rapport en ingevolgen resolut ie van gisteren 15 Januarij  1787 ingenomen advies
van kundigen personen, alsmede het conceptantwoort op den missive van Bailluw en mannen
van den Edele Hove en Hooge Vierschaar van Zuijd Holland bij ons den voornoemden 15e
januarij 1787 ontfangen, gedel ibereert zijnde, is goedgevonden te geven een provisioneel
antwoort en af te zenden de volgende missive, lui jdende:

Edele Agtbare Heeren,
Wij  hebben uijt het eijnde van UwEd. Agtb. missive, op gisteravond ontfangen, gezien, dat van
ons een duijdelijk en gedetailleert berigt ontrent het daarbij gemelde gevordert wort, en wel
binnen zekere korte tijd, ov er welke gracieuse bepaling wij ons niet zullen uij tlaten, maar de
eere hebben te antwoorden, dat wij aan het verzogte binnen zodanige korte en bepaalde tijd
niet kunnen voldoen, zoo wij al bij nadere deliberatie mogten besluijten tot al  zulke eijnden
gebruijkt te kunnen worden, dan zullen UwEd. Agtb. ons nader antwoort zoo spoedig ons
doenlijk zij laten toekomende, UwEd. Agtb. inmiddels vrindel ijk bedankende voor de
herinnering van onsen pligt  waarvan de wijse van betragting van ons en niet van UwEd.
Agtbare voorschrif t onses
/238/ erragtens afhangt. Waarmede wij UwEd. Agtb. in Gods bescherming bevelende, bli jven,

Edele Agtbare Heeren!
Alblasserdam UwEd. Agtb. dw. dienaren
17e Januarij 1787 schout en geregten van Alblasserdam.

Ter ordonnantie van dezelven, 
Cornel is Alid. Pi jl,  secretaris.

En is wijders geresolveert vorenstaande missive door den bode aan de Vierschaar te zenden.
Actum Alblasserdam den 17e Januarij 1787.

Ter kennisse v an mi j secretaris,
Cornelis Alid. Pijl

/239/
[272. 3 augustus 1787, financiering waterpompen brandspuit}

Resolutie genomen bij den W el Ed. geb.
Ambagtsheer, schout en geregten van Alblasserdam
op [vrijdag] den 3en Augustus 1787

Alzoo door den aankoop van twee waterpompen aan de brandspuijt van dezen dorpe 't zelve
onder anderen, daardoor mede met schulden is belast geworden, en om welke te betalen
geene genoegzame penningen voorhanden zijnde, zulks bij omslag over de ingezetenen off
leening, zoude moeten worden gevonden, alles 't welk zoo spoedig niet anders dan tot
merkelijk beswaar voor de ingezetenen konde geschieden, en dewijl bevonden wort, dat bij
slote der kerckerekening door den kerkmeester Johannis 't Hoen op heden gedaan, de kerk te
boven komt een somma van f . 341.10.8, welke penningen tot nog toe niet benodigt z ijn, soo
hebben schout ende geregten van Alblasserdam voornoemt, op 't voorbeelt van v roegere tijden
en om zooveel mogelijk voor de ingezetenen draaglijk te maken, met communicatie, overleg
en goedvinden van den Wel Edele geb. ambagtsheer en kerkmeesteren van Alblasserdam,
geresolveert gemelde penningen, zoo verre die zul len kunnen strekken, te amploi jeren tot
voldoening van de penningen tot aankoop van gemelde waterpompen gebruijkt en verschoten
en mitsdien den kerkmeester Johannis 't Hoen te authoriseren en te gelasten, zooals
authoriseren en gelasten bij dezen, de gemelde somma van driehondert een en veertig gulden
tien stuijvers en agt penningen, onder behoorlijke quitantie over te geven aan den schout alhier,
Cornelis Alidanus Pijl , welke bij resolutie van den 18e /240/ Januarij 1786 was verzogt en
geauthoriseert de benodigde penningen tot betaling van gemelde waterpompen provisioneel te
verschieten, en is verders geresolveert tot verval van 't geene nog resterende is, om te slaan
en te doen heffen eenen omslag over alle de in verponding contribuerende huijsen onder deze
heerlijkheijd,  ter beloop van een halve verponding van ider huijs in te vorderen over dezen
jaare 1787, en ten dien eijnde de gadermeester van Alblasserdam te gelasten, zooals denzelve
wort geauthoriseert ende gelast, de gemelde omslag conform deze resolutie in te gaderen, en
te ontfangen.
Actum Alblasserdam 3 Augustus 1787.

w.g. Cornelis Alid. Pij l, schout en secretaris, Dirk de
Jong, Gerrit Teeuwe, Wouter Spruijt, Jan Mak,
Gerrit Bakker, A.  van Werkhoven
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[273. 3 mei 1788, vergunning tapperij voor Arij Leentvaar]
Resolutie genomen bij schout en geregten van
Alblasserdam op Zaturdag den 3 meij  1788.

Arij Leentvaar, voerman en wonende alhier, zig herhaalde reijsen geaddresseert hebbende aan
ons met verzoek dat aan hem zoude worden verleent actens van admissie om als herbergier en
tapper te mogen 
/241/ tappen wijn, brandewijn en gedisteleerde wateren en bier, onder voorgeven, dat de
passagiers, die bij hem kwamen, om door hem te worden gereden, menigmalen daarna
quamen te vragen, en om verlegen waren, dan in agting genomen zijnde, dat door het verlenen
dier actens de andere herbergiers en tappers onder deze jurisdictie, welke zig daarop hadden
toegelegt en ook in verschei jde omstandigheden daarvan lasten en ongelegenthedens moesten
dragen, merkelijk zouden worden benadeelt, hebben schout en geregten van Alblasserdam
geresolveert om egter zoo veel mogelijk de ingezetenen bevorderlijk te zijn, aan denselven Arij
Leentvaar te verleenen de verzogte actens van admissie, onder conditie dat denselven aan
niemand anders eenige wijn, bier, brandewijn of f andere gedistileerde wateren zoude moge
tappen, als aan passagiers welke bij hem als voerman kwamen om te rijden en bij  hem eenige
tijd uijt dien hoofden zouden komen te vertoeven, en anders niet, en wijders, nadat aan hem
gemelde resolutie was gecommuniceert en door hem alhier in judicis was belooft en
aangenomen geen ander gebruijk van gemelde actens te zullen maken, als voore is gemelt,
geresolveert den secretaris te gelasten, zooals authoriseren en gelast bij dezen, aan gemelde
Arij leentvaar te doen geworden en te depecheren de vereijste actens, egter niet anders dan tot
ons kennelijk wederzeggen toe.
Actum Alblasserdam den 3e Meij 1788.

w.g. Cornelis Alid. Pij l, schout en secretaris,
Dirk de Jong, Gerrit Teeuwe, Wouter Spruij t, Jan
Mak, Gerrit Bakker,  A. van Werkhoven

/242/

[274. 6 augustus 1788, wanbetalers verpondingen]
Resolutie genomen bij schout en schepenen van
Alblasserdam op Donderdag den 6e Augustus 1788.

Door den gadermeester Cornelis Cornelisse Pijl aan schout en geregten te kennen gegeven
zijnde, dat eenige personen in gebreken blijven de verpondingen en andere lasten van
derselver huijsen en landerijen, onder Alblasserdam gelegen, te betalen,  en dat onder anderen
daarin zeer nalatig en in gebreken waren de erven v an Wil lem Bruijgom, Arij Teeuwen en
Willem van Treuren, zoodanig dat hetzelve zonder gevaar niet langer konde worden afgewagt,
is bij schout en geregten voornoemd geresolveert de voornoemde personen nogmaals door den
bode te doen aanzeggen, dat binnen ses weken, off wel voor den 15 September deses jaars
1787 [bedoeld is 1788] moeten komen betalen, off dat derzelver goederen voor de agterstallige
lasten zoude worden geexecuteert, ende ingeval le na verloop van gemelde tijd dezelve niet
komen te betalen alsdan tot de executie over te gaan volgens het octrooij van Hun Edele Groot
Mogende van den ... aan alle de dorpen van den Alblasserwaart verleent.
Actum Alblasserdam den 6e Augustus 1788.

w.g. Cornelis Alid. Pij l, schout en secretaris,
Dirk de Jong, Gerrit Teeuwe, Wouter Spruij t, Jan
Mak, Gerrit Bakker,  A. van Werkhoven

/243/
[275. 12 september 1788, dijkverhoging]

Resolutie genomen bij schout en geregten van
Alblasserdam den 12e September 1788.

Ontfangen een missive van dijkgraaf en hoogheemraden van den Alblasserwaart, waarbij alle
de dorpen van gemelde waart worden geconvoceert tegens den 14 dezer maand September
1788 op het gemeenelandshuijs van den Nederwaart in het Elshout, houdende vooreerst eene
propositie tot het verhogen en verswaren van den Leckdijk v an het Elshout aff tot  aan het
Schoonhovense veer, of f wel van paal 165 tot  paal 246, met eene begroting van kosten en
bijgevoegde peij lleijsten van de verschillende hoogte van onse dijken, met die van den
Krimpenrewaart.
Vervolgens eene communicatie van eene bij hem ontfangen requeste van schouten en
geregten van Nieuw Leckerland, Streefkerk, Gelkenens en Langerak bezuijden de Leck,
tenderende tot dedomagement wegens de kosten der dijken, uijt hoofden van de meerdere
verhoging derzelve. 
En eijndelijk eene communicatie wegens de handelwijze, welke door het collegie is gehouden
nopens de 22 eensluijdende requesten aan 't gemelde collegie gepresenteert, houdende
verzoek dat v ijff  leden uijt het collegie van dijkgraaff en hoogheemraden van den
Alblasserwaart mogen geweert blijven, benevens de berigten en missive van Cornel is Alidanus
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Pijl en Johannis Brooshooft op gemelde requeste, aan 't collegie gezonden, waarop
gedelibereert zijnde, is goedgevonden en geresolveert op gemelde bijeenkomst te committeren
onsen schout Cornelis Alidanus Pijl en de heemraden Gerrit Teeuwe en Jan Mak, en /244/
dezelve te gelasten, zooals dezelve gecommitteert en gelast worden bij dezen, te declareren,
dat die van den dorpe van Alblasserdam in de verhoging en verswaring van den dijk vore
gemelt, zooals de propositie en memorie daarvan is leggende, en overgegeven, niet kunnen
consenteren, maar dat des egter van de grootste noodzakeli jkheijd oordeelen dat den dijk van
paal 198 tot paal 228, zijnde een lengte van 1500 roeden, worde gebragt in eene behoorlijke
gesecureerde staat, en dat de directie daarvan wort overgelaten aan het collegie.
En nopens het tweede punt aangaande het request van schoutten en geregten van Nieuw
Leckerland cum suis, te declareren dat die van Alblasserdam in geene andere vergoeding off
dedomagement kunnen komen ten aanzien der dijkgeslaagdens, als voor zoverre de meerdere
verhoging meerder lasten veroorzaken en in zoo een geval de dijkgeslaagdens op 't
convenabelste te dedomageren.
En wat het derde point aanbelangt te declareren ons met gemelde requesten en gemelde zaak
daarbij verv at, niet kunnen mogen nog in geenerhande wijle kunnen inlaaten.
Actum Alblasserdam 13 September 1788.

w.g. Cornelis Alid. Pij l, schout en secretaris,
Dirk de Jong, Gerrit Teeuwe, Wouter Spruijt, Gerrit
Bakker, Simon Stout, Jan Mak, A. van Werkhoven

[Er ontbreken in het handschrift  kennelijk een of meer bladzijden. Op de nu volgende bladzijde
staat het slot van een inschrijving.]

/245/ Actum Alblasserdam den ... April 1792
w.g. Cornelis Alid. Pijl, Cornelis Cornelisse Pijl,
Herbert Boon, Jan Mak, Symon Stout, Johannes de
Jong, A. van W erkhoven

[276. 8 augustus 1792, weeskinderen V.d. Kuijl]
Resolutie genomen bij schout en schepenen van
Alblasserdam den 8 Augustus 1792.

Door den schout in qualiteijt als oppervoogt en administrerende de goederen ter weeskamer
berustende en mitsdien als oppervoogt en administrerende de goederen van de twee kinderen
van Jan van der Kuijl, genaamt Dirk en Jasper van der Kuij l, bij dezelve geerft van hunne oom
Pleun van der Kuij l, te Batav ia overleden, aan schepenen vertoont zijnde, dat de revenuen van
gemelde goederen niet toereijkende zijn ter alimentatie van gemelde kinderen, en derzelver
moeder (zijnde de vader /246/ reeds lang overleden) van den armen gealimenteert  wordende,
niet in staat was aan dezelve eenige onderstant te doen, waardoor was veroorzaakt,  dat de
aanmerkel ijke verschotten reeds voor gemelde kinderen waren gedaan, en verders te zien was,
dat nog meerdere verschotten zouden plaats moeten hebben, is geresolveert een der obligatien
(voor dezelve kinderen aangekogt) ten laste van Hollant en Westvrieslant, ten comptoire
Dordrecht, ten name van ... in dat ... door den makelaar Gijsbert Visser te Dordrecht te doen
verkopen, en de penningen daarvan komende te gebruijken ter afbetaling van de verschoten
penningen, en voor zooverre kunne strekken, mede te gebruijken tot alimentatie van gemelde
kinderen.
Actum Alblasserdam den 8e Augustus 1792.

w.g. Cornelis Alid. Pijl, Cornelis Cornelisse Pijl,
Herber Boon, Jan Mak, Symon Stout, Johannes de
Jong, A. van W erkhoven
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NB. Niet alle woorden waren in de ter beschikking staande woordenboeken te vinden.
Spelling meestal volgens de tekst van het Resolutieboek.

A
abbandonneren afstand doen van
accorderen instemmen met
acquiesceren genoegen nemen met
adjudicatie gerechtelijke toewijz ing
admissie, acte van acte van toelating, verlof
advenant, naar - in evenredigheid,  in overeenstemming met het vorige
affigeren bekendmaken
affirmeren bevestigen, verzekeren
allegeren aanhalen, naar voren brengen
apostille kanttekening op een rekest, of akte
apparent duidelijk bli jkend
apparentie waarschijnlijkheid
appoinctement beschikking op een rekwest
apprenderen meedelen, berichten over
approberen goedkeuren
arbiteragie, ter - van ter beoordeling van
arresteren bij besluit vastleggen
attestatien getuigenissen
augmentum stipendii tractementsverhoging
autorisatie machtiging, verlening van bevoegdheid
aveling strook land langs een dijk die voor de stevigheid v .d.

dijk onaangeroerd moet bli jven

B
Baeffmis naamdag van St.  Bavo, 1 october
bansloot sloot als scheiding tussen twee rechtsgebieden
benificeren bevorderen
besoigneren ambtelijk  behandelen, regelen
bloten ontdoen van hinderli jke of schadelijke planten

C
calangie bekeuring, aanhouding
cas, in - van in geval van
causeren veroorzaken
cedulle, ceel lijst, opsomming
cesseren ophouden, een einde nemen
chariteijd liefdadigheid
ciering (schiering) raming van uit te voeren polderwerk
citatie oproeping, dagvaarding
citeren dagvaarden
communiceren kennis geven van, spreken met
compareren op een bepaalde plaats verschijnen
comparitie vergadering, bi jeenkomst
comportement gedrag
concipieren ontwerpen, opstellen
concurrentie gelijkgerechtigdheid van schuldeisers
concurreren medewerken
confereren beraadslagen, overleggen
confirmeren zich voegen naar, hetzel fde standpunt innemen
consent toestemming
consenteren toestemmen, vergunnen
constringeren afdwingen, verpl ichten
consumptien tijdverdrijf
contentement tevredenheid
contestatie, buiten - buiten betwisting
contingent toegewezen aandeel
contrarie (doen) tegengesteld, het tegendeel (doen)
contraventeurs overtreders
convenabel geschikt, passend
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convenientie,  ter - van zoals het het beste uitkomt voor ..
convenieren overeenkomen, afspreken
conventeren vergaderen
costume, naar - naar gewoonte
cum suis met de zijnen

D
decerneren besluiten tot
decideren beslissen
declaratoir verklaring
dedomagement schadeloosstelling
deferreren eerbiedigen
del kuil of gat in de weg
desisteren afstand doen van, intrekken
devoiren plichten
different meningsverschil, geschil
difficulteren bezwaar maken
disponeren beschikken, regelen
doceren uiteenzetten, verklaren
doleantie klacht
don gratuite vrijwillige gift

E
electie verkiezing
elucidatie opheldering, toelichting
emaneren (brief, plakkaat) laten uitgaan
entameren een begin maken met
erragtens, onses - naar onze mening
etting het recht van beweiding van een dijk; weide
examineren onderzoeken
executie inbeslagname en verkoop v an iemands goederen
wegens schuld
exempel voorbeeld
exempt behalve, uitgezonderd
exhiberen vertonen, tonen
extraordinair buitengewoon

F
faciliteren vergemakkel ijken
fiat insertio met bijgevoegde goedkeuring
forma ordinaris, in - op de gewone wijze
fourneren geld verschaffen

G
geaffecteerd aangewezen, er bij betrokken
gealtereerd veranderd, gewijzigd
geamoveerd verwijderd
geamplieerd uitgebreid
gecalangeerd gearresteerd
geconcipieerd opgesteld, ontworpen
gecondemneerd veroordeeld
gecontradicteerd tegengesproken, weerlegd
gecustodieerd bewaard
gedepecheerd officieel bevestigd (schriftelijk)
gedijkslaagde iemand die verplicht is een bepaald deel van de dijk

te onderhouden
gedimitteerd van hun plicht ontslagen
gediscoureerd gepraat
gedisponeerd beschikt
geenclaveerd ingesloten, (met schulden) bezwaard
geexpireerd afgelopen, vervallen
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geexponeerd blootgesteld aan
geexpresseerd uitgedrukt, omschreven
geextendeerd uitgebreid, in zijn gheel
gefavoriseerd begunstigd, bevoordeeld
geinclineerd geneigd tot, van plan
gelaudeerd geprezen, geloofd
gemortificeerd teniet gedaan
genereusiteijd edelmoedigheid
geobtineerd verkregen
geprefigeerde tijd de hiervoor genoemde, bepaalde tijd
gepronuncieerd openlijk bekendgemaakt
geremitteerd verminderd, kwijtgescholden
gerequireerd vereist
gerespondeerd geantwoord
gereverteerd teruggekeerd
gerevoceerd herroepen, ingetrokken
gesengureerd openlijk berispt
gesepareerd gescheiden
gesoeteneert gesteund
gracieus rechterlijke bemoeiing buiten eigenli jk rechtsgeding

H
heeringh, op - stellen toewijzing v an eigendom, of v an een di jklast

I
ilico op staande voet
immediaat onmiddellijk
important belangrijk
impost belasting, vooral  op voorwerpen van verbruik, accijns
inconvenienten ongemakken
indemniteit onvermogen om een schuld te betalen
indispositie ziekte
innundatie overstroming, watersnood
inobedientie ongehoorzaamheid
inpositien belastingen
inrijden gezegd v.e. dijkbestuur; gaan (inrijden) in de herberg

op kosten van de nalatige, totdat een niet behoorlijk
gemaakt dijksvak in orde is gebracht. Dit geschiedde
op "inrijdende schouw"

insinueren gerechtelijk aanzeggen
intercederen tussenbeide komen
interdiceren verbieden

J
jouisseren het genot hebben van
jurisdictie rechtsgebied

K
keur plaatselijke verordening

L
laeijken, laken waarschijnlijk van "laak", beek, wetering; baggeren,

vuil ui t de sloten halen
loci, in loco ter plaatse

M
maincteneren een recht staande houden
menageus spaarzaam, voorzichtig
mergtalen een aantal morgens land
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mesures maatregelen
missive brief
monteren bedragen, belopen

N
negotieren een lening sluiten
nopende, nopens betreffende, aangaande, omtrent
notificeren bekendmaken, aankondigen

O
observeren naleven, in acht  nemen
occagie,(occasie) ter - van ter gelegenheid van, naar aanleiding van
octrooy machtiging tot een handel ing, gegeven door de
overheid
ontramponeerdt gehavend
ordinaris gewoon, normaal
ordonnantie voorschrift , bevel, betaalopdracht
ordonneren gelasten, bevelen

P
particulierlijk in het bijzonder
pene, op - dat op straffe dat
periculeus gevaarlijk
perijkelen, perikelen risico's, gevaar
persisteren doorgaan, volhouden
persuaderen overreden iets te doen
plakkaat een ordonnantie, uitgaande van de overheid
plano, de - buiten rechtsgeding, extrajudicieel
pluraliteit meerderheid
poene, op - dat op straffe dat
possesseuren eigenaars
possessie bezit van het recht
praejuditie onbreuk op, afstand van enig recht
praktizijn rechtsgeleerde die partijen bijstaat bij het voeren v an

een proces
predecesseurs voorgangers, vorige eigenaars
preferentie recht van voorrang
prejudicieren vooruitlopen, een beslissing nemen of een handeling

verrichten waardoor men later niet vrij meer is
preparatien voorbereidingen
preserveren behoeden voor
pretenderen aanspraak maken op, vorderen
prevenieren voorkomen
prolongatie verlenging van een betalingstermijn
proponent theologisch kandidaat die beroepbaar is
provenue opbrengst
provisie, bij - voorlopig

Q
quotisatie berekening van ieders aandeel

R
ratificeren bekrachtigen
redres herstel in de oude toestand; vergoeding
reflexie nadenken over
reguarde, ten - van ten opzichte van
relateren ambtelijk  verklaren
reliqua saldo, overgebleven schuld
remarques aanmerkingen
remissie opheffing van een verbod



VERKLARENDE WOORDENLIJST

-141-

remitteren kwijtschelden
repudieren verwerpen, afwijzen
request antidotaal verzoekschrif t tegen een eerder door een ander

ingediend rekest
rescriberen schriftelijk antwoorden, terugschrijven
resisteren weerstand bieden aan
resolveren besluiten
reverentelijk eerbiedig
reverentie eerbied

S
sacristie kleedruimte voor de geestelijke, bewaarplaats van

alles wat voor de dienst nodig is.
salutair heilzaam
schat een grote of kleine som geld. Twee schat aan geld of
vier schat aan pande: boete die in nature het dubbele

bedraagt van die in geld
schouw bezichtiging, inspectie
schutskooi kooi waarin geschut vee gebracht wordt
seconderen helpen, bijstaan
sententie uitspraak, rechterlijk vonnis
sentiment opinie, mening
slenk gat in de weg
solageren verlichten
solliciteur persoon bevoegd om voor anderen verzoekschrif ten

in te dienen
specie door graven of uitbaggeren verkregen grond
spranten takken van een waterloop
St. Jansdag 24 juni
statu quo de bestaande toestand
stipulatie wat bepaald of bedongen is
stipuleren vaststellen, bepalen
subject onderwerp
successeuren opvolgers
sufficant in voldoende mate; stevig, solide
supercederen er van afzien
superscriptie opschrift
suppediteren verschaffen, aan de hand doen
supplianten zij die een verzoek(schrift) indienen
supporteren dragen, verduren
surchantie, surgeantie opschorting, uitstel
sustinu, sustenu bewering

T
teneur inhoud
transigeren tot een schikking komen

U
uitleggen als bijdrage, inleg geven
usantie gewoonte, gebruik
ut supra als boven, als hiervoor

V
vacatie vergoeding voor het bijwonen van een zitt ing
vaceren vrijmaken
vervorderen voortzetten
viaticum reis- of teerpenningen
vigeur geldigheid
vigilantie naarstigheid
vigileren waken over
vileijn gemeen, boosaardig
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W
wedervaren antwoord

Z
zwingelkeet keet waarin gezwingeld wordt (een bewerking die het

vlas ondergaat


