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REKESTBOEK VAN ALBLASSERDAM 1730-1792

Origineel in Gemeentearchief Alblasserdam, inv. nr. 3

1. Aan Agtb. Heeren schout en geregten van Alblasserdam .

/1/ Geeft reverentelijk te kennen Abraham Hordijk, als in huwelijk hebbende Geertruyt Jacobs van
Stek, woonende binnen de stad Dordregt, dat bij de testamentaire dispositie van Bastiaen Pijl,
grootvader maternel van sijn suppliants huysvrouw, overleden onder Alblasserdam, van dato den 2e
october 1721, voor den notaris Cornelis Evenblij en sekere getuygen tot W ijngaerden residerende
gepasseert, denselven tot sijn erff genamen heeft geinstitueert  de twee kinderen van sijne overleden
dogter, met namen Neeltje Jacobs van Stek, en deselve sijn suppliants huysvrouw Geertruy Jacobs
van Stek, ider voor de helf te en bij gebreke van een derselve, den langstlevende van hen beyden int
geheel, onder dese expresse conditie, dat de voors. twee kinderen v an sijne dogter, van de
goederen, die haer uyt kragte sijner testamente soude aenkomen, niet sullen vermogen te
disponeren bij testament, ofte andersints als alleen in geval deselve wettige kint, ofte kinderen sijn
hebbende.
Ende geen kint off kinderen in 't leven hebbende ofte naerlatende, sal den eygendom van deselve
goederen moeten komen op de kinderen ende kintskinderen bij representatie van sijn testateurs twee
broeders. Sullende in sulken geval  van geen kinderen, bij  de voors. sijne dogters kinderen niet
anders mogen genoten werden als het vrugtgebruyk, ofte jaerlijkse innekomen vandien.
Het is nu soodanig dat den suppl iant met sijne gemelte huysvrouw Geertruy Jacobs van Stek in
huwelijk /2/ heeft v erwekt een kint, nog in leven sijnde, en dat hem vervolgens als man en voogdt
van sijne huysvrouw ingevolge de voors. testamentaire dispositie toekomt de vrije dispositie en
administratie ov er de geregte helfte van de boedel en goederen van den selven Bastiaen Pijl,
tenminsten ter tijt en wijlen toe het casus fidei commis niet inde voors. dispositie gemelt, namentlijk
van 't overlijden van sijne huysvrouw sonder kinderen naer te laten, komt te exteren.
Waerom den suppliant hem genoodsaekt vint sig te keeren tot U. Agtb. reverentelijk versoekende
appoinctement in margine deses, waerbij den suppliant werde geauthoriseert omme met de voogden
off curateurs van sijn suppliants voors. huysvrouws zuster, Neeltje Jacobs van Stek, den boedel en
naerlatenschap van den voors. Bastiaen Pijl te verdeelen, en voor de helfte onder hem suppliant te
slaen, ten eynde om de voorn.  goederen naer behooren selffs te administreren en di rigeren, en
waerbij aen den administrerenden voogdt over de nalatenschap van den voorn. Bastiaen Pijl, met
name Jan Pijl, werde gelast en geordonneert aen hem suppliant de voors. halve nalatenschap te
extraderen, en over te geven, mi tsgaders hem suppliant daer mede te laten gewerden, te v reden
sijnde den suppliant (om des gerequireert werdende) voor de v olcomene restitutie van de bij hem
over te nemen goederen, gelden en effecten in het voorn. casus fidei commis mogte komen te
exteren, te stellen behoorli jke en solvente borgen, ten genoegen van de voors. administrerende
voogdt Jan Pijl, ofte andere daerbij geinteresseert, ten minste ter discretie van UEd. Agtb.
(onder stont) 't Welk doende etc., uyt den name van den suppliant, (en was getekent) H. v. Hoep,
procureur.

Appoinctement

/3/ Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaende
requeste, en gelet hebbende op 't versoek daer bij gedaen, alv orens daer op gehoort hebbende de
naeste vrinden en voogden over Neeltje Jacobs van Stek, die sig in desen geen partije verclaerden
te stellen, mits dat de voors. gepresenteerde cautie werde gepresteert. Authoriseren dienvolgende
den suppliant omme den boedel en naerlatenschap van Bastiaen Pijl tegens de voogden off
curateurs te schiften en deelen, en vervolgens de geregte helfte van voornoemde boedel onder hem
te slaen, om die selff s naer behooren te dirigeren, en administreren, ter tijt en wijlen 't v oors. in den
requeste gemelte casus feidei commis komt te ex teren. Ordonneren aen den suppliant verv olgens de
bij hem gepresenteerde borgtogte voor de volcomene resitutie van de onder hem te slaene goederen
en effecten te presteren, in soodanige voege als bij hem suppliant is gepresenteert, gelasten en
ordonneren verders aen den administrerende voogd van den voorn. boedel Jan Pijl de voors.
effecten en goederen van Bastiaen Pijl voor de helfte aen den suppliant te extraderen en over te
geven en hem suppliant daer mede te laten gewerden.
Actum den 4en Maert 1730.
(onder stont) Ter ordonnantie van schout en schepenen bij mij getekent (en was ondertekent)
Cornelis Pijl, secretaris.

2. Aan den Agtb. Geregte van Alblasserdam

paulb
Rechthoek
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/4/ Geven rev erentlijk te kennen Abraham Hordijk, woonende binnen de stad Dordregt, als in huwelijk
hebbende Geertruy Jacobs van Stek, zuster van Neeltje Jacobs van Stek, mitsgaders de verdere
naeste vrinden van deselve Neeltje Jacobs van Stek, dat bij de respective testamentaire dispositien
van Jacob van Stek en Bastiaentje Bastiaene Pijl, vader en moeder van de voors. Neeltje Jacobs
van Stek en Geertruy Jacobs van Stek, deselve hare twee kinderen hebben geinstitueert tot hare
mede-erfgenamen en tot voogden over deselve gecommitteert Leendert Pijl, tegenwoordig schout
van Alblasserdam, ende Pieter Claassen van Stek, wonende onder Alblasserdam voornoemt.
Dat wijders Bastiaan Pijl, grootvader maternel van de voors. Neeltje en Geertruy van Stek deselve
onder sekere conditien heeft gestelt tot  sijne universele erf fgenamen, en wijders tot voogden over
sijn boedel en minderjarige erffgenamen genomineert Jan Pijl, tegenwoordig schepen van
Alblasserdam, tot administrerende, den voornoemde schout Leendert Pijl, en Cornelis Spruyt tot
toesiende voogden.
Dat de voornoemde Neeltjen Jacobs van Stek door sware dooffheyt, quade uytspraek en gebrek aen
het verstant, gans onbequaem is om haer persoon en goederen te kunnen regeren en administreren,
en deselve nu den ouderdom van vijf f en twintig jaren bereykt hebbende, de v oornoemde over haer
gestelde voogden naer regten van haer voogdije en toesigt sijn in 't slagen, het derhalven ten
uyterste nootsakelijk is /5/ deselve Neeltje Jacobs van Stek van goede curators ende versorgers
werde voorsien, alsoo andersints te dugten staet de voornomede Neeltje Jacobs van Stek hare
eygene saecken bestierende, van den een off  ander mogte werden misleyt en tot v erquittinge van
hare goederen, tot derselver ruïne mogte werden gebragt.
Waeromme de supplianten haer genootsaekt vinden te keeren tot UEd. Agtb. reverentelijk
versoekende de UEd. Agtb. bij appoinctement in margine dese twee bequame persoonen tot curators
over de persoon en goederen van de voors. Neeltje Jacobs van Stek gelieve te committeren en aen
te stellen,  daertoe voordragende de persoonen v an Jan Pijl, schepen, ende Cornelis Pijl, secretaris
van Alblasserdam respective, welke curators teffens werden geauthoriseert om met de laeste te
doene rekeningen van de geweesene voogden over te nemen, sluyten en teekenen, ofte die naer
bevint van saecken te debatteren en om verder tegen den voorn. supplianten Abraham Hordijk in
sijne gemelte quali teyt te treden tot het schif ten, scheyden en deelen van den boedel en
naergelatene goederen van den voorn. Bastiaen Pijl, en om vervolgens alles meer te doen, te
handelen, en verrigten, dat van nooden wesen sal. En waerbij aen deselve curators werde gelast en
geordonneert jaerlijks ofte om de twee jaren van hare administratie aen de naeste bloetvrinden van
de voors. Neeltje Jacobs van Stek te doen behoorlijke rekening en verantwoordinge.
(onder stont) /6/ 'T welk doende etc., uyt den naeme van de supplianten (en was ondertekent) H. v.
Hoep, procureur.

Appoinctement

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaende
requeste, en gelet op het versoek omme curators over den persoon van Neeltje Jacobs van Stek
daerbij gedaen, hebben naer voorgaende deliberat ie goetgevonden op 't voordragen van de
supplianten bij desen te committeren en aen te stellen tot curators over den persoon en goederen
van deselve Neeltje Jacobs van Stek, de persoonen van Jan Pijl, schepen en Cornelis Pijl, secretaris
van Alblasserdam v oornoemt, authoriseren en qualif iceren deselve curators omme de te doene
laeste rekeningen van de gewesene voogden ov er deselve Neeltje Jacobs van Stek op te nemen,
sluyten en tekenen, off naer bev inding deselve te debatteren.  En wijders om tegen den voorn.
suppliant Abraham Hordijk in sijne qualiteyt te t reden tot het schiften, scheyden en deelen van den
boedel en goederen naergelaten bij Bastiaen Pijl, en om verv olgens alles verder meer te doen,
handelen en verrigten dat v ereyssen sal. Lasten en ordonneren aen de gestelde curators omme om
de twee a drie jaren van hare administratie en bewint voor de naeste v rinden, ten overstaen van
schout en schepenen van Alblasserdam te doen behoorlijke rekening, bewijs en verantwoordinge.
Actum den 4en Maert 1730. En is desen bij de ondergetekende schepenen uyt naem v an schout en
schepenen ondertekent (en was getekent) Johannis Camerik en Aryen Jacobs t'Hoen.

3. Aan de Ed. Agtb. Heeren, schout en schepenen van Alblasserdam

/7/ Geven rev erentelijk te kennen Ary Leendertse Backer, oud schepen, en Cornelis Redelijkheyt,
schepen van Alblasserdam, in qualiteyt als bij den mutuelen testamente van Sr. Joris Bijlwerff,
overleden onder Alblasserdam, en desselff s huysvrouw Agata de Laet, op den 14en Feb. 1723 voor
den notaris Pieter Dögen, tot Dordrecht geresideert hebbende, en getuygen, verleden, aengestelde
voogden over Daniel Bouwman en de drie nagelaten kinderen van Jacobus Bouwman, welken Daniel
en Jacobus Bouwman sijn nagelatene kinderen van Huybert Jacobse Bouwman, halve broeder van
den voors. Joris Bijlwerff; dat den voors. Joris Bijlwerff bij 't voors. sijn testament, indien hi j den
eerststervende (gelijk geschiet is) quam te sijn, tot sijn universele erffgenaem heeft geinstitueert
sijne voors. huysvrouw Agata de Laet, onder andere met last en conditie,  dat indien deselve sijne
huysvrouw na sijn overl ijden quam te hertrouwen, gehouden en verpl igt is de geregt helfte v an den
geheelen boedel, soo, en gelijk sij denselven hertrouwende besitten sal, sonder afftrek van de
trebellianique portie uyt te keeren, en over te gev en aen de sijde van den testateur, blij vende de
geregte wederhelfte van denselven boedel in vrijen en onbekommerden eygendom aen de
meergemelte sijne huysvrouw. Uyt welke helfte die aen de sijde van hem Joris Bijlwerff moeste
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komen, hij testateur verclaert te legateren aen sijn neeff Willem Barentsz Bijlewerff, medicijne
doctor, een somma van twee hondert guldens eens, sonder meer, en /8/ aen sijn testateurs halve
zuster Sijtje Jacobs Bouwman te prelegateren een somma van vijf fhondert guldens, willende en
begerende den testateur dat het resterende en overschietende van de voors. helfte,  na voldoening
van 't voors. legaet en prelegaet respective, sal devolveren en versterven op de nagelaten kinderen
van sijn overleden broeder Jan Bijlwerff, woonende tot Rotterdam, voor een geregt vierde part, op de
naergelatene kinderen van sijn overleden halven broeder Huybert Jacobse Bouwman, off derselver
representanten voor een gelijk vierde part. Nog op sijn voorn. halve zuster Sijtje Bouwman, mede
voor een vierde part, en eyndelijk op sijne halve zuster Lijsbet Jacobse Bouwman voor het
resterende off v ierde vierde part,  off bij  vooroverlijden van imant van henluyden, op derselver
wettige kint, kinderen off  verdere descendenten bi j representat ie, al les bl ijkend bij  den voors.
testamente, ten delen annex.
Dat de voors. Agata de Laet als nu apparent staende te hertrouwen, aen de vertoonders in hare
qualiteyt, en de verdere gesubstitueerde erffgenamen van Joris Bijlwerff, hebbende doen ter hant
stellen pertinenten staat en inventaris van den voors. geheelen boedel soo sij die althans is
besittende, aen desen mede annex, sij supplianten denselven inventaris nauwkeurig, en na
genoegen geëxamineert hebbende, eyndeli jk in hare genoemde qualiteyt benevens de
gequalificeerde v an de verdere gesubsitueerde erffgenamen van Joris Bijlwerff op den 21en
February deses jaars 1735 met de voors. Agata de Laet, weduwe van Joris Bijlwerf, sijn geaccordeert
en overeengekomen wegens de overgif te van de voors. helfte in den voorn. geheelen boedel bij haer
althans beseten werdende, met dien verstande nogtans, dat 't voors. getroffen accordt geen effect
soude komen te sorteren dan na dat bij de voors. Agata de Laet den gewoonlijken boedel eedt soude
sijn gepresteert, ende de deugdelijkheyt /9/ van den inventaris met solemnelen eede geaffirmeert,
(welken eedt bij haer voor UEd. Agtb. ook is affgelegt), voor soo veel de voors. minderjarige betreft,
worde geapprobeert en goetgekeurt, alles volgens den voors. acoorde hieraen al mede geannexeert.
Weshalven de supplianten haer keeren tot UEd. Agtb. reverentelijk versoekende dat UEd. Agtb. 't
voors. accordt op UEd. Agtb. approbatie aengegaen ten respecte van de voors. minderjarige gelieve
te approberen en goet te keuren, en ten dien eynde te verleenen appoinctement in margine deses.
(onder stont) Hetwelk doende etc. (en was ondertekent) Ary Leendertsz Backer en Cornelis
Redelijcheyd.

Appoinctement

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaende
requeste, mitsgaders de geannexeerde testamentaire dispositie van Joris Bijlwerff, den inventaris
van den geheelen gemeenen boedel van voornoemde Bij lwerff en Agata de Laat, de begrooting der
meubilen, en den accorde bij  de supplianten in hare qualiteyt benevens den gequalificeerde van de
verdere vrinden en erffgenamen van Joris Bijlwerff met de voors. Agata de Laat aangegaen en
gesloten, bevinden dat bij de supplianten 't intrest van de minderjarige wel en naer behooren is
behartigt (voor soo veel de voors. minderjarige betreft) den voors. accorde.
Gedaen in Alblasserdam desen 13en April 1735.
(onder stont) In kennisse van mij (en getekent) Cornelis Pijl, secretaris, 1735.

4. Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

/10/ Geven rev erentelijk te kennen Eeuwit van der Sijden en Ary van Dalen, woonende onder
Alblasserdam, in qualiteyt als bij acte op den 11en Juny deses jaars 1736 voor den notaris Cornelis
Pijl tot Alblasserdam voornoemt en getuygen verleden, bij Wi llem Cornel isz (voor eenigen tij t onder
dese voors. jurisdictie ov erleden) aangestelde voogden over desselfs nog twee minderjarige
kinderen, dat de supplianten in haar genoemde qualiteyt sullende in hare directie en administratie
verder intreden onder andere met het doen maken van een pertinente staat en inventaris van de
boedel en nagelatene goederen van voorsz. Wi llem Cornel isz komen te bevinden dat den voorsz.
Wi llem Cornel isz benevens Ary Leendertsz Pijl voor U Ed. Agtb. op den 28 Maart 1721 bij acte sijn
aangestelt en gecommit teert tot voogden over de minderjarige kintskinderen, prelegatarissen en
mede erfgenamen v an Annigje Eeuwoutse in haar leven weduwe van Pieter Paulusse, de
schoonmoeder van Wi llem Cornel isz en grootmoeder van deselve si jn kinderen mede onder dese
jurisdictie testatus, sonder egter in de voogdije te hebben voorsien, overleden, dog van welcke
commissie en aanstelling den voorsz. Ary Leendertsz Pijl declareert nooyt eenige wetenschap of
kennisse te hebben gehadt, waarom denselven sig dan ook geensints in de voors. voogdije heeft
kunnen inlaten nogte eenige de minste administratie of di rectie, veel min eenige goederen of
effecten van den boedel van gemelte Annigje Eeuwoutse heeft onder hem gehadt, geli jk denselven
ook verklaart door sijn hooge ouderdom sig geensints in de voogdije (hem nu onlangs eerst ter
kennisse gecomen) te sullen inlaten of eenige administratie /11/ te sullen aanvaarden, dat gevolglijk
den voornoemde Wi llem Cornel isz nu mede overleden sijnde, de gemelte twee kintskinderen, mede
prelegatarissen en erfgenamen van Annigje Eeuwoutse wegens de voors. hare grootmoederlijke
goederen sijn onbevoogt, en in welcke v oogdije de voors. nog twee minderjarige (alsoo het derde
kint, sijnde de zoon van Wi llem Cornel isz, reets getrouwt is) door U Ed. Agtb. dient te werden
voorsien. Ende gemerkt den voors. Wi llem Cornel isz dese voogdije alleenl ijk aanvaart  hebbende,
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voor dato van sijn commissie als voogt, wel heeft doen maken staat en inventaris van de goederen
van de voornoemde Annigje Eeuwoutse, gelijk denselven ook ingevolge sijn gemelte commissie met
de zoon van Annigje Eeuwoutse, genaamt Paulus Pieterse, van de voors. sijne kinderen heeft
geschift, gescheyden en gedeelt, sonder dat daarvan eenige cavelcedulle is gepasseert, dog dat hij
naderhandt de geprelegateerde en aanbedeelde goederen, gelden en andere effecten in sijn
particulieren boedel heeft gebragt, deselve daarin soodanig vermengt, veralieneert en verhandelt,
dat met geen mogeli jkheyt de losse en roerlijke goederen uyt desselffs boedel kunnen werden
onderkent, ofte gesepareert, dat hij  denselven bovendien geene de minste aanteekening van ontf ang
of uytgeef gehouden sijnde, de supplianten t'eenemaal buyten staat sijn van de administratie en
bewindt door den voors. Wi llem Cornel isz gehadt, te doen reeckening, bewijs en reliqua. Ende
alhoewel het twee bysondere en van den andere onderscheydene boedels sijn, soo sijn egter in de
beyde boedels geen andere geinteresseerdens, dan de voors. kinderen van Wi llem Cornel isz selfs,
ten welckers kosten de voors. separatie en scheyding, mitsgaders reeckening, bewijs en reliqua
soude moeten werden gedaan. Soo soude /12/ naar 't oordeel der supplianten in desen de gereetsten
en voor hare pupillen de menagieuste middel sijn (en waar door deselve egter in geen opsigte
benadeelt, maar ter contrarie merkelijk  bevoordeelt werden) dat door U Ed. Agtb. een bequaam
persoon of personen ofte indien U Ed. Agtb. welgevallig mogte sijn, de supllianten selfs, tot v oogt of
voogden over de v oors. kinderen haar grootmoederlijke goederen wierden gecommitteert , door en
ten overstaan van welcke met de supplianten wierden gemaakt pertinenten staat en inventaris van
de boedel van Wi llem Cornel isz soodanig die bij hem (en oversulcx niet de goederen sijne kinderen
van haar grootmoeder geprelegateert en aangeerft, welcke daarin versmolten sijn, daar onder
begrepen) metter doot is ontruymt en agtergelaten, dat vervolgens de voors. boedels en goederen
soo gecombineert en door de bij U Ed. Agtb.  te commit teeren voogden mogte werden
geadministreert, gebenif iceert en bestiert, de roerende en haaffelijke goederen openbaarlijk  vercogt
en tot gelde gemaakt, om daar uyt voor soo verre het strekken kan, de schulden des boedels te
betalen en die daar toe niet suff icant sijnde, ook de onroerende te verkoopen en tot gelde te maken
om de voors. schulden te voldoen, verders om met en tegen den meerderjarigen zoone van Wil lem
Cornel isz te schiften, scheyden en deelen, ende aan hem sijn aanbedeelde te laten volgen. Ende dit
alles verrigt  sijnde, van haar administratie en bewindt te doen een generale reeckening, bewijs en
reliqua, en dus in die voogdije en administratie /13/ te continueeren ter  tij t toe de voors.
minderjarigen tot den ouderdom van 25 jaren, eerder huwelijk, of anderen geapprobeerden state sijn
gecomen.
Redenen waarom de supplianten haar genootsaakt vinden sig tot U Ed. Agtb. te keeren, reverentelijk
versoeckende, dat het U Ed. Agtb.  goede geliefte mogte sijn een bequaam persoon, of persoonen,
tot voogt, of voogden over de goederen bij Annigje Eeuwoutse ten behoeven van hare nog
minderjarige erfgenamen en prelegatarissen agtergelaten, te committeeren en aan te stellen, ofte
indien het U Ed. Agtb. mogte welgevallig sijn, de supplianten self daartoe te committeeren en
authoriseeren, door en ten overstaan van welke, met de supplianten werde gemaakt pertinenten
staat en inventaris van den voors. boedel van Wi llem Cornel isz, soodanig die met de goederen,
gelden en effecten van Annigje Eeuwoutse, sijn genoemde kinderen aanbestorven, is
geaugmenteert, en welke daar in sijn versmolten, dat den voors. boedel dus gecombineert met
deselve goederen, gelijkelijk door de supplianten en de door U Ed. Agtb.  aan te stellen voogden mag
werden gedirigeert en geadministreert, dat  door deselve de roerlijke en haaffelij ke goederen
openbaarlijk mogen werden vercogt, om daar uyt de schulden en lasten des boedels, en daar toe niet
sufficant sijnde, alsdan ook eenige van de onroerende te verkoopen, en dus den voors. boedel tot
liquiditeyt te brengen, verders om met en tegen den meerderjarigen zoone van den voors. Wil lem
Cornelis te schiften, scheyden en deelen, en aan hem sijn aanbedeelde te laten /14/ volgen, naar de
verrigting vant selve te doen behoorlijke reeckening, bewijs en reliqua van hare administratie en
bewindt, en vervolgens om in die voogdije en administratie te continueren tot de voors. twee
kinderen gecomen sijn tot meerderjarigen dage, huwelijk of anderen geapprobeerden state, en
alsdan aan deselve kinderen mede te doen behoorli jke reeckening, bewijs en reliqua.
(Onder stont) 't Welk doende etc. (en was geteekent) Ary van Dalen, Eeuwit van der Sijden.

Appoinctement

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaande
requeste, en gelet op het versoek daarbij gedaan, hebben naar deliberatie goetgevonden de
supplianten te committeeren en aan te stellen tot voogden over de goederen bij Annigje Euwi tse ten
behoeven van hare minderjarige kintskinderen, sijnde de kinderen van Wi llem Cornel isz,
agtergelaten; gelasten en authoriseeren deselve den boedel bij Wi llem Cornel isz agtergelaten,
soodanig die tegenwoordig is, en sulcx gecombineert,  en vermeerdt met de goederen van Annigje
Euwitte te doen inventariseren en opschrijven, vervolgens denselven boedel soo gecombineert die is
met de goederen van Annigje Eeuwitse te dirigeeren, administreren en bestieren, de haaffeli jke en
roerende goederen openbaarlijk te verkoopen en daar uyt de schulden en lasten des voors. boedels
te voldoen (voor soo verre strekken kunnen) dog daar toe niet suff icant sijnde, alsdan ook de
onroerende goederen te verkoopen om dus denselve boedel  tot volcomen liquiditeyt te brengen,
verders om met en tegen den meerderjarigen zoon van Wi llem Cornel isz te schiften, scheyden en
deelen en aan hem sijn aanbedeelde te laten volgen, naar verrrigting vant selve doen behoorlijke
reeckening, bewijs en reliqua van de voors. hare administrat ie en bewint. Ende alsdan verders in de
voors. hare voogdi je en bewint te continueren tot de voors. nog twee minderjarige kinderen gecomen
sijn tot mondigen dage, huwelijken of anderen geapprobeerden state, en alsdan aan deselve mede
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behoorlijke reeckening, bewijs en reliqua te doen.
Actum in Alblasserdam, de 3e November 1736.
(Onder stont) Ter ordonnantie van schout en schepenen. (Was getekent) Cornelis Pijl, secretaris,
1736.

5. Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

/15/ Geven rev erentelijk te kennen Gerrit Pleyt, woonende tot Rotterdam, ende Giel Pleyt, woonende
tot Alblasserdam, dat haren broeder Dirk Pleyt in den voorleden somer 1736 onder Alblasserdam
overleden, onder andere heeft naargelaten een minderjarigen zoon, genaamt Giel Dirksz Pleyt,
denwelken nog niet in staat is sijn kost en verder onderhout self  te kunnen winnen, dat den boedel
van den voors. Dirk Pleyt insolvent sijnde, den voors. minderjarigen zoon Giel Pleyt, geene andere
middelen heeft  om te kunnen worden opgevoet dan degeene welcke hem sijn aangeërf t van sijn oud
oom Franck Gielen, tot Molenaarsgraaf overleden, en waar van de jaarlij cxe revenuen niet  soo
sufficant sijn om de voors. opvoeding daar uyt te kunnen doen, over welcke goederen de supplianten
sijn aangestelt tot voogden,  dat de supplianten als oomen ende naaste bloetvrinden van den voors.
Giel Dirksz Pleyt, denselven met kennis van den schout als oppervoogt alhier, wel hebben
genoomen onder haar opsigt en sijn behoorlijk onderhout v ersorgt, dog dat de supplianten niet
gequalificeert sijn de revenuen veel min de effecten of penningen den voors. Giel Pleyt van sijn oom
Franck Gielen Pleyt aangeërft, en onder de supplianten in qualiteyt als voogden berustende, tot
betaling van de voors. versorgde onderhout, kleeding en reeding te employeren, dan met kennis en
goetvinden van den regter en oppervoogt van den voors. Giel Dirkse Pleyt.
Redenen waarom de supplianten haar keeren tot U Ed. Agtb. /16/ reverentelijk versoekende dat bij
appoinctement in margine deses, de supplianten mogen werden geauthoriseert en gequalificeert
omme de revenuen van de goederen, gelden en effecten, welke de voors. Giel Dirksz Pleyt sijn
aangeerft van sijn oud oom Frank Gielen Pleyt en onder de supplianten berustende te mogen
employeren tot betaling van de reets verstreckte en nog te verstreckene alimentatiekosten van den
voors. Giel Dirksz Pleyt, ter tijt toe denselven Giel Dirksz Pleyt in staat sal sijn om sijn onderhout,
kleeding en reeding selfs te kunnen winnen. En dat dewijl de v oors. revenuen daartoe niet suff icant
sijn, de supplianten de voors. ef fecten, goederen en gelden in supplementum mogen aanspreken en
employeren.
(Onder stont) 't Welk doende etc. (en was geteekent) Gerrit Pleyt, Giel Pleyt.

Appoinctement

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaande
requeste, accordeeren de supplianten haar versoeck, authoriseeren deselve om Giel Dirksz Pleyt,
zoone van Dirk Pleyt, alhier overleden sonder middelen agter te laten, uyt de goederen hem van sijn
oud oom Frank Gielen aangeërft te alimenteeren, en van  onderhout te versorgen ter tijt toe
denselven in staat sijn sal sijn eygen onderhout te winnen, mits gehouden sijn behoorlijke reeckening
en verantwoording te doen.
Actum Alblasserdam den 16e January 1737.
(Onder stont) In kennisse van mij (en geteekent) Cornelis Pijl, secretaris.

6. Aan den Ed. Agtb. Schout en schepenen van Alblasserdam

/17/ Geeft reverentelijk te kennen Gijsbert Pieterse Pijl, woonende onder Nieuw Leckerlant, dat wijlen
Paulus Pieterse Kortlant en Aagje Pieters Pijl, egteleiden, gewoont hebbende en overleden onder
Alblasserdam, bij  hare testamentaire dispositie op den 7e Augustus 1712 voor den notaris Wil lem
Romeyn en getuygen tot Capelle op d'IJssel geresideert hebbende, gepasseert, malkanderen over en
weder hebbende gecommitteert tot voogd of voogdesse over hare naar te latene kinderen; wijders
naar 't overlijden van den langstlevende sonder kinderen, tot voogden over hare minderjarige naar te
latene erfgenamen hadden gestel t den suppliant benevens Cornelis de Focker, nu al voor eenige
jaren en self al voor de voors. Aagje Pieters Pijl overleden, met seclusie van de weeskamer tot
Alblasserdam en van andere plaatsen alwaar hun sterfhuys soude mogen komen te vallen; dat daar
op de voors. Aagje Pieters Pijl, eerst sijnde komen te overlijden, de voors. hare dispositie metter
doot heeft geconfirmeert, dat den voors. Paulus Pieterse Kortlant na 't overlijden van deselve sijne
huysvrouw, op den 31 January 1737 voor den notaris Cornelis Evenblij tot Wi jngaarden residerende
en seeckere getuygen (naar revocatie van alle voorgaande dispositie,  ofte eenige actens van
uyterste wille) hebbende nader testamentairl ijk van sijne goederen gedisponeert (na 't wegmaken van
sekere legaten) tot sijne erfgenamen heeft geinstitueert de drie kinderen van sijn overledene zuster
Deeltje Pieters bij haar in huwelijk verwekt bij Wil lem Cornelisse Slagboom, te weten Cornelis
Wi llemse (door huwelijk reets mondig), Neeltje Willems en Pietertje Willemse (beyde nog
minderjarig) in alle sijne na te latene goederen, sonder bij 't selv e sijn laatste testament de
weeskamer te hebben gesecludeert, ofte voogden over de voors. twee minderjarige erfgenamen te
hebben gestelt, welk testament /18/ bij den voors. Paulus Pieterse op den ... [opengelaten] October
deses jaars 1737 metter doot mede is geconfirmeert; dat door den suppliant bedenckelijkheden sijn
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gemaakt of hij  sig (vermi ts 't voors. eerstgenoemde testament van de voogdi je over de minderjarige
erfgenamen van de sijde van Paulus Pieterse Kortlant soude kunnen excuseren, dat van de andere
sijde, de voogdije bij hem willende werden aanvaart, nootsaakelijk een tweede voogt of te voogden
moeten werden aangestelt, welke in het verdeelen des boedels het intrest der minderjarigen tegens
den suppliant als mede erfgenaam van Aagje Pieters Pijl komen waar te nemen, dat behalven dien
questie en selfs proces is te vreesen indien den suppliant sig in de v oors. voogdije komt in te laten,
door dien aan de sijde van de weeskamer van Alblasserdam wert gesustineert dat de voogdije aan
haar is vervallen, ten opsigte van de voors. minderjarige aan de sijde van Paulus Pieterse
geinteresseert om dat den selven bij sijn laaste testament (waar bij sijn eerste is gerevoceert) nogte
de weeskamer heeft uytgesloten, nogte de voogden aangestelt, ende dat met 't geen 't minste regt
aan de sijde van den suppliant kan werden gesustineert de voors. voogdije aan hem te competeren,
waardoor vervolgens deselve minderjarige groote prejuditie soude komen te li jden.
Redenen waarom den suppliant sig is keerende aan U Ed. Agtb., reverentelijk versoekende dat U Ed.
Agtb. bij appoinctement in margine deses den suppliant geliefde te ontheffen van de voogdije over
de minderjarige aan de sijde v an Paulus Pieterse Kortlant in desselfs naarlatenschap geinteresseert,
voor soo verre den suppliant daartoe geregtigt mogte sijn, en denselven derhalven deswegen te
stellen buyten verantwoording.  En verder ontrent die v oogdije over de voors. minderjarige,
soodanige voorsieninge te doen als U Ed. Agtb. ten meesten nut van deselve minderjarige sult
oordeelen te behooren.
(Onder stont) 't Welk doende etc. (en was geteekent) Gijsbert Pijl

/19/ Ik ondergeschreven Cornelis Wi llemse Slagboom, meerderjarige mede erfgenaam van mijn
overleden oom maternel, den voors. Paulus Pietersz Kortlant, en broeder van de twee minderjarige
mede erfgenamen, de voors. Neeltje en Pietertje Willems Slagboom, mijne susters, verclare en
declarere hiermede volcomen vergenoegt te sijn dat Gijsbert Pijl voor soo verre die tot de voogdije
over de goederen bij mijn voors. oom agtergelaten ten behoeven van mijn suster geregtigt mogte
sijn, werde geëxcuseert en ontslagen, en dat bij den Agtb. geregte v an Alblasserdam ontrent de
voors. voogdije soodanig werde voorsien als sullen ordeelen te behooren.
(Was getekent) Dit  merk X stelde Cornelis Wi llemse Slagboom.

Appoinctement

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaande
requeste, met het declaratoir  van Cornelis Wi llemsz Slagboom daar agter gedaan, accordeeren den
suppliant sijn versoek, ontslaan denselv en mitsdien van de voogdije over de minderjarige
erfgenamen in de naarlatenschap van Paulus Pieterse Kortlant geinteresseert, voor soo verre de
suppliant daartoe mogte geregtigt  sijn geweest, en stellen hem deswegen buyten verantwoordinge.
Vinden wijders goet dat de voors. voogdije door Leendert Pijl, schout alhier, als oppervoogt van 's
Heeren wegen, over den bevoogden minderjarige sal werden aanvaart, en alles door hem ten
meesten oirbaar van de minderjarige werden gedirigeert en geadministreert, qualif iceeren
dienvolgende denselven onsen schout de gemeene en deelbare goederen des voors. boedels tegens
de meerderjarige erfgenamen te schiften, te scheyden en te deelen, ofte deselve openbaarlijk te
verkoopen en wettelijk te transporteeren, der minderjarig aanbedeelde portien, effecten en gelden
onder hem te slaan, en verder te benificeeren naar behooren, mits van alles doende behoorlijke
reeckening en verantwoording.
Actum Alblasserdam den 7en November 1737. (Was geteekent) Ary Spruyt, Maarten Mak.

/20/ [blanco]

7. Aan de Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

/21/ Geven rev erentelijk te kennen Annigje Ariense, weduwe van Cornelis Cornelisse Redelijkheyt,
woonende onder de Heerlijkheyt Alblasserdam, Klaas Mak, woonende tot Alblasserdam voors.,
Aryaantje Redelijkheyt, woonende in Rotterdam, en Gerrit Borsjes, coopman, woonende tot Crimpen
op de Lecq, dat de supplianten yder eene considerable somme van penningen te pretendeeren
hebben, soo van Arie Baas, als si jne huysvrouw Maria Denick, en woonende op Alblasserdam, als
namentlijk  de eerste suplliante Annigje Ariens, weduwe Cornelis Cornelisse Redelijkheyt, volgens
obligatie waar van den 40e penning ten behoeven vant gemeenelant is betaalt, de somma v an ses
hondert guldens, den tweeden suppliant Klaas Mack, ter sake voors., en waar van den 40e penning
insgelijcx is voldaan, een somma v an elf hondert guldens, ytem de derde suppliante, mede volgens
obligatie de somma van agthondert negen en 't seventig guldens dertien stuyvers, en eyndelijk ook
den vierden suppliant Gerrit Borsje, over geleverde taruw per reste nog de somma van agt hondert
twee en dertig guldens dertien stuyvers agt penningen. Dat de supplianten int zeeker sijn
geinformeert dat den voorn. Aart Baas en sijne huysvrouw met nog seer veele en meer andere
schulden sijn belast, en vervolgens dat deselve buyten staat sijn omme hare gemeene crediteuren te
kunnen voldoen, dat de supplianten wel geresoveert waren geweest yder haar deugdelijk agterwesen
rauwelijcx te vorderen door de ordinaris weg van justitie en executien, dog dat deselve
considererende de meer dan notoire insolventie van den voornoemde Aart Baas en sijne huysvrouw
Maria Denick daar door niet dan seer veele /22/ onnodige costen souden werden veroorsaakt, tot
merkelijk nadeel van de supplianten en naardemale de supplianten vermeynen de nootsakelijkheyt
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vereyst datter een of  meer curateurs over den voors. insolventen boedel werde gestelt, te meer nog
omdat den voorn. Aart Baas geen ordre op sijn saken stellende, denselven hoe langer hoe meer te
rugge komt te gaan, soo vinden dan de supplianten haar genootsaakt te keeren tot U Ed. Agtb.,
versoeckende appoinctement , waarbij U Ed. Agtb. een of meer curateurs (dog op een salaris) over
den insolventen boedel en goederen van de voorn. Aart Baas en sijne huysv rouw Maria Denik
gelieven te committeeren en aan te stellen,  ten eynde omme deselven goederen ad opus jus
habentium te beneficeeren ende te verkopen.
(Onder stont) 't Welk doende etc. uyt de name van de supplianten (en was geteekent) H.A. Hoep,
procureur.

Appoinctement

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien, geëxamineert hebbende nevenstaande requeste,
gelet op het versoek daar bij  gedaan, vinden goet, vermits de insolventie van Aart Baas en desselfs
huysvrouw Maria Denik, desselfs boedel te converteren in curatele, verv olgens tot curateurs over de
voornoemde boedel te committeren en aanstellen de Heer Hendrik van der Hoep, schout van
Hendrik Ido ende Cornelis Pijl, onsen secretaris (dog te samen maar op een salaris) om de effecten
en goederen des voors. boedels ad opus jus habentium te benificeeren ende te verkoopen,
mitsgaders aan de koopers vandien wettig te transporteren de koop en alle andere penningen tot den
boedel specterende te ontvangen, en verder te verrigten dat vereyssen sal, mits doende van hare
administeratie en bewint ten onsen overstaan behoorlijke reekening, bewijs en reliqua,  omme van het
reliquam bij  ons gedisponeert te werden als naar behooren.
Actum den 31e December 1739, en in oirconden bij ons schepenen getekent (en was getekent) Jan
Pijl en Cornelis Redelijkheyd.

8. Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

/22/ Geeft reverentelijk te kennen Lijsbet Ariens Stout, meerderjarige dogter,  geassisteert met haren
vader Ary Stout en moeder Sijgje Keesmaet, wonende te Alblasserdam, dat sij suppliante in den
beginne van den voorleden jare voor dienstmaagt heeft gewoont ten huise van Cornelis Redelijkheyt,
schepen alhier, en bij dessellfs zoon Huyg Cornelisz Redelijkheyt, dewelke over de suppliante in
dese heeft gemaekt amours en v rijages en onder belofte van de suppliante te sullen trouwen haer
heeft geceduceert en misleyt, dat den gemelte Huyg Cornelisz Redelijkheyt met de suppliante Lijsbet
Ariens Stout heeft gepleegt menigmael vleeslijke conversatie, waerdoor de suppliante niet allen is
geinpregneert en beswangert gewezen, maer selffs van een zoon op den ...  [is opengelaten]
February 1740 is verlost, en off den voorn. Huyg Redelijkheyt gehouden was geweest de suppliante
Lijsbeth Ariens Stout agtervolgens sijne gedane trouwbeloften te trouwen off andersints te vergoeden
haer eer, defloratie, kraamkosten en alimentatie van 't selve haer kint, soo was denselven daervan
tot nog toe gebleven weygerig en in gebreeken, niet jegenstaande diverse gedane interpellatien, in
voegen de suppliante sig genootsaekt sal sijn hare actie tegens den gemelten Huyg Cornelisz
Redelijkheyt te constitueren voor UEd. Agtb. Dan gemerkt de suppliante niet  in staat is omme eenige
proceskosten te kunnen supporteren, als sijnde maer eene arme dienstmeyt , en daeromme onder
reverentie van haer goet regt niet behoorden te werden versteken, waeromme /23/ de suppliante sig
genootsaakt v int te keeren aan UEd. Agtb. onderdaniglijk versoekende admissie om in de voors.
sake pro deo te werden bedient, en daer van te verleene acte in forma.
(Onder stont) 't Welk doende etc, (en getekent) Dyt * merk van Lijsbet Stout, verclarende nyet te
kunnen schrijven. Di t + is 't merk van Sijgje Keesmaet, verclaerde niet te kunnen schrijven. Dyt +
merk heeft gestelt Ary Stout, verclaerde nyet  te kunne schrijven.

Appoinctement

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien ende geëxamineert hebbende den nevenstaande
requeste, en gelet op het versoek daerbij gedaan, accorderen de supplianten haer versoek,
admitteren mits desen deselve omme in de sake ten requeste gemelt pro deo te werden bedient.
Actum in 't col legie van schout en schepenen den 7en April 1740. Ter ordnonnantie van de deselve,
(en was ondertekent), Cornelis Pijl, secretaris, 1740.

9. Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

/24/ Geven reverentelijk te kennen, Klaas Mak, wonende tot Rotterdam, en Cornelis Jansz van de
Giessen, woonende tot Oud Alblas, in qualiteyt als testamentaire voogden over de vier minderjarige
nagelatene kinderen van wijlen Maerten Mak, in sijn leven schepen en overleden alhier, bij hem in
huwelijk verwekt met sijn nagelaten weduwe Lena Kalis, dat bij den testamente door voornoemde
Maerten Mak en sijne huysvrouw, de voors. Lena Kalis, op den 14en February 1738 voor Cornelis
Pijl, notaris alhier en sekere getuygen verleden, deselve malkanderen over en weder tot universele
erffgenaam, met de last van alimentatie en uytkeering van de legi time portie aan hare na te latene
kinderen, hebben geinstitueert, vervolgens hebben gewilt en begeert, dat in cas den langstlev ende
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van hen sig wederom ten tweeden huwelijke quame te begev en, denselven langstlevende affstant
sal moeten doen, uytkeeren en overgeven aan de voors. hare kinderen, ofte derselver descendenten
bij representatie, en die ontbrekende, aan de v rinden en erffgenamen ab intestato van den
eerststervende alsdan in leven gevonden werdende, de geregte helfte van den geheelen boedel en
goederen bij den langstlevende op 't v oors. hertrouwen beseten werdende, breeder blijkende bij den
voors. testamente ten desen annex, welk testament den voors. Maerten Mak in den jare 1744 metter
doot heeft geconfirmeert, agterlatende de voren genoemde sijne vier minderjarige kinderen, dat
desselffs nagelatene /25/ weduwe Lena Mak [!!]  in kragte van den voors. testamente den voors.
gemeenen boedel van haer en haer overleden man was blijven besitten, en de voors. hare kinderen
met haren overleden man verwekt tot nog toe heef t gealimenteert en onderhouden gehadt, dog dat
deselve onlangs aan de supplianten te kennen hebbende gegeven van voornemen te sijn sig tot een
ander huwelijk te begeven, en door deselve, ter requisitie van de supplianten, sijnde doen maken
pertinenten staat en inventaris van den voors. gemeenen boedel, welke almede aan desen
geannexeert is, soo hebben de supplianten (alvorens met voorn. weduwe te treden tot scheyding en
deeling van genoemden gemeenen boedel) denselven inventaris nauwkeurig geëxamineert en
bevonden, dat sonder vermindering van 't capitaal de voors. kinderen beswaarlijke en voornamentlijk
den oudsten zoon Cornelis Mak (die met een ongeluckig toev al is besogt) onmogelijk tot haren
mondigen dage konde werden gealimenteert,  dat de voors. weduwe gedeclareert hebbende op
sekere conditien, die de supplianten tot merkelijk voordeel van de voornoemde minderjarigen
oordeelden wel te willen continueren in de alimentatie en educatie van de voors. kinderen, soo waren
de supplianten te raden gewerden met deselve weduwe deswegens aan te gaan en te sluyten sekere
conventie en accordt,  bij 't welke de voors. weduwe deselve alimentatie en educatie tot mondigen
dage, eerder huwelijk off  andere geapprobeerden state, van alle de voors. kinderen voor de voorn.
/26/ revenuen op haer neemt,  en waerbij deselve sig verder verbint ten genoemden mondigen dage
der kinderen de geregte helfte der goederen, ef fecten en gelden, op den inventaris gemelt, in dien
staat als die nu sijn, aan deselve te overhandigen, dog dat de meubilen, paarden, beesten, bouw en
molkegereetschappen aan voorn. weduwe sullen verbli jven, op een sekere somma, door de voors.
kinderen in 't scheyden des boedels voor aff  te trecken. Soo als breeder uyt de voors. conv entie en
accordt, ten desen ook annex, is te sien, dog welke conv entie en accordt met relatie tot de voors.
minderjarige kinderen, door de supplianten niet anders is aangegaan dan op approbatie van Uw Ed.
Agtbare.
Redenen waerom de supplianten sig keeren tot Uw Ed. Agtbare, reverentelijk versoekende, dat Uw
Ed. Agtbare om redenen boven geallegeert, de voors. aangegane conventie en accordt gelieven te
approberen en goet te keuren, en daer van te verleenen appoinctement in margine deses.
(Onder stont) 't Welk doende etc., desen bij mij mede in naam van mijn confrater Klaas Mak
getekent (en getekent) Cornel is Janse van de Giesse.
In margine stont voor apostille:

Schout en schepenen van Alblasserdam,

Gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaende requeste en geannexeerde documenten
daertoe relatieff , approberen den accorde tussen Lena Cornelisz Kalis, weduwe van Maarten Mak ter
eenre, ende de supplianten in hare qualiteyt ter andere sijde aangegaan, breeder ten requeste
gemelt, als niet al leen niet in nadeel, maar merkelijk ten faveure der minderjarigen aangegaan en
gesloten sijnde.
Gedaan in het collegie v an schout en schepenen voornoemt op den 16en January 1749.
(Onder stont) Ter ordonnantie van schout en schepenen (en was getekent) Cornelis Pijl, secretaris,
1749.

10. Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

/27/ Geeft reverentelijk te kennen Ary Edelman, hospes op den Dam alhier, dat den 2en der maant
Augustus dese jaars 1750 bij hem seker vreemt persoon, schijnende een Fransman te sijn en gesegt
van Parijs te komen, sonder dat hij suppliant desselfs naam kent of f heeft onthouden, met een
jongen is gekomen om een rood ruyn rijpaertje, sijnde aftans, 't welk door 't  struykelen een ongemak
hadde gekregen en daer door niet wel voort konde, met zadel en toom bij hem suppliant voor drie
dagen op stal te setten, en op te doen passen om het na voornoemde tijt van drie dagen wederom aff
te halen, off te doen affhalen. Dog dat denselven persoon nog niemant van sijnentwegen tot nog toe
(sijnde nu bij de vi jff maanden geleden) wederom komende omsien, of te bij den suppliant ietwes van
hem vernomen werdende den suppliant met reden bedugt is, dat voorn. persoon noyt sal komen
omsien om 't paart af f te halen en de kosten vant v oederen vant selven, soo in de weyde als op de
stal, te betaelen, te meer omdat voornoemde kosten reets een merkelijke somma en mogelijk
meerder als het paart, zadel en toom waerdig is, komen te renderen. En dewijl den suppliant niet
gaarne verdere stalling en voerage aan 't voorn. paart soude verstrecken, als geene apparentie
siende daer van voldoeninge te erlangen.
Soo keert den suppliant sig tot Uw Ed. Agtbare, reverentelijk versoekende appoinctement in margine
dese, waer bij Uw Ed. Agtb. een bequaam /28/ persoon gelieve te authoriseren om 't voornoemde, bij
hem gelaten paerdt, zadel en toom, ad opus jus habentium publyk te verkoopen, uyt de
kooppeningen vandien den suppliant te laten betalen de kosten van desen , van 't  voederen en
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onderhouden van 't voorn. paert, om vervolgens de penningen welcke boven 't  vorenstaende mogten
komen over te schieten, over te brengen in de consignatie alhier, om daer van bij Uw Ed. Agtb.
verder gedisponeert te werden, soo bevinden sullen te behoren.
(Onder stont) 't Welk doende etc, uyt naam van de suppliant (en was ondertekent) Ary Edelman.

In margine stont voor apostille

Schout, schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaende
requeste en  gelet op het versoek daer bij gedaen, authoriseren hier mede Aert Mever,
waernemende het boden ampt deeser Heerlijkheyt, het  paert, zadel en toom, ten requeste gemelt. na
drie Zondaegse advertentien voor de kerk alhier en een op de naastgelegen plaatsen, publyk te
verkoopen, en de kooppenningen daer van te procederen, over te brengen in de consignatie alhier,
om verv olgens bij desen geregte daer van gedisponeert te werden soo bevinden sullen te behooren.
Actum bij 't volle collegie den 31en December 1750 (en getekent). [naam ontbreekt]

11. Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen der heerlijkheyt Alblasserdam

Geven reverentelijk te kennen Huyg Redelijkheyt, mede schepen alhier, ende Maria van der Hoog,
sijn /29/ huysvrouw, dat door opgevat ongenoegen van den eerste suppliant over 't  gehouden gedrag
van de tweede suppliant, tusschen henlieden zoodanige onlusten ende oneenigheden waaren
gereesen, dat sij supplianten beyden tot voorkominge van de daer uyt te verwagten ongelucken, door
tusschenspreeken van schepenen, commissarissen uyt UEd. Agtb. waaren geconvenieert omme
haer wettelijk van saemenwooning, bedt, taeffel en goederen te doen separeren. Edog dat sij
supplianten alvorens nopende de conditien op dewelke sulks soude geschieden, mede door
intercessie alsvooren, waaren geaccordeert ende verdragen als breeder bij het verbaal  accord,
daervan ten overstaen van schepenen commissarissen voornoemt op den 9en deser maant July
1751 gesloten, waertoe in deesen kortheytshalve word gerefereert en waerbij onder anderen wel
expresselijk is geconditioneert, dat de een voor des anders schulden na dato van 't selve accordt te
maken niet soude verbonden of f aanspreekelijk sijn. Redenen waeromme de supplianten sig keeren
tot Uw Ed. Agtb. ootmoediglijk versoekende, dat Uw Ed. Agtb. henlieden supplianten gelieven te
separeren van samen wooning, bedt, taeffel en goederen, ingevolge het gemelte accord verbaal  en
dat daer van tot voorkominge van alle ignoratie de noodige publicatie mag worden gedaan.
(Onder stont) Dit doende etc. uyt naam van de supplianten, (en was ondertekent) Huyg Redelijkheyt.
(Verder stont) uyt naam van de 2e suppliante (en getekent) A. v. Zuydam, procureur.

Waerop in plaats van appoinctement in margine is verleent 
de volgende acte

Schout en schepenen van Alblasserdam, /30/ gesien ende geëxamnineert hebbende den requeste
overgegeven bj, ofte van wegen Huyg Redelijkheyt, mede scheepen alhier ende desselffs huysvrouw
Maria van der Hoog, mitsgaders gehoort het rapport van den adjunct uyt naam van commissarissen,
voor welke sijlieden supplianten wel gecompareert, maer tot  geene vereeniging te brengen waren
geweest, hebben schout en schepenen voornoemt, met rijpen deliberatie ende overweging van
saken deselve supplianten ingevolge haer versoek, bij den voors. requeste gedaan, gesepareert,
gelijk haaer Ed. Agtb. doen bi j deesen, van samenwooning, bedt. taef fel en goederen conform den
verbaale breeder ter requeste gemelt, ontslaan vervolgens de tweede suppliante uyt de maritale
magt van den eersten suppliant ende v erstaen wel expresselijk dat den eenen tot lasten van den
anderen egeene schulden sal vermogen te maken, alsoo deselve daer vooren niet verbonden off
aanspreekelijk sal sijn, ende ten eynde niemande hier van ignorantie soude pretenteren, ordonneren
wij dat sulks tot een iders narigtinge per campanam ter ordinaire plaatse sal worden gepubliceert.
Actum int col legie van schout ende schepenen, den 16en July 1751.

Sijnde ten selven dage na klok roering voor de kerk gedaan de volgende publicatie:

Alsoo Huyg Redelijkheyd, schepen alhier, ende Maria van der Hoog, egtelieden, bij de Ed.  Agtb.
Heeren schout ende schepenen deeser Heerlijkheyt Alblasserdam sijn gesepareert van
samenwooning, bedt, taeffel ende goederen, ende daer benevens is verstaen, dat den eenen
voortaan /31/ ten lasten van den anderen geene schulden soude vermogen te maken, soo is't dat
schout en schepenen voornoemt bij deesen openbaeren klokkeslag sulks doen publiceren ende
bekent maken ten eynde een igelijke met voors. persoonen handelende weten soude waerna sig te
reguleren hebben, alsoo den een voor des anders schulden niet meer vebonden off aanspreekelijk
sal sijn. Een ider verhoede sig derhalven voor schaden. 
(Onder stont) Aldus gepubliceert na voorgaande klokroering voor de kerk van de Heerlijkheyt
Alblasserdam voornoemt, door mij ondergetekende waernemende 't geregtsbode ampt derselver
Heerlijkheyd, op heden den 18 July 1751 (en was geteekent) Aert Mever.

12. Request van Cornelis van den Corput om de revenuen van sijn kints goederen.
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Aan de Ed. Agtbare Heeren schout en geregte van de Heerlijkheyt Alblasserdam.

Geeft reverentelijk te kennen Cornelis van den Corput, mr. timmerman, woonende in de voors.
Heerlijkheyt, weduwenaar van wijlen Trijntje van Straten, dat de ouders van deselve sijn suppliants
huysvrouw, wijlen Martinus van Staten en Maria Jongeligt, egtelieden, disponerende van haere
tijdelijke goederen, sijlieden malkanderen den eerststervende den langstlevende v an hen nevens
haare kinderen Cornelis en voorn. Trijntje van Straaten /32/ ofte derselvern wettige descendenten bij
representatie, dog alleenlijk voor de legitime portie tot erf fgenamen hadde geinstitueert,  met
begeerten van hen testateuren, dat de nalatenschap van den langstlevende tusschen haare twee
kinderen en bij vooroverlijden van ymand derselver wettige descendenten bij representatie gelijkelijk
zoude werden gepart, ende gedeelt, stellende voorts sij testateuren voogden over hare m inderjarige
na te laten erffgenamen na doode en overlijden van de langstlevende van hen, Cornelis Spruyt en
Paulus Spruyt, breeder ingevolge den mutuele testamente gepasseert voor den notaris Cornelis Pijl
alhier residerende en zeekere getuygen, van dato den 6en february 1744, ten deesen annex, en welk
testament eerst door den testateur en naderhand op den ... [opengelaten] door de testatrice
metterdoot is geconfi rmeert geworden dat mitsdien haere nalatenschap (vermits het vooroverl ijden
van sijn suppliants gemelte huysvrouw) voor de eene helf te is gedevolveert op derselver eenige
nagelaten dogtertje door den suppliant aan haer verwekt, sijnde die helfte (alsoo Paulus Spruyt
voornoemt is overleden) onder de administratie van de voors. Cornelis Spruyt, dat den suppliant, die
alleen met sijn handen arbeyt v oor sig en familie broot moet winnen, na regten ongehouden sijnde
sijn voors. kind, oud ontrent drie jaren dus goederen van sig selven hebbende, te alimenteren, het
vervolgens ook maer redelijk en bi llijk is, dat aen den suppliant  tot deselve alimentatie werden
uytgekeert de jaerlijkse revenues en inkomsten van de goederen, dewelke geseyde /33/ sijn dogtertje
door doode en overlijden v an gemelte haer grootmoeder sijn aanbestorven, waeromme den suppliant
dan genootsaakt word hem te keeren tot UEd. Agtb., oodmoediglijk versoekende appoinctement
waer bij den gemelte Cornelis Spruyt in qualiteyt als voogd over sijn suppliants meergenoemde
dogtertje, word geauthoriseert ende gequalif iceert mitsgaders (voor soo veel des noots)
gecondemneert aan den suppliant tot alimentatie van deselve sijne dogtertje uyt  te keeren ende over
te geven de jaarli jkse revenues en inkomsten van de goederen dewelke door doode ende overlijden
van derselver grootmoeder opgemelte Maria Jongligt op haer gedevolveert sijn.
(Onder stont) 't Welk doende etc, uyt naam van de suppliant (en was getekent) A. v. Zuydam,
procureur.

Acte en dispositie op den voornoemde requeste verleent

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den geannexeerde
requeste van Cornelis van den Corput, gelet  op het versoek daerbij  gedaen, en alvorens daerop
gehoort hebbende Cornelis Spruyt in qualiteyt als voogt over des suppliants minderjarig kint, die sig
nopens 't voors. versoek verclaerden te refereren ter dispositie van deesen geregte, accorderen den
suppliant sijn gedaen versoek, authoriseren en qualificeren dienvolgende den voors. voogdt Cornelis
Spruyt, ende die nevens off  na hem de administratie over des kints onder te noemen /34/ goederen
souden komen te hebben, omme aan den suppliant tot alimentatie van sijn voors. kint off dogtertje
uyt te keeren ende over te geven de jaerlijkse revenues en inkomsten van de goederen dewelke door
doode en overlijden van derselver grootmoeder Maria Jongligt op haer gedevolveert sijn, ingaande
de loop der voors. revenuen ten voordeele van den suppliant met den eersten january deses jaars
1752.
Actum bij 't  volle col legie van schout en schepenen op den 4en Maert 1752.
In kennisse van mij secretaris, Cornelis Pijl.

13. Copie requeste van de crediteuren van den boedel van Annigje Paulus, weduwe van Pieter
Willemsz Schit

Aan de Ed. Agtb. Heeren die vander geregte van Alblasserdam

Geven reverentelijk te kennen de ondergeteeckende crediteuren van wijlen Annigje Paulus, weduwe
wijlen Pieter Willemsz Schit, hare nagelatene goederen in den jare 1737 publyk verkogt hebbende,
ende de daer van geprovenieerde kooppenningen ter somma van twee en dertig gulden onder Uw
Ed. Agtb. secretaris verbleven sijnde, deselve kinderen sekerlijk in consideratie van de notoire
insolventie v an haere voors. moeders nalatenschap, nae de voorn. kooppenningen in 't geheel niet
komen om te sien, en dat ook buyten de supplianten niemande als /35/ mede credi teuren van
geseyde weduwe Schit zig hebbende geopenbaert, ofte bekentgemaakt, de supplianten raetsaam
hebben gaegt hen bij desen aan Uw Ed. Agtb. te addresseren, ootmoedig versoekende, dat Uw Ed.
Agtb. den Heer secretaris Cornelis Pijl gelieve te authoriseren ende te qualificeren omme de voors.
twee en dertig guldens nae aftrek van al le costen aan de supplianten in mindering en pro rato van
derselver pretensien over te geven en daertoe te verleenen appoinctement.
(Onder stont) 't Welk doende etc, voor mijn en mijn broeder Daniel Stout als erffgenamen v an onsen
vader wijlen Cornelis Stout, (getekent) Ary Stout, en .. [ontbreekt].
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Apostille

Schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende de nevenstaande requeste, en gelt
op het versoek daerbij gedaan, accorderen der supplianten versoek, authoriseren en qualif iceren den
secretaris Cornelis Pijl omme de twee en dertig gulden .. [open gelaten], geprovenieert van verkogte
meybile goederen van Annigje Paulus, weduwe van Pieter Willemsz Schit, nae aftrek van alle kosten
aan de supplianten in mindering en pro rato derselv en pretensien over te geven, mits de supplianten
bij hare quitantie belov en deselve penningen ten allen ti jden des gerequireert werdende, wederom
onder den secretaris te sullen fourneren, indien namaals verstaan mogte werden 't selve alsoo te
behooren.
Actum bij 't volle collegie op den 15en February XVIc drie en vij ftig.

14. Copie requeste van de broeders en zusters van Leendert Nanninge van der Kuyl om
desselffs boedel te mogen aanvaarden.

Aan de Ed. Agtb. Heeren die van den geregte van Alblasserdam

/36/ Geven rev erentelijk te kennen Hendrik, Jacob en Cornelis Nanningen van der Kuyl, nevens den
schout van Alblasserdam als oppervoogd van 's Heeren wegen over Jan en Lijsbet Nanninge van der
Kuyl, te samen broeders en zuster, mitsgaders erffgenamen ab intestato van Leendert Nanninge van
der Kuyl, dat denselven Leendert Nanninge van der Kuyl, meerderjarig jongman, gewoont hebbende
onder Alblasserdam voors., in den jare 1751 met een smakschip, gevoert bij Pronker Jansz, zig voor
matroos ter zee heeft begeven om nae Rouaen en van daer in de Oostzee te varen, edog dat nog
het voors. schip, nogte ymande van het scheepsvolk teregt  gekomen sijnde, met reden
gepresumeert en vastgestelt wert, dat 't  selve schip, 't geen waarschijnlij k aldaer elders bevragt en
affgevaren sijnde om alhier te lande te lossen, met alle het scheepsvolk sal sijn vergaan, en dus den
gemelte Leendert Nanningen van der Kuyl, van wien geen testament gevonden wordt, mede sal sijn
overleden, dat sulks ten comptoire van .. [opengelaten] tot Rotterdam, van waer 't voors. schip is
affgevaren, insgelijks word gesupponeert, terwijle den boekhouder van 't  selve comptoi r aan de
supplianten heeft betaalt twee halve reysen van de tegoets hebbende gagie van geseyde Leendert
Nanninge van der Kuyl, sijnde de eerste halve reys bij hem selvers ontfangen /37/ geweest. Dat
denselven Leendert Nanninge van der Kuyl daar en boven nagelaten hebbende eenige meubelen, en
(soo gezegt wert) nog eenige goederen, berustende onder zekere jongedogter, de supplianten (onder
reverentie) v ermeenen wel bevoegt te sijn omme desleve goederen als erffgenamen ab intestato van
den meer genoemden Leendert Nanninge van der Kuyl eygener authoriteyt te aanvaerden, edog dat
sij supplianten omme alle cavi llatien voor te komen, te raden waren geworden daer toe te versoeken
authorisatie ende qualifi catie. Redenen waeromme de supplianten zig addresseren aan Uw Ed.
Agtb., met vorige reverentie versoekende, dat Uw Ed. Agtb. de supplianten gelieve te authoriseren
ende te qualificeren omme de meubilen en v erder goederen bij den voornoemde Leendert
Nanningen van der Kuyl agtergelaten, in hare opgemelte qualiteyt te eygenen, te verdeelen en yder
desselffs aandeel nae sig te nemen, en daertoe te verleenen acte in ordinaria forma.

(Onder stont) 't Welk doende etc, ( en onderteekent) dit merk + stelde Hendrik van der Kuyl, voor

hemselff , en voor sijn broeders Jacob en Cornelis van der Kuyl.

Acte en dispositie op den voors. requeste verleent

Schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den geannexeerde request van
Hendrik, Jacob en Cornelis Nanninge van der Kuyl, nevens den schout van Alblasserdam als
oppervoogdt /38/ van 's Heeren wegen over Jan en Lijsbet van der Kuyl, tesamen broeders en zuster
mitsgaders erffgenamen ab intestato van Leendert Nanninge van der Kuyl, en gelet op het versoek
daerbij gedaen, accorderen der supplianten versoek, authoriseren en qualificeren dienvolgende de
supplianten, vermits de notoire doot van denselven Leendert Nanninge van der Kuyl, van wien geen
testament gevonden wert, de nagelaten meubile en andere goederen ten requeste gemelt bij v oorn.
Leendert Nanningen van der Kuyl agtergelaten, in hare opgemelte qualiteyt te eygenen, te
verdeelen, en ider desself fs aandeel nae sig te nemen.
Actum bij 't  volle col legie op den 15en February 1753.
(Onder stont) Ter ordonnantie van schepenen bij mij secretaris getekent (en ondertekent) Cornelis
Pijl, 1753.

15. Copie request om voogden over de nalatenschap van 
Cornelis Maertensz Mak.

Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

Geven reverentelijk te kennen Wil lem Ariensz Teeuw, als in huwelijk hebbende Lena Ariens Kalis
[moet zijn:  Lena Cornelis Kalis!] , bevorens weduwe van Maarten Mak, in zijn lev en schepen van
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Alblasserdam, alsmede deselve Lena Ariens Kalis als ten desen door haren voors. man
geauthoriseert en gequalificeert sijnde, in qualiteyt als moeder, en mede /39/ voogdesse over hare
drie nog minderjarige kinderen, met namen Jan, Pieter en Marigje Mak, alle met haren v oors.
overleden man Maerten Mak in huwelijk verwekt, dat haren oudsten zoon Cornelis Mak, almede met
haren voorn. overleden man verwekt,  in de maant October des voorleden jaars 1752 in testato en
sonder voogden over sijn m inderjarige erffgenamen te hebben gestelt is komen te overlijden,
nalatende tot sijn erffgenamen ab intestato de voors. Jan, Pieter en Marigje Mak, sijne volle broeders
en zuster, dat de voorn. drie kinderen vervolgens wegens de nalatenschap van haren overleden
broeder onbevoogt sijnde, het ten uyterste noodsakelijk is, dat op de voogdi je derselven bij  Ue Ed.
Agtb. als oppervoogden en representerende de weeskamer deser plaatse, de behoorlijke
voorsieninge werde gedaan.
Redenen waarom de supplianten sig keeren tot Uw Ed. Agtb., gedienstelijk versoekende, dat het Uw
Ed. Agtb. goede geliefte sij en off meer bequame persoonen te commit teren en qualificeren tot
waernemen der v oors. voogdije, en het administreren v an der supplianten kinderen voors.
aanbestorven goederen, daertoe met bel ieven van Uw Ed. Agtb. voorslaande de persoonen van
Claas Mak en Cornelis Jansz van de Giessen, dewelke bij testament van der minderjarigen
overleden vader den voorn. Maerten Mak, tot voogden over deselve zijn gestelt , en de voors. haer
aanbestorven goederen onder haer administratie en opsigt sijn hebbende.
(Onder stont) Wi llem Teuwe en Lena Cornelis Kalis.

Acte van authorisatie op 't voors. requeste verleent

Schout en schepenen van Alblasserdam /40/ gesien en geëxamineert hebbende den geannexeerde
requeste van Wil lem Ariens Teeuw en sijne huysv rouw Lena Cornelis Kalis in de qualiteyt daerbij
gemelt, versoekende dat een off meer bequame personen moge werden gecommitteert en
gequalificeert tot voogden over de minderjarige voorkinderen van de voors. Lena Kalis, bevorens
weduwe van Maarten Mak, tot de administeratie der goederen hen aanbestorven van haren
overleden broeder Cornelis Maertens Mak, hebben nae gehouden deliberatie goetgevonden den te
authoriseren en qualificeren,  soo als authoriseren en qualificeren bij desen de persoonen van Claas
Mak en Cornelis van der Giessen, ter requeste voorgedragen, omme de voogdije en administeratie
der goederen bij Cornelis Maertensz Mak binnen dese jurisdictie in testato overleden, ten behoeven
van sijne minderjarige broeders Jan en Pieter Mak, en minderjarige zuster Marigje Mak agtergelaten,
te bedienen en waer te nemen, soo 't behooren sal. Des dat deselve gehouden blijven van haere
administeratie en bewint aan ons te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua.
Actum bij 't  volle col legie van schout en schepenen, op den 8en Maart 1753.
Ter ordonnantie van schout en schepenen, bij mij Cornelis Pijl, secretaris, 1753.

16. Copie requeste van Cornelis van Wijen, schepen alhier, om een curator in desselffs
insolvente boedel.

Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

Geeft reverentelijk te kennen Cornelis van W ijen, mede schepen alhier, dat den suppliant door
disastres, en 't slegt /41/ fortuyn in sijn negotie en affaires, soodanig is veragtert, dat den suppliant
buyten staat is geraakt om sijne schulteysseren te voldoen, dat hij om kostbare procedures en
executien voor te komen, waer door sijne crediteuren te minder aan haer agterwesen sullen komen
te raden is geworden sijn boedel en goederen ten behoeven van sijne crediteuren over te geven, ten
eynde deselve sijnen boedel en goederen ad opus jus habentium moge werde gebenificeert.
Redenen waerom den suppliant te raden is gewerden hem te keeren tot Uw Ed. Agtb. reverentelijk
versoekende, dat bij Uw Ed. Agtb. een bequaam persoon tot curator in desselffs insolventen boedel,
ten eynde als boven moge werden gestelt en gequalificeert.
(Onder stont) 't Welk doende etc (en ondertekent) Cornelis van Wijen.

Acte van curatele op 't voors. versoek gedecerneert

Schout en schepenen van Alblasserdam, gesien en geëxamineert hebbende den annexe requeste
van Cornelis van W ijen, versoekende om redenen daarbij geal legeert, dat een bequaem persoon
mogte werden gecommitteert tot curateur over desselffs insolventen boedel, hebben nae gehouden
deliberatie goetgevonden tot curateur over den insolv enten boedel van denselven Cornelis van
Wijen te commit teren en aan te stellen, sooals committeren en aanstellen door desen, den persoon
van Plonis Pijl, omme denselven boedel ad opus jus habentium te beneficeren, v an sijne
administeratie aan ons te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, vervolgens 't reliquam over te
brengen in de /42/ consignatie alhier, omme daervan bij  vonnisse van preferentie en concurrentie,
door schout en schepenen voornoemt gedisponeert te werden. Soo bevinden sullen te behooren.
Gedaan in Alblasserdam bij 't  volle col legie van schout en schepenen op den 8en Maart 1753.
Ter ordonnantie van schout en schepenen voornoemt, Cornelis Pijl, secretaris, 1753.
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17. Copie requeste om een mede-curator over Neeltje van Stek in de plaats van wijlen Jan Pijl.

Aan den Ed. Agtb. geregte van Alblasserdam

Geven reverentelijk te kennen Cornelis Pijl, schout deeser Heerlijkheydt, mi tsgaders de verder
ondergetekenden, naaste vrinden van Neeltje Jacobs van Stek, nagelaten innocente dogter van
wijlen Jacob van Stek en Bastiaantje Bastianen Pijl, dat bij appoinctement van Uw Ed. Agtb. van
dato den 4 Maart 1730 verleend op een requeste van de alsdoen naaste vrinden van deselve Neeltje
van Stek op derselver waaragtig te kennen geven dat de voors. Neeltje van Stek door dooffheyd en
andere onbequaamheeden des lichaams buyten staat was om haar persoon en goederen selff te
kunnen bestieren, de persoon van Jan Pijl, in sijn leeven schepen ende eersten suppliant, doen
secretaris van Alblasserdam, sijn aangesteld gewerden tot curators /43/  over den persoon en
goederen van voorn. Neeltje van Stek, dat den voors. Jan Pijl voor eenige tijdt sijnde komen te
overlijden, ende voors. innocente van Neeltje van Stek blijvende voortduuren, soo dat buyten staat
blijft  haar persoon en goederen selfs te administereren, het derhalven noodsakelijk is, dat wederom
een ander bekwaam persoon in plaats van den overleden Jan Pijl tot mede curator nevens den
suppliant over den persoon en goederen van Neeltje van Stek werde aangesteld.
Soo keeren de supplianten sig tot Uw Ed. Agtb. reverentelijk versoekende dat Uw Ed. Agtb. in plaats
van den overledenen Jan Pijl een ander bequaam persoon tot mede curator over den persoon en
goederen van de innocente Neeltje van Stek gelieven aan te stellen, daartoe onder het goetvinden
van Uw Ed. Agtb. voorstellende den persoon van Cornelis Pijl, zoone van den overledene Jan Pijl,
Uw Ed. Agtb. mede schepen.
(Onder stond) 't Welk doende (en getekent) Cornelis Pijl, Cornelis Pijl, Cornelis Spruit.

Volgt de acte van auctorisatie op Cornelis Pijl Jansz. als 
mede-curator

/44/ Schepenen van Alblasserdam, den geannexeerden requeste van de naaste vrinden van Neeltje
van Stek gezien ende geëxamineert hebbende, omme te hebben een mede curator nev ens Cornelis
Pijl, schout alhier, over voornoemde Neeltje van Stek (vermi ts derselver bekende aanhoudende
onbequaamheydt om haar persoon en goederen te regeren) in plaats van wijlen Jan Pijl, in sijn leven
schepen alhier, ende gelet op 't versoek daar bij gedaan, vinden goet tot  nieuwe curator over voorn.
Neeltje van Stek te commit teren en aen te stellen, soo als committeren en aanstellen bij desen den
persoon van Cornelis Pijl Janszoon, onsen mede schepen, om derselver persoon en goederen te
helpen dirigeren en administereren soo 't behoordt, mits van sijne administeratie aan deesen
geregten ten overstaan der naaste vrinden doende behoorlijke reekeninge en verantwoordinge.
Actum in 't v olle collegie op den 17en September 1755.
(Onder stondt) in kennisse van mij secretaris (en getekent) P. Pijl, 1755.
/

18. Requeste van Jan en Huyg Kortlandt, omme acte pro deo.

Aan den Ed. Agtb. Geregten van Alblasserdam

/45/ Geeft reverentelijk te kennen Jan Kortlandt, geassisteerd met sijnen minderjarigen zoon Huyg
Kortland, beyde woonende alhier, dat den tweede suppliant Huyg Kortlandt zig eenige tijt de vrijagie
heeft gemaakt over eene Mergje Gijsberts van Giessennieuwkerk, en daarmede in ondertrouw was
aangetekent, en reets twee proclamatien of f kerke gebode gehadt, dat off  wel den tweeden suppliant
met niemant anders iets heeft uystaande off zig met trouwbelofte heef t verbonden, veel min met
imandt eenige v leeselijke conversatie soude hebben gepleegt, soo heeft egter den tweeden suppliant
met de uyterste bevreemdingh v ernoomen, dat een Neeltje Dirks Agthoven comt voor te geven, dat
den tweede suppliant met deselve onder belof te van met haar te trouwen soude hebben gepleegt
vleeselijke conversatien en op den ... [open plek] July deses jaars 1755 verlost van een dogter,
welke deselve Neeltje Dirks Agthoven voorgeeft den tweeden suppliant in barensnoot te hebben
opgeswooren daar van te sijn de vader, hebbende de gemelte Neeltje Dirks Agthoven ten dien eynde
op den 6en december 1755 laastleden schriftel ijke interdict ie aan den predicant alhier gedaan tegens
den voortgang zijner huweli jk, en alsoo den tweeden suppliant sig declareert te sijn /46/ een valsche
beschuldiginge van de meergemelte Neeltje Dirks Agthoven en daartegens de vereyste middelen
van regten sal moeten gebruyken, en dewijl de beyde supplianten sijn armen arbeyders, soo als UEd.
Agtb. is bekent, die niets sijn hebbende als 't geene deselve dagelijks met haren arbeydt komen te
winnen, derhalven niet in staat om eenige zegels off  andere kosten te kunnen supporteren.
Redenen waeromme de beyde supplianten haar sijn kerende tot UEd. Agtb., ootmoediglijk
versoekende, dat UEd. Agtb. de supplianten gelieven te verleenen acte pro deo in de voors. saake
tegens de voorn. Neeltje Dirks Agthoven en haren vader Dirk Agthoven en daarvan te te verlenen
acte in forma.
(Onder stont) 't Welk doende etc (en getekent) B. Broeling, procureur.

In margine stond voor appostille
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Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende de nevenstaande
requeste, en gelet op 't versoek daarbij  gedaan, accorderen de supplianten haar versoek, admi tteren
mits deese deselve omme in de zake  ten requeste gemelt pro deo te werden bedient.
Actum in het col legie van schout en schepenen den 24 December 1755.
(Onder stont) in kennisse van mij (en getekent) P. Pijl, secretaris, 1755.

19. Verbaal tot separatie van samenwooning, bedt, taeffel en goederen tussen Abraham
Vijgeboom en sijn huysvrouw Johanna van Arnhem

/47/ Op huyden den 12en April 1756 sijn voor schout en schepenen van Alblasserdam gecompareerd
Abraham Vijgeboom ter eenre, ende sijne huysv rouw Johanna van Arnhem ter andere sijde; te
kennen gevende, dat door wederseyds tegen den anderen opgevat ongenoegen, soodanige onlusten
en hoogegaande onenigheden waren geresen (die schoon door intercessie van den schout te
meermalen wel wat waren ter needer gelegt, egter telkens wederom opnieuw en heviger waren
uytgebarsten) soodanig, dat daeruyt groote ongelucken en swarigheeden te vreesen stonden. En
naedat door ons schout en schepenen nogmaal, dog tevergeefs, is getragt part ijen te vereenigen,
soo verclaerden deselve omme de voorn. ongelucken en swarigheden voor te komen, te sijn te rade
gewerden, geresolveert en overeengekomen, sig te doen separeren van samenwoning, bedt, taeffel
en goederen in manieren hierna volgende, namentlijk: Dat het snebbe schuytje en hoogaars beyde
met hun toebehoren, mitsgaders verdere gemene meubilen goederen off huysraadt in den boedel
gevonden werdende, publiek verkogt en te gelden sullen werden gemaakt tot betaling der gemene
schulden (indien soo verre strecken kunnen en daer uyt mede sal moeten worden voldaan het
vaderlijk bewijs van het voorkind van de comparante ter andere sijde, genaamt Gijsbert Boere
sijnde) en is 't mogelijk ook eenige penningen voor de alimentatie van selve voorkind, /48/  dat de
verdere goederen (soo er nog overig mogte blijven) sullen werden verdeelt en bij ider de geregte
helfte genoten. Dat een ider van partijen de kleederen van linne, wolle, goud en zilver, tot hun lijff
behorende, sullen hebben en behouden en voor sooverre die ergens beleent en verpand mogte sijn
bij ider voor eygen rekening sullen kunnen werden gelost.
Dat den comparante ter eenre, den voorn. Abraham Vijgeboom, het jongste van hun twee gemeene
kinderen, met namen Johanna, nu oud bij de twee jaren, aanstonts en van nu aff aan sal voor sijn
rekening nemen om op te voeden, en dat (in cas van onvermogen van sijn huysv rouw om 't ander
kint te onderhouden) denselven verder nog soo ras hij occagie sal gevonden hebben met om sijn
handen arbeyd soo veel, dat het andere off  outste kind, met name Kaatje, nu oud over de drie jaren,
bij hem mede kan werden onderhouden, hij  hetselve alsdan mede sal overnemen om op te voeden .
Waer en tegen de comparante ter andere sijde de voornoemde Johanna van Arnhem het
voornoemde hun oudste kindt, genaamt Kaetje, sal bij haer houden en besorgen tot dat voor den
comparant ter eenre werd overgenomen en verder aan haer voorkindt, Gijsbert Boere, de alimentatie
besorgen die sij bij vert igting op haer heeft genomen.
Dat wijders de een voor des anderens schulden na dato deses te maken, niet sal verbonden off
aansprekelijk sijn, /49/ v erclaerende de wedersijdse comparanten tot nakominge v an alle 't voren
geconvenieerde en geverbaliseerde te verbinden hunne persoonen en goederen als na regten.
Met gedienstig versoek van de beyde comparanten aan deesen geregte, dat het ons mogte gelieven
om voor gealigeerde redenen de comparanten geregtelijk te separeren van samenwooning, bedt,
taeffel en goederen conform de voorenstaande verbale, dat de tweede comparante moge werden
ontslagen uyt de maritale macht van den eersten comparant, haren man, en dat daervan tot
voorkominge van alle ignorant ie de nodige publicatie moge werden gedaan, versoekende verder
vermits haer bekent onvermogen om in deesen eenige kosten van zegels als van procedures te
kunnen draagen, dat in alles pro deo moge werden bedient en daer van te verleenen acte soo het
behoort.
Actum in 't col legie van schout en scheepen voornoemt, op den 12en April 1756.
In kennisse van mij secretaris, P. Pijl.

Schout en schepenen gedelibereert hebben op het versoek van Abraham Vijgeboom en sijne
huysvrouw Johanna van Arnhem omme redenen van haer armoede in de procedures van separatie
van smaenwooning, /50/ bedt, taeffel en goederen pro deo bedient te mogen werden, hebben 't selve
hun versoek geaccordeert en permitteren hen mitsdesen in voornoemde sake pro deo bedient te
werden. Gedaan in 't collegie van schout en schepenen den 17en April 1756.
In kennisse van mij secretaris, P. Pijl.

Acte van separatie van voorn. persoonen

Schout en scheepenen van Alblasserdam, gehoort en geëxamineert hebbende het versoek, gedaan
bij Abraham Vijgeboom ende desselfs huysvrouw Johanna van Arnhem, welke voor haer
gecompareert geweest sijnde, niet hebben kunnen vereenigt werden, hebben met rijpe deliberat ie en
overweging van sake, deselve Abraham Vijgeboom en Johanna van Arnhem gesepareert, gelijk
doen bij desen, van samenwooning, bedt, taef fel en goederen, conform den verbalen op den 12en
deeser voor deesen geregte geslooten, ontslaan vervolgens deselve Johanna van Arnhem uyt de
maritale magt van haren man, den v oornoemde Abraham Vijgeboom, ende verstaan wel expresselijk
dat den eenen tot lasten van den anderen egeene schulden sal vermogen te maaken, alsoo deselve
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daervooren niet verbonden off aansprekelijk  sijn. Ende opdat niemand hierv an ignorantie soude
prætenderen, ordonneren wij dat sulks tot yders narigtinge per campanam ter ordinaire plaatse sal
werden gepubliceert.
Actum bij 't collegie van schout en scheepenen op den 17en April 1756. In kennisse van mij, P. Pijl,
1756.

Publicatie daerop gedaan

/51/ Alsoo Abraham Vijgeboom en zi jne huysvrouw Johanna van Arnhem bij de Ed. Agtb. schout en
schepenen deser Heerlijkheyd Alblasserdam sijn gesepareert van samenwooning, bedt, taeffel  en
goederen ende daar benevens is overstaan dat den eenen voortaan ten lasten van den anderen
geenen schulden soude vermogen te maken.
Zoo is 't dat schout en schepenen  voornoemt bi j desen bekend maken ten eynde eenen igelijke, met
voornoemde persoonen handelende, weten soude waar na sig te reguleren hebben, alsoo den eenen
voor des anderens schulden niet meer  verbonden off aansprekelijk sal sijn. Een ider wagte sig voor
schaden.
(Onder stond) Aldus gepubliceert na voorgaande klokroeringe voor de regtkamer van Alblasserdam
door mij ondergeschrevene waarnemende 't geregtsbodens ampt derselve Heerlij kheyd, op heden
den 17en April 1756 (en getekent) Aart Mever.

20. Copie request door Ary de Jong en Ary van Dalen gepresenteert om sequesters over de
aanbestorven goederen van Adriaen Nijding welke uytlandig is.

Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

Geven reverentelijk te kennen Ary de Jong en Ary van Dalen, woonende onder de Heerlijkheyt
Alblasserdam, in qualiteyd als bij acte op den 3e November 1752 bij Jan Jansz voor den notaris
Cornelis Pijl alhier residerende ten desen annex geassumeerde en gesurrogeerde voogden
respective over de minderjarige nagelatene legatarissen en erfgenamen van wijlen Ningen
Vermeulen, in haar leven laast huysvrouw van wijlen de voornoemde Jan Jansz onder dese vorsz.
Heerlijkheyd overleden, dat sij supplianten bij  /52/ 't overli jden van denselven Jan Jansz
voorgevallen in de maand February deses jaars 1757, de voornoemde laste van voogdije sullende
aanvaarden, bevinden dat onder de voornoemde legatarissen en erfgenamen van Ningen
Vermeuelen (sijnde de kinderen en kindskinderen van derselv er voornoemde overleden zuster
Geertje Vermeulen, in leven huysv rouw van Jacques Ariensz Nijding) een der zoonen van Geertje
Vermeulen, genaamt Adriaan Nijding, die al in den jare 17.. [opengelaten] off daer ontrend is
gevaren na Oost Indien, welke Adriaan Jacques Nijding nog in leven sijnde tegenswoordig al meer
dan 25 jaren oud is en dus sij supplianten ten sijne opsigte van voornoemde voogdije sijn ontslagen.
En dat vervolgens vermits sijn uytlandigheyd imande dient te werden gecommitteerd om desselfs
intrest in desen waar te nemen.
Redenen waarom de supplianten sig keeren tot Uw Ed. Agtb., reverentelijk versoekende dat Uw Ed.
Agtb. een off meer persoonen gelieven te committeeren en aan te stellen,  omme in name van
denselven Adriaan Nijding als een mede legataris en erfgenaam sijnde van sijne moeye Ningen
Vermeulen, denselven nalatenschap te helpen brengen tot liquiditeyd, mi tsgaders schijden en deelen
het aandeel van denselven onder sig te slaan, te bewaren en te administereren tot de wederkomste
van denselven Adriaan Nijding, ofte dat van sijn overlijden moge sijn gebleken, omme vervolgens
deselve goederen na 't doen van behoorl ijke rekeningh en verantwooridng van het bewint deswegens
gehad, te extraderen en over te geven soo bevonden sal werden te behooren.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (en was getekent) Ary de Jong en Ary Pieterse van Dalen. (In
margine stondt) Fiat  ut petitur. Den 19e Maart 1757.

Volgt de acte op den voornoemde requeste verleent

Schout en scheepenen van Alblasserdam gezien en geëxamineert hebbende den geannexeerde
requeste van Ary de Jong en Ary van Dalen, gestelde voogden over den minderjarige legatarissen en
erfgenamen van wijlen Ningen Vermeulen, laast huysvrouw van mede wijlen Jan Jansz, waarbij
deselve te kennen geven dat Adriaan Nijding, voor eenige jaren gevaren nae Oost Indien, en die nog
in leven sijnde reets meerderjarig is, en dat dus /53/ der supplianten voogdije ten sijnen opsigte geen
plaats hebbende, een off meer persoonen dienen aangesteld, om 't intrest van denselven Adriaan
Nijding in de nalatenschap waar te nemen, soo is't dat schout en schepenen voornoemd nae
gehouden deliberatie goetgevonden hebben te committeren,  soo als committeren door desen, de
voornoemde Ary de Jong en Ary van Dalen, omme in quali teyd van sequesters, het intrest van
genoemde Adriaan Nijding in de nalatenschap van Ningen Vermeulen, laast huysvrouw van Jan
Jansz waar te nemen en dus den gemenen boedel van Jan Jansz en Ningen Vermeulen te helpen
brengen tot liquiditeyd,  denselven te helpen scheyden en delen, de aan Adriaan Nijding aan te
bedeelen portie onder sig te slaan, te administreren en bewaren tot 't arrivement van den selven
Adriaan Nijding, ofte tot van sijn overli jden sal sijn gebleken, omme alsdan, na 't doen van 
behoorlijke rekening en verantwoording, deselve gedeelte met 't reliquam te extraderen en over te
geven, soo 't behoort.
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Actum bij schout en schepenen op den 19e Maart 1757.
In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris, 1757.

21. Copie requeste van Dirk van Krimpen om een curateur over desselffs insolvente boedel.
 

Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en schepenen van Alblasserdam

Geeft reverentelijk te kennen Dirk van Krimpen, woonende onder Alblasserdam, dat den suppliant
door desastres en 't slegt fortuyn in zijne af faires zoodanig is veragtert, dat den suppliant buyten
vermogen is geraakt om zijne schulteysseren (waer van sommigen hem reeds in regten hebben
betrocken, en met execut ie dreygen) te kunnen betalen, omme welke reden hij suppliant
genoodzaakt werdt zijn boedel en goederen te abbandonneren /54/ en over te gev en ten behoeven
van zijne credi teuren.
Redenen waeromme den suppliant hem is keerende tot Uw Ed. Agtb. , reverenteli jk verzoekende, dat
Uw Ed. Agtbare 't voorn. abbandonnement gelieve te permitteren, en een bequaam perzoon gelieve
te committeren tot curator in zijn voorn. boedel, om denselven ten behoeven van zijne crediteuren te
beneficeren.
(Onder stondt) 't Welk doende etc, en getekent Dirk van Crimpe.

Copie Acte van curatele

Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien ende geëxamineerd hebbende den annexe requeste
van Dirk van Krimpen, verzoekende om redenen daar bij geallegeert, dat een bequaam perzoon
moge werden gequalificeert tot curateur over den insolventen boedel van voorn. Dirk van Krimpen te
commit teren en aan te stellen, zoo als daartoe committeren en aanstellen voor desen den perzoon
van Plonis Pijl, secretaris alhier, omme denselven boedel ad opus jus habentium te benef iceren, van
zijn administeratie aan ons te doen behoorlijke reekening, bewijs en reliqua,  vervolgens het reliquam
over te brengen in de consignatie alhier, omme daar van bij vonnisse van preferentie en concurrentie
door desen geregten gedisponeert te werden, zoo verbinden zullen te behooren.
Gedaan bij 't volle collegie van schout en geregten voornoemt, exempt Jacob de Jong, op den 27en
November XVIIc agt en vijf tig.

NB. door Dirk van Krimpen naderhandt accordt met zijn crediteuren getrof fen zijnde, is dese
curateele vernietigt.

22. Copie request van H. Redlijkheyd om een gequalificeert perzoon ter bezorging van de
goederen etc. van den uytlandigen Cornelis Hartigsveldt.

 Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en geregten der Heerlijkheyd Alblasserdam

/55/ Geeft reverentelijk te kennen Huyg Redelijkheyd, mede schepen alhier, germain en voor zoo
verre bekent is eenigste neve mitsgaders naaste bloedverwant van Cornelis Hartigsvelt, alhier
gewoont hebbende, dat denzelven Cornelis Hartigsvelt in de maand July off  Augustus des voorleden
jaars 1759 van dese Heerlijkheyd vertrocken zijnde nae zig eenige maanden  te Put in Braband te
hebben opgehouden, is gereyst naer Vrankrijk en vervolgens nae eenig verblij ff in de stad Lions
vandaar in Chamberi  in Savoyen.
Dat den voorn. Cornelis Hartigsvelt inmiddels heeft geschreven twee brieven uyt Vrankri jk aan
Daniel Stout, binnen deese Heerlijkheyd gewoont hebbende ende onlangs overleden, den laaste
gedateert Lions den 12 December 1759, beyden om gelt, ende op den eersten brief f door denselven
Daniel Stout aen hem Cornelis Hartigsvelt per wissel is overgemaakt sestien ducaten, dewelke hij
volgens desselfs schrijven ook heeft ontfangen.
Dat wel den gemelde Cornelis Hartigsveld in 't vervolg nog twee brieven heeft geschreven om gelt
aan den voorn. Daniel Stout, beyden uyt Savoyen en gedateert Chamberi den 7 Febraury 1760, dog
dat geen gelden gesonden of ook van hem geen meerder brieven gekomen sijn, en zelfs 't zedert
/56/ nietwes  van hem is vernomen gewerden, zulx men niet weet waar hij zig thans is ophoudende,
ja of f hi j lev endig off  dood is.
Dat den meergemelde Cornelis Hartigsvelt voor zijn vertrek na Braband heef t verkogt  aan den v oors.
Daniel Stout ende Ary Stout een stukje land, gelegen in desen Heerlijkheyd in Blockweer, omme en
voor de somma v an vijf f en zeventig guldens volgens schriftel ijke en bij denselven Cornelis
Hartigsvelt ondertekendt, aangevende in dato den 23 Juny 1759, daar van zijnde, 't welke mi tsdien
zonder langer tijdt verzuym 't wettig getransporteert ende daarvan 's lands regt voldaan moet
worden, niet alleen, nemaar ook de noot verrijst dat de agtergelaten meubi len van den voorn.
Cornelis Hartigsvelt die niet langer in de huysinge bij hem alhier bewoont zijnde kunnen verblijven,
gebenificeert ende over verscheyden openstaande zaken met diversche perzoonen gerekent ende
geliquideert worden, ende in consideratie niemandt tot alle 't zelve eygener authoriteydt is bevoegt,
zoo addresseert den suppliant zig aan UEd. Agtbaare met voorige reverentie, verzoekende dat UEd.
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Agbaere een offte meer bequaame perzoonen gelieven te authoriseren ende te qualificeeren omme
het bij geseyde Cornelis Hartigsvelt verkogte stukje land wettig te transporteeren, zijne meubilen te
beneficeren en des vereyst wordende te verkoopen met alle ende ygeli jke over alle openstaande
zaaken te rekenen ende te liquideren kooppeningen en andere gelden te ontfangen, schulden te
betalen en generalijk alomme het regt ende intrest van gemelte Cornelis Hartigsveld waar te nemen
ende daartoe te verleenen acte in communi forma.
't Welk doende etc.

Acte verleend in plaats van appoinctement op den voorn. requeste

/57/ Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende den geannexeerde
requeste van Huyg Redelijkheyd mede schepen alhier, te kennen gevende, dat desselfs germain
neeff en naaste bloedverwand Cornelis Hart igsveldt, gewoond hebbende onder dese Heerlijkheyd, nu
meer dan een jaar geleden zig van hier geabsenteert en hem nae Braband, vervolgens nae Vrankrijk
en verder nae Chamberie in Piemondt heeft begeven, vanwelke laaste plaats denselven zijn jongste
brieff,  gedateert Chamberie den 7 February 1760 aan Daniel Stout, hier mede gewoondt hebbende,
en nu overleden zijnde, heeft geschreven om penningen zonder dat zedert ietwes van denselven
Cornelis Haritgsvelt is vernoomen, en zulks men niet en weet waar hij zig thans onthoudt, jae oft hij
levendig off dood is. En alzoo denselven geene ordre op zijne zaaken alhier heeft gesteldt, is
verzoekende omme daarbij verder geal legeerde redenen, dat een ofte meer bequaame perzoonen
mogten werden gecommit teert en geauthoriseert, omme zeeker stukje landt, ten requeste gemelt  en
door de voorn. Cornelis Hartigsveldt verkogt aan de koopers vandien wettig te transporteeren, zijne
meubilen te benificeeren, en des vereyst werdende te verkoopen, met alle ende een igelijke over alle
openstaande zaaken te reekenen en te liquideren, kooppenningen en andere gelden te ontfangen,
schulden te betalen en generalijk alomme het regt ende intrest van gemelten Cornelis Hartigsvelt
waar te nemen, hebben nae gehoudend deliberatie goegevonden en verstaan te commit teren, ende
te /58/ authoriseren, zoo als committeren en authoriseeren bij deesen den voorn. Huyg Redelijkheyd
en Cornelis Jansz Pijl, beyde mede schepen alhier, omme het stukje land breeder ten requeste
gemelt, door denselven Cornelis Hartigsvelt verkogt, aan de koopers vandien wettelijk te
transporteeren, zijne meubi len te benificeeren en des vereyst werdende te verkoopen met alle ende
een igelijke over alle openstaande zaaken te rekenen ende te liquideren, kooppenningen en andere
gelden te ontfangen, schulden te betalen ende generali jk omme alomme het regt en int rest van den
gemelten Cornelis Hartigsvelt, waar te nemen, des dat de voornoemde gecommitteerde perzoonen
van hun administeratie en bewind voor desen geregten zullen hebben te doen behoorlijke reekening
en verantwoording.
Gedaan in het collegie v an schout en scheepenen op den 25 September 1760.
In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris, 1760.

Acte van aucthorisatie op P. Pijl in plaats van wijlen H. Redelijkheydt.

Op den 28en Maart 1761, schout en schepenen van Alblasserdam vergadert zijnde, is door Cornelis
Jansz Pijl, mede-schepen, te kennen gegeven, dat door 't  overlijden van Huyg Redelijkheyd, in leven
al mede scheepen alhier, die nevens hem bij acte van desen geregte, van dato 25en September
1760, was aangestelt, omme, vermits het vertrek van Cornelis Hartigsveld, gewoond hebbende
onder dese Heerlijkheydt, van hier nae buyten 's lands, zonder dat men weet waer denselven zig
onthoudt, jae selfs, zonder te weeten off  hij levendig off dood is, den boedel en goederen van den
voorn. Cornelis Hartigsveldt gade te slaan en te benificeren, onder anderen mede omme seker stukje
landt door Cornelis Hartigsvelt /59/ aan den kooper vandien te transporteeren, de meubilen te
benificeren en des vereyst wordende te  verkoopen, met alle ende een igelijke over alle openstaande
zaaken te reekenen en te liquideren, kooppeningen en andere gelden te ontfangen, schulden te
betalen en  generalijk alomme het regt ende intrest van gemelten Cornelis Hartigsveldt waer te
nemen, hij Cornelis Pijl alleene overgeblev en zijnde tot 't verrigten der gemelte af faires (waerinne
nog niets gedaan was, zoo door het lang uyt zijn van hem C. Pijl als 't gemelte overlijden van H.
Redelijkheydt) wel gaarne een ander bequaam perzoon nevens hem zage gestelt ende
gecommitteert, waerop gedelibereert zijnde, is goedgevonden den nevens den gemelten Cornelis
Jansz Pijl, tot 't waernemen van den boedel en af faires van den absenten en uytlandigen Cornelis
Hartigsveldt, en dus ook om het stukje landt bij hem verkogt aan den kooper vandien wel en wettig te
transporteren, zijne meubi len te benificeren en des vereyst werdende te verkoopen met alle ende
een igelijke over alle openstaande zaaken te rekenen en te liquideren, kooppenningen en andere
gelden te ontfangen, schulden te betalen en generali jk alomme het regt ende intrest van denselven
waer te nemen, te committeren en aan te stellen, zoo als schout en geregten voornoemt committeren
en aanstellen door desen den perzoon van Plonis Pijl, secretaris van dese Heerlijkheydt, des dat
medegehouden blijft van zijne administeratie en bewind voor desen geregte te doen bejoorlijke
rekening en verantwoordinge. 
Actum op dato ut supra.
Cornelis Pijl, 1761.

23. Requeste van Cornelis Pijl en Ad. Backer, voogden over Cornelis Stout omme etc.
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 Aan den Ed. Agtb. Geregte van Alblasserdam

/60/ Geven met reverentie te kennen Cornelis Pijl, schout, en Adriaan Backer, scheepen deser
Heerlijkheyd, dat den eersten supplianten door Daniel Stout en zijn eersten huysv rouw Aaltje
Redelijkheyd bij derselver testament van den tweeden suppliant bij  acte van assumptie voogden
zijnde gestelt over Cornelis Stout, nog minderjarigen zoone van den voorn. Daniel Stout en Aaltje
Redelijkheyd in die qualiteyt v erpligt zijn alomme het intrest en voordeel van den voorsz. hunnen
pupil te bevorderen dat z ij supplianten kennisse hebbende dat denselven Cornelis Stout bij
testamente van Marygje Huygen Verhoek, zijn oud moeye van 's moeders zijde, op den 26 Nov.
1747 voor den eersten suppliant als notaris en sekere getuygen verleden, zijn gemaekte en
aanbestorven eenige goederen en effecten over dewelke Huyg Redelijkheyd in leven mede
scheepen alhier en Cornelis Hartigsveld bij den voornoemde testamente tot voogden en
administerateurs zijn gecommitteert, dat den voorsz. Huyg Redelijkheyd in de maand December
1760 deser wereld overleden en den voorsz. Cornelis Hartigsveld albevorens zig nae buyten 's lands
heeft begeven, zonder dat men weet off denselven levende off dood is, en om welke reden bij Uw
Ed. Agtb. bereyds sequesters in desselffs boedel zijn gesteld dat over sulks geene voogden en
administerateurs over voorn. goederen der supplianten pupil van zijne oud moeye opgekomen in
wesen zijn.
Redenen waaromme de supplianten sig keeren tot Uw Ed. Agtb. reverentelijk versoekende dat uw
Ed. Agtb. een off  meer bequaame perzoonen gelieve te qualificeeren en aan willen stellen tot
voogden en administerateurs /61/ over de goederen en effecten den voornoemde hunnen pupil
Cornelis Stout van zijne oud moeye Marygje Verhoek op en aangekomen die te gelijk werden
geauthoriseerd en qualificeerd de reekening van de perzoonen gesteld tot voogden en redders van
de boedels van Huyg Redelijkheyd en Cornelis Hartigsveld wegens de administeratie door deselve
Huyg Redelijkheyd en Cornelis Hartigsveld gehad, op te nemen en te sluyten het slot vandien
benevens de goederen en effecten onder voornoemde perzoonen berustende over te nemen en
omme verder daer ontrent alles meer te doen, te handelen en verrigten dat vereyssen zal.
(Onder stond) 't Welk doende etc. en geteekent Cornelis Pijl, 1762, en Adrianus Bakker, 1762.

Acte verleend in plaats van appoinctement op den voorn. requeste

Scheepenen van Alblasserdam, gezien ende geëxamineert hebbende den geannexeerde requeste
van Cornelis Pijl, schout, en Adriaanus Backer, mede scheepen alhier, verzoekende omme vermits
het overlijden van Huyg Redelijkheyd en den uytlandigheyd van Cornelis Hartigsveld, zonder dat
men weet off denselven levende off dood is, en verdere redenen daerbij geallegeerdt, dat een off
meer bequaame perzoonen mogen werden gecommitteert en aangesteld tot voogden en
administerateurs over de goederen en effecten aan derselver pupil Cornelis Stout van zijne oud
moeye Marigje Verhoek opgekomen en gelet op het voorsz. v ersoek, vinden goed de perzoonen van
voornoemde Cornelis Pijl en Adriaanus Backer te committeeren en aan te stellen, zoo als
commit teren en aanstellen door desen tot voogden en administrateurs over de goederen /62/ en
effecten den voornoemde Cornelis Stout van zijne oud moeye Marygje Verhoek op en aangekomen
alsmede omme de reekeninge van de vorige administeratie op te nemen en goed bevindende die te
sluyten en teekenen, 't goede slot vandien over te nemen en daar voor quitantie te passeeren en
voorts generalijk  alles meer te doen te handelen en verrigten dat vereyssen zal, m its op zijn tijd v an
haere administeratie en bewindt te doen behoorli jke reekening, bewijs en reliqua.
Aldus gedaan bij 't collegie v an scheepenen in Alblasserdam den 6en Febraury 1762.
In kennisse van mij secretaris (en geteekent) P. Pijl.

24. Acte verleend aan Hilligje Volkerts, huysvrouw van Cornelis de Groot

Schout en scheepenen van Alblasserdam hebben op het te kennen geven en verzoek van Hilligje
Jacobs Volkerts, huysvrouw van Cornelis de Groot, woonende onder dese Heerlijkheydt, dat aan
haer als mede erfgenaam van wijlen haren vader Jacob Volkerts van den Briel,  die in den jaare 1742
met het schip Scheybeek voor oppertimmerman in dienst van de Ed. geoctroyeerde Oostindische
Compagnie ter kamer van Middelburg nae de Oost Indien is gevaren, en op sijn retour in den jare
1749 op het schip de Batavia is overleden, eenige goederen en gelden zijnde aanbestorven, welke
ter respective kameren van Middelburg en Amsterdam zijn berustende, vermits de absentie van
haren man, den voorn. Cornelis de Groot, in 's lands dienst ter zee, mogte werden geauthoriseert en
gequalificeert  omme voor denselver aandeel de voornoemde goederen en gelden te mogen
vorderen, beuren en ontfangen, /63/ deselve Hilligje Jacobs Volkerts geauthoriseert ende
gequalificeert, zoo als doen bij desen, omme voor derselver aandeel in haare voornoemde qualiteyt
als mede erffgenaam van haren vader, Jacob Volkerts van den Briel, ter kamere voornoemt te
vorden, beuren en ontfangen zoodanige gelden en goederen als aldaer bevonden zullen werden voor
haren voornoemde vader Jacob Volkerts van den Briel te goede zi jn, ten dien eynde off  in perzoon,
off door gemagt igdens te passeren en doen passeren actens van acquit en andere die vereyst zullen
werden en generalijk daer ontrent alles te doen en verrigten dat vereyssen zal, en door haren
voornoemde man, present zijnde, gedaan en verrigt zoude moeten werden.
Actum bij 't  collegie van schout en scheepenen op den 9en Maart 1762.
[Getekend:] Cornelis Pijl, 1762
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Cornelis de Kraay
Cornelis Janse Pijl
Adrianus Bakker
Cornelis Kornelis Pijl
P. Pijl, secretaris, 1762

25. Copie request van de curateurs over den perzoon en goederen van Neeltje van Stek, omme
authorisatie etc.

 Aan den Ed. Agtbare geregte van Alblasserdam

Geven reverentelijk te kennen Cornelis Pijl, schout en Cornelis Jansz Pijl, scheepen van
Alblasserdam, in qualiteyt als curateurs over den perzoon en goederen van Neeltje van Stek, dat zij
supplianten in het beloop hunner administeratie van de goederen van Neeltje van Stek /64/ bevinden
dat sekere 250 roeden griendland en twee derde in een stukje aveling, leggende in twee parceelen in
den Blokweer, en twee mergen 162½ roeden hoylant, leggende aan de agterkade in de Halve Hoef in
Korteland, beyde onder dese jursidictie v an Alblasserdam, en sekere vij ff mergen 300 roeden wey en
hoylandt, zijnde een  geheel weertje, leggende aan de zuydzijde onder den dorpe van
Bleskensgrave, nu tijd v an ruym 20 jaaren, zoo door de inundatien van den Alblasserwaard als de
sterfte onder het rundvee zeer weynig of  bijnae niets voor den eygenaeresse hebben opgebragt, dat
de supplianten vermeynen, dat bij verkoop van de voornoemde landen en bijsonderlijk de partijen in
Korteland onder Alblasserdam en die onder Bleskensgrave nog eenige penningen zullen bedongen
werden, dewelke, behoorlijk belegt, meerder intressen jaarlijks zullen komen te geven als de vrije
revenuen van voornoemde ef fecten in voornoemde tijd jaarl ijks hebben uytgelevert , en dat het dus
van het intrest voor de voornoemde Neeltje v an Stek zoude zijn dat de voornoemde goederen ten
meesten oirbaar wierden verkogt, dan alsoo zulks niet vermag te geschieden zonder Uw Ed. Agtb.
goevinden en authorisatie.
Soo keeren de supplianten sig tot Uw Ed. Agtb., versoekende om voor geallegeerde reden dat Uw
Ed. Agtb. de supplianten geliev e te authoriseren en te qualificeeren om de voorn. drie parceelen van
landen ten meesten oirbaar te verkoopen en aan de koopers vandien voor den geregte daer het
behoort wettelijk te transporteeren, kooppeningen te ontvangen en verder te verrigten dat v ereyssen
zal.
(Onder stondt) 't Welk doende etc (en geteekent) Cornelis Pijl, 1762, en Cornelis Janse Pijl.

Acte verleend op den voorn. requeste tot authorisatie

/64/ Scheepenen van Alblasserdam, gezien ende geëxamineerd hebbende den geannexeerde
requeste van Cornelis Pijl, schout, en Cornelis Jansz Pijl, scheepen van Alblasserdam in qualiteyt als
curateurs over den perzoon en goederen van Neeltje Jacobs van Stek, en gelt op 't versoek daarbij
gedaan, mitsgaders daerop gehoort de consideratien van de naaste v rinden van de voornoemde
Neeltje van Stek, vinden goedt de supplianten v oornoemt te authoriseeren en te qualif iceeren, soo
als deselve authoriseeren en qualif iceeren bij desen, omme de twee hondert en vijf itg roeden
griendland, en de twee derde parten in een stukje avel ing gelegen in Blokweer, met de twee mergen
162½ roede hooyland, leggende in de Halve Hoeff  aan de agterkade in Kortland, al le onder dese
jurisdictie, mistgaders de vijf f mergen drie hondert roeden wey en hooylandt, zi jnde een geheel
weertje, leggende aan de zuydzijde onder den dorpe van Bleskensgrave, ten meesten oirbaar te
verkoopen en wettelijk te transporteeren, de kooppeningen te ontvangen, daer v oor te quiteren en
vrijwaringe te beloven, zoo dat behoort, m its nae behooren verandwoordende in de eerste reekening
door de supplianten in hunne voorn. quali teyt van curateurs voor desen geregte te doen.
Gedaan bij 't volle collegie, ter presentie der naaste vrinden boven genoemt, op den 25en Maart
1762.
In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris, 1762.

26. Copie requeste van Maarten Heykoop, om pro deo.

 Aan den Ed. Agtb. geregte van Alblasserdam

/65/ Geeft met schuldige eerbiet te kennen Maarten Heykoop, woonende alhier, dat hij tot desselfs
smerte genootsaakt is tegen zijne huysvrouw Lijntje Verkerk wegens bequame overspel van deselve,
proces tot dissolutie des huwelijks te moeten voeren. Dan, dat hij suppliant, geene goederen
bezittende, geheel onvermogen en buiten staat is om eenige proceskosten te kunnen suporteren.
Weshalven de vrijheyt  neemt zig te addresseren aan Uw Ed. Agtb., ootmoedigst versoekende om ter
gemelte zaake pro deo en zonder gebruik van zegels te mogen werden bedient.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (en getekent) B. Broelingh, procureur.

In margine stond geappostileert
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Fiat compari tie, tegen dingsdag den 27en deser maend July 1762, om parti jen te hooren ende
vereenigen, is 't doenlijk. Actum 23en July 1762 (onder stond) in kennisse van mij (en getekent) P.
Pijl, secretaris.
(Verder staat)
Schout en scheepenen van Alblasserdam, na verhoor van partijen (die tot geen vereeniging zijn te
brengen geweest), verleenen aan den suppliant de verzogte acte pro deo en dat dus in desen pro
deo, en zonder gebruyk van zegels.
In kennisse van mij (en getekent), P. Pijl, secretaris.

Authorisatie op den procureur Jan van Dijk, curator ad lites van Lijntje Verkerk (huysvrouw
van Maarten Heykoop)

/67/ Schout en scheepenen van Alblasserdam vinden goed tot curator over Lijntje Verkerk,
huysvrouw van Maarten Heykoop te commit teren en te authoriseren den persoon van Jan van Dijk,
notaris en procureur in soodanigen saake als de voorn. Lijntje Verkerk genootsaakt zoude mogen zijn
te defenderen tegens den voornoemde haren man in cas van divorsie, ten eynde omme de
voornoemde Lijntje Verkerk daer inne te assisteren en voor haer te verr igten dat een curator ad lites
toestaat ende behoort te doen, vergunnende de gemelte Lijntje Verkerk ook nog omme in de
voornoemde saake pro deo en zonder gebruyk van zegels te mogen werden bedient.
Gedaan in 't collegie v an schout en scheepenen op den 27en July 1762.
In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris, 1762.
NB de procedures in desen gehouden staan in de rolle deser Heerlijkheydt.

27. Copie requeste van Jacobus Horevos om de revenuen van een capitaal van ƒ 1000 gld door
wijlen de Heer Wm. 't Hoen aan zijne kinderen gelegateerd.

 Aan de Heeren schout en scheepenen van Alblasserdam

Geeft reverentelijk te kennen Jacobus Hoorenvos, kleermaackers knegt binnen Rotterdam, vader en
voogd over zijn twee minderjarige kinderen, met namen Cornelis Hoorenvos, /68/ oud agtien jaeren
en Adriana Hoorenvos, oud veertien jaeren, bij hem suppliant in huwelijk verwekt aen Neeltje 't
Hoen, welken Neeltje 't Hoen in haer leeven is geweest een suster van wijlen de heer Wil lem 't Hoen,
in zijn leeven scheepen van Alblasserdam, dat den selven Wil lem 't Hoen bij zijne testamentaire
dispositie, op den 31en January 1758 voor twee scheepenen en secretaris van Alblasserdam
gepasseert hebbende, gemaekt en gelegateert aan de twee kinderen, (zijnde de voorn. Cornelis en
Adriana) van zijn overleeden suster Neeltje 't Hoen getrouwt, geweest met .. [is opengelaten] een
somma van een duysend caroli guldens en gesteld tot executeurs van denselven testamente en tot
voogden over al le minderjarigen daer in geraekt, de Heeren Cornelis Pijl, bailliuw en rentmeester
van de Leck, watergraeff in den Nederwaerd en schout te Alblasserdam, Nicolaas van Ewijk,
koopman in Alblasserdam, en Cornelis de Kraey, schepen van Alblasserdam voorsz., breeder
blijkende bij den voorsz. testamente (ten desen geannexeert), waertoe kortheydshalven werd
gerefereert. Dat hij  suppliant met zijn voorn. twee kinderen belast zijnde en die moet opbrengen tot
derselver mondigen jaeren of eerder trouwdagh, hij suppliant gaerne tot een hulp tot de opbrenginge
zoude willen hebben en gebruycken de reets verscheenen en nog te verschijnen jaerlijkse intressen
van 't voorsz. legaet van een duysend guldens tot zoolange zijn voorsz. twee kinderen tot derselver
mondigen jaeren of eerder t rouwdag zullen zijn gekomen, hi j zij ten dien eynde aen de voorn.
voogden hadden geadresseert met versoek om aen hem suppliant deselven intressen als voorsz. uyt
te reykken en te voldoen dat deselv e voogden daer wel niet toe genegen waeren dat de intressen ten
eynde voorsz. aan hem suppliant wierden uygekeert , dog dat zij zulks niet konde doen zonder
alvorens daertoe bij schout en scheepenen van Alblasserdam geauthoriseert en gequalif iceert te zijn,
weshalven zoo keert /69/ hij suppliant zig tot schout en scheepenen van Alblasserdam, deselven
ootmoediglijk versoekende, dat schout en scheepenen voornoemt zoo goede gelieve te zi jn van de
voorsz. voogden te authoriseeren en gequalificeeren van aen hem suppliant de reets verscheenen
en nog te verschijn int ressen van 't voorsz. legaet v an een duysend guldens jaerlijks ten eynde
voorsz. uyt te keeren en te voldoen.
(Onder stond) 't Welk doende etc (en getekent) UEd. Jacobus Horevos.

Acte verleend in plaats van appoinctement op 't voorn. request

Scheepenen van Alblasserdam, den geannexeerde requeste van Jacobus Horevos, kleermakers
knegt, woonende binnen Rotterdam, vader en voogd van zi jne twee minderjarige kinderen, met
namen Cornelis Horevos, oud agtien jaeren, en Adriana Horevos, oud veertien jaeren, bij hem in
huwelijk verwekt aan Neeltje 't Hoen, welke Neeltje 't Hoen in haar leeven is geweest een zuster van
wijlen de Heer Wil lem 't Hoen, in leeven scheepen alhier, versoekende om redenen daerbij
geallegeerd, dat door Cornelis Pijl, bailliuw en rentmeester van de Leck, onsen schout, en Cornelis
de Kraey, scheepen alhier, in qualiteyt  als gestelde executeurs van den testamente van genoemden
Heer Wil lem 't Hoen, en voogden over alle minderjarigen daar inne geraakt, aen hem suppliant tot
beter opvoeding van voornoemde zijne twee kinderen moge werden overgegeeven de reets
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verscheenen en nog te verschijnen intressen van zekere een duysent guldens bij den voornoemde
testamente aan hem gelegateerdt tot zoo lange deselve zijne kinderen tot derselver mondigen dage
off eerder trouwdag zullen zi jn gekomen, gezien en geëxamineerd en alvoorens de voorn. voogden
daar op gehoord hebbende, die verclaarden zig geene parti je te stellen of /70/  zig te refereren ter
dispositie van deesen geregte, acoorderen den suppliant zijn versoek omme tot een behulp en beter
opvoeding van de voornoemde zijne twee kinderen, de reeds verscheenen en nog te verschijnen
intressen van het voornoemde legaat van een duysent gulden te trecken en genieten tot dat de
voornoemde zijne twee kinderen gekomen zullen zijn tot derselver mindigen dage off eerdere
trouwdag, authoriseren en qualificeeren dienvolgdende de gemelte voogden Cornelis Pijl en Cornelis
de Kraey, deselve reeds verscheenen en tot v oornoemde tijd te verschijnen intressen van de
voornoemde een duysent gulden aan den suppliant uyt te keeren en te voldoen.
Gedaen in Alblasserdam den 3en Augustus 1763 (en geteekent), in kennise van mij P. Pijl,
secretaris, 1763.

28. Request van Mayken Pieters van Asperen, weduwe van Pieter Ariensz Kraey, omme
authorisatie 

 Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en scheepenen van Alblasserdam

Geeft reverentelijk te kennen Mayken Pieters van Asperen, weduwe van Pieter Aryensz Kray,
wonende onder Alblasserdam, dat door wijlen haaren man Pieter Kray, even voor sijn overli jden,
voorgevallen in het laast van December van den voorleden jaare 1762, aan Jacob de Jong, in leeven
scheepen van Alblasserdam voorsz., is verkogt een stukje griendland, groot ontrend drie hondert
roeden, liggende in ... [opengelaten] in den Vinkepolder, beneevens off bewestens de Lange Steeg,
voor de somma v an vijf f en twintig caroli  guldens en welke penningen door den selven Jacob de
Jong aan der suppliante voornoemde man bij de koop reeds sijn /71/ voldaan, sonder dat door het
kort opgevolgde overlijden van denselven haaren man het wettelij k transport daarvan op Jacob de
Jong is gedaan, dat nae het overlijden van der suppliante man bevonden werd dat den suppliante
met haaren man bezeten met veele schulden, onder andere ook met verloopene ordinaris en
extraordinaris verpondingen en ommeslagen is belast, soo dat de erffgenamen ab intestatus van
haaren man, de intestatus is overleeden, de nalatenschap van denselven niet hebben durven
aanvaarden, maar denselven laaten vaaren, dat de suppliante dus in den gemeenen boedel zoude
blijven zitten zonder dat tot nog toe eenige voldoening aan de crediteuren des boedels werd
gegeeven, off kan werden gegeeven ofte andersints liquiditeyd van denselven werd gemaakt, tensij
de verdere effecten des boedels, bestaande nog in een huysje en erve, waar in en op de suppliante
woond en in eenige parteyties griendlant, te zamen groot eene mergen 58 roeden, werde verkogt en
tot gelde gemaakt, omme daaruyt de verloopen lasten op deselve, aan den gadermeester, en de
verdere schulden (soo verre de daarv an komende gelden kunnen strecken) werden voldaan en
betaald, dan dat de suppliante wel voor haar andere, maar niet van weegens de nalatenschap van
haaren voornoemde man daartoe is bevoegd oft gequalificeerd. Redenen waaromme de suppliante
zig keerd tot Uw Ed. Agtb. reverentelijk verzoekende, dat Uw Ed. Agtb. de suppliante gelieve te
authoriseeren en te qualificeeren, om het booven genoemde stukje griendland van ontrent drie
honderd roeden groot /72/ door haar overleden man aan Jacob de Jong verkogt en door denselven
Jacob de Jong aan haaren man betaald aan de weduwe en erfgenaamen van den selven Jacob de
Jong williglijk te transporteeren en te bekennen in voegen voornoemd van de kooppenningen
vandien voldaan te zijn, en omme vervolgens de verdere effecten des boedels, bestaande in het
huysje en erve met de griendlanden booven genoemd, openbaarlijk te verkoopen en tot gelden te
maaken, deselve aan de koopers vandien wettelijk te transporteeren, de kooppenningen te
ontfangen, daarvoor te quiteeren en uyt deselve kooppenningen de verloopen lasten en verdere
schulden des boedels (soo verren strecken kunnen) te voldoen en verders alles meer te doen en
verrigten dat tot liquiditeyd des voorsz. sal kunnen verstrekken.
(Onder stond) 't Welk doende etc (en getekent) dit merk + stelde Mayken Pieters van Asperen,
weduwe van Pieter de Kraey.

In margine staat voor apostille

Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien ende geëxamineerd hebbende nevenstaande
requesten, acoordeeren der suppliante versoek, authoriseeren en qualif iceeren deselve vervolgens
om het stukje griendland van ontrend drie hondert roeden, door haar overleeden man Pieter de
Kraey aan wijlen Jacob de Jong verkogt, en door denselven reeds betaald, aan sijne nagelaaten
weduwe en erffgenaamen te transporteeren en te bekennen in voegen voornoemt van de
kooppeningen van die voldaan te zijn, mits 't selve alvooren van alle lasten werden gezuyvert,
authoriseeren /73/ en qualificeeren de supliante verder omme het huys en erve met de overige
grienlanden des boedels openbaarlijk te verkoopen en tot gelden te maaken, deselve aan de koopers
vandien te transporteeren, de kooppenningen te ontfangen en daarvoor quiteren omme vervolgens
voornoemde kooppenningen te employeren tot betaling van de lasten van voornoemde goederen
aan den gadermeester van Alblasserdam en voorts tot betaling v an de verdere schulden des
boedels, soo verren strecken kunnen, en verders zo veel doenlijk de lequiditeyd des boedels te
besorgen.
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Gedaan bij 't college van den geregten op den ... [opengelaten].
In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris.

29. Copie requeste van Jiellis van Dalen om de revenuen van de goederen 
zijn zoontje Paulus van Dalen opgekomen van zijne grootmoeder maternel.

Aan den Ed. Agtb. geregte van Alblasserdam

/74/ Geeft reverentelijk te kennen Jiellis van Dalen, inwoonder van Alblasserdam, als vader en
voogdt van zijn minderjaarig zoontje Paulus van Daalen, bij hem in v oorig huwelijk verwekt met
Krijntje Paulus Spruyt, dat hetzelve zijn zoontje bij overlijden van desselfs grootmoeder van moeders
zijden, wijlen Mayken Roelen van der Zi jden, in leeven weduwe van Paulus Spruyt, eenige goederen
zijn aanbestorven, waarvan den suppliant, tot beeter opvoeding van 't zelve zijn zoontje (alsoo
denselven van gering vermogen is, en genoegsaam allen met zijn handenarbeydt de kost moet
winnen), wel gaarne de revenuen en inkomste zoude genieten, dan alzoo hetzelve niet kan
geschieden dan met goedvinden en authorisatie van Uw Ed. Agtbaare, zoo keerd den suppliant zig
met alle eerbiedt  tot Uw Ed. Agtbaare, reverentelijk verzoekende dat Uw Ed. Agtb. bij appointement
in margine deeses, off  acte ten dien eynde te verleenen, den suppliant gelieven te authoriseeren en
qualificeeren omme tot beeter onderhoudt van voornoemde zijn zoontje Paulus van Daalen te
moogen trekken en genieten de jaarli jkse revenuen en inkomsten v an de goederen denselven
aanbestorven van zijn voornoemde grootmoeder Mayken Roelen van der Zi jden en aan Wouter
Spruyt, den meede voogd over de voorsz. goederen te authoriseeren, en (voor zoo veel het nood zij)
te gelasten de overgif fte derselver revenuen successiveli jk te doen.
(Onder stond) het welk doende etc. (en onderteekent) Jielis van Daalen.

Acte verleend in plaats van appoinctement

Schout en geregten van Alblasserdam, den /75/ requeste aan deesen geannexeerdt, van Jielis van
Dalen, inwoonder deser plaatse, als vader en voogdt v an zijn minderjarig zoontje Paulus van Dalen,
bij hem verwekt met z ijn eerste huysvrouw Krijntje Paulus Spruyt, verzoekende om geal legeerde
redenen omme de revenuen en inkomsten tot beter onderhoud en opvoeding van zijn voorsz. zoontje
te moogen trekken en genieten van de goederen denselven zijnen zoon opgekomen en
aanbestorven van wij len zijn groodmoeder van moederszijde Mayken van der Zijden, in leven
weduwe van Paulus Spruyt en dat aan den meedevoogdt over deselve goederen Wouter Spruyt,
authorisatie moogen werden verleendt en desnoods gelast om de overgifte v an deselve revenuen en
inkomsten ten eynde als booven aan den suppliant te doen, alsmeede het declaratoir v an denselven
meede voogdt Wouter Spruyt onder denselven requeste, waarbij denselven v erklaard wel te moogen
lijden dat aan den suppliandt de suyvere revenuen en inkomste, naar afftrek en voldoening van alle
lasten en ordentelijke reparatien der v oornoemde goederen tot beter onderhoudt en opvoeding v an
hetselve kindt werde uytgereykt , zig egter reserverende ter dispositie van deesen geregte, gezien en
geëxamineerdt hebbende, en gelet op het verzoek daar bij gedaan, acoordeeren den suppliant zijn
verzoek, authoriseeren mids dien denselven omme tot beter onderhoudt en opvoeding van zijn
zoontje Paulus van Dalen tot zijn mondigen daage off eerder huwelijke of f anderen geapprobeerden
staate te trecken en genieten de revenuen en inkomsten van deselve goederen ten requeste gemeldt
naar dat deselve zullen /76/ zijn gesuyverdt van alle lasten en naar behooren gerepareerdt,
authoriseeren en gelasten den meeden voogdt Wouter Spruydt de overgiffte van de voorsz. zuyvere
revenuen en inkomsten te doen en dat denselve meede toezigt neemen, zoo op de voorsz zuyvering
en reparatie der goederen als opvoeding van het voornoemde kindt.
Actum bij het volle collegie, op den 17en November 1768. In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris,
1768.

30. Request van Cornelis Pijl, schout alhier, om authorisatie etc.
Aan de Ed. Agtb. Heeren scheepenen van Alblasserdam

Vertoondt reverentelijk Cornelis Pijl, schoudt alhier, dat hij vertoonder op intrest uytgeschoten
hebbende aan Dirk Ivens een capitale somma v an twee hondert en vijf ftig guldens, denselve Dirk
Ivens voor de restitutie van dit capitaal en de daar op te verloopen intressen speciaal heeft
verbonden een huys en erve, staande en leggende bij de Dam alhier, binnen op en aan den dijk,
tussen de huysen off erven van Eeuwit van der Zijden aan de een, en Jan van Schagen aan de
andere zijden, met het buyten erve over het voorn. huys tussen de erven van Jan Meyr aan de eene
en Jan van Schagen aan de andere zijde, volgens schult en hypotheek brieff daarvan voor
scheepenen alhier op den 17en November 1759 gepasseert, van deese geannexeerdt en waartoe
werdt /77/ gerefereert dat den voorn. Dirk Ivens volgens bekomen informatie, kort na het passeeren
van denselven schult hypotheekbrieve, zijnde doen bereyds oudt 76 jaaren, is gevaren na Engelandt,
om aldaar zoo hij voorgaff, als scheeps chirurgijn dienst neemen met belof fte aan zijne huysvrouw
en twee kinderen om aanstonds bij zijn aankomst in Engelandt aan haar per wissel twee hondert



23

guldens te zullen remit teeren, edog dat den gemelde Dirk Ivens van des te doen niet alleen is
gebleeven in gebreeken, nemaar ook gedurende zijne uytlandigheydt, zi jnde nu ruym negen jaaren,
nooyt na zijne huysvrouw, nog na zijne kinderen heeft getaalt en zonder dat voor alsnog heeft
kunnen werden ondekt off hij leeft off  doodt is, alhoewel het laatste, in aanmerking van zijne hooge
jaaren wel het waarschijnlijkste voorkomt.
Dat vermits het onvermogen van de huysvrouw off  weduwe van meergemelte Dirk Ivens, het voorsz.
verbonden huys genoegzaam bouwvall ig was geworden, ook al verschijden jaare de verpondingen
en 100e penningen onbetaalt zijn gebleeven en mitsdien den vertoonder genoodzaakt zoude zijn
geweest om ter bekoming van zijn uytgeschoten capitaal en verloopen intressen, zijnde reeds vijff
jaaren, middelen v an regten te gebruyken, waardoor, en door de kosten van executie, daar op
onvermi jdelijk te v olgen, zeekerlijk een groot gedeel te van het provenue van de gemelte v erbonden
goederen geabsorbeert zoude zijn geworden, tot groot nadeel van den vertoonder en verdere
crediteuren van gezeyde Dirk Ivens, maar dat tot voorkoming van dien Lijntje Muylwijck, huysvrouw
off weduwe van denselven Dirk Ivens /78/ op den 7en January deses jaars 1769 de voorsz.
verbonden goederen publyk ten overstaan van schout en scheepenen alhier heeft opgeveylt en finaal
verkogt aan ende ten behoeven van Leonard Pijl, bailliuw, schout en secretaris van Hoffwegen, om
en voor de somma van drie hondert en vijfftig guldens, dat de verkooperse het transport van deselve
verkogte goederen op eygen authoriteydt  niet validelijk kunnende doen den vertoonder,  om egter
deese gedaane verkooping desselffs effect te doen erlangen, het secuurste heefft geoordeel t daartoe
te imploreeren de authori teydt van en zig ten dien eynde te addresseeren aan Uw Ed. Agtb.
verzoekende  dat Uw Ed. Agtb. imande gelieven te authoriseeren en te qualificeeren omme de
meermaals gemelde verbonden en verkogte huysinge en erve ingevolge de voornoemde v erkoops
conditien aan ende ten behoeven van den kooper Leonard Pijl, wel en wettig te cedeeren,
transporteeren en in vollen vrijen eygendom op en over te draagen, de belooffde cooppenningen te
ontfangen en daar uyt nabetalinge der kosten op de verkooping en in deesen gevallen, den
vertoonder en verdere schuldt eyssers van voorgenoemde Dirk Ivens hunne pretensien te voldoen
voor zoverre strekken kan en van alle hetzelve te verleenen acte in communi forma.
't Welk doende etc., en geteekendt, Cornelis Pijl, 1769.

Volgt de acte van authorisatie, in plaats van appoinctement op Aart Mever, op de andere
zijde deses.

/79/ Scheepenen van Alblasserdam, den geannexeerde requeste van Cornelis Pijl, schout alhier,
verzoekende om daar bi j geallegeerde reedenen, dat het huys en erve v an Dirk Ivens, off overleeden
zijnde, alzoo al neegen jaaren uyt landig is geweest, van zijne weduwe Lijntje Muylwijck en twee in
leeven zijnde kinderen door deselve Lijnte Muylwijck den 7en January laastleeden aan off ten
behoeven van Leonard Pijl, bailliuw, schout en secretaris van Hofwegen, om een somme van drie
hondert en vijf ftig gulden publyk v erkogt, dog dat door haar niet val idelijk kan werden
getransporteerdt door een perzoon daartoe door deesen geregte aangesteldt en gequalificeerdt, de
kooper ingevolge de condit ien en voorwaarden daarvan zi jnde, wettiglijk  moogen werden
getransporteerdt, de kooppenningen ontfangen en daar uyt na betaling der kosten op de verkooping
en in deesen gevallen den vertoonder wegens zijn uytstaande schuldt van twee hondert vijfftig
gulden en verloopen intressen op het voorn. huys en gevolge gehypothequeerdt en verder schult
eyssers van den genoemde Dirk Ivens hunne pretensien te voldoen, voor zoverre strekken kunnen,
gezien en geëxamineerdt,  accordeeren den vertoonder zijn verzoek, authoriseeren en quali ficeeren
dienvolgende Aart Mever, waarneemende het geregtsbooden ampt alhier, omme het huys en erve
ten request gemeldt, ingevolge de voornoemde koop condi tien aan ende ten behoeven van den
kooper Leonard Pijl, wel en wettig te cedeeren, te transporteeren en in vollen vrijen eygendom op te
draagen, de /80/ belooffde kooppenningen te ontfangen en daaruyt na betaling der kosten van
verkooping in deesen gevallen, mitsgaders van de verloopen verpondingen en 100e penningen de
vertoonder en verdere schulteyssers van Dirk Ivens te voldoen, voor zoo verre strekken kunnen.
Actum bij alle de scheepenen exempt Cornelis de Kraay. Op den 18e February 1769. (Onder stondt)
In kennisse van mij, als jongste scheepen (en geteekent) Leendert Bakker.

31. Copie request van Sibertus van der Bank, omme als procureur 
voor desen geregte te mogen postuleren.

Aan den Ed. en Agtb. geregte van Alblasserdam

Geeft reverentelijk te kennen Sibertus van der Bank, notaris en procureur binnen Dordregt, dat hij
suppliant geerne voor Uw Ed. Agtb. regtbank als procureur wenschte te occuperen.
Redenen waaromme denselven zig aan Uw Ed. Agtb.  is addresserende, met oomoedig verzoek, dat
Uw Ed. Agtb. hem suppliant als procureur voor desen geregte gelieft te admi tteren.
(Onder stondt) 't Welk doende etc., S. van der Bank.

32. Copie request van den kerkenraad van Alblasserdam om authorisatie tot het verkoopen van
een stukje landt.



24

Aan den Wel Edelen Heeren schout en geregte van Alblasserdam

Pro Ecclesia
Geven met  schuldig respect te kennen de kerkenraad van Alblasserdam dat de diaconie deser
plaatse een morgen landt bezit in dat land dat ligt agter het huys van Elisabet van Bekum, hetwelk
op 26en van deeser maart 1772 door den Wel Ed. Gestr. Groot Agtb. Heer P. Boogaart, Ambagts
Heere van deese Heerlijkheydt gekogt is, dat wel gemelde kooper verzogt heeft, dat de kerkenraadt
ook genoemde morgen grond aan zijn W el Ed. Groot Agtb. verkoopen mogt tegens een voor de
diaconye voordeeligen prijs, en dat de kerkenraadt volvaardig is dit bi llik verzoek in te willigen.
De kerkenraadt verzoekt derhalven ootmoedig dat U Wel Ed. en 't  geregt van deesen dorpe haar
gelieve te author iseeren om ten proff ijte van den armen dat morgen lands als voorsz. is te moogen
verkoopen.
Getekend Alblasserdam 29 Maart 1772.
(Onder stond) 't Welk doende enz. (en geteekendt)
Cornelis Brinkman  v.d.m.
Cornelis van Prooyen, ouderling
Jan Teeuwe, ouderling
Jan Mak, diacon
Eldert Maat, diacon

In margine stondt voor apostille:

Schout en geregten van Alblasserdam /82/ gezien en geëxamineerdt  hebbende den nevenstaande
requeste, en gelet op het verzoek daarbi j gedaan, authoriseren de supplianten om reedenen ten
requeste gemeldt, de ontrent eene mergen landt, gemeen leggende met de landen v an Elisabet van
Bekum in den Vinkepolder alhier, door haar aan den Wel Ed. Gestr. Heer deser Heerlijkheydt publyk
verkogt, aan den genoemden Heere v oor een convenable prijs en niet m inder dan de landen van
Elisabeth van Bekum zijn verkogt, te verkoopen, en wetteli jk te transporteeren, des dat de penningen
daarvan profluerende, ten secuursten werden belegt en dus het capitaal ten behoeve van den armen
blijve bewaart. Actum bij het col lege van den geregte op den 8e april 1772.
In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris, 1772.

33. Copie request van Gerrit Bakker cum suis wegens het onderhouden van zijn innocente zuster
Aryaantje Bakker.

Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en scheepenen van Alblasserdam

Geven eerbiedig te kennen Gerrit Bakker en Ary Bakker, broeders, en Okker Bakker, oom van 's
vaders zijde, al ledrie verzorgers en curateurs van en over de onnozele Aryaantie Bakker nagelaten
dogter van Cornelis Leendertse Bakker gewoond /83/ hebbende en overleeden alhier ingevolge zijn
testament den 8en Maart 1762 voor de notaris Cornelis Pijl en getuygen verleeden.
Dat zijlieden dezelve Aryaantje Bakker in de kost hebben besteedt bij Gerrit Bakker voor hondert
gulden 's jaars, dan dat de geringe bezitting van Aryaantie Bakker daar door eerlang geheel en al zal
verteert wezen en te dugten is, dat zi j aan den armen komen zal moeten.
Dat zijlieden daar in gaarne door het  aangaan van een verdrag nopens derzelver onderhoud zouden
voorzien.
Dan ten eynde daartoe genoegzame bevoegtheydt te hebben en tot wegneminge van alle
bedenkelijkheydt hier ontrent  te raden geworden zijn hen te keeren tot Uw Ed. Agtb. met v erzoek dat
Uw Ed. Agtb. henlieden gelieven te qualificeeren om de geheele teegenwoordige bezitting van
Aryaantie Bakker in vrijen eygendom te moogen overgeven aan Gerrit Bakker, mits die draagen de
oncosten zoo nopens dit verzoek, als wegens de overgave te vallen,  en daar teegens gehouden zal
zijn en zig te verbinden om gemelte Aryaantie Bakker geduurende haar leven, zoo in ziekten als
gezondheydt, behoorlijk te onderhouden en van alle het noodige te voorzien en derzelver l ijk ter
aarde te doen verzorgen en dat Okker hem voor de behoorli jke naarkoming daarvoor stelle tot borge
als selffs schuldighe.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (en geteekent) Anthony Bax procureur.

In margine staat voor appostille

Schout en scheepenen alvoorens te disponeeren, ordonneeren dat de supplianten neevens /84/ de
verdere nabestaande van Aryaantie Bakker, die in tijdt en wij len haar erffgenaamen ab intestato van
dezelve kunnen werden, op Zaturdag den 31e dezer voor hen zullen hebben te compareeren, ten
eynde hen hier op nader te hooren, om verder te disponeeren, zoo bevonden zal werden te
behooren.
Actum op 17 Augustus 1771. (Onder staet) In kennise van mij (en geteekent) P. Pijl, secretaris.

Nader staat geappostilleerd

Schout en scheepenen v oor wien de supplianten en Dirk Roos op heeden nader gecompareerdt
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waaren, vinden goed dat copie van dezen requeste aan Dirk Roos zal werden ter handt gesteldt ten
eynde daarop des goedvindende binnen een maandt daar aan te rescribeeren offte zal bij gebreeke
van dien gedisponeerdt werden als bevonden zal werden te behooren.
Actum 23e September 1772. (Onder staat) In kennisse van mij (en geteekent) P. Pijl, secretaris.

Nog nader staat geappostilleerdt

Schout en scheepenen gezien en geëxamineerdt hebbende dese requeste en daar op een en
andermaal hebbende gehoord de supplianten alsmeede gezien en geëxamineerdt hebbende, het
relaas van den geregtsbode, nopens desselffs exploit door Dirk Roos gedaan, en welke Dirk Roos
van het doen affgeeven van eenige rescriptie, is gebleeken weygerig en in gebreeken en zig wijders
hebbende geinformeerdt of f de bezittingen van Aryaantie Bakker alsmede gelet waarop in deezen te
letten stondt, off  konde en mogte moveren, accorderen der supplianten /89!/  verzoek en
qualificeeren mitsdien de supplianten in hunnen hoedanigheydt, breeder ter requeste gemel t, om de
geheele tegenwoordige bezittingen van Aryaantje Bakker te moogen overgeven aan den eersten
suppliant Gerrit Bakker mits dat zulks geschiede bij behhoorli jk verbaal en transport voor schout en
scheepenen, onder condemnatie van deesen geregten te passeeren, en waarbij meede mitsdien de
onroerende goederen onder behoorlijke taxatie, door schout en scheepenen ingevolge en ter
voldoeninge van de ordonnantie van den 40e penning te doen, ordenteli jk worde getransporteerdt en
des tot Gerrit Bakker drage en betaalen de oncosten zoo nopens dezelve requeste en gevolg van
dien gevallen,  als noopens de 40e penning door gemeldte taxatie en verlijden van boovengemeldt
verbaal en opdragt mede met de gevolge en aancleve van dien te vallen niets uytgezondert en dat
Gerrit Bakker bij dat te verlijden verbaal aan neemen en zig verbinden om gemelten Aryaantie
Bakker geduurende haar leeven zoo in ziekte als gezondheudt behoorlijk te onderhouden en van het
noodige te voorzien,  en derselver lijk ter aarde te doen verzorgen. Des als deselve binnen tien jaaren
nae dato van dit appoinctement /90/ overlijdt, Gerrit Bakker verpligt  zal weezen ten behoeven van de
vrinden en erf fgenaamen bij v ersterff ingevolge de politique ordonnantie van Aryaantie Bakker op
haar overlijden zullende weesen, te samen te moeten uytbrengen drie en sestig gulden voor ider vol
halff jaar dat zij minder als tien volle jaaren nae dato van deese appoinctemente zal  leeven off  zal
hebben geleefft. En dat Okker Bakker zig bij denselven verbaale onder overgifte van condemnatie
als booven voor de behoorl ijke nakominge v an dien zig stellen tot borgen als zelf fs schuldige.
Actum den 6en December 1772. In kennise van mij, P. Pijl, secretaris, 1772.
[In de marge:] vervolgens is op den 1en July 1773 verbaal gesloten, staat geregistreerd in het
loopende prothocol van de transporten en hypothecatien, folio 34.

34. Copie van Catharina Barten j.d. om een curator ad lites

Aan den Ed. Agtb. Geregte van Alblasserdam

Geefft eerbiedig te kennen Katrina Barten, jonge dochter van Koggerheide in Kleeffslandt,  out tussen
de twee en twintig en drie en twintig jaaren, laast voor dienstmijdt gewoondt hebbende te Streeffkerk,
dat zij op voorgaande mondelinge trouwbeloffte vleeschelik zijnde bekendt door Adriaan Jacob de
Jong alhier, daardoor is beswangert geraakt en ontrent drie maanden geleeden is verlost van een
zoon, dat zij vervolgens gemerkt meede dat zij gelijk zi j bereidt is met zolemneelen eede te sweeren
en verclaaren, nimmer eenigen v leesselijke verkeering met eenig ander mansperzoon buiten
dezelve de Jong heeft gehadt nog gepleegt, ten lasten van hem Adriaan Jacob de Jong, heefft een
regtmatige actie tot trouwen off van defloratie als meede van  kraamkosten en van alimentatie voor
desselffs kindt dan dat zij  na de wetten dezer landen nog minderjaarig zijnde mitsdien zoo men haar
berigt gerekendt moet werden geen perzoon te hebben om over dezelve actie bij wegen van regten,
off in der minnen behoorlijk te kunnen of f moogen handelen, en dat zij  booven dien ook is arm en
onvermogende, om v oor zoo ver er teegen dezelve  de Jong in regten gehandelt off  getreeden
zoude moogen werden, eenige zegels off proceskosten te kunnen dragen, weshalve zig keert tot Uw
Ed. Agtb. met /86/ verzoek dat Uw Ed. Agtb. tot deeze zaak als curateur over haar gelieven aan te
stellen de perzoon van Cornelis Verkerk alhier, off zoodanig ander perzoon als Uw Ed. Agtb. anders
zullen oordeelen te behooren met magt om dezelve Adriaan Jacob de Jong in regten te mogen
aanspreeken en vervolgen off anders met hem off desselffs gemagtigden hier over in der minne te
moogen verdraagen, en dat aan haar en den aan te stellen curator mag werden vergundt om te
dezer zaake pro deo en zonder gebruik van zegels te mogen werden.
(Onder stondt) 't Welk doende etc., en geteekendt, Anthony Bax, procureur.

In margine staat voor apostille

Schout en schepenen, gezien en geëxamineerdt hebbende nevenstaande requeste accorderen de
supplianten haar verzoek, stel lende mitsdien tot curator over haar de perzoon van Cornelis Verkerk,
wonende alhier, met magt om Adriaan Jacob de Jong ter zaake beiden ter requeste gemeldt, in
regten te moogen aanspreken en vervolgen, off anders met hem off desself fs gemagtigden over
dezelve zaake in der m inne te moogen verdraagen en permitteeren dat den curator en de
supplianten ter zelver zaake pro deo en zonder gebruik van zegels mogen werden bediendt. Actum
23e September 1772.
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(Onder staat) In kennisse van mij (en geteekendt) P. Pijl, secretaris.

Volgd verbaal en accord in de voorn. zaake van Catharina Barten

Compareerden voor Wil lem Bruygom en Cornelis de Kraay, /87/ scheepenen, hebbende tot adjunct
P. Pijl, secretaris van Alblasserdam, Cornelis Verkerk, wonende alhier, als bij appointement van den
23 September 1772 door deese Ed. Agtb. geregte aangestelde curator ad lites te deser zaaken over
Catrina Barten, jonge dogter van Paltsdorp off Kogerheyden in Kleefsland laast voor dienstmeyd
gewoont hebbende te Streefkerk en des noots deselve Katrina Barten, zoo voor haar zelfs als
moeder en voogdesse van 't kindt waarvan zij voor omtrent drie of vier maanden geleden in onegt is
verlost, met denselven haaren curator geassisteert ter ene, en de Heer Cornelis Pijl, schout alhier,
als bij procuratie den 23 Augustus 1772 voor Hubert Notens, notaris te Mastricht en twee getuygen
verleden, alhier vertoont, gevolmagtigt v an Adriaan Jacob de Jong, meerderjarig jonkman, gewoont
hebbende alhier, ter andere zijden.
En verklaarden door tusschen spreeken van ons verdragen te weesen, dat den Heer comparant ter
anderen zijde in desselfs hoedanigheyd tot volle voldoening in vernietinge van zoodanige actien v an
defloratie en kraamkosten als meede alimentatie v an voorgemelte k indt,  als Catharina Barten
vermeent soo voor haer als voor 't selve kindt ten lasten van bovengemelde Adriaan Jacob de Jong
te vorderen of sprekende te hebben zal v oldoen en betalen eens ses hondert guldens en boven dien
't kostgelt en verteringe door Catrina Barten ten huysen van Ruth Mever gedurende den tijd van
ontrent 12 weeken zedert den 14 July deses jaars tot hem /88/ verteerdt en gemaakt.
En dat deese zes hondert guldens binnen veertien dagen na 't sluyten deser zullen werden getelt en
overgegeven aan Anthony Bax, procureur voor deese geregte, ten einde die zoodanig over te geven,
voldoen en gebruyken, als door deese geregte ten naasten diensten van deselve Catrina Barten en
haar kinde bevonden en geoordeelt zal werden te behooren.
En dat daar tegen door of voor Katrina Barten en haar kindt zal werden afgestaan gelijk de
comparanten ter ene verklaarden af te staan van alle verdere actien ten lasten van Adriaan Jacob de
Jong, met belof te van denselven dezen aangaande altoos voor alle namaninge en alle verder op en
aanspraken, hoedanig die wesen mogt, vrij  kost en schadeloos te zullen houden. En dat hier meede
der partijen questie zal wesen of doot en te niet met compensatie van kosten.
Verzoekende hier in de approbatie en condemnatie op vorenstaande verbaal.

Scheepenen, gezien en geëxamineert  hebbende vorenstaande verbaal aproberen 't zelve voor zoo
veel de minderjarige betreft en condemneren partijen hier in den inhouden en naarkomen van dien.
Actum den 5 October 1772. In kennise van mij, P. Pijl, secretaris 1772.

35. Request van Cornelis Bouman om de revenuen van de goederen 
aan zoontje Cornelis aanbestorven

Aan den Ed. Agtbaren Geregten van Alblasserdam

/90/ Geeff t reverenteli jk te kennen Cornelis Bouman, wonende onder Nieuw Lekkerlandt, dat hij
suppliant in voorig huwelijk met Annigje Gijsberts Kalis heeft verwekt een zoontie, genaamt Cornelis,
die hij suppliant zeedert het ov erlijden van deselve zijne huysvrouw, voorgeval len in den jaare 1762,
tot nu toe in alles heeft geal imenteerdt, en welke alimentatie den suppliant (die een /91/ arbeydsman
is) merkelijk beswaer in zijn bestaan heefft gegeven) dat in de maandt maart des jaars 1773 Gijsbert
Kalis, de vader van zijn gemelte ov erleeden huysvrouw, en dus de grootvader van zijn zoontie,
onder Alblasserdam zijnde komen te overlijden, aan denselven, als de eenige erffgenaam van
denselven zijnde, eenen erffenisse is opgekomen berustende onder Wouter Spruyt en Maarten Bree,
als gestelde voogden bij den testamente van voornoemde Gijsbert Kalis, die vervolgens de vrugten
en inkomen daarvan ont fangen, dat het nae regten en gebruyk deser landen klaer zijnde, dat
kinderen eygen goederen bezittende, de vader off moeder in de alimentatie van zoodanig kindt off
kinderen niet gehouden zijn off ten minsten dat de revenuen van zoodanige goederen aan de ouders
werden toegevoegt, dat den suppliant meede wel gaarne de revenuen van zijn zoons aangeërffde
goederen tot beetere educatie van het zelve zoude genieten.
Zoo keert den suppliant zig tot Uw Ed. Agtb. , reverenteli jk verzoekende dat Uw Ed. Agtb.  de
voornoemde voogden Wouter Spruyt en Maarten Bree, gelieven te authoriseeren (en des noods) te
gelasten en te ordonneeren om aan den suppliant de jaarlijkse revenuen /92/ en inkomsten van de
voorschreeve aan zi jn zoontie aangeërffde goederen zeedert het overlijden van den voornoemde
Gijsbert Kalis genoten en voortaan jaarlijks tot mondigen daage off huwelijken staate van zijn zoontje
te genieten aan den suppliant tot beetere educatie uyt te keeren en over te geven.
(Onder stondt) hetwelk doende etc. (en geteekendt) Cornelis Bouwman

In margine staat voor appostil

Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineerdt hebbende de nevenstaande
requeste, alvoorens daar op gehoordt hebbende de voogden Wouter Spruyt en Maarten Bree, die
verclaarden zig geen parthijen te stellen en hen te refereeren ter dispositie van deesen geregte,
acoordeeren den suppliant zijn verzoek, authoriseeren en (desnoods) gelasten en ordonneeren aan
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de voorn. voogden Wouter Spruyt en Maarten Bree om aan den suppliant, ter beetere educatie v an
zijn zoontie Cornelis Bouman, over te geven en te laten volgen de zuyv ere jaarlijkse revenuen en
inkomsten van de goederen en effecten, het voorn., des suppliants, zoontie aangeërft van zijn
grootvader wijlen Gijsbert Kalis, zeedert het overl ijden van deselve genoten en voortaan te genieten
tot mondigen daage, off  huwelijken staate van het voorn. zijn zoontie, toe.
Gedaan in het collegie van schout en scheepenen op den 18e February 1775. In kennise van mij.

36. Request van Wouter Spruit en Cornelis Pijl om authorisatie en 
curatele tot 't bestier en toezigt over Alewijn Baas.

Aan den Ed. Agtb. Geregte van Alblasserdam

/93/ Geven rev erentelijk te kennen Wouter Paulusz Spruyt en Cornelis Jansz Pijl, beyden woonende
alhier, in qualiteydt als administrateurs van 't nae te melden legaat.
Dat Neeltje Cornelis Quakernak, bejaarde ongehuwde dogter, gewoondt hebbende en overleden
zijnde onder den geregte van Oudt Alblas, bij haar testamenteure dispositie den 19e Juny 1771 voor
den notaris Cornelis Pijl en getuygen te Alblasserdam gepasseert, en kort daaer op metter doodt
geconfirmeerdt , onder anderen heeft gelegateerdt aan Alewijn Aardsz Baas, haaren neeff van 's
moeders zijde, een somma van een duysent guldens eens, en voorts tot voogden over soodanige
minderjaarigen als in tijds en wijlen in haare nalatenschap mogte geregtigt worden, en specialijk
meede tot administrateurs van het voorsz. legaat van een duysent guldens aan den voornoemden
Alewijn Aardsz Baas gemaakt, vermits deselve door stomheyt en dooffheyt onbequaam tot
burgerlijke handelingen, heef ft aangesteldt de supplianten in deesen met seclusie v an schout en
geregten off weeskamer van Oudt Alblas en van alle andere plaatsen alwaar haar sterffhuys zoude
moogen vallen. /94/ Dat ingevolge de voorschreeve testamentaire dispositie, het gemelde legaat
onder de suppliante als gestelde administateurs van 't zelve zi jnde blijven berusten en door hun ten
meesten nutte en proff ijtte van de voorschreeven ongelukkige Alewijn Aardsz Baas zijnde
geadministeerdt geworden, vervolgens door desselffs broeder Wouter Baas, woonende te
Vlaerdingen, bij wien den voorschreven ongelukkige was inwoonende in den jaar 1775 aan den Hove
van Holland bij  requeste is versogt appoinctement waerbij  de suppliant in hunne voorsz. quali teydt
zoude worden geordonneerdt omme uyt het voorsz. legaat van een duysent gulden zoo lange het
zelve legaat met zijne revenuen off intressen zoude kunnen strekken aan de voorn. Wouter Baas
voor de alimentatie, huysvesting,  kleeding en verdere onderhouding van denselven Alewijn Aardsz
Baas jaarlijks teegen quitantie uyt te keeren een somma van vijf f en seventig guldens, te reekenen
van dien tijdt aff dat de voorn. Neeltie Cornelisd. Quakernak overleeden en 't voorschreeve legaat op
den meergemelde Alewijn Aardsz Baas gedevolveert was en te gedueren soo lange deselve Alewijn
Aardsz Baas zoude inwoonen en in voegen voorsz. onderhouden worden visi causam te allegeeren
op seekere presiese dag voor Heeren Commissarissen uyt welgemelde Hove, /95/ dat op voorsz.
requeste parthijen zijnde geordonneert te compareeren voor Heer Commissarissen uyt welgemelden
Hove vervolgens dan ook onze eenige gehoudene comparit ien door intercessie van Heeren
Commisarissen de versogte uytkeeringe van penningen is gereguleerdt onder beding dat de
supplianten deswegen behoorlijk soude moetten werden geauthoriseert en gequalificeerdt.
Dat vervolgens de voornoemde Wouter Baas ter bekoming van de voorschreve authorisatie zig dan
ook bij requeste heeft geaddresseert aan den geregte van Oudt Alblas, ootmoedigli jk versoekende
dat de voorschr. geregte de supplianten in hunne voorengemelde qualiteydt gelieffde te
authoriseeren en voor soo veel  des noods te gelasten om uyt het legaat van een duysent gulden door
wijlen Neeltie Cornelis Quakernak aan Alewijn Aardsz Baas besproken, aan hem Wouter Baas voor
het onderhout cedert het overlijden van de gemelde Neeltie Cornelis Quakernak tot hiertoe aan
denselven Alewijn Aardsz Baas gepresteerdt in promptis teegen quitantie op te leggen en te voldoen
eene somma van een hondert en veertig guldens en wijders om met het gemelde legaat zoo lange
het zelve met zijn revenuen off interessen zal kunnen strekken. /96/ En soo lange de meergemelde
Alewijn Aardsz Baas door hem Wouter Baas onderhouden zoude worden, aan hem Wouter Baas
voor de alimentatie, huysvesting,  kleeding en verdere onderhouding van denselven Alewijn Aardsz
Baas voortaan jaarli jks teegen quitantie uyt te keeren een somma van vijftig guldens en dat
welgemelden geregte hier van ten kosten van de supplianten in hunne meergemelde qualiteydt
zouden gelieven te v erleene acte in forma.
Dat de suppliant bij declaratoi r onder de voorsz. requeste gesteldt hebben gedeclareert hun ten
reguarde van het bovenstaande versoek te refereeren ter dispositie van voorschreven geregte, mits
zij suppliante bij deselv e dispositie wierde geauthoriseert en gequalificeerdt, om de gemelde
penningen welke nae afftreck van de somma in den requeste gemeldt en de kosten ter deeser saake
gevallen te beleggen, 't zij op hypotheek off  obligatie, onder behoorlijke securiteydt, off te ook op de
eene of f anderen secuure gemeenschap in dit landt, alle jaaren aff  te lossen met vi jff tig guldens,
meerder off  minder nae convenientie, omme in gevallen door de jaarlijkse ontfang van vijf tig guldens
en de intresse de suppliante de geregde somma soude moogen in cas hebben, als dan den debiteur
van soodanig hypotheeq obligatie off andere schultbekentenis te /97/  kunnen vergunnen om dat
begeerende een jaar met de aflossing van vijf ftig gulden te moogen overslaan.
Dat de voorsz. authorisatie ingevolge den inhoude van het voorsz. request en daar onderstaande
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declaratoir bij welgemelde geregten van Oudt Alblas op den 9en Augustus 1775 sijnde verleendt
geworden, de supplianten in hunne qualiteydt dan ook dien conform in de maandt September daar
aan volgende aan de voorn. Wouter Baas hebben voldaan en uytgekeert de somma van een hondert
en veertig guldens, breeder in boov engemelde acte van authorisatie gemeldt en wijders de
overschiettende penningen, nae inhouden van de voorschr. acte van authorisatie hebben belegt.
Dat de voorsz. saaken alzoo ten genoegen van meergemelde Wouter Baas, zijnde gereguleerdt en
aan zijn versoek voldaan geworden, den supplianten dan ook hadde vermeent dat deselve zig niet
soude hebben onttrokken, de voorsz. alimentatie, huysvesting, kleeding en verdere onderhouding
teegen de voorsz. jaarli jkse uytkeering van v ijff tig guldens aan sijne voorn. ongelukkige broeder
Alewijn Aardsz Baas te presteeren dan dat de suppliant al korten tijdt nae dat de v oornoemde
Wouter Baas de voorsz. somma v an een hondert en veertig guldens hadde ontfangen en wel in de
maandt December van den jaare 1775 met de uyterste verwondering sijn ontwaar /98/ geworden, dat
de voorn. Wouter Baas hadde goedgevonden zijn voorn. ongelukkige broeder uyt ter huys te zetten
en om soo te spreeken met pak en sak nae de eerste supplianten te zenden, zonder deselve sijne
ongelukkigen broeder daar van eenig schriftelijk bescheyt ofte redenen meede te geeven, van welke
onreedelijke handelwijse, de supplianten wel hebbende getragt de reedenen en oorsaak te
verneemen, dan dat de meergemelde Wouter Baas en desselffs huysvrouw, zonder iets tot lasten
van de voornoemde hunne ongelukkige broeders in te brengen, alleenlijk seer dispotieq aan de
eerste suppliant in bijsijn van Ary Stout hebben gedeclareerdt gemelde hunne broeder niet meer in
huys te willen hebben ofte naer denselven te sullen omsien en dat de supplianten konde doen 't geen
sij wilden.
Dat door de voornoemde handelwijse van gemelde Wouter Baas de voorschr. alimentatie en
onderhouding van de voornoemde Alewijn Aardsz Baas teegens de uytkeeringe van v ijff tig guldens
jaarlijks ingevolge de boovengemelde authorisatie zijnde komen te vervallen en op te houden de
supplianten dan ook daar door in de noodsaakelijkheyt sijn gebragt geworden, omme den
voornoemde Alewijn Aardsz Baas zeedert dien tijdt bij andere lieden provisioneel ter alimentatie te
besteeden 't welk dan ook door de supplianten ten vollen genoegen van de gemelde Alewijn Aardsz
Baas op eene niet min proffijtelijke wijse als bij hem zijnen broeder is geschiet.
Dan gemerkt de qualiteyt van administrateurs /99/ van 't voorsz. legaat van een duysent gulden bij 't
gemelde testament v an Neeltie Cornelis Quakernak aan de meergemelde Alewijn Aardsz Baas
besproken, de supplianten geen bevoegtheyt geeft  om sig eenige directie of fte beheeringe ontrent
den  persoon van deselve Alewijn Aardsz Baas aan te matigen, en deselve egter uyt hooffde van sijn
voorsz. ongelukkige omstandigheyt behoordt te worden geadsiteerdt.
Mitsdien soo keeren de supplianten in qualiteit voorsz. sig tot Uw Ed. Agtb., reverentelijk
versoekende, dat Uw Ed. Agtb. over den persoon van voornoemde Alewijn Aardsz Baas als onder
deesen Ed. Agtb. Geregte gebooren, opgevoedt en actueel woonagtig zijnde, een curator gelieve
aan te stellen ten eynde deselve curator sorge dragen dat de voornoemde Alewijn Aardsz Baas uyt 't
restant van de voorsz. aan hem geleegateerde penningen, zoo lange deselve toereykende sijn, op de
meest proffijtelijkste wijse, de noodige alimentatie en onderhout bekomen, daartoe onder 't
welbehagen van Uw Ed. Agtb. voorslaande den eersten suppliant in deesen, als dewelke niet
ongeneegen is, ten besten van den voorn. Alewijn Aardsz Baas, de voorsz. qualiteydt van curator op
sig te neemen ten tijdt en wij len toe de voorsz. penningen tot de meergemelde alimentatie en
onderhout sullen sijn verstrekt, blijvende niet te min de voorsz. authorisatie ten opzigte van 't
beleggen der penningen in zijn geheel en daar van te verleenen acte in forma.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (en geteekent) Wouter Spruyt, Cornelis Jansen Pijl.

Op welk request verleend is de volgende acte van aanstelling van twee curators.

/100/ Schout en scheepenen van Alblasserdam, gesien de geannexeerde requeste van Wouter
Paulusz Spruyt en Cornelis Jansz Pijl, in derselver quali teydt, gelet op het versoek om de
geallegeerde reedenen daar bij gedaan, en dus uyt consideratie van de noodtsakelijkheyt dat
curators en versorgers over den persoon van Alewijn Aardsz Baas, vermits zijne aanhoudende stom
en dooffheyt, worden aangesteldt, v inden goedt tot curators en versorgers van denselven Alewijn
Baas te commit teeren en aan te stellen de voornoemde Wouter Paulusz Spruyt en Cornel is Jansz
Pijl (die teevens voogden en administrateurs sijn van het legaat aan denselven Alewijn Baas
gelegateerdt meede ten requeste gemeldt ) omme den persoon en goederen van denselven Alewijn
Baas te versorgen, bestieren en administreeren, zoo ten meesten nutte van denselven sullen
bevinden te behooren, des dat gehouden blijv en van derselver administeratie en bewindt te doen
behoorlijke reekening, bewijs en reliqua aan deesen geregten.
Actum in het col legie van schout en scheepenen op den 13en February 1777.
In kennisse van mij.

37. Request van Cornelis Pijl, schout deser Heerlijkheyd, ter beneficiering van de nagelatene
goederen van Ary Visser

/101/ Vertoondt met al len agtinge Cornelis Pijl, schout alhier, dat onlangs op de Lange Steeg, onder
deese jurisdictie overleeden is Ary Visser, agterlatende ... [opengelaten]  onmondige kinderen, zonder
dat voogden over deselve, off  eenige ordre te hebben gesteldt, dat den vertoonder als oppervoogt
van 's Heeren wegen, bij examinatie van den staat van desselffs nalatenschap heefft  bevonden dat
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die met veel meer schulden is beswaart dan desselffs geringe nalatenschap importeerdt, en daarom
te raden was geworden in zijn voornoemde qualiteydt voor het aandeel van voornoemde
minderjarige den boedel  en nalatenschap van den selven Ary Visser te repudieeren, zoo als de
meerderjaarige kind. .. [opengelaten] ook komen te doen, dat den vertoonder voor sijn particulier
ongelijk meerder te vorderen hebbende wegens huys en landhuuren dan voornoemde nalatenschap
importeerdt, notoi r geregtigt is tot het doen van grondt arrest op voornoemde goederen, dog dat door
dergelijke procedures veele kosten vallende, een groot gedeelte van voornoemde nalatenschap zal
werden geconsumeert, en dus door den vertoonder nog meerder van sijn agterweesen zoude
moetten missen, derhalve te raden was geworden zig aan Uw Ed. Agtb. te addresseeren, met
verzoek /102/ dat Uw Ed. Agtb.  den vertoonder gelieven te authoriseeren en te qualificeeren om de
beesten, melkgereedschappen, meubilen en verdere nalatenschap publyk te verkoopen en de
kooppenningen te employeeren tot betal ing van desselffs deugdelijk agterweesen, off van anderen
die nog beeter regt daartoe hebben mogten, zoo verre het strekke ter dispositie van Uw Ed. Agtb. En
daartoe te verleenen Uw Ed. Agtb. appoinctement en authorisatie.
(Onder stondt) hetwelk doende etc. (en was geteekend), Cornelis Pijl,  1777.

In margine staat voor appostil

Scheepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineerdt hebbende de nevenstaande requeste, en
gelet op het versoek daar bij gedaan, authoriseeren den suppliant omme reedenen ten requeste
gemelt, om de beesten, melkgereedschappen, meubilen en verdere nalatenschap van Ary Visser
publyk te verkoopen en de kooppenningen te employeeren ten eynde in den requeste gemeld, des
dat zulks gerequireert werdende de kooppenningen zullen moetten werden overgebragt in de
consignatie van deesen geregte, omme alsdan nader te worden gedisponeert, zoo bevonden zal
worden te behooren.
Actum 27en Maart 1777 (en is geteekent), Herber Boon.

38. Request van Cornelis Welborn om authorisatie tot 't waarnemen van 't  intrest van Maria
Koenen Spruit in de nalatenschap van wijlen Pl. Muys.

Geeft eerbiedig te kennen Cornelis Welborn, woonende /103/ onder Hendrik Ido Ambagt, dat eene
Maria Koenen Spruyt, bejaarde dogter, wonende onder Hendrik Ido Ambacht, als meede erffgenaam
van versterff van 's vaders zijde, en vervolgens meede geraakt in de nalatenschap van wijlen Plonis
Muys, in leeven heemraad van de Nederwaart, gewoond hebbende alhier te Alblasserdam, en
overleeden 16e July 1777, dan dat deselv e Maria Koenen Spruyt door gebrek aan verstandige
vermogens buyten staat zijnde haare zaaken te kunnen waarnemen, hij uyt hoofden zi jner betrekking
op dezelve, onder approbatie v an Uw Ed. Agtb. met en nevens de gezamentlijke meede
erffgenamen voor haar, met Hermijntie Slingelandt, weduwe van deselve Plonis Muys, heefft
aangegaan, en op den 21e November 1777 voor Anthony Bax, notaris te Dordregt, en twee getuygen
verleeden en gesloten, bijgaande verdrag en uytkoop nopens het vrugtgebruyk door den overleedene
aan zijne weduwe gemaakt, en dat booven dien vereyste, dat imande tot waarneminge van 't verdere
regt van gemelde Maria Koenen Spruyt in die nalatenschap, aangesteld en gemagtigt werde,
weshalven zig keert tot Uw Ed. Agtb.  met versoek om approbatie, ten aansien van Maria Koenen
Spruyt, op boovengemelt verdrag van den 2e November 1777, en dat Uw Ed. Agtb. voorts hem off
een ander bequaam persoon gelieve aan te stellen om 't belang van deselv e Maria Koenen Spruyt in
allen opsigte tot dadelijke scheyding, niets uytgezondert, in en nopens die nalatenschap /104/ waar te
neemen en het gunt haar daar in en uyt dien hooffde komt off zal komen te ontfangen en onder hem,
gade te slaan en beheeren, meede niets uytgesondert.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (en geteekent), Anthony Bax, procureur.

In margine stond geappostilleerd

Schout en geregten van Alblasserdam, gezien en geëxamineerd hebbende den neevenstaande
requeste, alvoorens daarop gehoord hebbende de in nevenstaande requeste van Maria Koenen
Spruyt, de meede erffgenaam van 's vaders zijde van Plonis Muys, vervolgens gelet op het verzoek
daarbij gedaan, approbeeren in opsigt van deselve Maria Spruyt het verdrag van uytkoop door den
suppliant, beneevens de gezamentlijke meede erffgenamen door deselve met Hermijntie
Slingelandt, weduwe van denselve Plonis Muys, aangegaan op den 3e November 1777, voor
Anthony Bax te Dordregt en getuygen verleeden en geslooten, nopens 't v rugtgebruyk door de
overleedene aan zijne weduwe gemaakt en aan voornoemde requeste gehegt, stellen en
commit teeren vervolgens den suppliant tot het waarnemen van het v erdere regt en intrest van
deselve Maria Koenen Spruyt in de nalatenschap van Plonis Muys, tot dadelijke schijding en redding
des voornoemde boedels toe, niets uytgezondert, in het geene de voornoemde, Maria Koenen Spruyt
uyt dien hooffde sal opkomen, onder hem te slaan en te bestieren, mits daarvan ter behoorlijke tijd
doende reekening en verantwoording.
Actum bij het v olle collegie op den 22e November 1777.
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39. Request van den procureur Thomas Moor om admissie

Aan de Edele Achtbare Heeren schout en geregte van Alblasserdam

/105/ Geeft reverentelijk te kennen Thomas de Moor, procureur voor de Vierschaar der Stadt
Schoonhoven, dat hij  suppliant gaarne voor de Vierschaar van Alblasserdam als procureur zoude
postuleeren.
Weshalven den suppliant zig is keerende tot Uw Edele Agtb., ootmoedelijk versoekende dat het Uw
Edele Agtbare goede gelieffte moogen zijn den suppliant te admitteeren en permitteeren omme als
procureur voor de Vierschaar van Alblasserdam te moogen postuleeren en daarvan te verleenen
acte in forma.
(Onder stondt) 't Welk doende etc. (en geteekent) Thomas de Moor, 1778.

Volgt acte van admissie, gegeven op een zegel van vier en twintig stuyvers

Schout en geregten van Alblasserdam, gezien ende geëxamineerdt hebbende den requeste van
Thomas de Moor, procureur voor den Vierschaar der stadt Schoonhoven, accordeeren den suppliant
desselffs versoek, admitteeren en permitteeren mitsdien den selven omme als procureur voor de
Vierschaar van Alblasserdam voornoemt te mogen postuleeren.
Actum Alblasserdam den 9e Mey 1778 (en geteekent) P. Pijl, secretaris.

/106/

Request van den Procureur ... [opengelaten] van den Oever om admissie
Pagina verder blanco.

40. Request van Hendrik Laurensz en Huybert van Pelt, beyde nomine uxoris, omme de
goederen van Adriaan Jacusz Nijding als erffgenaam van Ninge Vermeulen, die apparent in
Indien overleden is, voor twee derde mogen genietten etc.

Aan den Ed. Agtbare Geregte van Alblasserdam

/107/ Geven eerbiedig te kennen Hendrik Laurense en Geertien Ariensd. Nijdings, egtelieden,
Huybert van Pelt en Ingetje Ariensd. Nijdings, meede egtelieden, alle wonende te Swijndregt, zijnde
wij Geertie en Ingetje Nijdings nagelaten en thans eenige overgebleven kinderen van wijlen Arie
Jacus Nijding, meede gewoond hebbende en overleeden te Swijnderegt, dat wij len Ningen
Vermeulen, gewoondt hebbende en overleeden alhier, bij  mutueel testament (ook door haar man Jan
Janse voor haar met de dood bevestigt) den 16e February 1737 voor Cornelis Pijl als notaris te
Alblasserdam en twee getuygen verleeden, tot erffgenamen heefft gesteld in de hel ffte der goederen
naer het overlijden van den langstlevende van hun beyden en nae het voldoen v an een legaat aan
den armen van Alblasserdam, de kinderen off  kindskinderen bij plaatsvullinge van haare overleeden
zuster Geertie Vermeulen, in leven huysvrouw van Jacus Nijding, met vollen regte van institutie off
substitutie, respective bleykens copie authentieq van het zelve testament hier aangehegt.
Dat ingevolge v an het zelve testament de helffte der goederen, door gemelte Ninge Vermeulen
nagelaten /108/ moesten werden en zijn geërft  voor een off  het eerste derde gedeelte, door wijlen
hun supplianten behuwt vader en vader Arie Jaqusz Nijdings, zoon van gemelde Geertie Vermeulen
en voor het tweede derde gedeelte door het nagelaten kindt v an wijlen Pleuntie Nijdings, welke
meede een dogter was van deselve Geertie Vermeulen.
Dan dat het zelve kind van Pleuntie Nijdings vervolgens naderhand overleeden zijnde, de eene
helffte v an desselffs erffenis is genoten voor twee derde deelen door hun supplianten, en voor een
off het overige derde part, door hun supplianten overleden behuwt zuster, en zuster Mayke Nijdings,
als de eenige drie nagelaten kinderen van wijlen Arie Jacquesz Nijdings, dewijl de andere helfte der
erffenisse van het gemelde kind van Pleuntien Nijdings is gekomen onder Adrianus Bakker en
Wouter Spruyt, woonende aan den Kinderdijk alhier, als bij  deesen Ed. Agtb. geregte aangesteld om
het belang der uytlandigen in de nalatenschap van meergemelde Ningen Vermeulen waer te nemen
en overzulks in die hoedanigheyt waarnemende het intrest van eenen in den jaare 1734 off 1735
naer de Indiën vertrokken Adriaan Jacquesz Nijdings, die meede een zoon was van meergemelde
Geertie Vermeulen, en welke Adrianus Bakker en Wouter Spruyt, ook in die gemelte hunnen
hoedanigheydt, hebben onder sig geslagen, het derde gedeelte off ov erige derden part der
nalatenschap van boovengemelde Ningen Vermeulen, aan denselven Adriaan Jacques Nijding uyt
kragte van haar boovengemelde testament te beurt gev allen, en dat die beyde gemelte en alzoo
door hun Bakker en Spruyt overgenomen erf fportie, tot heden onder hunne beheering en besturing
zijn gebleeven.
Dat zij supplianten in aanschouw genoomen den langen tijdt als vooren verlopen zedert het vert rek
van gemelte Adriaan Jacusz Nijdings zonder dat men (als zijnde hij waerschijnlijk onder een andere
naam uytgevaren) eenig het minste berigt van hem heefft kunnen bekomen, vertrouwden
indisputabel tot die beyde erf fportien, hunnen oom, zoo van het kindt van wijlen Pleuntie Nijdings, als
van wijlen Ningen Vermeulen opgekomen, en zoo even vermeldt, voor twee derde deelen geregtigt
te zijn, als zijnde de tweede en vierde supplianten, beneevens het nagelaten kindt van wijlen hunnen
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overleeden zuster Maayken Nijdings de eenige nagelaten in leven zijnde kinderen en affkomelingen
van wijlen hunne grootmoeder, gemelte Geertie Vermeulen, in leeven huysv rouw van meede wijlen
Jacques Nijding, gemelte Adrianus Bakker en Wouter Spruyt, om de overgav e dier erffport ien
hadden aangesproken.
Dat gemelde Bakker en Spruyt tot deselve overgave zig wel geneegen hadde getoond, mits door hun
supplianten wierd gesteld behoorlike borgtogt te dien ef fecte, dat indien te eeniger tijd zig imand
onverhoopt mogt opdoen, die bewijsen soude mogen kunnen, tot die tweederde deele van
bovengenoemde twee erffportien door gemelde Bakker en Spruyt aan hun supplianten over te
geven, geregtigt te zijn, die borgen verpligt soude /110/ wezen, om dezelve Adrianus Bakker en
Wouter Spruyt off hunne erven althoos deswegens en nopens alle op en aanspraak, niets
uytgesondert, vrij  kost en schadeloos te zullen houden, onder verbandt als nae regten.
Dat zijlieden ten einde diergelijke borgtogt te bekomen, zig hadden geadresseert aan armbezorgeren
van de Groote Lindt,  welke op hun supplianten verzoek, nae daartoe door den geregten van de
Grootte Lindt te zijn geauthoriseert de goedheyd hadde gehadt, hun ten dien effecte als booven
gevordert te stellen tot borge in hunne hoedanigheydt, ten behoeven v an meergemelde Bakker en
Spruyt, bleikens meede hier aangehegte acte van cautie.
Dat zij supplianten mitsdien vertrouwende dat door hun ten vollen is voldaan, aan alle hetgeene met
redelikheydt van hun ten deesen soude kunnen werden gevordert, te raden geworden sijn en de
vrijheydt  neemen hun te keeren tot Uw Ed. Agtb. met versoek dat Uw Ed. Agtb. gemel te Adrianus
Bakker en Wouter Spruyt, gelieve te authoriseeren en des noods te gelasten om in hunne
hoedanigheydt aan hun supplianten te doen behoorlijke reekening en v erantwoording van hunne
administeratie alsmeede nae dat deselve reekening van alle debatten sal sijn gesuyvert  teegens ter
handstelling der hier aangehegte acte van borgtogt en behoorlijke acte van acquit, overgav e van
soodanige twee derde deelen der erffportien, welke als vermeld, door hun, onder sig, als het belang
/111/ van meergemelde Adriaan Jacquesz Nijding waargenomen hebbende off waernemende zijn
gebleven en tot heeden gehouden, off te wel van het geene deswegen aan hun te dier zaake bij het
goed slodt der te doene reekening bevonden zal werden te komen.
(Onder stond) 't Welk doende (en was geteekend) A. A. van den Oever, procureur.

In margine staat voor appostille

Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineerd hebbende den nevenstaande
requeste, gelet op het verzoek daarbi j gedaan en meede in consideratie genomen hebbende de
borgtogte van armbesorgers van de Grootte Lindt, op authorisatie van den geregte van de Grootte
Lindt voornoemt, ten behoeven van de administrateurs van de nalatenschap van Ningen Vermeulen,
Adrianus Bakker en Wouter Spruyt, verleeden mitsgaders nae alvoorens deselve administrateurs
daarop te hebben gehoord, die declareeren zig in deesen te refereeren, ter dispositie van deesen
geregte, accordeeren der supplianten verzoek, authoriseeren en des noods gelasten aan deselve
Adrianus Bakker en Wouter Spruyt, ten overstaan van deesen geregte aan de supplianten te doen
behoorlijke reekening en verantwoording van deselve administeratie, alsmeede, naedat deselve
reekening van debatten sal zi jn gesuyvert, teegens ter handstelling der hier aangehegte acte van
borgtogt en behoorlijke acte van acquit of overgaave te doen van soodanige twee derde deelen der
erffportien, welke als vermeld door hun onder sig als het belang van meergemelde Adriaan Jacquesz
Nijdings waargenomen hebbende off waarnamens zijn geslagen en tot heeden gehouden, off te wel
van hetgeene deswegens aan hun te dier zaake bij 't goede slod der te doene reekening bevonden
sal werden te komen.
Actum in 't college van den geregte, op den 21e Augustus 1778. 
(Onder staat) In kennisse van mij (en getekent) P. Pijl, secretaris.

Volgt copie acte van borgtogt in voornoemde requeste en appointment vermeldt

/112/ Wi j ondergeteikende armbesorgeren van de Grootte Lindt, als bij appoinctement van den 17e
Augustus 1778 geslagen op onsen requeste ten dien eynde ingegeven, gemagtigt tot het aangaan,
verleiden en teikenen dezes, bekennen ons, in onse gemelte hoedanigheydt te stellen tot borge, als
zaakweldigen off zelvs schuldigen onder affstand van alle voorregten den borgen en die zig voor
andere verbinden komende den inhout derselve voorregten, ons alvoorens hebbende doen
onderrigten, en dezelve mitsdien wel verstaande, voor Geertie Ariensd. Nijdings, huisvrouw van
Hendrik Lauwrensz en Ingetje Ariensd. Nijdings, getrouwt met Huybert van Pelt, ten behoeven van
Adrianus Bakker en Wouter Spruyt, beiden woonende aan den Kinderdijk onder Alblasserdam, als
aangesteld zijnde tot het waarnemen van het belang der uitlandigen, in de nalatenschap van wijlen
Ningen Vermeulen, gewoondt hebbende en overleeden te Alblasserdam, geregtigt en als in die
hoedanigheydt het belang waargenoomen hebbende en waernemende van eenen in den jaere 1734
off 1735 naer Indien vertrokkenen Adriaan Jacuesz Nijdings en dienvolgende onder hun geslagen en
tot heeden gehouden hebbende zoo de erffportie van denselven Adriaan Jacuesz Nijdings op het
overlijden van gemelde Ningen Vermeulen, in haare nalatenschap opgekomen zijnde, als die welke
door hem Adriaan Jacquesz Nijdings van het overleeden kind van zijne suster Maayke Jacquesd.
Nijdings moest werden geërfft, geschiedende deese onse borgtogte ten dien effecte, dat indien te
eeniger tijdt sig imandt onverhoopt mogt opdoen, die bewijzen zoude mogen kunnen /113/ tot de
twee derde deelen van boovengenoemden erffportien door gemelte Adrianus Bakker en Wouter
Spruyt aan gemelte Geertie en Ingetje Nijdings over te geven, geregtigt te zi jn, wi j in onse
opgemelde hoedanigheydt, verpligt sijn sullen om denselven Adrianus Bakker en Wouter Spruyt of



32

hunne erve althoos deswegens en nopens alle op en aanspraak, niets uytgezondert, vrij kost en
schadeloos te sullen houden en doen houden, onder verband van de goederen en inkomsten van
gemelten onsen armen van de Groote Lindt.
En wij ondergeteikende Hendrik Lauwrense, als in huwelijk hebbende Geertie Nijdings, en Huybert
van Pelt, als in huwelijk hebbende Ingetje Nijdings, en wij Geertie Nijdings en Ingetje Nijdings, ten
deesen door onse mans bijgestaan, en hiertoe gemagtigt, belov en voormelte armbesorgeren nopens
boovenstaande borgtogt meede althoos v rij kost en schadeloos te sullen houden en doen houden,
onder verband als nae regten.
Actum en onderteekend den twaalffden Augustus 1778 (en was geteekend) M. v. Hoeven, v.d.m.
Hendrik de Deugt, ouderling, P. v. Hof t L.zoon, ouderling, Hendrik de Weerd, diaken, Hendrik de
Heer, diaken, dit merk X is gesteld door Hendrik Lauwrense die zeide niet te kunnen schrijven, dit
merk X is gesteld door Geertie Nijdings die zeide niet te kunnen schreyven, Huybert van Pelt, dit
merk X is gesteld door Ingetie Nijdings die zeide niet te kunnen schrijv en.
(Onder stond) Mij present (en geteekend) A.A. van den Oev er

NB. de reekening, verdeel ing van 't slot, en acte van acquit, ook v an het 1/3 in de
consignatie overgebragt, staan geregistreerd in het weesregister.

41. Request van Ary van der Voet en Ary Visser omme pro deo

Aan den Ed. Agtb. Geregte van Alblasserdam

/114/ Geven eerbiedig te kennen Ary van der Voet, woonende te Alblasserdam en Arie Visser,
woonende te Sliedregt, dat Cornelis Hagendijk, meede te Alblasserdam woonagtig, aan hun
mondeling heeft  besteed, te weeten aan Ary van der Voet het rijden van eenige schafften aarde van
de vischmarkt  in Vlaerdingen, op den Schenkelkade voor twee gulden en twee stuyvers de schafft en
aan Arie Visser het vletten dier aarde, voor eene gulden en tien stuyvers, insgelijks de schafft.
Dat door hem Arie van de Voet vervolgens op den voet dier besteeding is gereeden twee hondert
vijf f en dertig en een halff schafften aarde. En daar voor alleen maar ontfangen eens twee hondert
en agt, en eens een hondert vier en seventig gulden en negen stuivers en dus te samen drie hondert
twee en tagtig guldens en negen stuivers, en mits dien dat hem uit hooffde als booven, nog
deugdel ijk komt een hondert twaalff  gulden en twee stuyvers.
Dewijl door Arie Visser insgelijks ingevolge gemelde besteeding is gevlet twee hondert en dertig
schafften aarden en daar voor meede maar ontfangen twee hondert vijff en seventig guldens en vijff
stuivers, mi ts welke hem al meede nog in voegen als voormelt komt /115/ negen en sestig guldens
en vijf tien stuivers.
Dat zij vervolgens bill ijk hadden verwagt dat gemelten Haagendijk aan hun het geen sij als booven
nog van hier te vorderen hebben volgens hunne overkomst en zijne gedaane belofften zouden
hebben voldaan.
Dan dat zij niet anders van hem hebben kunnen bekomen dan alleen eene erkentenis van voormelde
verdrag zelffs in juditio van deesen Ed. Agtb. geregten, dog voor het overige geene de minste
voldoening en dat wel op fundament van enige allezints onwaaragtige, dan sig selve
wederspreekende voorgevens.
Dat zijlieden mitsdien ter bekoming v an hun goed regt zig eindelijk genoodzaakt hebben gevonden
den weg van regten te moetten inslaan,  dog alvoorens door haare armoede, met hunner
handenarbeidt de kost moettende winnen, buiten staat wezende eenige zegels off proceskosten te
kunnen dragen, te raden geworden zijn en de vrijheid nemen hun te keeren tot Uw Ed. Agtb. met
verzoek dat Uw Ed. Agtb. aan hun gelieve te verleenen oorloff,  om ter gemelder zaake pro deo en
zulks ook sonder gebruik van zegels te moogen werden bedient.
(Onder stondt) 't Welk doende etc. (en geteekent) A.A. van den Oev er, procureur.

In margine staat voor appostille

Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien ende geëxamineerd hebbende de neevenstaande
requeste /116/ mitsgaders daarop hebbende gehoort supplianten en gerequireerdt de belangens te
verneemen van Cornelis Hagendijk, dan welke geweigert heefft te compareeren en voorts op alles
hebbende gelet, accorderen aan den supplianten hun gedaan versoek en ver leenen mitsdien aan
deselve oorloff  om ter zaake bij neevenstaande requeste vermelt pro deo en mitsdien ook sonder
gebruik van zegels bedient te moogen werden.
Actum ter regtkamer van Alblasserdam den 22e October 1778.

42. Request van Johannis de Jong en zijn huysvrouw Pietertje Pleyt om de revenuen van de
goederen haar kinderen aanbestorven

Aan den Ed. Agtb. geregte van Alblasserdam

Geeve met  eerbied te kennen Johannis de Jong, als in huwelijk hebbende Pietertje Pleyt, die
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bevorens weduwe was van Jasper Jansz de Kraay, alsmede deselve Pietertje Pleyt, als door den
voornoemden haaren man ten desen gelast en met hem geassiteerd, dat de twede supplianten met
haaren eersten man Jasper de Kraay heeft verwekt en nog in leeven zijn ..  [opengelaten] nog jonge
en dus onmondige kinderen, welke ter haarer opvoeding staan, en de supplianten merkel ijk tot last
verstrekken, alzoo in verre na uyt de nagelaten goederen van Jasper de Kraay niet kunnen werden
/117/ onderhouden, en alzoo voornoemde kinderen van wijlen Annigje Visser, weduwe van Jan de
Kraay, haare grootmoeder, eenige goederen zijn aanbestorven, waarvan de revenuen tot eenig
onderstand van den onderhoud des voornoemde kinderen kunnen en behoren te werden aangewent.
Zoo keere de supplianten zig tot Uw Ed. Agtb.,  reverentelij k verzoekende dat de revenuen van de
voornoemde kinderen aanbestorven grootmoederli jke goederen aan de supplianten mogen worden
uytgekeert en verstrekt tot de opvoeding van voornoemde kinderen, en de voogden bij den
testamente van de grootmoeder aangesteld, met namen Krijn de Kraay, Jacob Schouten, Eldert
Maat en Cornelis Cornelisz Pijl, mogen werden geauthoriseerd en voor zoo veel desnoods gelast en
geordonneert om de jaarlijkse revenuen der voornoemde goederen, zedert het overli jden van
deselve Annigje Visser, weduwe van Jan de Kraay, aan de supplianten uyt te keeren en over te
geven, en de supplianten daartoe te verlenen appoinctement in forma.

In margine staat voor appostil

Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende, de    nevenstaande
requeste, daarop gehoort hebbende de consideratien der voogden ter requeste gemelt, welk zig
refereerde ter dispositie van desen geregte, accorderen der supplianten verzoek, authoriseren en
qualificeren /117/ derhalven deselve voogden omme de revenuen en inkomen v an de goederen de
kinderen van de tweede suppliante verwekt met haren eersten man Jasper de Kraay geërft van
haren grootmoeder Annigje Visser, weduwe van Jan de Kraay, aan de suppliante na zuyvering van
alle lasten en reparatien, en dus het zuyver overschot vandien aan de supplianten te laten volgen tot
soulagement der opvoeding v an deselve kinderen.
Actum den 30e April 1779.
In kennisse van mij Cornelis Alidanus Pijl, secretaris, 1779.

43. Request van Jan 't Hoen en Aalbert van den Berg nomine uxoris

Aan den Ed. Agtbaren geregte van Alblasserdam

Geeven eerbiedig te kennen Jan t'Hoen, wonende te Dordrecht en Aalbert van den Berg, wonende in
de Kleyne Lindt, als in huwelijk  hebbende Sijgje t'Hoen, zijnde deselve Jan en Sijgje t'Hoen de
eenige nog in leven zi jnde nagelaten kinderen en afkomelingen van wijlen Pieter t'Hoen en Elisabeth
Bretzee, gewoond hebbende en overleden onder Meerdervoort,  dat nevens hun in de nalatenschap
van wijlen hunnen oom Wil lem t'Hoen, gewoont hebbende en in den jaare 1760 alhier te
Alblasserdam overleden, ab intestato mede was geregtigt /119/ bevonden geworden, hunnen Pieter
t'Hoen, reets in den jaare 1759 met het schip Lapinenburg onder capiteyn De Lavoy, als
quartiermeester naar de Indien vertrokken, dan den 7e November 1765 op de Kareek absent
geraakt, dat verv olgens overlangs desen boedel tot effen en deelbaarheyt gebragt en aan hun
rekening en verantwoording van het gunt hun daar in was komende gedaan zijnde, het aandeel van
gemelte hunnen afwezigen broeder hem ter dier tijd, in die nalatenschap bleykende te beurt te
vallen, v ermits zijn afwezen was gekomen onder de voogden in en over deselve nalatenschap van
wijlen hunnen meergemelte oom Wil lem t'Hoen zijnde.
Dat zijlieden in aanschouw genomen de langen tijt, verlopen zedert het vertrek van meergemelte
hunnen broeder Pieter t'Hoen en de waarschijnlijkheyt van zijn doot (nimmer daarvan eenig berigt
ontvangen hebbende) zig hadden vervoegt bij de W el Ed. Heeren bewinthebberen van de
geoctroieerde Nederlantsche Oost Indische Compagnie ter kamer Amsterdam, en aldaar versogt dat
aan hun mogt werden voldaan het genot hunnen broeder van welgemelte Compagnie v oor
verdienden en nog onbetaalde gagien bevonden zouden worden te koomen, met dat wel voor hun
verwagt gevolg, dat Heeren bewindshebberen, in overweging van een en ander, hadden gelieven
goet te vinden aan hun de versogte voldoening te geven.
Dat zijlieden vervolgens rekenende ook ontwijfelbaar tot de bovengemelten erfportie v an denselven
hunnen afwezigen broeder in de nalatenschap van wijlen /120/ gemelten oom Wil lem t'Hoen als
vooren te beurt gevallen, geregtigt te werden, zig hadden vervoegt bij de Heer Cornelis Pijl als
eenige overgebleevenen voogt in en over desselfs nalatenschap, en als in die hoedanigheyt onder
zig gehouden hebbende gemelte erfdeel, denzelven hunnen afwezigen broeder Pieter t'Hoen te beurt
gevallen, met verzoek van overgave derselve erfportie.
Dat die zig daartoe wel genegen had getoont mits door hun ten zijnen behoeven wierd gesteld
behoorlijke zekerheyt, ten dien effecten dat indien namaals, tegens alle verwagting, gemelten Pieter
t'Hoen off afkomelingen van denselven, zig mogten opdoen, zijn Ed. altoos nopens de als voren over
te geven erfport ie vrij  kost en schadeloos zouden kunnen gehouden werden.
Dat zijlieden ten eynde diergelijke borgtogt te bekomen, hun hadden vervoegt  aan armbezorgeren
van de Groote Lindt,  welke op hun verzoek na bekomen authorisatie van den geregte aldaar, de
goetheyt hadden gehat hun ten effecten als vooren in hunne hoedanigheden te stellen tot borgen, als
zaak weldigen off zelfs schuldigen ten behoeven van gemelte Heer Cornelis Pijl, blijkens breeder
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hier aangehegte acte van borgtogt.
Dat zijlieden mitsdien vertrouwende dat door hun ten vollen was voldaan aan het ten desen van hun
gevorderde, zij lieden te raden geworden waren ende de vrijheyt nemen hun te keeren tot Uw Ed.
Agtb. gemelte Heer Cornelis Pijl, gelieven /121/ te magtigen en des noots te gelasten om in zi jne
hoedanigheyt aan hun te doen behoorlijke rekening en verantwoording van zijn administratie,
alsmede nadat deselven reekening v an alle debatten zou zijn gezuyvert tegen ter handen stelling der
hier aangehegte acte van borgtogt en behoorlijke acte van acquit, overgave van zodanige erfportie
hunnen afwezigen broeder Pieter t'Hoen, in de nalatenschap van wijlen zijnen oom Wil lem t'Hoen te
beurt gevallen en welke als gemelte door Zijn Ed.  in zijnen hoedanigheyt onder zig was geslagen en
tot heden gehouden ofte wel van hetgeene deswegens aan hun te dier zaken bij het goet slot dier te
doene rekening bevonden zou werden te komen.
(Onder stond) 't Welk doende (en was getekent) A.A. van den Oev er, procureur.

In margine staat voor apostil

Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende nevenstaande requeste,
gelet op het verzoek daarbij gedaan en mede in aanschouw genomen hebbende de daaraan gehegte
acte van borgtogt van armbezorgeren van de Groote Lind op authorisatie van den geregte v an de
Groote Lind ten behoeven van de Heer Cornelis Pijl als eenige overgeblevene voogt in en over de
nalatenschap van wijlen Wil lem t'Hoen, overleden, mitsgaders na alvoorens denselven Heer Pijl
daarop te hebben gehoort, die verklaarde zig in desen te gedragen ter dispositie van desen geregte,
accorderen aan de supplianten hun /122/ gedaan verzoek en authoriseren en gelasten desnoots aan
denselven Heer Pijl, om ten overstaan van desen geregte aan de supplianten te doen behoorlijke
rekening en verantwoording van zijnen in desen gehad hebbene administratie alsmede nadat
deselve rekening van debatten zal zijn gezuyvert tegens ter handstelling van de hieraan gehegte
acte v an borgtogt,  en behoorlij ke acte van acqui t, overgave te doen van zodanige erfportie als Pieter
t'Hoen in de nalatenschap van gemel te Wil lem t'Hoen is bevonden te komen en welke als bij
nevenstaande requeste gezegt, door Zijn Ed.  onder zig geslagen en tot heden gehouden, of wel van
t'geen deswegens aan hun te dier zake bij het goet slot dier te doene rekening bevonden zal  werden
te komen.
Actum in t'col legie van schout en schepenen van Alblasserdam op den .. [opengelaten]

De geannexeerde acte van borgtogt is van desen inhoud

Wij  ondergeteykenden armbezorgeren van de Groote Lint, als bij appoinctement van den 17e juny
1779 geslagen op onse requeste ten dien eynde ingegeven, gemagtigt tot  het aangaan, verleyden en
teykenen deses, bekennen ons in onse gemelte hoedanigheden te stellen tot borgen als zaak
weldigen off zelf s schuldigen, onder afstand van alle de voorregten den borgen, en die zig v oor
anderen verbinden komende, den inhouden derselver voorregten ons alvorens hebbende doen
onderrigten, en deselve mitsdien /123/ wel verstaande, voor Jan t'Hoen, wonende te Dordrecht en
Aalbert van den Berg, als in huwelijk hebbende Sijgje t'Hoen, wonende in de Kleyne Lint, ten
behoeven van de Heer Cornelis Pijl, wonende te Alblasserdam, als onder zig gehouden hebbende
het aandeel aan Pieter t'Hoen in den jaare 1759 met het schip Lapinenburg onder capiteyn De Lavoy
als quartiermeester naar de Indien vertrokken, dan den zevende November 1765 op de Kareek
absent geraakt, in den boedel van wijlen zijnen overledenen oom Wil lem t'Hoen komende,
geschiedende dese onse borgtogt tot dien effecte dat indien te eeniger tijd zig imande onverhoopt
mogt opdoen die bewijzen zoude mogen kunnen tot de erfportie, gemelte Pieter t'Hoen in de
nalatenschap van zijn oom gekomen hebbende, door meergemelte Heer Cornelis Pijl aan Jan
t'Hoen, wonende te Dordregt en Aalbert van den Berg, als in huwelijk hebbende Sijgje t'Hoen,
wonende in de Kleyne Lind, over te geven, geregtigt te zijn, wij in onse opgemelten hoedanigheyd
verpligt zijn zullen om den zelven Heer Pijl off zijne erven altoos deswegens en nopens alle op en
aanspraak dienaangaande, mits uytgezondert v rij kost en schadeloos te zullen houden, onder
verband van de goederen en inkomstem van gemelte onsen armen van de Grote Lindt, en wij
ondergeschreven Jan t'Hoen, wonende te Dordrecht, Aalbert van den Berg, als in huwelijk hebbende
Sijgje t'Hoen en ik Sijgje t'Hoen ten deesen door mijnen man bijgestaan en hiertoe gemagtigt,
wonende in de Kleyne Lindt, beloven voorgemelte armbezorgeren nopens bovenstaande /124/
borgtogt mede altoos vrij kost en schadeloos te zullen houden en doen houden onder verbant als na
regten.
Acte Grooten Lindt den 17e Juny 1779, (was getekent) M. Verhoeven v.d.m., P. v. Hoft Lzn,
ouderling, Aart Visser, ouderling, Hendrik de Heer, als diaken, Cornelis Kool, diaken, Jan t'Hoen,
Aalbert van den Berg, dit merk + is gesteld bij Sijgje t'Hoen die zeyde niet te kunnen schrijven.
(Onder stond) mij present A.A. van den Oev er.

44. Request van Johannis Verwaard tot het aanstellen van een curator ad lites over zijn vrouw
Mergje de Jong

Aan den Ed. Agtb. Geregte van Alblasserdam

Geeft eerbiedig te kennen Johannis Verwaard in gemeenschap van goederen getrouwt met Mergje
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de Jong, wonende te Alblasserdam, dat hij ter oorzaake van het zeer slegt gedrag van zijn gemelte
huysvrouw, tot zijne innige smerte, zig in de onvermijdeli jke nootzakelijkheyd bevint van tegen
deselve bij processe tot scheyding van tafel, bet, bijwoning en goederen in regten te moeten treden,
dan dat zij een getrouwe vrouw zijnde, welke mitsdien geen persoon is hebbende, hij alvorens te
raaden geworden is, en vrijheyt  neemt van hem te keeren /125/ tot Uw Ed. Agtbaren met verzoek
dat Uw Ed. Agtb. een curator ad lites voor haar gelieven aan te stellen, ten eynde tegens haar ter
gemelter zake in regten te kunnen ageren, alsmede dat Uw Ed. Agtb. zodanig korte en peremptoire
termijnen in desen zullen gelieven te bepalen,  als deselve naar gelang der zaken en derselver
omstandigheden best en raatsaams zullen v inden en oordeelen te behoren.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (en geteekent) A.A. van den Oev er, procureur.

In margine stond voor apostil

Schout en scheepenen van Alblasserdam alv orens op nevenstaande requeste te disponeren,
ordonneren den suppliante benevens Marygje de Jong voor hun Ed. Agtb. in persoon off bij
gemagtigden te compareren op aanstaande Zaturdag den vierde September 1779 's namiddags half
drie uuren, in het regthuys alhier, om henlieden te hooren en te vereenigen is 't doenlijk, zoo niet
disponeren zooals bevonden zal  werden te behoren.
Actum ter regtkamer van Alblasserdam den 2 September 1779.
In kennisse van mij secretaris, Cornelis Alidanus Pijl

Op den vierde September 1779 comparitie gehouden en partijen vereenigt zijnde, is hierop geen
dispositie gedaan.

45. Requeste van Marygje de Jong omme een curator ad lites

Aan den Edele Agtb. geregte van Alblasserdam

/126/ Geeft eerbiedig te kennen Marygje de Jong, verlaten huysvrouw van Johannes Verwaart,
wonende te Alblasserdam, dat zij tot haar zich grievende smerte hadt moeten ondervinden, dat haren
gemelten man Johannes Verwaart, eenigen tijd geleden, nadat hij  haar, en 't kind door hem aan haar
verwekt, een geruymen ti jd had verlaten, zonder aan haar eenig berigt te geven van de oorzaak
waarom off werwaarts hij was vertrokken,  te Alblasserdam terug gekomen zi jnde, in plaats van tot
haar en zijn kint weder te keeren, hat kunnen goetv inden om zig zonder na haar off  hetselve kint om
te zien, bij requeste te addresseren aan Uw Ed. Agtb. en daarbij te kennen geven, dat hij quasi ter
oorzake van haar zeer slegt gedrag tot zi jne innige smerte zig in de onvermijdelijke nootzake bevond
van tegens haar provisioneel tot scheyding van /127/ tafel, bet, bijwooning en goederen in regten te
moeten treeden.
Dat dit requeste aan haar geëxploteert en zij  ingevolgen een door Uw Ed. Agtb. opgeslagen
appoinctement, om eene daar op geordonneerde comparitie met haren man voor U Ed. Agtb.
verschenen zijnde, niet ongemakkelijk, zoo aan Uw Ed. Agtb. als aan haaren gemelten man het
onwaaragtige van zijne v oorgevens daarbij gedaan en het verfoeylijke van zijn handelwijs ten harer
opzigten ten klaarsten zoude hebben kunnen aantoonen, dan dat zij niets meer verlangende als met
haren gemelten man zoo als het egten l ieden betaamt saam te wonen, zig daarvan opzettelijk hat
onthouden en in tegendeel liever verkoren, met voorbijziening van alle hetgeene door denselven
haren man tegens haar was misdreven, alles aan te wenden om haar gemelte man, ware het
mogelijk,  tot inkeer te brengen en te bewegen van voortaan zoo met haar, als volgens zijn schuldige
pligt te handelen.
Dat zulks ook alsdoen tot gevolg had gehad, dat denselv en haren man nadat door haar alles wat
door hem van haar gevordert wierd was toegestaan, door tussenspreken van Uw Ed. Agtb., zig
uyterlijk genegen had betoont, en zoo het scheen /128/ te laten overhalen om weder in voegen het
een egten man en vrouw betaamt, met haar saam te woonen, dog met geen ander uytslag dan dat
het denselven haaren meermalen gemelte man, tot haar grievend leetwezen, maar korten tijdt  daar
aan heeft kunnen goetvinden om haar en meergemelten kindt andermaal zonder eenige de minste
reden, met medeneming van een gedeelte hunner bezitt ing te verlaten, zonder dat zij gedurende een
lange tijdt heeft  kunnen ontdekken waar denselven zig bevind, dat hij wel over eenige tijd haar weder
een korte visite heef t gegeven, dan haar en haar gemelte kind weder terstond heeft verlaten.
Dat zij mi tsdien ongetwijfelt v ermeent allezints bevoegt te zijn om tegens denselven haren man, ter
oorzaak van zijne herhaalde quaataardige verlat ingen, tot dissolutie van haar met denselven
aangegaan egt verbintenis te procederen, dan dat zi j, een getrouwde vrouw zijnde dewelke mitsdien
geen persoon is hebbende om in regten te kunnen treden, en onbewust wezende van de plaats
alwaar haar man zig onthout, alv orens te raden geworden is, en de vrijheyt neemt haar te keeren tot
Uw Ed. Agtb. met eerbiedig v ersoek, dat Uw Ed. Agtb. een curator ad lites over haar, tot het voeren
off mede voeren deser gemelte regtspleging gelieven aan te stellen /129/ met oorlof f tevens om
denselven haren man desnoots te doen dagvaarden bij  edicte en de nodige advertent ien te laten
doen.
(Onder stond) 't Welk doende (en getekent) Marrigje de Jong, A.A. van den Oev er, procureur.

In margine stond voor apostil
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Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende nevenstaande requeste,
accorderen aan de supplianten haar daarbij gedaan verzoek,  stellen mitsdien tot  curator ad lites tot
het voeren off  mede voeren der daar gemelte regtspleginge over haar aan den persoon van
Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht en procureur alhier, en oorloven tevens  aan
haar suppliante om hare daarin vermelten man desnoods te doen dagvaarden bij  edicte en de
noodige advertentien te laten doen.
Actum te regtkamer van Alblasserdam den 11en November 1779.
In kennis van mij secretaris, Cornelis Alidanus Pijl.

46. Request van Andries Berkenboom, wonende te Krimpen op de Leck, en Ary Groenendijk,
wonende alhier, om een voogd en sequester over de nagelaten minderjarige erfgenamen en
legatarissen van Jannitje van der Weyden in leven weduwe van Jan Redelijkheyd.

Aan den Edele Agtbare geregte van Alblasserdam

Geven reverentelijk te kennen Andries Berkenboom wonende te Krimpen op de Leck, als in huwelijk
hebbende Sophia van der Weyden, mede geinteresseerden erfgenaam in de eene helf te der
nalatenschap van haar moeye Jannitje van der Weyden, in leven weduwe van Jan Redelijkheyt, en
Ary Groenendijk, wonende onder Alblasserdam, vader van Jannetje Groenendijk, huysvrouw van
Jacob van Hoffwegen, wonende te Rotterdam, die een meede geinsti tueerde erfgenaam is in de
andere helfte der nalatenschap van dezelve Jannigje van der W eyden, dat de voornoemde Jannigje
van der Wyden, in de maand Juny dezes jaars 1780 onder de heerlijkheyd Alblasserdam zijnde
komen te overlijden, bij haar testament op den 22e Juny 1768 voor Petrus Constantinus van Rijp,
notaris te Rotterdam en getuygen verleden, de weeskamer alwaar zoude komen te overl ijden wel
heeft uytgeslooten en voogden en executeurs daarbij benoemt en aangestelt, dog welke benoemde
voogden voor de voorn. Jannitje van der Weyden reeds zijn overleden en nadien de voorn. Jannitje
van der Weyden minderjarige legatarissen en uytlandige erfgenamen nalaat, het van de uyterste
nootzakelijkheyd is dat voogden en executeurs worden aangestelt en ook met opzigt tot de
uytlandige, sequesters om derselver intrest waar te nemen. /131/
Zoo keeren de supplianten zig tot Uw Ed. Agtb. onder wiens jurisdictie de voorn. Jannitje van der
Weyden, weduwe van Jan Redelijkheyd is overleeden, dat Uw Ed. Agtb. twee bekwame personen
gelieven te committeren en aan te stellen tot voogden, executeurs en ook tot sequester off
sequesters over voornoemde minderjarige legatarissen en uyt landige erfgenamen, om het intrest
voor dezelve minderjarige en uytlandige erffgenaamen in dezen waar te nemen, daartoe met
goetvinden van Uw ed. Agtb. voorslaande tot voogt van de zijde der legatarissen en erffgenamen
van de voornoemde Jannitje van der Weyden Gerrit van Krimpen, wonende tot Krimpen voornoemt,
en tot sequester over het aandeel van de uytlandige van de zijde van haar overleden man zoodanige
persoon als U ed. Agtb. bekwaam kennen.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (en getekent)
dit merk X stelde Andries Berkenboom
Ary Groenendijk

Op welk request verleent is de volgende acte van aanstelling

Schout en scheepenen van Alblasserdam, den geannexeerde requeste van Andries Berkenboom,
wonende te Krimpen op de Leck, /132/ als in huwelijk  hebbende Sophia van der Weyden, mede
geintresseerde erfgenaam in de eene helf te der nalatenschap van haar moeye Jannitje van der
Weyden, in leven weduwe van Jan Redelijkheyd, en Ary Groenendijk, wonende onder Alblasserdam,
vader van Jannigje Groenendijk, huysvrouw van Jacob van Hoffwegen, wonende te Rotterdam, die
een mede geintresseerde erfgenaam is in de andere helf te der nalatenschap van dezelve Jannigje
van der Weyden, welke Jannitje van der Weyden in de maand Juny deses jaars 1780 onder deze
Heerlijkheyd is overleden, verzoekende, vermits het overlijden van de voogden en executeurs bij
den testamente van deselve Jannitje van der Weyden, op den 22en Juny 1768 voor Petrus
Constantinus van Rijp, notaris te Rotterdam en getuygen verleden, gestelt, waardoor derselver
minderjarige erfgenamen en legatarissen zijn onbevoogt, alsmede dat uytlandige erfgenamen
worden bevonden, gezien ende geëxamineert hebbende, vinden goet tot v oogd over voorn.
minderjarige erfgenamen en legatarissen van de zijde van den selve Jannigje van der W eyden aan
te stellen den persoon van Gerrit van Krimpen, ten requeste gemelt en tot sequester over de
uytlandige mede erfgenamen van de zijde van haren overleden man Jan Redelijkheyd, de heer
Hendrik Eykma, koopman tot Rotterdam, met alle vereyste magt.
Actum in Alblasserdam den 31e July 1780. In kennisse van mij, Cornelis Alidanus Pijl, secretaris,
1780.

47. Requeste van Johannis de Jong tot confinement van zijn nigt Mergje de Jong

Aan den Edele Agtbaaren geregten van Alblasserdam
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/133/ Geeft eerbiedig te kennen Johannis de Jong, wonende te Alblasserdam, dat zijne nigte Mergje
de Jong, gescheyden huysvrouw van Johannis Verwaart, mede wonende alhier te Alblasserdam,
zedert dat het huwelijk tussen dezelve in haren gemelte man bi j Uw Ed. Agtb. is vernietigt, zig zoo
langs te meer in den drank en het daardoor veroorzaakt wordende misbruyk, verwaarlozing en
doorbrengen van haare goederen heeft te buyten gegaan, dat zi j haar daar geheel en al aan
overgegeven hebbende, volstrekt buyten staat is om langer haar zelve en haare eygen zaken waar
te nemen, maar dat het al ler waarschijnlijkst te dugten staat dat zi j door dit haar buytensporig leven
niet alleen haar zelve en haar jong en weerloos kindt, maar zelf fs andere onherstelbare onheylen zal
veroorzaken, tenzij hierin ten spoedigste door Uw Ed. Agtb. worde voorzien en dezelve zijne regt in
behoorlijke verzekering stelt. Weshalve hij de v rijheyt neemt en zig uyt hoofden zijner gemelde
betrekking verpligt gerekent /134/ heeft hem te moeten keeren tot Uw Ed. Agtb. met ootmoedig
verzoek dat Uw Ed. Agtb. gemelte nigte in een krankzinnig en verbeterhuys, hetzij  binnen de stad
Dordrecht of elders, geliev en te doen confineren en dat Uw Ed. Agtb. intussen een off  meer
bekwame persoon off personen tot curateuren over de persoon en goederen van gemelte zijne nigt
Marigje de Jong als mede ten eynde het opzigt over haar jong kint en voor het onderhout en
opvoeding daarvan te zorgen, gelieven aan te stellen met magt om haare goederen in 't openbaar off
uyt de handt te kunnen en mogen verkopen off verhuuren, de koop en huurpenningen gelijk ook alle
andere gelden te ontfangen en quijten, de noodige ov erdragt te doen, en voor de v rijwaringe de
persoon en goederen van gemelte zijne nigt Marigje de Jong te verbinden, noodige betalingen gelijk
ook allerlij rekeningen, affrekeningen, overgif ten en diergelijken te doen, hooren, opnemen en
sluyten off weerspreeken naar bevinding, alsmede om uyt de door dezelve te ontfangen gelden, zoo
veel en dat geen ten behoeven van zijne gemelte nigte Marigje de Jong en tot haar kinds onderhout
gebruyken en besteeden als zij best en nodig zal off  zullen oordeelen, en voorts om ter selver zaken
in allen opzigten zoodanig meer en anders en al dat geene te doen en laten verrigten en geschieden
wat nodig wezen zal en hun off desselfs goeden raat zal gedragen.
't Welk doende etc., A.A. van den Oev er, procureur.

In margine stont voor apostil

/134/ Schout en scheepenen van Alblasserdam, alvorens op de nevenstaande requeste te
disponeren, stellen dezelve in handen van den schout en de twee oudste schepenen als
commissarissen die dezelve zullen examineren en vervolgens rapport doen waarna zal worden
gedisponeert als hun Ed. Agtb. zal bevinden te behoren.
Acte den 9e January 1781.
In kennisse van mij secretaris (getekent) Cornelis Alidanus Pijl

Welk geëxamineert en de vereyste getuygen gehoort zijnde, is de volgende dispositie
verleent

Schout en scheepenen van Alblasserdam, gehoort hebbende het rapport v an Heeren
Commissarissen, mitsgaders gezien en geëxamineert hebbende nevenstaande requeste en voorts
gelet hebbende waarop in dezen te letten stont en konde, off  mogte moveren, accorderen aan den
suppliant zijn gedaan verzoek, confineren mitsdien de gemelte Marigje de Jong ter requeste gemelt
in een krankzinnig en verbeterhuys hetzij binnen de stad Dordrecht off elders, in voegen na te
melden curateuren zullen oordeelen best te zijn voor den tijd van twee jaaren, en stellen inmiddels
tot curateuren over haare persoon en goederen alsmede ten eynde het opzigt over haar jong kint te
hebben, en om voor het onderhout en opvoeding daarvan te zorgen, aan de persoon van Abraham
Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht en Johannis de Jong, wonende alhier,
met magt om haare goederen in 't openbaar of uyt de hand te kunnen en mogen verkopen off
verhuuren, de koop en huurpenningen gelijk ook alle andere gelden te ontfangen en kwijten, de
nodige overdragte te doen, en voor de vrijwaringe de persoon en goederen van gemelte Mergje de
Jong te verbinden, noodige betal ingen gelijk ook allerlei rekeningen, afreekeningen, overgif te en
diergelijke te doen, hooren opnemen en sluyten off weerspreeken naar bevindingen, alsmede om uyt
de door hun te ontfangen gelden zooveel  en dat geene ten behoeven van gemelte Mergje de Jong
en tot haar kinds onderhout te gebruyken en besteeden, als zij best zullen oordeelen,  en voorts om
terselver zaken in al len opzigten zoodanig meer en anders en al dat geenen te doen en laten
verrigten en geschieden wat nodig zal wezen en hunnen goeden raat zal gedragen, mits gehouden
zijnde van hun verrigting aan hun Ed. Agtb. ten minste voor de eyndiging van gemelte twee jaaren
behoorlijke rekening en verantwoording te doen en dat zij zig zes weken voor het eyndigen van
gemelte confinement aan dezen geregten zullen hebben te addresseren tot continuatie of f ontslag
van gemelte confinement.
Actum ter regtkamer van Alblasserdam den negende January 1781.
In kennisse van mij secretaris (getekent) Cornelis Alidanus Pijl.

48. Request van Willem Loopik omme acte pro deo

/136/ Geeft onderdanigl ijk te kennen Willem Lopik, wonende alhier, dat de suppliant tot zijn
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allerbitterste ziels smerte heeft moeten ondervinden dat zijne dogter Adriaantje Lopik, wonende bij
Jan Verloop onder Leckerland, tans gevangen te Dordrecht voor den Edele en Agtbaren geregte van
Bailliuw en mannen van de Vierschaar van Zuythollandt bij wel gemelde geregte ter zake van
brandstigting aan ht huys van gemelde Jan Verloop geperpetreert, in hegtenis geraakt is.
Dat de suppliant geinformeert geworden zijnde dat het vonnis tegens zijne dogter reeds gearresteert
is en alleenlijk met de executie vandien gesupercedeert word, omdat dezelve zig tans swanger
bevindt, zig bij requeste heeft geaddresseert aan Zijne Doorlugtigste Hoogheyd den Heere  Prince
van Orange en Nassau, Erffstadhouder der  Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc., ten eynde Zijne
Doorluchtighste Hoogheyd aan des suppliants dogter genadiglijk geliefde te verleenen brieve van
abolitie off  pardon pro deo (gemerkt het onvermogen en den armoede van den suppliant) ofte wel
zoodanige andere gratie off  remissie als hoogst dezelve ten deze zoude v ermeenen te behoren. Dog
dat de suppliante nu verwittigt zijnde dat op bovengemelte requeste niet kan worden /137/
gedisponeert voor en aleer hij met behoorlijke brieven van voorschrijving van U Ed. Agtbare is
gemunieert.
Zoo keert zig de suppliant tot dezen Edele Agtbaare geregte, reverentel ijk verzoekende dat Uw Agtb.
gemerkt des suppliants notoire armoede en onvermogen om zegelkosten te supporteren, aan hem
suppliant ten eynde op bovengemelde requeste ten fine voorsz. aan Zijne Doorlugtigsten Hoogheyd
den Heere Prince van Ornage en Nassau etc. etc. etc. gepresenteert pro deo mag worden
gedisponeert, gelieve te verleenen brieve van voorschrijving en communi in forma.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (en getekent) Willem Loopik.

En is aan hem daarop verleend een acte pro deo in forme (staat geregistreerd in 't acte boek).

49. Request van Maggeltje van der Hut omme een curator ad lites

Aan den Edele Agtb. geregte van Alblasserdam

Geeft eerbiedig te kennen Maggeltje van der Hut in gemeenschap van goederen getrouwt met
Johannis de Vos, wonende te Alblasserdam, dat zij ter oorzaken van 't zeer slete gedrag /138/ van
denzelven haaren man en zi jne verwaarlozing v an desselfs affaire door zig dagel ijks op een
allerschandelijkste wijze in een verregaande misbruyk van den drank te buyten te gaan, genootzaakt
vind, wilde zi j zig en haare jonge kinderen niet het droev ig slagtoffer v an zijn buytenspoorig leven
werden, tegens denselven tot scheydinge van tafel, bet, bijwoning en goederen in regten te moeten
treden, dan dat zij, een getrouwde vrouw zijnde, daartoe geen persoon heeft, weshalven zij  te raden
geworden is, zig te keeren tot Uw Ed. Agtb. met v erzoek dat Uw Ed. Agtb. een curator ad lites, tot het
voeren off  mede voeren dezer regtspleging over haar gelieve aan te stellen.
't Welk doende etc., A.A. van den Oev er, procureur.

In margine stond voor apostil

Schout en scheepenen van Alblasserdam, alvorens op de nevenstaande requeste te disponeren,
ordonneren partijen te compareren v oor hun Edele Agtb., ten eynde dezelve te hooren en verenigen,
is 't doenlijk, zoo niet  nader te disponeren als zal worden bevonden te behoren.
Actum ter regtkamer van Alblasserdam, den ... [opengelaten]
In kennisse van mij secretaris, Cornelis Alidanus Pijl.
/139/
Op dato als voore comparitie gehouden zijnde, is daar op bij den geregten gedisponeert als volgt:
Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende de nevenstaande
requeste, mitsgaders daarop hebbende gehoort de suppliante en Johannis de Vos, beyden ter
requeste gemelt, accorderen aan de suppliante haar daarbij  gedaan verzoek, stellen mitsdien ten
eynde en ter zaake bij dezelve requeste gemelt tot curator ad li tes over haar aan de persoon van
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht.
Actum ter regtkamer van Alblasserdam den 13e Apri l 1781.
In kennisse van mij secretaris, Cornelis Alidanus Pijl.

50. Request van Aryaeentje Hilleman, weduwe van Ary van der Weyden om de erfenis aan
haaren kinderen opgekomen aan haar over te geven tot beter opvoeding van dezelve

Aan den Edele Agtbaare geregten van Alblasserdam

Geeft reverentelijk te kennen Aryaantje Hilleman, weduwe van Ary van der Weyden, wonende te
Krimpen aan de Leck, dat aan haar supplinate drie minderjarige kinderen, met namen Jan, Geertruyd
en Tieleman van der Weyden /140/ is opgekomen van hunne oud moeye, wijlen Jannetje
Redelijkheyd, gewoont hebbende en overleden onder Alblasserdam, eene somma van ruym een
hondert gulden en welke somme berustende is onder Gerrit van Krimpen, mede wonende onder
Krimpen aan de Leck, als door haar daartoe gesteld tot administrateur, dat zij  suppliante, een
weduwe zijnde en geen middelen bezittende omme haar drie minderjarige kinderen te kunnen



39

onderhouden, vervolgens aan den voornoemde Gerrit van Krimpen hadde verzogt omme aan haar
suppliante de voornoemde somme van ruym een hondert guldens te willen uytkeeren, ten eynde
door haar suppliante tot beter alimentatie van de voornoemde haare drie minderjarige kinderen te
worden geamployeert en besteed, dat denselven daartoe ook wel niet ongenegen is, dog egter
diffeculteert zulks te doen zonder voorgaande authorisatie van Uw Ed. Agtb., mits welke keert zij
suppliante haar tot Uw Ed. Agtb., reverentelijk verzoekende, dat Uw Ed. Agtb. den voornoemde
Gerrit van Krimpen in zijne voorsz. qualiteyt gelieven te authoriseren en qualificeren omme aan haar
suppliante. onder behoorlijke quitantie, uyt te keeren de voorsz. somma van ruym een hondert
guldens, aan haare drie minderjarige kinderen opgekomen van hunne oud moey, de voornoemde
Jannitje Redelijkheyd, ten eynde door haar suppliante tot beter alimentatie /141/ en opvoeding te
worden geemployeert en besteedt.
(Onder stond) 't Welk doende (en getekent) dit merk X stelde Aryaantje Helleman, weduwe Ary van
der Weyden.

In margine stond voor apostil

Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien, geëxamineert en gelet  hebbende op het
nevenstaande requeste, en daarop gehoort hebbende de consideratien van den voogt Gerrit van
Krimpen, welke verklaarde zig geen partij te stellen en zig te refereren ter dispositie van dezen
geregten, accorderen het verzoek,  authoriseren en qualificeren derhalven denselven v oogt omme de
gelden ten requeste gemelt aan de suppliante Aryaantje Hilleman, weduwe van Ary van der Weyden,
over te geven, tot beter opvoeding harer k inderen, onder behoorlijke quitant ie.
Actum Alblasserdam den 1e December 17c een en tagtig.

51. Request van Johanna Stout, huysvrouw van Pieter Boers

Aan den Ed. Agtb. geregten van Alblasserdam

/142/ Geeft eerbiedig te kennen Johanna Stout, huysvrouw off waarschijnl ijk weduwe van Pieter
Boers, woonende alhier, dat haren gemelten man haar zedert eenige jaaren verlaten hebbende, zij
daar door buiten staat is geraakt voor haar onderhout te kunnen sorgen en zig genoodzaakt heefft
gevonden, geen andere weg van bestaan voor haar open ziende, om met haren broeder Cornelis
Stout, meede alhier woonende te convenieren. Dat dezelve haar haar leven lang of  tot zijn eerder
overlijden geduurende zou onderhouden, en van al het nodige, zoo in ziekte als gezondheit, voorsien
en versorgen, alsmeede haar doden lij k behoorlijk ter aarde doen verzorgen, mits dat zij  voor dat
alles aan haren gemelten broeder in vollen vri jen eygendom zoude overgev en alle haare goederen,
geene off niets hoe genaamt daar van uitgezondert om daarmeede door hem gedaan en gehandelt
te werden als met zijn eigen goederen naar sijn believen en welgeval len.
Dan dat zij in overweging neemende, dat als gemelten man teegens alle verwagting aan nog mogte
leven, zi j somwijlen onbevoegt mogt werden gereekent om soodanige overkomst wettig te kunnen
aangaan en sluiten zonder behoorlijk geassisteerd en daartoe speciaal geauthoriseert te wezen, /143/
weshalven zij de vrijheid neemt haar te keeren tot Uw Ed. Agtb. met ootmoedig verzoek dat Uw Wel
Ed. Agtb. haar gelieven te magtigen om eene overkomst op dien voet en in voegen als gemelt,  met
haar meden gemelten broeder te mogen aangaan en sluyten, alsmeede dat Uw Ed. Agtb. een of
meer bequaame perzoon off  perzoonen tot curator off curateurs over haar gelieven aan te stellen,
ten eynde haar bij het aangaan en sluiten van gemelte overkomst bij te staan.
't Welk doende etc. A.A. van den Oev er. procureur.

In margine stond voor apostil

Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende de nevenstaande
requeste en voorts op alles rijpelijk hebbende gelet, accordeeren aan de suppliante haar daarbij
gedaan verzoek en magtigen mitsdien deselve om eene overeenkomst op dien voet, en als bij
denzelven requeste gemelt, met haaren meede daarbij  gemelten broeder aan te gaan en sluiten, en
stellen voorts over haar ten einde haar soo veel des noods bij het aangaan en sluiten daarvan te
assisteeren tot curator aan, den perzoon van Cornelis Jansz Pijl, president scheepen alhier.
Actum den elfden February 1782.
(Onder stond) in kennisse van mij secretaris (en geteekent) Cornelis Alidanus Pijl.

52. Requeste van Sijgje van Wijen om een curator ad lites en admissie pro deo

Aan den Edele Agtbare geregten van Alblasserdam

/144/ Geeft eerbiedig te kennen Sijgje van Wijen, huysvrouw van en in gemeenschap van goederen
getrouwt met Jan Timmer, wonende alhier te Alblasserdam, dat haar gemelte man zedert
verscheyde jaaren heeft kunnen goedvinden van haar affgescheyden te leven en wonen zonder zig,
zooals man en vrouw betaamt, ten haren opzigten te gedragen.
Dat zij dit gedrag van haren man tot hier toe geduldig heef t ondergaan in hoop dat denselven
eyndelijk zijn verkeerde handelwijs beseffende door haar vrindelijk aanzoek tot inkeer zoude zijn
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gebragt, en aan haar verlangen om met hem zooals egtenluyden betaamt saam te wonen, zou
hebben voldaan. Dan dat zij  tot haar zielsgrievende smerte moet onderv inden, dat denselven haren
man wel verre van daar aan te voldoen door geen minnel ijke verzoeken van haar deswegen gedaan
tot deze zijne schuldige verpligtinge is te brengen, maar bij zijne onbetamelijke handelwijs blijft
volharden, waarom zi j haar dan ook eyndelijk genootzaakt v ind, hoe ongeerne ook, den weg van
regten tegens gemelte haren man te moeten inslaan, ten eynde hem daardoor, is het mogelijk, tot
van haar gemelte samenwoning te brengen, off bij  faute daarvan tot  een wettige scheyding /145/ met
haar van tafel , bet, bijwoning en goederen te nootzaaken.
Dan dat zij een getrouwde vrouw zijnde welke mitsdien geen persoon heeft om in regten te kunnen
treden en daar en boven geheel en al onvermogend wezende om ten gemelte eynde eenige zegels
off proceskosten te kunnen dragen, gemerkt  het gunt tot haare gemeenen boedel behoort buyten
haar bezit is en zij met haare handenarbeyd de kost moet winnen.
Mitsdien alvorens te raden geworden is en de vrijheyd neemt haar te keeren tot  Uw Ed. Agtb. met
eerbiedig verzoek dat  Uw Ed. Agtb. daartoe een curator ad lites voor haar, tot het voeren of f mede
voeren dezer gemelte regtsplegingen gelieven aan te stellen, met oorloff teffens om terzelver zaake
en tegens haren gemelte man pro deo en zonder gebruyk van zegels te mogen worden bedient.
(Onder stondt) 't Welk doende etc. (en getekent) A.A. van den Oev er, procureur.

In margine stond

Schout en schepenen van Alblasserdam, alvorens op nevenstaande requeste te disponeren,
ordonneren de suppliante en haren gemelte man Jan Timmer voor Hun Edele Agtb. te compareren
op aanstaande Donderdag den 10e October 1782 's namiddags ten halff v ier uuren in het gewoone
regthuys aldaar, ten eynde henlieden te horen en vereenigen is 't doenlijk, zoo niet nader te
disponeren, zoo als Hun Edele /146/ Agtbare bevinden en oordelen te behooren.
Actum Alblasserdam den zevende October 1782.
(Onder stondt) in kennisse van mij secretaris (en getekent) Cornelis Alidanus Pijl.

53. Request van Huyg Visser, Bastiaan Visser en Teunis de Heer omme authorisat ie en
qualificatie

Aan den Edele Agtbare geregte van Alblasserdam

Geeft eerbiedig te kennen Huyg Visser, wonende te Rijnsaterwoude, Bastiaan Visser, wonende te
Rotterdam, en Teunis de Heer, wonende te Ridderkerk, in qualiteyt als door wijlen Johannis de Heer,
gewoont hebbende en overleden alhier, aangestelde voogden over zijne nagelaten minderjarige
kinderen. Dat gemelte Johannis de Heer door wijlen zijne overleden huysvrouw, Geertje Visser, bij
hun mutueel testament door haar met agterlating van vijf f minderjarige kinderen met de doot
bevestigt is, gesteld tot haare eenige en algeheele erffgenaam met last van uytreiking der legitime
portie aan gemelte door haar nagelaten kinderen, als bij gemelte testamente staat vermelt, dat
denselven Johannis de Heer vervolgens na haar afsterven, zonder met gemelte door haar nagelaten
vijff minderjarige kinderen vertigt off ietwas aan dezelve voor /147/ haar moederlijke legitime portie
bewezen te hebben, zig ten tweeden huwelijken heeft begeven, en in gemeenschap van goederen is
getrouwt met zijne nagelaten weduwe Trijnt je Schop.
Dat gemelte Johannis de Heer voorts zonder met dezelve Trijntje Schop eenige dispositie over
hunne gemeene boedel gemaakt te hebben op den ... [opengelaten] met agterlating van nog twee
aan haar verwekte minderjarige kinderen alhier is overleden. Dat wijders door de supplianten en
gemelte Trijntje Schop ten overstaan van Uw Ed. Agtb. in het openbaar zijn gedaan verkopen alle de
onroerende en roerende goederen tot den gemeenen boedel van wijlen denzelven Johannis de Heer
en gemelte zijne nagelaten weduwe Trijntje Schop op zijn afsterven maar eenigsints hebbende
behoort, geen off niets hoegenaamt daarvan uytgezondert, dan al leen de kleederen en sieraden zoo
ten lijve gebruyken en versieringen van haar Trijntje Schop, als gemelte zeven door wijlen Johannis
de Heer nagelaten minderjarige kinderen, behorende.
Dat men ten aanzien van dezelve kleederen en sieradien tussen hun supplianten en gemel te Trijntje
Schop, weduwe de Heer, is verdragen dat die door Uw Ed. Agtb. zouden worden getaxeert off
gedaan waarderen, en dat vervolgens ingevolgen de gemelte waarderingen en voor de daarbij te
bepalen sommen door gemelte Trijntje Schop, weduwe de Heer, zoude mogen en moeten worden
aangestaan en overgenomen, alle de tot haar lijff gebruyken /148/ en versieringen behorende off
zullen behoren kleederen en sieradien en daar en tegen door hun supplianten de soodanigen welke
ten lijven gebruyken en versieringen van gemelte seven minderjarige, door Johannis de Heer
nagelaten kinderen, zoude bevonden worden te behoren.
Dat Uw Ed. Agtb. vervolgens ten verzoeken van hun supplianten en gemelte Trijntje Schop, weduwe
de Heer, hebben getaxeert off  wel door den geswooren stads vendu meester der stad Dordrecht
Wouter de Goede doen waarderen alle de kleederen en sieradien ten lijven gebruyken en
versieringen zoo van haar Trijntje Schop als gemelte zeven minderjarige kinderen behoorende te
weten die van Trijntje Schop op een somma van .. . [opengelaten] en die van gemelte minderjarigen
te samen op een somma van ... [opengelaten].
Dan dat zij supplianten in derzelver qualiteyt zwarigheyd maken om de kleederen en sieraden ten
lijven gebruyken en versieringen, zoo van gemelte Trijntje Schop, weduwe de Heer, zoo veel haar
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aangaan over te geven en die zoo veel de minderjarigen aangaan over te nemen zonder alvorens
behoorlijk te zijn geauthoriseert en gequalificeert.
Weshalven te raden geworden zijn en de vrijheyd nemen hun te keeren tot Uw Ed. Agtb. met
onderdanig verzoek dat Uw Ed. Agtb. gemelte overkomst gelieve te approberen, hun dien volgende
te authoriseren en qualificeren /149/ omme in hun gemelte qualiteyt de kleederen en sieradien ten
lijven gebruyken en versieringen, zoo van dezelve Trijntje Schop, weduwe de Heer, als van gemelte
minderjarigen behorende, conform voren gemelte taxatie en voor de daarbij gemelte somme aan
haar Trijntje Schop, weduwe de Heer, voor zoveel haar aangaat over te geven, en die voor zooveel
de minderjarigen betref t over te nemen.
(Onder stond) 't Welk doende etc. (getekent) A.A. van den Oev er, procureur.

In mergine stond

Schout en schepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende den nevenstaande
requeste, accorderen aan de supplianten hun daarbij gedaan verzoek, approberen daarbij gemelte
overkomst, en author iseren en qualificeren dezelve dienvolgende om in hunne gemelte qualiteyt de
kleederen en sieradien ten lijv en en gebruyken en versieringen, zoo van dezelve Trijntje Schop,
weduwe de Heer, als van de bij de requeste gemelte minderjarigen behorende conform de daarbij
gemaakte taxatien en voor de daarbij gemelte sommen aan haar Trijntje Schop, weduwe de Heer,
zoo veel haar aangaat over te geven en die voor zoo veel de minderjarigen betreft ov er te nemen.
Actum ter regtkamer van Alblasserdam, den 3e December 1783.
(Onder stond) in kennisse van mij secretaris, (getekent) Cornelis Alidanus Pijl, 1783.

54. Request van Dirk van Doren omme authorisatie tot het verkoopen van een eyker schip

Aan den Edele Agtb. geregten van Alblasserdam

Geeft revernetelijk te kennen Dirk van Doorn, scheepsmakers baas, wonende onder de jurisdictie
van de Merwede, even buyten de stad Dordrecht, dat hij suppliant op den 26 Augustus van den
voorleden jaare 1782 aan Andries Mallenberg, te dier tijd wonende te Werkendam, heeft v erkogt een
oude damschuyt en toebehoren omme en voor de somma van vier hondert vijff ende seventig
guldens, te betalen gereet ende contant, mi tsgaders een nieuw swaart bij verruyling van een oud
swaart,  voor de somma van vijf f gulden en v ijf f stuyvers.
Dat den voornoemde Andries Mallenberg aan den suppliant ten zelven dage op rekening v an de
voorsz. kooppenningen, een somma van drie hondert v ijff  en twintig guldens hebbende betaald, met
belofte om de resterende kooppenningen te samen ter somma van een hondert vijff en vijfftig
guldens en vijf f stuyvers binnen den ti jd van agt dagen te zullen voldoen, den selven daar op met
gemelte damschuyt is weggevaren zonder dat den suppliant tot nu toe heeft konnen ontdekken waar
denselven /151/ zig binnen dezen landen is onthoudende.
Dat hij suppliant inmiddels in het zekere geinformeert zijnde dat zijn suppliants voornoemde
damschuyt en toebehoren reeds zedert langen tijd tot nu toe onder de jurisdictie van Uw Ed. Agtb.
verlaten is leggende, sonder dat den voornoemde Andries Mallenberg na dezelve heeft  komen
omzien, off  dieswegens eenige ordre gesteld, hij suppliant overzulks alzoo den eygendom van
gemelte damschuyt en toebehoren aan den voornoemde koper bij wettig transport nog niet is
overgedragen, vermeent bevoegd te zi jn, om dezelve, zoo niet uyt zig zelv e, ten minste voor zoo
veel des noods op authorisatie van Uw Ed. Agtb. wederom te mogen na zig nemen, off immers en in
allen gevallen omme dezelve publiquelijk te doen verkoopen, de kooppenningen te ontfangen,
dezelve na aftrek der voorsz. resterende kooppeningen, met de kosten van verkoping als andersints
daar omme reets gedaan en nog te doen ter secretarie van gemeld dorpe in consigantie over te
brengen, ten eynde dezelve ad opus jus habentium te doen verstrekken.
Redenen waaromme hij suppliant de vrijheyd neemt sig te keeren tot Uw Ed. Agtb. ootmoedig
verzoekende dat Uw Ed. Agtb. hem suppliant voor zoo veel des noods gelieven te authoriseren
omme de voornoemde damschuyt en toebehooren, tans nog onder Uw Ed. Agtb. jurisdict ie leggende
te mogen na zig nemen of f immers en in allen gevallen omme dezelve /152/ publiquelijk  te doen
verkoopen, de kooppeningen ter somma van een hondert vi jff en v ijff tig gulden en vi jff stuyv ers met
de kosten van verkoping als andersints daaromme reeds gedaan en nog te doen ter secretarie van
gemelde dorpe van Alblasserdam in consignatie over te brengen, ten eynde dezelve ad opus jus
habentium te doen verstrekken.
(Onder stont) 't Welk doende (getekent) A.A. van den Oev er, procureur.

In mergine stond voor apostil

Schout en scheepenen van Alblasserdam, gezien en geëxamineert hebbende den nevenstaande
requeste, accorderen in zoo verre den suppliant z ijn daarbij gedaan verzoek, dat zij hunne
geregtsboode Rut Mever authoriseren en qualificeren om de ter requeste gemelte damschuyt en
toebehoren publicq te doen verkoopen, mits de daarvan te ontf angen kooppenningen blijvende van
de eygen natuur als gemelte damschuyt ov erbrengende in de consignatie van dezen dorpe van
Alblasserdam, om over dezelve bij preferentie en concurrentie zoodanig te worden gedisponeert als
bevonden zal worden te behooren.
Actum in het col legie van schout en scheepenen van Alblasserdam den vijf f en twintigsten October
1783.
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(Onder stond) in kennisse van mij secretaris, (getekent) Cornelis Alidanus Pijl.

55. Request van Bastiaan Visser om eene medevoogd over de kinderen van wijlen Johannis de
Heer

Aan den Edele Agtbare geregte van Alblasserdam

/153/ Geeft eerbiedig te kennen Bastiaan Visser, wonende te Rotterdam, dat wijlen Johannis de
Heer, weduwenaar van Geertje Visser, gewoont hebbende en overleden te Alblasserdam, bi j acte op
den een en dertigste Mey 1781 voor Cornelis Pijl, in leven notaris te Alblasserdam en twee getuygen
verleden, had verklaart, dat bij het mutueel testament van  hem en zijne gemel te overleden
huysvrouw, op den zeventiende February 1767 voor gemelte notaris Pijl en getuygen gepasseert,
van zijne zijde na het overlijden van de langstlevende tot voogd was gesteld en gecommitteert zijn
broeder Jan de Heer, dat hij Johannis de Heer goedgev onden had gemelte z ijne broeder van die last
te excuseren en te ontslaan, zooals hij hem daarvan excuseerde en ontsloeg, en in desselffs plaats
te stellen en committeren zijnen neeff Teunis de Heer, om hen suppliant met magt van assumtie
surrogatie en substitutie en verder zoo ample magt last en bevel als voogden na regten competeert
off gegeven kon en mogt worden. Zooals in 't gemelde testament aan de daar in genoemde voogden
was gegeven en alles als breder staat vermeldt in gemelte /154/ acte van den een en dertigste Mey
1781 ten dezen copielijk annex, waar aan men zig gedraagt.
Dat Johannis de Heer die acte met de doot geconf irmeert hebbende, en vervolgens gemelte Teunis
de Heer mede overleden zijnde, hij als eenig overgebleven voogd gaarne zoude zien dat door Uw
Ed. Agtbare een ander nevens hem en bij  zijn afsterven in zijn plaats wierd benoemt en aangesteld.
Weshalve de vrijheyd neemt hem te keren tot Uw Ed. Agtb. een bekwaam persoon nevens hem en
bij zijn overlijden in zijn plaatse gelieve te assumeren en surrogeren tot voogd over de minderjarige
en andere toezigt behoevende personen in de boedel van wijlen Johannis de Heer en zijne overleden
huysvrouw van zijne zijde geregtigt, mede met magt van assumtie, surrogatie en substitutie, en
verder zoo ample magt, last en bevel als voogden na regte competeert off gegeven kan en mag
worden, en zooals in het gemelde mutuele testament aan de daarin genoemde voogden is gegeven,
slaande daar toe onder het welbehagen van Uw ed. Agtb. voor de persoon van Pieter Visser,
wonende te Zegwaart.
(Onder stont) 't Welk doende (en getekent) A.A. van den Oev er, procureur.

Acte van authorisatie op 't voorsz. request verleent

Schout en schepenen van Alblasserdam, /155/  gezien ende geëxamineert hebbende den
geannexeerde requeste van Bastiaan Visser, dat een bekwaam persoon nevens hem en bij zijn
overlijden in zijn plaats mogt worden aangesteld tot voogd over de minderjarigen en andere toezigt
behoevende personen in den boedel van wijlen Johannis de Heer en zijne overleden huysvrouw van
zijne zijde geregtigt hebben na voorgaande deliberatie goedgevonden te committeren en aan te
stellen tot voogd benevens en bij het overli jden van den suppliant in desself fs plaats over de
minderjarigen en andere toezigt behoevende personen in den boedel van voornoemde Johannis de
Heer en zijne overleden huysvrouw van zijne zijde als voore geregtigt den persoon van Pieter Visser,
wonende te Zegwaart, met alle de vereyste magt, last en bevel als aan voogden competeert off
gegeven kan worden, ook van assumtie, surrogatie en substitutie, des denselven gehouden blij ft ter
zijner tijd te doen rekening en verantwoording als behoort.
Actum Alblasserdam den 1e October 1789.
In kennisse van mi j secretaris Cornelis Alidanus Pijl.

56. Aan de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland ende
Westvriesland

/156/ Geeft reverentelijk te kennen Dirk Adriaanse Koelewijn, wonende te Hardinxveld, dat den
suppliant bij koop is geworden eygenaar van de broodbakkerij  van Adrianus van Werkhoven te
Alblasserdam, en welke broodbakkerije den suppliant v oornemens is aldaar te gaan exerceeren, dan
waartoe hij suppliant volgens het 23st artikel van de nieuwe ordonnantie op het gemaal in dato 1
December 1791 gehouden is bij den aanvaring zijner neering van Ued. Mog. te moeten verzoeken
eene schriftelijke acte van admissie. Waar omme den suppliant de vrijheid neemt zig te keeren tot
Ued. /157/ Mog., ootmoediglijk verzoekende Ued. Mog. gunstige acte van admissie tot het mogen
exerceeren van de voorsz. broodbakkerij op den dorpe van Alblasserdam en daar van te verleenen
acte in forma.
't Welk doende etc. (getekent) F. Barriël

In mergine staat voor apostil

Zij deezen requeste gestelt in handen van den ambachtsheer mitsgaders schout en gerechte van
Alblasserdam om hunne Ed. Mog. binnen veertien dagen daar op te dienen van bericht.
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Actum den 20e maart 1792. Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden.
(Getekent) G.R. Dunant.
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Cornelis Maertens Mak 18
Cornelis Mak 11, 17
Cornelis Nanninge van der Kuyl  16, 17
Cornelis Pijl, 2-5,  10-12, 16-19, 26-28, 30, 31,
33, 34, 36, 38, 40, 42, 49-51, 62
Cornelis Redelijcheyd  3, 4, 10
Cornelis Spruyt 2, 14, 15, 19
Cornelis Stout 16, 26, 27, 58
Cornelis van den Corput 14, 15
Cornelis van der Giessen 18
Cornelis van der Kuyl  17
Cornelis van Prooyen 35
Cornelis van W ijen 18
Cornelis Verkerk 37, 38
Cornelis Welborn 43
Cornelis Willemse Slagboom  8, 9

Daniel Bouwman 3
Daniel Stout 16, 24, 25, 26
De Lavoy 49, 51
Deelt je Pieters 8
Dirk Adriaanse Koelewijn, 63
Dirk Agthoven 20
Dirk Ivens 33, 34
Dirk Pleyt 7
Dirk Roos 36
Dirk van Doorn 61
Dirk van Krimpen 23, 24

Eeuwit van der Zijden 5, 6, 33
Eldert Maat 35, 48
Elisabet van Bekum 35
Elisabeth Bretzee 49

F. Barriël  63
Franck Gielen Pleyt 7
Franck Gielen 7

G.R. Dunant. 63
Geertie Ariensd. Nijdings 44, 46
Geertie Nijdings 47
Geertje Vermeulen 22, 45
Geertje Visser 59, 62
Geertruy Jacobs van Stek 1, 2
Geertruyd van der W eyden 57
Gerrit Bakker 36, 37
Gerrit Borsje 9
Gerrit Pleyt 7
Gerrit van Krimpen 53, 54, 57
Giel Dirksz Pleyt 7
Giel Pleyt 7
Gijsbert Boere 21
Gijsbert Kalis 39
Gijsbert Pieterse Pijl 8
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Gijsbert Pijl  9

H.A. Hoep 1, 3, 10
Hendrik de Deugt 47
Hendrik de Heer 47, 51
Hendrik de Weerd 47
Hendrik Eykma 54
Hendrik Laurense 44, 46, 47
Hendrik Nanninge van der Kuyl  16, 17
Hendrik van der Hoep 10
Hendrik van der Kuyl  17
Herber Boon 43
Hermijntie Slingelandt 43, 44
Hilligje Jacobs Volkerts 27
Hubert Notens 38
Huybert Jacobse Bouwman 3, 4
Huybert van Pelt  44, 47
Huyg Cornelisz Redelijkheyt 10
Huyg Kortland 20
Huyg Redelijkheyd 13, 14, 24-27
Huyg Visser 59

Ingetje Ariensd. Nijdings 44, 47

Jacob de Jong 24, 31, 32
Jacob Nanninge van der Kuyl 16,  17
Jacob van der Kuyl 17
Jacob van Hoffwegen 53, 54
Jacob van Stek 2, 19
Jacob Volkerts 27
Jacobus Bouwman 3
Jacobus Horevos 30
Jacques Ariensz Nijding 22
Jacques Nijding 45
Jan Bijlwerff 4
Jan de Heer 62
Jan t'Hoen 49, 51
Jan de Kraay 48, 49
Jan Jansz 22, 23, 45
Jan Kortlandt 20
Jan Mak 17, 18, 35
Jan Meyr 33
Jan Nanninge van der Kuyl 16
Jan Pijl 1-3, 10, 19
Jan Redelijkheyd 53, 54
Jan Teeuwe 35
Jan Timmer 58, 59
Jan van der Kuyl 17
Jan van der Weyden 57
Jan van Dijk 29
Jan van Schagen 33
Jan Verloop 56
Jannetje Redelijkheyd 57
Jannigje Groenendijk 53, 54
Jannigje van der W eyden 53, 54
Jasper de Kraay 48, 49
Jasper Jansz de Kraay 48
Jielis van Dalen 32, 33
Johanna Stout 58
Johanna van Arnhem 20-22
Johanna Vijgeboom 21
Johannes Verwaart 52
Johannis Camerik 3
Johannis de Heer 59, 60, 62
Johannis de Jong 48, 54, 55
Johannis de Vos 56, 57
Johannis Verwaard 51, 54

Joris Bijlwerff 3, 4

Kaatje Vijgeboom 21
Katrina Barten 37
Klaas Mak 9, 11, 12
Krijn de Kraay  48
Krijntje Paulus Spruyt  32, 33

Leendert Bakker 35
Leendert Nanninge van der Kuyl 16, 17
Leendert Pijl 2, 9
Lena Ariens Kalis 17
Lena Cornelis Kalis 12, 17, 18
Lena Kalis 11
Leonard Pijl 34
Lijntje Muylwijck 34
Lijntje Verkerk 29
Lijsbet Ariens Stout 10
Lijsbet Nanninge van der Kuyl  16
Lijsbet Stout 11
Lijsbet van der Kuyl  17

M. v. Hoeven 47
M. Verhoeven 51
Maarten Bree 39
Maarten Heykoop 29
Maarten Mak 9, 11, 12, 17, 18
Maayke Jacquesd. Nijdings 47
Maayken Nijdings 45
Maggeltje van der Hut 56
Maria Denick 9, 10
Maria Jongeligt 14, 15
Maria Koenen Spruyt 43, 44
Maria van der Hoog 13, 14
Marigje de Jong 51, 54, 55
Marigje Mak 17, 18
Marigje Verhoek 27
Marrigje de Jong  53
Martinus van Straten 14
Marygje de Jong 51, 52
Marygje Huygen Verhoek 26
Marygje Verhoek 27
Mayken Pieters van Asperen 31, 32
Mayken Roelen van der Zi jden 32
Mayken van der Zijden 33
Mergje Gijsberts 20

Neeltie Cornelis Quakernak 40, 41
Neeltje Dirks Agthoven 20
Neeltje 't Hoen 30
Neeltje Jacobs van Stek 1, 2, 3, 19, 28
Neeltje van Stek 19, 28
Neeltje Willems Slagboom 8, 9
Nicolaas van Ewijk 30
Ningen Vermeulen  22, 23, 45-47

Okker Bakker 36, 37

P. Boogaart, 35
P. Pijl, 19,  20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29,
31-33, 35-39, 44, 46
P. v. Hof t Lzn 47, 51
Paulus Pieterse Kortlant 8, 9
Paulus Pieterse 5
Paulus Spruyt 14, 15, 32, 33
Paulus van Dalen 32, 33
Petrus Constantinus van Rijp 53, 54
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Pieter Aryensz Kray 31
Pieter Boers 58
Pieter Claassen van Stek 2
Pieter de Kraey 32
Pieter Dögen 3
Pieter Mak 17, 18
Pieter t'Hoen 49-51
Pieter Visser 62
Pieter Willemsz Schi t 15, 16
Pietertje Pleyt  48
Pietertje Willemse Slagboom 8, 9
Pleuntien Nijdings 45
Plonis Muys 43, 44
Plonis Pijl 18, 24,  26
Pronker Jansz 16

Rut Mever 38, 61

Sibertus van der Bank 35
Sijgje 't Hoen 49, 51
Sijgje Keesmaet 10, 11
Sijgje van Wijen 58

Sijtje Jacobs Bouwman 4
Sophia van der Weyden 53, 54

Teunis de Heer 59, 62
Thomas de Moor 44
Tieleman van der Weyden 57
Trijntje Schop 59, 60
Trijntje van Straten 14

Wil lem Ariensz Teeuw 17, 18
Willem Barentsz Bijlewerff 4
Wil lem Bruygom 38
Willem Cornelisse Slagboom 8
Willem Cornelisz 5-7
Wil lem 't Hoen 30, 49-51
Wil lem Lopik 56
Wil lem Romeyn 8
Wil lem Teeuwe 18
Wouter Baas 40, 41
Wouter de Goede 60
Wouter Paulusz Spruyt 40, 42
Wouter Spruyt  32, 33, 39, 42, 45-47
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Agthoven, Dirk 20
Agthoven, Neelt je Dirks 20
Ariense, Annigje 9
Arnhem, Johanna van 20-22
Asperen, Mayken Pieters van 31, 32

Baas, Aart 9, 10
Baas, Alewijn Aardsz 40, 41, 42
Baas, Arie 9
Baas, Wouter 40, 41
Backer, Adriaan 26
Backer, Ary Leendertse 3, 4
Bakker, Adrianus 27, 28, 45-47
Bakker, Ary 36
Bakker, Aryaantie 36, 37
Bakker, Cornelis Leendertse 36
Bakker, Gerrit 36, 37
Bakker, Leendert 35
Bakker, Okker 36, 37
Bank, Sibertus van der 35
Barriël, F. 63
Barten, Catharina 38
Barten, Katrina 37
Bax, Anthony 36, 38, 43, 44
Bekum, Elisabet van 35
Berg, Aalbert van den 49, 51
Berkenboom, Andries 53, 54
Bijlewerff, Willem Barentsz 4
Bijlwerff , Jan 4
Bijlwerff, Joris 3, 4
Boere, Gijsbert 21
Boers, Pieter 58
Boogaart, P. 35
Boon, Herber 43
Borsje, Gerrit 9
Bouwman, Cornelis 39
Bouwman, Daniel 3
Bouwman, Huybert Jacobse 3, 4
Bouwman, Jacobus 3
Bouwman, Si jtje Jacobs 4
Bree, Maarten 39
Bretzee, Elisabeth 49
Brinkman, Cornelis 35
Broeling, B. 20, 29
Bruygom, Willem 38

Camerik,  Johannis 3
Cornelisz, Willem 5-7
Corput, Cornelis van den 14, 15

Dalen, Ary Pieterse van 23
Dalen, Ary van 5,  6, 23
Dalen, Jielis van 32, 33
Dalen, Paulus van 32, 33
Denick, Maria 9, 10
Deugt, Hendrik de 47
Dijk, Jan van 29
Dögen, Pieter 3
Doorn, Dirk van 61
Dunant, G.R. 63

Edelman, Ary 12, 13
Eeuwitse (Eeuwoutse), Annigje 5, 6
Evenbli j, Cornelis 8
Ewijk, Nicolaas van 30
Eykma, Hendrik 54

Focker, Cornelis de 8

Gielen, Franck 7
Giessen, Cornelis Jansz van de 11, 12, 17
Giessen, Cornelis van der 18
Gijsberts, Mergje 20
Goede, Wouter de 60
Groenendijk, Ary 53, 54
Groenendijk, Jannigje 53, 54
Groot, Cornelis de 27

Hagendijk, Cornelis 47, 48
Hartigsveld, Cornel is 24-27
Heer, Hendrik de 47, 51
Heer, Jan de 62
Heer, Johannis de 59, 60, 62
Heer, Teunis de 59, 62
Helleman, Aryaantje 57
Heykoop, Maarten 29
Hoen , Aryen Jacobs 't 3
Hoen, Jan 't 49, 51
Hoen, Neeltje 't 30
Hoen, Pieter 't 49-51
Hoen, Sijgje 't 49, 51
Hoen, Wil lem 't 30, 49-51
Hoep, H.A. 1, 3, 10
Hoep, Hendrik van der 10
Hoeven, M. v . 47
Hoffwegen, Jacob van 53, 54
Hoft Lzn, P. v . 47, 51
Hoog, Maria van der 13, 14
Hordijk, Abraham 1, 2, 3
Horevos, Adriana 30
Horevos, Cornelis 30
Horevos, Jacobus 30
Hut, Maggeltje van der 56

Ivens, Dirk 33, 34

Jansz, Jan 22, 23, 45
Jansz, Pronker 16
Jong, Adriaan Jacob de 37, 38
Jong, Ary de 23
Jong, Jacob de 24, 31, 32
Jong, Johannis de 48, 54, 55
Jong, Marrigje de 51, 52, 53, 54, 55
Jongeligt, Maria 14, 15

Kalis, Annigje Gi jsberts 39
Kalis, Gijsbert 39
Kalis, Lena 11
Kalis, Lena Ariens 17
Kalis, Lena Cornelis 12, 17, 18
Keesmaet, Sijgje 10, 11
Koelewijn, Dirk Adriaanse 63
Kool, Cornelis 51
Kortland, Huyg 20
Kortlandt, Jan 20
Kortlant, Paulus Pieterse 8, 9
Kraay, Cornelis de 28, 30, 31, 34, 38
Kraay, Jan de 48, 49
Kraay, Jasper de 48, 49
Kraay, Jasper Jansz de 48
Kraay, Krijn de 48
Kraey, Pieter de 32
Kray, Pieter Aryensz 31
Krimpen, Dirk van 23, 24
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Krimpen, Gerri t van 53, 54, 57
Kuyl, Cornelis Nanninge van der 16, 17
Kuyl, Cornelis van der 17
Kuyl, Hendrik Nanninge van der 16, 17
Kuyl, Hendrik van der 17
Kuyl, Jacob Nanninge van der 16, 17
Kuyl, Jacob van der 17
Kuyl, Jan Nanninge van der 16
Kuyl, Jan van der 17
Kuyl, Leendert Nanninge van der 16, 17
Kuyl, Lijsbet Nanninge van der 16
Kuyl, Lijsbet van der 17
Laat, Agata de 3, 4

Laurense, Hendrik 44, 46, 47
Lavoy, De 49, 51
Lopik, Adriaantje 56
Lopik, Wi llem 56

Maat, Eldert 35, 48
Mak, Claas 17, 18
Mak, Cornelis 11, 17
Mak, Cornelis Maertens 18
Mak, Jan 17, 18, 35
Mak, Klaas 9, 11, 12
Mak, Maarten 9, 11, 12, 17, 18
Mak, Marigje 17, 18
Mak, Pieter 17, 18
Mallenberg, Andries 61
Mever, Aart 22,  34
Mever, Aert 13,  14
Mever, Rut 38, 61
Meyr, Jan 33
Moor, Thomas de 44
Muylwijck, Lijntje 34
Muys, Plonis 43, 44

Nijding, Adriaan 22, 23
Nijding, Jacques 45
Nijding, Jacques Ariensz 22
Nijdings, Adriaan Jacquesz 22, 45, 46, 47
Nijdings, Arie Jacquesz 45
Nijdings, Geertie 47
Nijdings, Geertie Ar iensd. 44, 46
Nijdings, Ingetje Ariensd. 44, 47
Nijdings, Maayke Jacquesd. 47
Nijdings, Maayken 45
Nijdings, Pleuntien 45
Notens, Hubert 38

Oever, Abraham Adrianus van den 47, 48, 51,
53, 55-62

Paulus, Annigje 15, 16
Pelt, Huybert van 44, 47
Pieters, Deeltje 8
Pieterse, Paulus 5
Pijl , Gijsbert 9
Pijl , Aagje Pieters 8
Pijl, Ary Leendertsz 5
Pijl, Bastiaan 1, 2, 3
Pijl, Bastiaantje Bastianen 2, 19
Pijl, Cornelis 2-5, 10-12, 16-19, 26-28, 30, 31,
33, 34, 36, 38, 40, 42, 49-51, 62
Pijl, Cornelis Alidanus 49, 52, 53, 54, 55,
57-60, 62, 63
Pijl, Cornelis Cornelisz 49

Pijl, Cornelis Jansz 19, 25, 26, 28, 40, 42, 58
Pijl, Gi jsbert Pieterse 8
Pijl, Jan 1-3, 10, 19
Pijl, Leendert 2, 9
Pijl, Leonard 34
Pijl, P. 19,  20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29,
31-33, 35-39, 44, 46
Pijl, Plonis 18, 24, 26
Pleyt, Dirk 7
Pleyt, Franck Gielen 7
Pleyt, Gerrit 7
Pleyt, Giel 7
Pleyt, Giel Dirksz 7
Pleyt, Pietert je 48
Prooyen, Cornelis van 35

Quakernak, Neeltie Cornelis 40, 41

Redelijcheyd, Cornelis 3, 4, 10
Redelijkheyd, Aalt je 26
Redelijkheyd, Huyg 13, 14, 24-27
Redelijkheyd, Jan 53, 54
Redelijkheyd, Jannetje 57
Redelijkheyt, Aryaantje 9
Redelijkheyt, Cornel is Cornelisse 9
Redelijkheyt, Huyg Cornel isz 10
Rijp, Petrus Constantinus van 53, 54
Romeyn, Willem 8
Roos, Dirk 36

Schagen, Jan van 33
Schit, Pieter W illemsz 15, 16
Schop, Trijntje 59, 60
Slagboom, Cornelis Willemse 8, 9
Slagboom, Neeltje Willems 8, 9
Slagboom, Pietertje Willemse 8, 9
Slagboom, Willem Cornel isse 8
Slingelandt, Hermijntie 43, 44
Spruyt, Ary 9
Spruyt, Cornelis 2, 14, 15, 19
Spruyt, Krijntje Paulus 32, 33
Spruyt, Maria Koenen 43, 44
Spruyt, Paulus 14, 15, 32, 33
Spruyt, Wouter 32, 33, 39, 42, 45-47
Spruyt, Wouter Paulusz 40, 42
Stek, Geertruy Jacobs van 1, 2
Stek, Jacob van 2, 19
Stek, Neeltje Jacobs van 1, 2, 3, 19, 28
Stek, Neeltje van 19, 28
Stek, Pieter Claassen van 2
Stout, Ary 10, 11, 16, 24, 41
Stout, Cornelis 16, 26, 27, 58
Stout, Daniel 16, 24, 25, 26
Stout, Johanna 58
Stout, Lijsbet 11
Stout, Lijsbet Ariens 10
Straten, Martinus van 14
Straten, Trijnt je van 14

Teeuw, Wil lem Ariensz 17, 18
Teeuwe, Jan 35
Teeuwe, Wil lem 18
Timmer, Jan 58, 59

Verhoek, Marigje 27
Verhoek, Marygje 27
Verhoek, Marygje Huygen 26
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Verhoeven, M. 51
Verkerk, Cornelis 37, 38
Verkerk, Lijntje 29
Verloop, Jan 56
Vermeulen, Geertie 22, 45
Vermeulen, Ningen 22, 23, 45-47
Verwaard, Johannis 51, 54
Verwaart, Johannes 52
Vijgeboom, Abraham 20-22
Vijgeboom, Johanna 21
Vijgeboom, Kaatje 21
Visser, Aart 51
Visser, Annigje 48, 49
Visser, Arie 42, 43, 47, 48
Visser, Bastiaan 59, 62
Visser, Geertje 59, 62
Visser, Huyg 59
Visser, Pieter 62
Voet, Ary van der 47
Volkerts, Hilligje Jacobs 27

Volkerts, Jacob 27
Vos, Johannis de 56, 57

Weerd, Hendrik de 47
Welborn, Cornel is 43
Werkhoven, Adrianus van 63
Weyden, Ary v an der 57
Weyden, Geert ruyd van der 57
Weyden, Jan van der 57
Weyden, Jannigje van der 53, 54
Weyden, Sophia v an der 53, 54
Weyden, Tieleman van der 57
Wijen, Cornelis van 18
Wijen, Sijgje van 58

Zijden, Eeuwit van der 5, 6, 33
Zijden, Mayken Roelen v an der 32
Zijden, Mayken van der 33
Zuydam, A. v . 13, 15
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aanbesterven - goederen krijgen door overli jden van een erflater
ab intestato - door overlijden, buiten een testament om
abbandonneren - verlaten, opgeven
abolitie - kwijtschelding, vergeving
absenteren, zich - vertrekken
accorderen - overeenkomen
acte in communi forma - akte in de algemeen gebruikelijke vorm
acte van cautie - akte van borgstelling
acte van acquit - akte van kwijtschelding
acte van admissie - akte van toelating
acte van assumptie - akte van aanneming
actum - geschied, gedaan
ad li tes - in geval van geschil
ad opus jus habentium - volgens gewoonterecht ??
addresseren aan, zich - zich wenden tot
adjunct - toegevoegde persoon
admissie - toelating
admitteren - toelaten
advertentien - bekendmakingen
affaires - handel, koopmanschap
affirmeren - bevestigen
ageren - handelen
alimentatie - opvoeding, voeding
amours maken - betuigingen van liefde uiten
ampele macht - ruime macht
annex - aangehecht, bijgevoegd
apostille - op de kant aangetekend besluit aangaande een verzoek
apparent - ogenschijnlijk, bl ijkbaar
apparentie - blijk
appoinctement - beschikking op een verzoek
approberen - goedkeuren
assisteren - bijstaan
assumeren en surrogeren - aannemen en in de plaats stellen van
assumptie - aanneming
authorisatie - last, volmacht
aveling - strook land langs een dijk

benificeren - weldoen, verbeteren, goed doen, behartigen
bequame overspel - bewezen overspel
bestieren - besturen

casus f idei commis - erflating met last van overgifte, onvervreemdbaar familiegoed
cautie - borgstelling
cavillatien - betwistingen, haarkloveri jen
cederen - overgeven, afstand doen van
commit teren - met last of v olmacht afv aardigen
comparant(e) - degene die voor (notaris etc) verschijnt
compareren - verschijnen voor ijv. een notaris
comparitie - bijeenkomst, vergadering
comptoire - kantoor
condemnatie - veroordeling, v onnis tot iemands nadeel
conditie - voorwaarde
confinement - opsluiting, in bewaringstelling
confineren - opsluiten
conform - in overeenstemming met
confrater - ambt-, v akgenoot
consideratien - overwegingen
consignatie - het in bewaring geven
constitueren (een actie) - instellen
consumeren - verbruiken
continuatie - voortzetting
continueren - voortzetten
convenabel - geschikt, passend
convenientie - overeenkomst
convenieren - overeenkomen
conventie - overeenkomst
crediteuren - schuldeisers
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cum suis - met de zijnen
curatele - voogdij
curator, curateur - beheerder, toezichthouder

debatten - tegenspraak
debatteren - tegenspreken
declaratoir - verklaring, rechtsverklarende uitspraak
declareren - verklaren
declareren, zich - zich voor of  tegen iets verklaren
defenderen - verdedigen
defloratie - ontmaagding
deliberatie - beraadslaging, overleg
descendenten - afstammel ingen, nakomelingen
descerneren - onderscheiden, waarnemen
devolveren - overgaan op, toevallen aan
difficulteren - bezwaren maken
directie - beheer
dirigeren - besturen, leiden
disastres - onheilen, tegenslagen
discretie, ter .. van - ter beslissing, beoordeling aan
disponeren - beschikken, regelen
dispositie - beschikking
dispotieq - heerszuchtig
dissolutie - ontbinding
divorsie - echtscheiding

edict - gebod, afkondiging
edog - doch, maar
educatie - opvoeding
egeen - geen
employeren - aanwenden, besteden
erlangen - verkrijgen, verwerven
examineren, geexamineerd - onderzoeken, onderzocht
executeur - uitvoerder van een testament
executie - uitvoering van een vonnis, inbeslagname en verkoop bij

faillissement
exempt - behalve, uitgezonderd
exerceren - uitoefenen
exploit - uitwerking, te werk legging
expresse conditie - uitdrukkelijke voorwaarde
expresselijk - uitdrukkelijk
exteren (=extenderen?) - uitbreiden, uitstrekken tot
extraderen - uittrekken

faveure, ten .. van - ten gunste van
fiat comparitie - er moet een comparitie (bijeenkomst) gehouden worden
fiat ut petitur - het verzoek zal worden ingewill igd
finaal - uiteindelijk
fortuin, slecht - ongeluk, tegenslag
fourneren - verschaffen, voorzien

gaarmeester - ontvanger van de belastingen
geabsorbeerd - opgeslokt
geaffirmeerd - bevestigd
geallegeerd, redenen .. - de aangevoerde redenen
geannexeerd - hieraan gehecht, hierbij gevoegd
geapprobeerd - goedgekeurd
geassisteerd met - bijgestaan door
geaugmenteerd - vergroot, vermeerderd
geauthoriseerd worden - gemachtigd worden
gebeneficeerd - ten goede behandelen, mee omgaan
geceduceerd - verleiden
gecondemneerd - veroordeeld
geconfirmeerd, een testament - bevestigen bij overlijden
geconvenieerd - overeengekomen, afgesproken
geinpregneerd - bevrucht
geinstitueerd - aangesteld 
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generalijk - in het algemeen, over 't geheel
gepresumeerd - voor waarheid aannemen, vermoeden
geprovenieerde penningen - de opbrengst aan penningen
germain neef - volle neef
gesubstitueerde erfgenamen - erfgenamen die in de plaats van anderen zijn gesteld

haaffli jke goederen - de goederen die iemand bezit
hospes - herbergier, waard

ietwes - iets
ignoratie - ontkenning
imploreren - afsmeken, aanroepen
importeren - opleveren, inbrengen
in cas - in geval van
in juditio - ?
in margine - in de rand van het blad
in ordinaria forma - op de gewone manier
in promptis - vlug en correct
in supplemetum - als aanvulling
in testato (intestato) - zonder testament
indisputabel - onbetwistbaar
innocent - geestelijk gehandcapt
institutie - aanstelling
intercessie - tussenkomst
interdictie - verbod
interpellatie - inspraak, verzoek
intestatus, de .. - zonder testament
intressen - rente
intrest - het belang, de belangen
inundatien - watersnoden, overstromingen

jonkman - ongetrouwde man, vrijgezel
jurisdictie - rechtsgebied

legaat - erflating, gi ft bij testament gedaan
legatarissen - erfdeler, erfgenaam
legateren - als legaat bij testament v ermaken
legitieme port ie - wettige aandeel
liquideren - afrekenen

maritale macht - macht uitgaande van de echtgenoot
maternel - van moederszijde 
menagieuste middelen - zuinigste middelen
moei - tante
moveren - tot iets bewegen
munieren - sterken, beschermen
mutueel testament - waarbij man en vrouw elkaar tot  erfgenaam stellen

narigtinge - informatie
negotie - handel
nemaar - maar
nietwes - niets
nomine uxoris - uit naam van de echtgenote
nomineren - benoemen, noemen
nopende, nopens - aangaande, betreffende, wegens
notoire insolvent ie - bekend onvermogen tot betalen

occagie - gelegenheid
occuperen - bezig zijn
oirbaar - gepast, behoorlijk
ommeslagen - de volgens een bepaalde maatstaf  verdeelde lasten
onnozel - geestelijk gehandicapt
oorlof - toestemming
ordinair - gewoon, normaal
ordonneren - bevelen

parceelen - percelen
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per campanam - met het luiden van de klok
peremptoire termijnen - uiterste, niet verlengbare termijnen
permitteren - toestaan
perpetreren - bedrijven, aandoen
pertinente - stipt, nauwkeurig
postuleren - eisen, afvorderen
preferentie en concurrentie - recht van voorrang en gelijkgerechtigdheid
prelegateren - bevoordelen van erfgenamen bij testament
presteren (cautie ..) - borgtocht stellen
pretenderen - voorwenden, doen alsof
pretensien - vorderingen
pro deo - gratis, kosteloos
pro ecclesia - voor de kerk
pro rato - naar evenredigheid
proclamatien - afkondigingen
procuratie - machtiging
procureur - pleitbezorger, gevolmachtigde
profluerende - voortvloeien uit
protocol - boek waarin akten worden geschreven
provenu - opbrengst, winst
provisioneel - voorlopig

qualificeren - benoemen, naam of ti tel geven
qualiteyd, in .. - benoemd als
quasi - net alsof
quiteren - kwijtschelden, tekenen voor ontvangst

reeding, kleding en .. - voorzien van alles wat iemand behoeft
refereren aan - verwijzen naar
reguarde, ten .. van - ten aanzien van
reguleren, zich - zich richten naar
relaas - verslag, verhaal
relatief - documenten daartoe ?
reliqua - wat iemand bij slot van rekening schuldig blijft
remissie - vergeving, kwijtschelding
remitteren - overmaken (geld)
renderen - winst opleveren, opbrengen
reparatie - vergoeding
representanten - vertegenwoordiger
representatie, bij - als vertegenwoordiger van
repudieren - afwijzen, niet aanvaarden
request - verzoek
requireren - verzoeken
requisitie, ter .. v an - op verzoek van
rescriberen - antwoorden, terugschrijven
rescriptie - antwoord, terugschrijven
resideren - verblijven, zitt ing houden
resolveren - besluiten
respectieve - onderling, onderscheidenlijk
restitutie - terugbetaling, teruggev ing
revenuen - opbrengst, inkomsten
reverentelijk - eerbiedig
reverentie (onder) - met eerbied
revocatie - herroeping
ruyn rijpaardje - gesneden rijpaardje

schaft (aarde) - bijna 4½ m3
seclusie - uitsluiting
separeren - scheiden
sequester - scheidsman, in wiens handen een twistige zaak gesteld wordt
solemnelen eed - plechtige eed
solvent - betaalbaar
soulagement - troost, verlichting
specterende tot - behorende bij
Sr. - signeur, heer
substitutie - vervanging
succesievelijk - achtereenvolgens
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sufficant - voldoende
supercederen - nalaten, aflaten,  stoppen met
suppliant - degene die een verzoek indient
supporteren - betalen, opbrengen
surrogatie - in de plaats stel ling
sustineren - beweren, zich beroepen op

testateur - de man die een testament laat opmaken
testatrice - de vrouw die een testament laat opmaken
transporteren - overdragen van onroerend goed
trebellianique portie - het vierde part v an een overhands gemaakte erfenis in de boedel

universele erfgenaam - die alles erft
ut supra - als bovenvermeld

v.d.m. - verbi div ini minister, dienaar van het goddelij ke woord, predikant
validelijk - rechtsgeldig
vendu - verkoping in het openbaar
veralieneerd - vervreemd, verkocht
verbaal - verslag van een zitting, woordelijk
vermeynen - menen, van mening zijn
verpondingen - belastingen op onroerend goed
verquittinge - verlies van
verticht ing - afstand, afgifte
visi causam - gezien de oorzaak
vleselijke conversatie - geslachtsgemeenschap
vletten - met een vlet (platboomd vaartuig) aarde voor de dijk aanvoeren

weer - smal stuk land tussen twee sloten
werwaarts - waarheen
weshalven - reden waarom

zaakweldigen - ?


