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INLEIDING 
 
Het ambacht Reeuwijk 

Het schoutambacht Reeuwijk lag in het westelijk deel van de huidige gemeente 

Reeuwijk. Het grondgebied werd in het noorden begrensd door Zwammerdam, in het 
oosten door Sluipwijk, in het zuiden door Bloemendaal en in het westen door Boskoop en 
Waddinxveen. Door Reeuwijk heen liep als een enclave het zelfstandige ambacht 
Middelburg; het stuk ten westen van Middelburg was de oorspronkelijk zelfstandige 
heerlijkheid Randenburg, later bij Reeuwijk gevoegd, het gebied ten oosten van 
Middelburg was Reeuwijk. 
 

In de beschreven periode stonden er in het schoutambacht Reeuwijk circa 100 tot 120 

huizen. Dit waren voornamelijk boerderijen en daarmee verbonden woningen voor 
arbeiders. De overwegend rooms-katholieke bevolking hield zich vooral bezig met de 
veehouderij. Behalve de boerderijen was er enige handel en nijverheid: bakkers, slagers, 
timmerlieden en een korenmolenaar aan de Reeuwijkse Brug, een buurt die later de 
bestuurlijke en economische kern van het ambacht zou worden. Ook was er een aantal 
herbergen, waaronder die van Adriaan Huijbertsz van Eijck, de schout. 
Ook werd er in de 17e eeuw en het eerste kwart van de 18e eeuw turf gewonnen, hoewel 
veel minder dan in het naburige Sluipwijk. 
 

In Reeuwijk-Dorp stond de Dorpskerk, oorspronkelijk voor de katholieken, maar sedert 

de Reformatie in Gereformeerde handen. De predikant kon een man van invloed zijn, 
mits hij zich fatsoenlijk en zedig gedroeg. Vergreep hij zich daarentegen aan de 
kostersdochter, dan keerden dorpsbestuur en kerkgemeenschap zich tegen hem en 
werden alle juridische en kerkelijke middelen aangegrepen om hem weg te krijgen, zoals 
blijkt uit de zaak tegen dominee Cornelis Wachtendorp in 1687-1688. Ook de dorpsschool 
en het rechthuis bevonden zich in Reeuwijk-Dorp. De rooms-katholieke Reeuwijkers 
gingen in een schuilkerkje in Randenburg ter kerke. 
 

In 1675, het jaar waarin het hierna bewerkte vierschaarboek begint, was het dorp aan het 

opkrabbelen na het Rampjaar 1672. De inval van de Fransen had het Reeuwijkse land een 
flinke economische dreun gegeven; land stond onder water, de veehouderij verkeerde in 
sombere omstandigheden en velen konden niet aan hun financiele verplichtingen 
voldoen. Dit laatste blijkt uit de vele processen om betaling van achterstallige rentes en 
leningen. 
Hoewel Reeuwijk er in het eerste kwart van de 18e eeuw weer wat beter aan toe was, bleef 
de rijkdom er beperkt tot een kleine groep van grondeigenaars en rijke veehouders. De 
laatste kregen regelmatig te maken met veeziekte, waardoor ze hun vee verloren en 
hypotheken moesten nemen op hun eigendommen. 
Incidenteel moesten de boeren in Reeuwijk en Randenburg logies verlenen aan militairen, 
zoals de Engelse of Schotse huurlingen van kapitein Pieter Watkin. Ook hun verblijf ging, 
blijkens de zaak Van Meerten en Van Wamel in 1688, met de nodige juridische problemen 
gepaard. 
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De bestuurlijke en rechterlijke organisatie 

 

Holland, algemeen 

De bestuurlijke en juridische indeling en organisatie van de dorpen op het Hollandse 

platteland in de 17e en 18e eeuw leek over het algemeen erg op elkaar. Het plaatselijk 
bestuur en de rechtspraak in de schoutambachten werd er uitgeoefend door schout en 
schepenen. Zij werkten dus uitsluitend op lokaal gebied.  
De schout was een belangrijk persoon in het dorp. Hij had in bijna alle aspecten van de 
dorpsgemeenschap een beslissende rol, met uitzondering van de kerkelijke zaken. De 
schout was de vertegenwoordiger van de gewestelijke overheid. 
Als openbare aanklager en politiefunctionaris behartigde hij met de schepenen de lagere 
rechtspraak en regelde hij het plaatselijk bestuur. Met de heemraden was de schout 
verantwoordelijk voor de waterstaatkundige zaken, met de armmeesters regelde hij de 
niet-kerkelijke armenzorg, met de kerkmeesters onderhield hij het kerkgebouw en de 
pastorie en met de weesmannen was de schout oppervoogd over wezen, waarover de 
ouders geen voogden hadden benoemd. 
 

Op het gebied van de rechtspraak waren schout en schepenen slechts bevoegd op het 

gebied van de voluntaire rechtspraak (globaal gezegd zaken, die tegenwoordig voor de 
notaris worden afgewikkeld) en in eenvoudige strafrechtelijke zaken. Onder die laatste 
categorie vielen achterstallige betalingen van niet al te hoge bedragen, eenvoudige 
vergrijpen, smaad etc.  Werden de vergrijpen ernstiger of de bedragen hoger, dan verviel 
de zaak aan een hogere instantie, het college van Baljuw en Welgeboren Mannen. Deze 
waren bevoegd om lijfstraffen en de doodstraf uit te spreken. Het rechtsgebied van de 
Baljuw en Welgeboren Mannen besloeg meestal een, soms heel groot, aantal 
ambachtsheerlijkheden. De Baljuw en Welgeboren Mannen vormden ook de instantie, 
waar men tegen een vonnis van schout en schepenen in beroep kon gaan. Wilde men nog 
tegen een vonnis van Baljuw en Welgeboren Mannen in beroep, dan moest men naar het 
Hof van Holland in Den Haag.  
 

Schepenen werden benoemd op voordracht van de schout en zittende schepenen door 

het gewestelijk bestuur, de Staten van Holland. De Staten verkochten echter in de 17e en 
18e eeuw een aantal ambachtsheerlijkheden met de daaraan verbonden rechten aan 
particulieren. Tot die rechten behoorden onder meer de benoeming van de 
bestuursfunctionarissen, visrechten, tiendrechten, het recht om de beroeping van een 
predikant goed te keuren enzovoort; ook het genot van een deel van de in het 
schoutambacht geheven boeten behoorde tot die rechten. 
 

Het schoutambacht Reeuwijk  

Het schoutambacht Reeuwijk was een van de drie ambachtsheerlijkheden, die 

ressorteerden onder het Baljuwschap van Voshol. Al in de 13e eeuw waren leden van de 
familie Van Brederode de landsheren of –vrouwen van dit gebied, dat behalve uit 
Reeuwijk, uit de schoutambachten Zwammerdam en Ter Aar bestond. De Van 
Brederode‟ s hielden de hoge heerlijkheid van Voshol en de lage heerlijkheid van de drie 
eronder ressorterende schoutambachten ook in het grootste deel van de 17e eeuw in 
handen. In 1693 verkochten de laatste erfgenamen van de Brederode‟ s de hoge 
heerlijkheid van Voshol met de eronder ressorterende lage heerlijkheden aan Cornelis 
van Aerssen, in wiens familie de heerlijkheid tot 1817 bleef. 
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De heren van Voshol benoemden jaarlijks in februari voor Reeuwijk vijf schepenen. Over 
het algemeen bleven de schepenen twee jaar achter elkaar in functie; jaarlijks werden er 
twee of drie vervangen. In de praktijk werd hiervan echter ook afgeweken: sommige 
schepenen bleven veel langer achter elkaar in functie. Het viel ook niet altijd mee om in 
Reeuwijk geschikte schepenen te vinden: het moesten gegoede mannen van 
gereformeerde religie zijn, die, als het even kon, in staat waren hun naam te schrijven.  
 

De schout werd eveneens benoemd door de heer van Voshol of door zijn baljuw annex 

rentmeester, die zijn zetel in Zwammerdam had. Daar hielden de Baljuw en Welgeboren 
Mannen ook hun rechtzittingen; van de zeven Welgeboren Mannen kwam er altijd een 
uit Reeuwijk. 
In de periode 1675-1734 was de schout afkomstig uit de familie Van Eijck, die talloze 
bestuurders in het gebied rondom Gouda leverden. Adriaan Huijbertsz van Eijk was 
oorspronkelijk herbergier in Reeuwijk en bleef dat aanvankelijk combineren met de 
functie van schout. In 1684 overleed hij en werd hij opgevolgd door zijn zoon Vincent, die 
al sedert 1672 als secretaris van Reeuwijk fungeerde. Vincent van Eijck is tot aan zijn 
dood in 1733 schout en secretaris gebleven; hij werd in 1734 in die functies opgevolgd 
door Daniel van Beke. 
 

De zittingen van schout en schepenen werden gehouden in de herberg in Reeuwijk-

Dorp, die oorspronkelijk van schout Van Eijck was geweest en die later in handen van 
onder andere Hendricus Iselsteijn kwam. De herberg kreeg de status van “Rechthuis” met 
alle daaraan verbonden voordelen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om aan gerecht en 
partijen in de rechtszaken een borrel te kunnen verkopen. 
  

De procedure 
De wijze waarop recht werd gesproken door schout en schepenen in Reeuwijk was 

vastgelegd in de “Ordonnantie op het stuk van de justitie in het baljuwschap van 
Voshol”. Op initiatief van de schout kwamen de schepenen een aantal malen per jaar, 
naar behoefte, bijeen om met elkaar in conflict geraakte partijen te horen en vervolgens 
vonnis te wijzen. Het gerecht werd ook wel de vierschaar genoemd: oorspronkelijk werd 
er door middel van touwen een vierkant gevormd, waarbinnen de gerechtelijke 
procedures plaats vonden. Dat was in de 17e eeuw al niet meer gebruikelijk, maar de term 
“vierschaar” was blijven bestaan. 
 
Voorafgaand aan de zitting van schout en schepenen werd er een “rol” opgemaakt, 
waarop de verschillende zaken werden vermeld. In elke zaak waren er in principe een 
eiser en een gedaagde. Zij waren verplicht zich te laten vertegenwoordigen of te laten 
vergezellen door een procureur, een rechtskundige die door schout en schepenen officieel 
als zodanig moest zijn toegelaten. Deze procureurs waren maar zelden afkomstig uit 
Reeuwijk zelf; meestal waren dit notarissen of advocaten uit Gouda, zoals uit de lijst op 
pagina XII blijkt. Behalve particulieren kon ook de schout als eiser optreden: dat gebeurde 
vooral in gevallen, dat inwoners hun plaatselijke belastingen niet hadden voldoen. 
 
Nadat de eiser via zijn procureur zijn eis had doen uitspreken kreeg de gedaagde de 
gelegenheid zich te verweren, eveneens via de procureur. Soms was de gedaagde niet 
aanwezig; in dat geval konden schepenen de gedaagde nog een, twee of drie keer laten 
oproepen. Als het om kleine boetes of achterstallige bedragen ging, dan konden de 
schepenen de gedaagde bij verstek veroordelen.  
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Kwam de gedaagde wel, dan kwam het niet zelden tot uitgebreide procedures, waarbij de 
procureurs over en weer bewijsstukken, pleidooien en bezwaren leverden. Niet altijd 
kwam het tot een vonnis: soms kwamen de partijen tijdens de vierschaar tot 
overeenstemming, al dan niet op initiatief van de schepenen.  In een enkel geval gingen 
veroordeelden in hoger beroep bij Baljuw en Welgeboren Mannen van Voshol.  

 
 
Het vierschaarboek 

 

De rechtszittingen voor schout en schepenen van Reeuwijk zijn opgetekend in de 

zogenaamde “vierschaarboeken”.  Die bevinden zich in het oud-rechterlijk archief van 
Reeuwijk: het zijn negen delen (inventarisnummers 38-46) en ze beslaan de periode 1609-
1807, bijna twee eeuwen. 
Het hierna bewerkte vierschaarboek is dat over de periode 1675-1734 (inv.nr. 43).  De 
bladen zijn van papier en het boek is voorzien van een kartonnen kaft met perkamenten 
omslag, waarop de tekst: “Vierschaarboeck van Reeuwijck, begonnen den 13 martii  ao 
1675, secrets V. van Eijck” . Het boek telt 181 aan één zijde genummerde pagina‟ s en één 
niet genummerde pagina (de eerste).  
 

Zoals gezegd bestaat de hoofdmoot van het boek uit de verslagen van de zittingen van 

schout en schepenen van Reeuwijk. Die verslagen zijn voor het grootste gedeelte 
opgetekend in het karakteristieke handschrift van schout en secretaris Vincent van Eijck.  
Na 1720 zijn er ook andere handschriften, vermoedelijk van klerken, die door de 
secretaris betaald werden voor het wat minder opwindende schrijfwerk van bijvoorbeeld 
afschriften van akten, die als bewijsstuk of bijlage bij een rechtszaak dienden.  
De bladzijden zijn over het algemeen in twee helften verdeeld: aan de linkerkant staan de 
namen van de procureurs met daaronder de namen van de partijen en de eis van de eiser 
in de zaak. Aan de rechterkant van de bladzijden staan het verslag van de zitting en 
eventueel het vonnis van de schepenen; ook de dateringen en presentielijsten van de 
rechtszittingen staan aan die kant vermeld. 
 

Behalve de verslagen van de rechtszittingen staan er ook nog enkele andere zaken in het 

boek. Elk nieuw zittingsjaar wordt in een groot aantal gevallen voorafgegaan door het 
jaartal en de namen van de vijf schepenen voor dat jaar.  Dit gebeurt echter niet 
consequent; als er in een bepaald jaar geen zittingen zijn van de schepenen wordt deze 
lijst met namen niet vermeld. De namen van de schepenen over de periode 1675-1734 zijn, 
met die van de schouten en secretarissen, als bijlage toegevoegd op pagina  VIII (VI?). 
 

Andere aantekeningen in het vierschaarboek betreffen verklaringen van eedsafleggingen 

verklaringen van borgstelling, beschikkingen op verzoekschriften om voogden of 
curateurs aan te wijzen, afschriften van bijlagen en bewijsstukken, aanbestedingen van de 
dagvaardingen buiten het ambacht en zelfs incidenteel een aantekening, dat de secretaris 
het “notelgeld”, de vergoeding voor het maken van het procesverslag, ontvangen heeft. 
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De transcriptie 

In de jaren 1999-2001 is door een aantal vrijwilligers van het Streekmuseum Reeuwijk 

(voorheen de Oudheidkamer Reeuwijk) in de avonduren gewerkt aan een transcriptie 
van het beschreven vierschaarboek. Deze werkgroep kwam elke maandagavond in het 
Streekmuseum bijeen om gezamenlijk of individueel aan de hand van door het 
Streekarchief beschikbaar gestelde fotokopieen de teksten naar leesbaar Nederlands over 
te brengen.  De “maandaggroep” (ter onderscheiding van een soortgelijke groep, die op 
donderdagavond transcribeert) bestond in deze periode uit Jan van der Bas, Co Heij, 
Esther Hoogeveen, Janny van Kippersluis, Corry Perdijk en Alexander Spijker.  Zij 
werden bij de transcriptie begeleid door streekarchivaris Rob Alkemade, die de 
transcriptie corrigeerde en aanvulde met de inleiding, de naamindex en de verklarende 
woordenlijst. 
 

Om praktische redenen is in deze bewerking niet de oorspronkelijke paginering van het 

vierschaarboek aangehouden, maar zijn alle pagina‟ s opnieuw van een nummer 
voorzien. Dat nieuwe nummer is het nummer zoals het boven de pagina‟ s aangegeven 
staat.   

Om de indeling van de pagina‟ s enigszins weer te geven is gewerkt met verschillende 
lettertypes: 

 Als aan het begin van een zaak de naam van een procureur vermeld staat is die in 
vet afgedrukt. 

 De namen van partijen en de eis staan uiterst links op de bladzijde. 

 Het relaas van de zitting spring iets meer in, maar begint ook op de linkerkant van 

 de pagina. 

 Het vonnis van schepenen is altijd aan de rechterkant van de bladzijdes in cursief 
aangegeven. 

 

Bij het transcriberen zijn een aantal basisprincipes gehanteerd: 

 y en ij 
In de oorspronkelijke tekst worden de y en de ij door elkaar gebruikt en wordt ook 
de letter i vaak door een y of ij vervangen. Als we tegenwoordig ook een ij zouden 
schrijven, dan is hij ook als “ij” getranscribeert; zouden we tegenwoordig een i 
schrijven, dan wordt de ij als “y” geschreven. 
 Staat er in de tekst dus: “Den eijsscher blyckt er seijn voordeel nyet mee gedaen te 
hebben”, dan wordt dat getranscribeert:  “Den eysscher blijckt er seyn voordeel 
nyet mee gedaen te hebben.” 
 Een uitzondering geldt hier persoonsnamen en topografische namen: die worden 
letterlijk overgenomen zoals ze in het origineel staan. 

 i en j/u en v 
De letters i en j werden in het verleden door elkaar gebruikt, evenals de u en de v. 
In de transcriptie is de letter gekozen zoals die in de tegenwoordige spelling 
gebruikt wordt (iaer wordt jaer, ouer wordt over).  

 Afkortingen 
Afkortingen zijn zo veel mogelijk voluit geschreven; dit geldt dus ook voor titels 
als mr. en dr.  
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 Patronymen 
Patronymen, namen met het achtervoegsel “zoon” of  “dochter” worden 
teruggebracht tot  “sz” of  “dr”.  Staat er in de tekst dus Pieterszoon, dan wordt 
dat getranscribeert tot Pietersz; staat er Claasdochter, dan wordt dat Claasdr. 

 Getallen 
Getallen worden geschreven zoals in de originele tekst, dus wisselend in 
Romeinse of Arabische cijfers. 

 Hoofdletters en interpunctie 
Hoofdletters en interpunctie worden zoveel mogelijk aangepast aan het 
hedendaags gebruik. 
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Lijst van schouten, schepenen en secretarissen, 1675-1734 

Schout: 
1640-1684 Adriaan Huijbertsz van Eijck 
1684-1733 Vincent van Eijck  
1733-1764 Daniel van Beke 
 
Secretaris: 
1672–1733 Vincent van Eijck 
1733-1764 Daniel van Beke 
 
Schepenen: 
(de ambtsperioden van de schepenen liep over het algemeen van februari tot februari) 
 
1675-1676 Gijsbert Jansz 

Gravesteijn 
Jacob Dirksz Boij Jacob Claasz 

Blonck 
Jan Pietersz 
Verrijn  

Anthonis Gijsbertsz  
Schijff 

1676-1677 Jacob Dirksz 
Boij 

Jacob Claesz 
Blonck 

Anthonis Gijs-
bertsz Schijff 

Jan Pietersz 
Verrijn 

Gerrit Cornelisz 
Craen 

1677-1678 Gerrit Cor- 
nelisz Craen 

Jan Maartensz 
Hofland 

Aart Pietersz 
Verrijn 

Willem Pietersz 
Heij 

Pieter Pietersz van 
der Laen 

1678-1679 Jan Maar- tensz 
Hofland   

Aart Pietersz 
Verrijn 

Willem Pietersz 
Heij 

Pieter Pietersz 
van der Laen 

Willem Werboutsz 

1679-1680 Willem 
Werboutsz 

Jan Thonisz van 
Leeuwen 

Cornelis Dirksz 
de Ronde 

Jan Jacobsz 
Blonck 

Jan Leendertsz 
Decker 

1680-1681 Jan Thonisz 
van Leeuwen 

Cornelis Dirksz 
de Ronde 

Jan Jacobsz 
Blonck 

Jan Leen- 
dertsz Decker 

Gijsbert Jansz 
Gravesteijn 

1681-1682 Jan Thonisz 
van Leeuwen 

Jan Jacobsz 
Blonck 

Gijsbert Jansz 
Gravesteijn 

Dirk Willemsz 
Randenburgh 

Pieter Leendertsz 
van der Laen 

1682-1683 Dirk Willemsz 
Randenburgh 

Pieter Leen- 
dertsz v.d. Laen 

Jan Pietersz Heij Isbrant Prins Leendert Pietersz 
Verhoeck 

1683-1684 Leendert Pie- 
ters Verhoeck 

Jan Pietersz Heij Isbrant Prins Jacob Dirksz 
Boij 

Jan Cornelisz van 
Claveren 

1684-1685 Jacob Dirksz 
Boij 

Jan Cornelisz van 
Claveren 

Dirk Ariensz van 
Claveren 

Dirk Claasz 
Biesenaer 

Dirk Werboutsz van 
Leeuwen 

1685-1686 Dirk Ariensz 
van Claveren 

Dirck Claasz 
Biesenaer 

Dirk Werboutsz 
van Leeuwen 

Aart Pietersz 
Verrijn 

Pieter Claasz van 
der Laen 

1686-1687 Aart Pietersz 
Verrijn 

Pieter Claasz van 
der Laen 

Jan Maartensz 
Hofland 

Willem Pietersz 
Heij 

Gerrit Jacobsz 
Craen 

1687-1688 Jan Maar- tensz 
Hofland  

Willem Pietersz 
Heij 

Gerrit Jacobsz 
Craen 

Claas Pietersz 
Heij 

Anthonis Gijsbertsz 
Schijff 

1688-1689 Claas Pietersz 
Heij 

Anthonis Gijs-
bertsz Schijff 

Cars Maartensz 
Ravesteijn 

Pieter Claasz 
Biesenaer 

Huijbert Jacobsz 
van der Laen 

1689-1690 Pieter Claasz 
Biesenaer    

Huijbert Ja-cobsz 
v.d. Laen 

Cars Maartensz 
Ravesteijn 

Jan Leenderts 
Decker 

Cornelis Dirksz de 
Ronde 

1690-1691 Jan Leen-dertsz 
Decker 

Cornelis Dirksz 
de Ronde 

Cornelis Arends 
Vlaerdenburgh 

Pieter Maar- 
tensz Hofland 

Bouwen Jansz van 
Staveren 

1691-1692 Pieter Maar- 
tensz Hofland 

Cornelis Arends 
Vlaerdenburgh 

Bouwen Jansz 
van Staveren 

Jacob Dirksz 
Boij 

Pieter Laurensz 
Biesenaer 

1692-1693 Jacob Dirksz 
Boij 

Pieter Laurensz 
Biesenaer 

Elbert Cornelisz 
van Sael 

Jan Pieters 
Cleijn 

Leendert Jacobsz 

1693-1694 Elbert Corne- 
lisz van Sael 

Jan Pietersz 
Cleijn 

Leendert Jacobsz Aart Pietersz 
Verrijn 

Jan Thijsz 
Verheucht 

1694-1695 Aart Pietersz 
Verrijn 

Jan Thijsz 
Verheucht 

Jan Thonisz van 
Leeuwen 

Gijsbert Jansz 
Gravesteijn 

Jan Jacobsz Blonck 

1695-1696 Jan Thonisz 
van Leeuwen 

Gijsbert Jansz 
Gravesteijn 

Jan Jacobsz 
Blonck 

Jan Kooijmans Jan Cornelisz van 
Claveren 
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1696-1697 Jan Kooijmans Jan Cornelisz van 
Claveren 

Joris Jansz Schuijl Cornelis Cor- 
nelisz Verkleij 

Jan Jansz Craen 
 
 

1697-1698 Jan Kooijmans Joris Jansz Schuijl Cornelis Corne-  
lisz Verkleij 

Jan Jansz Craen Buijen Jacobsz 
Craen 

1698-1699 Jan Kooijmans Buijen Jacobsz 
Craen 

Dirk Ariensz van 
Claveren 

Leendert 
Jacobsz 

Dirk Claasz 
Biesenaer 

1699-1700 Jan Kooijmans Dirk Ariensz van 
Claveren 

Leendert Jacobsz Dirk Claasz 
Biesenaer 

Pieter Andriesz 

1700-1701 Jan Kooijmans Pieter Andriesz Jan Jacobsz 
Blonck 

Willem Pietersz 
Heij 

Gijsbert Jansz 
Gravesteijn 

1701-1702 Jan Kooijmans Jan Jacobsz 
Blonck 

Willem Pietersz 
Heij 

Gijsbert Jansz 
Gravesteijn 

Cornelis Pietersz 
van Son 

1702-1703 Jan Kooijmans Cornelis Pie-tersz 
van Son 

Jan Aartsz van 
Vliet 

Cornelis Cor- 
nelisz Verkleij 

Pieter Jansz Craen 

1703-1704 Jan Aartsz van 
Vliet 

Cornelis Corne- 
lisz Verkleij 

Pieter Jansz 
Craen 

Pieter Claasz 
van der Laen 

Buijen Jacobsz 
Craen 

1704-1705 Pieter Claasz 
van der Laen 

Buijen Jacobsz 
Craen 

Cornelis Maar- 
tensz van Salen  

Leendert Jans 
Claverenvelt  

Jacob Huijbertsz 
van der Laen 

1705-1706 Cornelis 
Maartensz van 
Salen 

Leendert Jansz 
Claverenvelt 

Jacob Huijbertsz 
van der Laen 

Sijmon 
Leendertsz van 
der Laen 

Arien Maartensz 
Goutcade 

1706-1707 Cornelis 
Maartensz van 
Salen 

Arien Maartensz 
Goutcade 

Aelbert Jansz van 
Dalen 

Pieter Jansz de 
Jongh 

Hendrik Prins 

1707-1708 Aelbert Jansz 
van Dalen 

Pieter Jansz de 
Jongh 

Hendrik Prins Dirk Ariensz 
van Claveren 

Joris Jansz Schuijl 

1708-1709 Dirk Ariensz 
van Claveren 

Joris Jansz Schuijl Cornelis Dirksz 
de Ronde 

Jan Aartsz van 
Vliet 

Pieter Jansz Uijthol 

1709-1710 Jan Aartsz van 
Vliet 

Pieter Jansz 
Uijthol 

Pieter Maartens 
Goutcade 

Jan Cornelisz 
Coster 

Leendert Jansz 
Verhoorn 

1710-1711 Jan Cornelisz 
Coster 

Leendert Jansz 
Verhoorn 

Pieter Maartens 
Goutcade 

Claas Corsz 
van der Haes 

Gijsbert Claasz van 
Leeuwen 

1711-1712 Claas Corsz 
van der Haes 

Gijsbert Claasz 
van Leeuwen 

Jan Jansz Craen Jan Jacobsz 
Leeman 

Arien Maartensz 
Goudcade 

1712-1713 Jan Jansz Craen Jan Jacobsz 
Leeman 

Arien Maartens 
Goutcade 

Gerrit 
Pothoven 

Buijen Jacobsz 
Craen 

1713-1714 Gerrit 
Pothoven 

Buijen Jacobsz 
Craen 

Joris Jansz Schuijl Jan Jansz Dul Leendert Jansz van 
der Blom 

1714-1715 Joris Jansz 
Schuijl 

Jan Jansz Dul Leendert Jansz 
van der Blom 

Pieter Claasz 
van der Laen 

Cornelis Bijlant 

1715-1716 Pieter Claasz 
van der Laen 

Cornelis Bijlant Cornelis Verkleij Jan Jacobsz 
Leeman 

Dirk Maartensz 
Goutcade 

1716-1717 Cornelis Bijlant Jan Jacobsz 
Leeman 

Dirk Maartensz 
Goutcade 

Pieter Leen- 
derts Vermeul 

Sijmon Leendertsz 
van der Laen 

1717-1718 Cornelis Bijlant Pieter Leen- 
dertsz Vermeul 

Sijmon Leen- 
derts v.d. Laen 

Joris Jansz 
Schuijl 

Claas Claasz Heij 

1718-1719 Joris Jansz 
Schuijl 

Claas Claasz Heij Pieter Jansz 
Craen 

Aelbert Jansz 
van Dalen 

Willem Pietersz de 
Jongh 

1719-1720 Pieter Jansz 
Craen 

Aelbert Jansz van 
Dalen 

Willem Pietersz 
de Jongh 

Cornelis Bijlant Pieter Claasz van 
der Laen 

1720-1721 Cornelis Bijlant Pieter Claasz van 
der Laen 

Jan Ariensz de 
Jongh 

Joris Jansz 
Schuijl 

Jacob Huijbertsz 
van der Laen 

1721-1722 Jan Ariensz de 
Jongh 

Joris Jansz Schuijl Jan Huijbertsz 
van der Laen 

Pieter Leen- 
derts Vermeul 

Saars Anthonisz 
Schijff 

1722-1723 Pieter Leen- 
derts Vermeul 

Saars Antho- 
nisz Schijff 

Claas Arendsz 
van der Linde 

Maarten 
Pietersz Trimp 

Jan Gijsbertsz 
Gravesteijn 

1723-1724 Maarten 
Pietersz Trimp 

Jan Gijsbertsz 
Gravesteijn 

Joris Jansz Schuijl Arien Jansz 
Biesenaer 

Cornelis Bijlant 

1724-1725 Joris Jansz 
Schuijl 

Arien Jansz 
Biesenaer 

Cornelis Bijlant Willem 
Willemsz Ham 

Pieter Leendertsz 
Vermeul 
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1725-1726 Cornelis Bijlant Willem Willemsz 
Ham 

Pieter Leenderts 
Vermeul 

Jan Jansz Craen Willem Pietersz de 
Jongh 

1726-1727 Cornelis Bijlant Pieter Leenderts 
Vermeul 

Jan Jansz Craen Joris Jansz 
Schuijl 

Jacob van 
Heijningen 

 
1727-1729 

Joris Jansz 
Schuijl 

Pieter Leenderts 
Vermeul 

Jacob van 
Heijningen 

Claas Corsz 
van der Haes 

Jan Claasz van Eijck 

1729-1730 Jacob van 
Heijningen 

Pieter Leenderts 
Vermeul 

Claas Corsz van 
der Haes 

Maarten 
Pietersz Trimp 

Anthonij van 
Leusden 

1730-1731 Jacob van 
Heijningen 

Anthonij van 
Leusden 

Pieter Leenderts 
Vermeul 

Harmanus 
Ravenswaaij 

Maarten Pietersz 
Trimp 

1731-1732 Jacob van 
Heijningen 

Anthonij van 
Leusden 

Pieter Leenderts 
Vermeul 

Harmanus 
Ravenswaaij  

Maarten Pietersz 
Trimp 

1732-1733 Jacob van 
Heijningen 

??????????? Pieter Leenderts 
Vermeul 

Harmenus 
Ravenswaaij 

Maarten Pietersz 
Trimp 

1733-1734 Jacob van 
Heijningen  

Pieter Leenderts 
Vermeul 

Maarten Pietersz 
Trimp 

Jan Dirksz van 
Claveren 

Aart Jansz van Eijck 
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Procureurs voor de Reeuwijkse vierschaar, 1675-1734 
 
NAAM Vermeld in: Functies: 
Balbian, Laurens 1675 – 1695 notaris en procureur te Gouda 
Beest, Boudewijn van der 1722 schout, notaris en procureur te 

Waddinxveen 
Boot, ...... 1679 - 1680  
Crabeth, Johan 1684 – 1688 notaris en procureur te Gouda 
Eijck, Joris van 1681 – 1691  
Hagelaer, Jacobus 1681 – 1686  
Heuven, Hendrik van 1734 notaris en procureur te Gouda 
Meeuwen, Anthonij van 1675 – 1693 notaris en procureur te Gouda 
Middelland, Johan van 1704 notaris en procureur te Gouda 
Outshoorn, Dirk 1691 – 1694 notaris en procureur te Boskoop 
Pijper, Gerrit 1728 notaris en procureur te Gouda 
Puttershoeck, Gijsbert 1675 – 1676 notaris en procureur te Gouda 
Puttershoeck, Jacobus 1677 – 1687 notaris en procureur te Gouda 
Schoonhoven, Adriaan 1677 notaris en procureur te Gouda 
Swanenburgh, Cornelis 1727 notaris en procureur te Gouda 
Timmer, Andries 1716 – 1732 notaris en procureur te Gouda 
Tocht, Dirk van der 1695 – 1696 notaris en procureur te Gouda 
Virij, Francois 1676  
Vogels, ..... 1679  
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NAAMINDEX 
 
Deze index verwijst naar de pagina‟ s van de transcriptie, waarop de genoemde persoon 

voorkomt.  De namen zijn zoveel mogelijk geuniformiseerd; in de transcriptie kunnen 
enigszins afwijkende varianten voorkomen. 
De letters C en K alsmede de letters S en Z zijn door elkaar geindiceerd onder 
respectievelijk de letter K en S.  
Niet opgenomen in deze index zijn de namen van de schouten en schepenen en die van 
de procureurs, voor zover zij niet voor zichzelf optreden; deze staan vermeld in de lijsten 
van schouten, schepenen en procureurs op pagina VIII t/m XII.  
 

Aaltje Claas 3-7-8-13-15 
Aaltje Cornelis, te Bloemendaal 16 
Abbesteegh, Daam Cornelisz van, oud-burgemeester 
van Gouda 

200-209 

Ackersdijck, Claas Jansz 284-285 
Adriaan Dirksz 15 
Adriaan Gijsbertsz, te Gouda 21 
Allart, Catharina, gehuwd met Pieter Eijckepas 260-264 
Andries Centen 68-72-75 
Annetje Jans, weduwe van Gerrit Jansz Verstael 38 
Annitje Dirks, gehuwd met Jan Leendertsz Decker 164 
Annitje Werbouts 239 
Anthonis Cornelisz 51 
Arien Claas Pancken 40 
Backer, Cornelis Centen 141 
Baers, Jan Jacobsz den 25 
Balfour, Machtelt, gehuwd met Pieter Watkin 167 
Beest, Boudewijn van der, schout van Waddinxveen 313-314 
Berkel, Neeltje Cornelis, gehuwd met Claas Korsz van 
der Haas 

335-336-340 

Besemer, Aaltje, weduwe van Johannes Douw 164 
Biesenaar, Mees Claasz 21 
Biesenaer, Arien Jansz 260 
Biesenaer, Claas Jacobsz (den) 21-22-44 
Biesenaer, Pieter 205-246 
Bijlant, Cornelis 320-321-322 
Block, Jan Jansz 281 
Blom, Huig Dirksz van der 5 
Blom, Jan Cornelisz, te Schinkelsveen 25-28-30-33 
Blom, Pieter Leendertsz van der 140-153-183-249-254 
Blonck, Arien Jansz 67-74-77-80-81-83-97-109-112 
Blonck, Cornelia, weduwe van Wouter Eno, gehuwd 
met Claas Isaacsz Lalander 

263-266-267 

Blonck, Hendrik Aartsz, bakker 251-310 
Blonck, Ingetje Aarts 163-310-315 
Blonck, Jacob Jacobsz 136-168 
Blonck, Jacob Jansz 253-256 
Blonck, Jan Dirksz 47 
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Blonck, Jan Jacobsz 47 
Blonck, Sijmon Aartsz 287-310-315 
Blonck, Thonis Jansz 53 
Blonck, Trijntje Jans, gehuwd met Hendrik van Cats 262 
Boer, Aaltje Claas, te Stolwijk 324-325-326 
Boer, Claas Jansz 324 
Boer, Hanneman de, te Stolwijk 227-228-229-239 
Boer, Jan Claasz 324 
Bogardt, Jacobus van den 13 
Boij, Jacob Dirksz 53-54-149-178-227-228-238 
Boon, Swaantje Willems, gehuwd met Jan Jansz van Eck, 
weduwe van Wouter Willemsz van Leeuwen 

77-81 

Boot, Adriana, gehuwd met Jan van Ravensbergh 274 
Boot, Andries 274 
Boot,Andries Cornelisz 158 
Bos, Jan Jacobsz 96 
Braecker, Annitje Maartens, gehuwd met Jan Gerritsz de 
Bruijn 

287 

Bree, Jan Ariensz van der 157 
Brouckhuijsen, Jan Sijmonsz, te Zwammerdam 300 
Brouckman, Gerrit 23 
Brouwer, Michiel Ariensz 262 
Bruijn, Aart Gijsbertsz de 71 
Bruijn, Arij de 350 
Bruijn, Jan Gerritsz de 287 
Brunt, Niesje Hendriks 163-164-165 
Burgh, Arien Herbertsz van der 73-80-82 
Daesdonck, Hendrik, vroedschap van Gouda 232-235 
Dalen, Pieter Jansz van, bakker 9-134-165-208 
Decker, Adriaantje Jans 132 
Decker, Jan Leendertsz, molenaar te Reeuwijk 29-123-164-168 
Dijck, Pieter Jansz van 231 
Dirk Werboutsz 239 
Donckers, Margareta, weduwe van Alewijn van Hoven, 
te Gouda 

227 

Douw, Johannes 164 
Droogch, Dirk 33 
Duijvendijck, Dirk van 301 
Duijvendijck, Pieternelle van, weduwe van Jan Jorisz 
van „t Hoff 

301-302 

Eck, Jan Jansz van 77 
Eijck, Adriaan Huijbertsz van, schout van Reeuwijk 90-104 
Eijck, Claas Jansz van 262 
Eijck, Cornelis van, notaris 315 
Eijck, Huijbert van 53 
Eijck, Jan Claasz van 262 
Eijck, Vincent van, schout en secretaris van Reeuwijk 25-28-30-33-59-68-130-131-134-

135-148-153-156-157-168-181-182-
183-185-186-210-213-230-231-234-
236-239-240-248-249-251-254-266-
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276-278-279-278-281-288-290-292-
294-296-298-308-313-320-321-322-
324-327-328 

Eijckepas, Pieter, chirurgijn 260-264 
Eijnthoven, Pieter Thonisz van, te Gouda 227 
Elisabeth Huiberts, weduwe van Jasper Anthonisz 
Teckop, te Haastrecht 

21 

Elslandt, Abraham, brandewijnverkoper te Gouda 22 
Eno, Wouter, schout van Sluipwijk 71-98-188-263-266-267-268-269-

273-275-276 
Eris, Jan Harmensz 64 
Es, Pieter Cornelisz van 34-35 
Esbos (Elsbos), Cornelis 96-99-101-107-109 
Eversdijk, mr David van 344 
Feel, Dirk Harmensz 56-58 
Flinck, mr. Nicolaas 152 
Gansenburgh, Lambert, te Gouda 227-228-238 
Geenen, Marritje, weduwe van Gijsbert Jansz 20 
Geer, Jan Ariensz van der 239 
Geerlant, Pieter Bouwensz 33 
Geertje Damen, weduwe van Jan Jacobsz den Baers 25 
Geertje Dirks, gehuwd met Hanneman de Boer, 
voorheen weduwe van Willem Jacobsz Maes 

227 

Geldersman, Jerrebergje Wierten 165 
Gerrit Ariensz 53 
Gijsbert Jansz 20 
Ginckel, Jan van, te Gouda 227 
Goudewagen, Adriana, gehuwd met Evert Wijnen, te 
Rotterdam 

174 

Goutcade, Jan Pietersz 141 
Goutcade, Joris Jansz 20 
Goutcade, Pieter Jansz 185 
Gravesteijn, Cornelis Dirksz 10-18 
Gravesteijn, Gijsbert Jansz 44-238 
Gravesteijn, Jan Dirksz 4-5-10-14-129 
Grietje Huijberts, gehuwd met Pieter Dirksz Sloott 122 
Haan, Johan de, vice-admiraal 20 
Haas, Annetje Claas van der, gehuwd met Maarten 
Pietersz Trimp 

335-336-340 

Haas, Claas Korsz van der 331-332-333-335-336-337-338-339-
340-341-343-346-347-352-354-355 

Haas, Dirk Jansz van der 331-333-335-336-340 
Haas, Grietje Claas van der 331-332-334-335-336-339-340-346-

347-349-350-351-352-354-355-357 
Haas, Paulus Korsz van der 331-333-335-336-340 
Hagelaer, Jacobus 30-49-60 
Ham, Cornelis Jacobsz 330 
Ham, Jacob Willemsz 330 
Ham, Maria Jacobs 330 
Ham, Willem Jacobsz 330 
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Ham, Willem Willemsz 330 
Hartijser, Arien Lodewijksz, onder Sluipwijk 327 
Hartijser, Lodewijk Ariensz 304 
Heij, Annitje Aarts, gehuwd met Jan Aartsz van 
Leeuwen 
 

70 

Heij, Catharina Aarts, weduwe van Leendert Aartsz van 
Leeuwen 

11 

Heij, Claas Pietersz 45-239 
Heij, Claas Willemsz 358 
Heij, Jacob Dirksz 292 
Heij, Jan Pietersz 139 
Heijningen, Jacob van 341 
Helm, Cornelis Cornelisz van der 192-195-196-199-203-208 
Helm, Dirk Cornelisz van der 108-110-112-192-195-196-199-208 
Herebras, Reinier 33 
Hertoghe, M. de, advocaat te Den Haag 116 
Heuven, Hendrik van, notaris en procureur te Gouda 331-334-337-346-353 
Hoff, Jan Jorisz van „ t 301-302 
Hofflandt, Wouter Maartensz, bakker 208 
Hofflant, Arien Theunisz 53 
Hofflant, Claas Woutersz 29 
Hofflant, Jacob Woutersz 53 
Hofflant, Jan Jacobsz 53-54-55-61-63-65-68-71-75-79-82-

84-85-87-89-90-93-98-104-108-
110-113-115-116 

Hofflant, Jan Woutersz 29-54 
Hofflant, Maarten Pietersz 23 
Hofflant, Maarten Woutersz 6-9-17-19-24-27-29-32-37-39 
Hofflant, Neeltje Wouters, gehuwd met Arien Theunis 
Hofflant 

53 

Hofflant, Wouter Jansz 53-90 
Hoflant, Maria Claas 354 
Hoogelinde, Willem Jacobsz 39-40-192-195-196-202-203-204-

206-207-208 
Hoogenbergh, Martinus, arts 121 
Hoogenboom, Jochem Thomasz (Dammisz) 152-156-157 
Hoogenboom, Johannes 3  
Hoogenboom, Urbanus Jochumsz 163-164-165 
Hoogendoorn, Cornelis Panken 165 
Hoogerdijck, Cornelis Jansz 42-46-51-55-61-63-72-75-79 
Hoogerdijck, Jan Cornelisz 156-174-178-190-234 
Hoogerdijck, Thomas Jansz 254 
Hoornweg, Pieter 350 
Houck, Annitje Jacobs (van der), weduwe Cornelis 
Pietersz van der Laen 

12-17-84-85-87-88-90-91-93-95-98-
102-107-111-113-117-118-119-125-
127-129 

Houck, Cornelis Jacobsz 11  
Hout, Beukel van der, schout van Sluipwijk 188 
Hout, Leendert Claasz in „t  284 
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Hout, Pieter Leendertsz van „ t 277-280-283-285 
Houven, mr Roelof van 229 
Hovelingh, Maaren Claasz „ t 152 
Hoven, Alewijn van 227 
Hoven, Clara van, gehuwd met Pieter Jacobus Verrijst, te 
Gouda 

227 

Hoven, Johanna van, te Gouda 227 
Huijsman, Claas 26 
Huijsman, Hendrik 321 
Huijsman, Joosje Hendriks, weduwe van Jan Isbrandsz 42-43 
In der Hove, Hendrik Jansz 34 
In der Hoven, Pieter Jansz, bode van Reeuwijk 108-131-144-167-213-227-229-282 
Isbrant Jansz 55 
Iselsteijn, Hendricus 123-168-188 
Isenhout, Claas Jansz 2-7 
Jan Isbrandsz 42 
Jan Lambertsz 42 
Jan Werboutsz 194-239 
Jannitje Roelen, gehuwd met Jan Harmensz Eris, eerder 
weduwe van Pieter Maartensz 

64 

Jeroenimus Willemsz 21-22 
Jong, Annitje Jans de, gehuwd met Waallich Huijgen 
Schalckwijck, te Ijsselstein 

313 

Jong, Jannitje Jans de, gehuwd met Leendert Cornelisz 
Verhoorn, te Koudekerk 

314 

Jong, Leendert Jansz de, te Zwammerdam 313 
Jong, Marritje Jans de, gehuwd met Arij Joosten 
Twaelffhoven, te Zwammerdam 

313 

Jong, Neeltje Jans de, gehuwd met Gerrit Cornelisz 
Craen, te Aarlanderveen 

313 

Jong, Trijntje Jans de 313 
Jonge, Arien Jansz de 168 
Jonge, Jan Leendertsz de 86-94-105 
Jongh, Adriaan van 227 
Jongh, Jan Jansz de 296 
Jongh, Leendert de, secretaris van Noord-Waddinxveen 122 
Jongh, Willem de 166 
Jongh, Willem Pietersz de 292 
Joosje Hendriks 79 
Camerick, Thomas Maartensz 121 
Kannitjen, Huibert Jansz 20 
Kannitjen, Pieter Jansz 20 
Cant, Margaretha, weduwe van Frederik Pauw 194 
Carel Arnoutsz, te Gouda 152-156-161 
Cats, Floris Leendertsz 17-51-96-98-101 
Cats, Gerrit Leendertsz 70 
Cats, Hendrik Ariensz van 132-135-181 
Cats, Hendrik Hagensz van, in Willis 313 
Cats, Hendrik van 262 
Cats, Huijg Hagensz van, in de Bodegraafse Meije 313 
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Cats, Huijg Willemsz van 262 
Cats, Jannitje Huijgen van, weduwe van Pieter Claasz 
Zaal, te Alphen 

313 

Cats, Jasper Hagensz van, te Nieuwkoop 313 
Cats, Leendert Ariensz 51 
Cats, Maria Hagens van, in de Bodegraafse Meije 313 
Cats, Pieter Hagensz van, te Teckop 313 
Cats, Trijntje Huijgen van, weduwe van Jan Pietersz 
Verstael 

313 

Cats, Willem Huijgen van 164 
Kedts, Adriaan de, notaris  324 
Keijser(s), Aaltje Cornelis 122 
Keijser, Arien Huibertsz 36-41 
Keijser, Gerrit Leendertsz 294 
Keijser, Maarten Dirksz 167 
Keppel, Jan Jansz 157 
Kercke(n)ringh, Johannes, te Benthuizen 84-85-87-88--90-91-93-95-99-102-

107-111-113-117-118-119-125-127-
129 

Kerckman, Willem 136 
Claas Andriesz 192-195-196-199-208 
Claas Dirk Govertsz 122 
Claas Stoffelsz 42 
Claas Werboutsz 239 
Claren, Adriaan Leendertsz 3-13 
Claren, Maria Leenderts, gehuwd met Johannes 
Hoogenboom 

3  

Claren, Pieter Leendertsz 3  
Claren, Willem Ariensz 145 
Claveren, Dirk Ariensz van 125-127-253 
Claverenvelt, Jan Jacobsz (van) 12-44 
Kock, Cornelis Adriaansz 50 
Coenecoop, Dirk Govertsz 122 
Coetenburgh, Adriaan, advocaat te Den Haag 116 
Commertje Willems, weduwe van Jan Lambertsz 42 
Koninck, Luijt Bastiaansz de 47 
Cornelis Cornelisz 20 
Cornelis Dirksz 15 
Cors Reijnoutsz 200 
Cos, Heijltje Maartens, gehuwd met Gerrit Claasz 
Mouringhs 

64 

Cos, Jan Maartensz 35-38-42-64-65 
Cos, Maarten Saarsz 2-5-7-40 
Coster, Jan Cornelisz 313 
Coster, Neeltje Sijmons 315 
Coster, Sijmon Jansz, aan de Karnemelksloot onder 
Gouda 

315-318 

Costerus, Isbrant 178 
Crabeth, Johan, notaris procureur te Gouda 165-172-180 
Craen, Cornelis Jacobz, uit Zuidwijk 147-148 
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Craen, Dirk Cornelisz 147-148 
Craen, Eijmbert Cornelisz 147-148 
Craen, Gerrit Cornelisz, te Aarlanderveen 69-86-88-89-92-94-105-313 
Craen, Jacob Cornelisz 69-86-88-89-92-94-105-122 
Craen, Jan Cornelisz 126-147-148 
Craen, Jan Jacobsz 73 
Craen, Niesje Pieters 103-112 
Crijntje Andries, weduwe van Pieter Leendertsz 42 
Cuijper, Michiel de 210 
Laen, Arij Claasz van der 358 
 
 

 

Laen, Cornelis Pietersz van der  12-84-85-87-88-90-91-93-95-99-
102-107-111-113-117-118-119-125-
127-129 

Laen, Dirck Cornelisz van der, te Zuid-Waddinxveen 103 
Laen, Emmigje Claas van der, gehuwd met Jan Ariensz 
van Leeuwen 

358 

Laen, Hendrik Claasz van der 358 
Laen, Huijbert Jacobsz van der 158-256-257 
Laen, Huijbert Pietersz van der 50-56-58 
Laen, Jacob Cornelisz van der 104-281 
Laen, Jacob Huijbertsz van der 256 
Laen, Jan Pietersz van der 30-49 
Laen, Leendert Cornelisz van der, te Zegwaart 96-98-101-107-109 
Laen, Leendert van der 84-91-111 
Laen, Neeltje Huibertsz van der 4-14 
Laen, Pieter Cornelisz van der 17-96-101 
Laen, Trijntje Cornelis van der, gehuwd met Floris 
Leendertsz Cats 

96 

Lalander, Claas Isaacsz 266-267-268-270-271-272 
Lambert Jansz 72 
Lange, Pieter de, procureur 241-243-246 
Langevelt, Pieter Ariensz 328 
Langhe, Gerrit Jansz 122 
Lantsgelooff, Dirk Claasz 147-148 
Leckerlandt, Willem Cornelisz van 282 
Leendert Jacob Jansz 237 
Leendert Willemsz, te Gouda 22 
Leeuwen, Aart Thonisz van 70-129 
Leeuwen, Dirkje Hendriks van, gehuwd met Cornelis 
Pietersz van Leeuwen, te Boskoop 

246 

Leeuwen, Grietje Willems van, aan de Nesse onder 
Alphen, gescheiden van Willem Ariensz Wiltenburgh 

215-216-217-218-219-220-222-246 

Leeuwen, Jacobus van, solliciteur-militair in Den Haag 145 
Leeuwen, Jan Aartsz van 70-286 
Leeuwen, Jan Ariensz van 358 
Leeuwen, Jan Werboutsz van 182-235 
Leeuwen, Leendert Aartsz van 11-23-25 
Leeuwen, Lijsbeth Willems van, gehuwd met Werbout 239 
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Dirksz 
Leeuwen, Maria Aarts van 163 
Leeuwen, Maria Jans van 132 
Leeuwen, Maria Jans van, gehuwd met Elbert Cornelisz 
Zael 

168 

Leeuwen, Marrigje Teunis van, weduwe Claas Jansz 
Ruijter 

129-153-156 

Leeuwen, Pieter Cornelisz van 125 
Leeuwen, Pieter Willemsz van 215-216-217-218-220-222-246 
Leeuwen, Thonis van 57 
Leeuwen, Trijntje Thonis van 163 
Leeuwen, Willem Woutersz van 5  
Leeuwen, Wouter Willemsz van 80-81-83 
Lequellerij, Giacq de 42-51-55-61-63-72-75-79 
Leusden, Anthonij van 341 
Leuven, Cornelis, timmerman te Zuid-Waddinxveen 213 
Maes, Willem Jacobsz 227 
Magdaleentje Andries, gehuwd met Cornelis Cornelisz 
van der Helm 

192-195-196 

Magdaleentje Andries, te Zwammerdam 103-108-110-112 
Maren, Cornelis van der, wijnkoper en vroedschap te 
Oudewater 

266-267-268-270-271-272 

Maria Euwouts, weduwe Huijbert Pietersz van der Laen, 
in Oud-Reeuwijk 

50-56-58 

Maria Goverts 125-127 
Maria Willems, gehuwd met Dirk Ariensz Munnick, 
stadsvroedvrouw te Gouda 

168-169 

Marritje Cornelis, gehuwd met Cornelis Centen Backer 141 
Marritje Cornelis, weduwe van Maarten Woutersz 
Hofflant 

6-9-17-19-24-27-29-32-37-39 

Marritje Pieters, gehuwd met  Willem Jacobsz 
Hoogelinde 

192-195-196-199-200 

Marritje Sijmons 51 
Maurick, Anna Margareta van, verloofd met ds. Cornelis 
Wachtendorp 

160-162-176 

Meerten, Geertruijt van 146-149-151-154-155 
Meij, mr. Willem de, advocaat 165 
Moor, B. de, arts te Gouda 165-172-175-179 
Mouringhs, Geertje Gerrits 237 
Mouringhs, Gerrit Claasz 64-65 
Mouringhs, Gerrit Jansz 236 
Mouringhs, Ingetje Gerrits 237 
Munnick, Dirk Ariensz 169 
Neeltje Gerrits, weduwe van Andries Centen 68-72-75 
Neeltje Jans, gehuwd met Pieter Jansz van Dalen 165 
Neeltje Meesen, weduwe van Claas Jacobsz (den) 
Biesenaer 

21-22-44 

Neeltje Werbouts, gehuwd met Claas Pietersz Heij 239 
Neeltje Willems, gehuwd met Dirk Cornelisz van der 
Helm 

192-195-196 
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Nelletje Jacobs 163-164-165 
Neut, Hendrik Jansz van der, te Alphen 310-311-315-317 
Neut, Jan Hendriksz van der 129-186 
Niesje Claas, gehuwd met Jacob Cornelisz Craen 122 
Nispen, mr. Willem van, baljuw van Voshol 172-175-179-208 
Ockhuijsen, Adriaan van 42 
Ockhuijsen, Claasje Cornelis van  42 
Ockhuijsen, Thomas Willemsz van 42 
Oosterlaen, Cornelis 105 
Outshoorn, Dirk, notaris te Boskoop 215-218-220-222 
Outshoorn, Willem Hendriksz 230 
Palesteijn, Leendert Laurensz 39 
Parceval, Maijnardt de, gouverneur van Hulst 194 
Pauw, Frederik 194 
Pauw, Jop Adriaansz 174 
Pauw, Willem Cornelisz 252-263 
Pieter Andriesz 192-195-196-197-199-202-203-204-

206-207-208 
Pieter Jan Maartensz, in de Biezen te Boskoop 73-80-82 
Pieter Joosten, in Pelt onder Luik 189 
Pieter Leendertsz 42 
Pieter Maartensz, in Raamburg onder Reeuwijk 64 
Pieter Woutersz 44 
Pietertje Goosens, weduwe van Willem Woutersz van 
Leeuwen 

5-81 

Pietertje Meijnderts, weduwe Huijbert Jacobsz van der 
Laen 

256 

Plemper, Arien Ariensz 67-74-77-80-81-83-97-109-112 
Plemper, Jan Simonsz, kaarsenmaker te Bodegraven 24-27-29-32-37-41 
Plemper, Willem Gijsbertsz 104 
Pleuntje Jans 20 
Pluijm, Pieter Engelsz, te Gouda 227 
Poel, Claas Cornelisz 24-27-29-33-37-41-43 
Post, Pieter van der 205 
Prins, Geertje Isbrants 132 
Pruijmboom, Pieter 166 
Quiringh, Hendrik Dirksz 298-308 
Randenburgh, Cornelis Maartensz 9 
Randenburgh, Geertje Jans, gehuwd met Jacobus Jansz 
Blonck 

256 

Randenburgh, Jan Aalbertsz 157-158 
Randenburgh, Jan Maartensz 6-9 
Randenburgh, Leendert Willemsz 248-288 
Randenburgh, Pieter Aalbertsz 157-158 
Ravensbergh, Dirk Jansz 223 
Ravensbergh, Jan Gerritsz van 130-134 
Ravensbergh, Jan Leendertsz 223-224-225 
Ravensbergh, Jan van 142-274 
Ravensbergh, Jan van, te Gouda 227-252-263 
Ravesteijn, Arien Maartensz, bakker te Boskoop 6-9-57 
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Ravesteijn, Maarten Kersz 51 
Ravesteijn, Maarten Willemsz 306-307 
Rhee, Maartje van, gehuwd met Pieter van Tol 344 
Ridder, Jan de, te IJsselmonde 346-347-352-354-355 
Rijn, Aart Pietersz van 139 
Rijn, Claas Pietersz van 139 
Rijn, Jacob Jansz van, aan de Singel te Gouda 192-200-207-208 
Rijn, Jan Aartsz van 284-285 
Rijn, Jan Pietersz van 139-158-181 
Rijn, Marritje Pieters van 139 
Rijn, Pieter Jansz van 139 
Rijn, Sijmon Jansz van, (Verrijn) 248-251-320-322 
Rijn, Sijmon Pietersz van 139 
Ronde, Aries Dircksz de 286-287 
Ronde, Cornelis Dirksz de 286-287 
Ruijt, Arien Sijmonsz 274-275 
Ruijt, Gerrit Sijmonsz 274-275 
Ruijt, Jan Willemsz 263 
Ruijt, Sijmon Claasz 274 
Ruijter, Claas Jansz 36-41-153-156 
Ruijter, Paulus Gerritsz 30-49-60-63-67-71 
Zaal, Cornelis Elbertsz van 218-222-246 
Saal, Elbert Cornelisz van 168-215-218-220-222-241-243-246 
Zaal, Pieter Claasz 313 
Zalen, Maarten Corsz van, aan de Vier Essen 189 
Samuel Jansz 55 
Sceperus, ds. Jacobus, predikant te Reeuwijk 131 
Schalckwijck, Waallich Huijgen, te Ijsselstein 313 
Scheijt, Claas Crijnen van der 6-9-17-19-23-24-27-29-32-37-39 
Schoonderwoert, Anna Cornelis, weduwe van Claas 
Korsz van der Haas, gehuwd met Harmanus van 
Vlaardingen 

331-332-333-335-336-340-343-346-
347-348-350-352-353-354-355 

Schuijl, Joris Jansz, bakker 208-278-279-280 
Sijmon Leendertsz 70 
Six, Alida, weduwe van Willem Kerckman, te Gouda 136 
Sloott, Pieter Dirksz 122 
Smits, Hendrik Paulus, te Nieuwerkerk a/d Ijssel 189 
Snoeck, Cornelis Jansz van der 3-13-15-68 
Snoeck, Jan Jansz van der 260 
Snouck, Cornelia Jans, gehuwd met Willem Willemsz 
Ham 

330 

Sonnevelt, Cornelis, notaris 286 
Spoor, Angenietje Pieters van der 163 
Spoor, Margareta Gijsina, gehuwd met mr David van 
Eversdijk 

344 

Sprongh, mr Nicolaas van der, advocaat 178 
Stavel, Jasper van, te Boskoop 260-264 
Steven Leendertsz 331-335-336-340 
Stolck, Cornelis Jansz 7 
Stolck, Jan Cornelisz 7-15 
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Straffintvelt, Nicolaas, notaris te Gouda 71-79-80-83-90-104 
Swaen, Arien Cornelisz van der 34 
Swaen, Trijntje Ariens van der, gehuwd met Pieter 
Cornelisz van Es 

34 

Swart, Annetje Pieters, weduwe van Joris Jansz 
Goutcade 

20 

Swart, Arien Claasz, te Noord-Waddinxveen 56 
Swieten, Pieter van, notaris 84-111 
Teckop, Jasper Anthonisz 21 
Teeuwen, Arien Cornelisz 290 
Thol, Barber Sijmons van, gehuwd met Elbert Cornelisz 
van Saal 

215-220-222 

Timmer, Andries, notaris te Gouda 330 
Timmers, Johannes, te Rotterdam 346-347-352-354-355 
Tol, Pieter van 344 
Trijntje Aarts, weduwe van Leendert Aartsz van 
Leeuwen 

25-26 

Trijntje Claas, bejaarde dochter 65-67-71 
Trijntje Goverts 125-127 
Trijntje Jans 132 
Trijntje Jans, gehuwd met Cornelis Panken Hoogendoorn 165 
Trimp, Maarten Pietersz 335-336-340-341 
Trimp, Willem, bode van Reeuwijk 358 
Twaelffhoven, Arij Joosten, te Zwammerdam 313 
Valck, Maria, gehuwd met Dirk van Duijvendijck 301-302 
Verdoes, Doe Boudewijnsz 286 
Verduijn, Claas Jacobsz 304 
Vergans, Cornelis Cornelisz, te Sluipwijk 144 
Verheul, Arien Jansz 122 
Verhoeck, Leendert Pietersz 30-49-60-86-94-105 
Verhoorn, Dirk Gijsbertsz, te Boskoop 247 
Verhoorn, Leendert Cornelisz, te Koudekerk 314 
Verhouck, Cornelis Pietersz 126 
Verhouck, Frederik Pietersz 182 
Verkleij, Cornelis 212 
Vermeul, Jan Willemsz 354-355-357 
Vermeul, Maartje Willems 354 
Vermeul, Pieter Leendertsz 278-279-341 
Verrijn, Jan Jansz 212 
Verrijs, Claas Jansz 200-209 
Verrijst, Pieter Jacobus, te Gouda 227 
Verschoor, Willemina Jacobs, gehuwd met Willem 
Willemsz Ham 

330 

Verslooth, Annitje Gerrits, gehuwd met Pieter 
Leendertsz Vermeul 

278 

Verslooth, Gerrit Jansz 278 
Verslooth, Huijg Gerritsz 278 
Verstael, Cornelis Gerritsz 38-42 
Verstael, Cornelis Jansz 313 
Verstael, Cornelis Pietersz 132 
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Verstael, Gerrit Jansz 38 
Verstael, Jan Pietersz 132-313 
Verstael, Marritje Gerrits 38-42 
Vertas, Aart Gerritsz, armmeester te Korteraar 64 
Vertimmer, Hendrik 25 
Verweij, Gerrit Huijgen 164 
Verwijn, Neeltje Pieters, weduwe van Jan Claasz Boer, 
onder Bodegraven 

324 

Visscher, Joost Jorisz, te Gouda 3-7-8-13-15-16 
Visscher, Pieter Joosten 8 
Visscher, Willem Joosten 8 
Vlaardingen, Arien Harmensz van 346-349-351 
Vlaardingen, Gerrit van 350 
Vlaardingen, Harmanus van, aan de Reeuwijkse Brug 346-348-353 
Vlaardingen, Jan Ariensz van 349-350-351 
Vlaardingen, Neeltje van, gehuwd met Arij de Bruijn 350 
Vlaardingen, Sara van, gehuwd met Pieter Hoornweg 350 
Vlaerdenburgh, Cornelis Arendsz 205 
Vlaerdingen, Arien Harmensz van 327 
Vlaerdingen, Harmen Hendriksz van 223-224-225 
Vlamingh, Jan de, deurwaarder 179 
Vliet, Jan Woutersz van  142 
Vries, Aris de 123-231-232-244 
Vries, Jacobus de 71-135-164-244 
Vries, Jannetje Jacobs de 160-161-163-164-165-166-167-168-

169-171-172-173-176-177-178-244 
Vries, Joris Jacobsz de 168-240 
Vries, Susanna Jacobs de 244 
Vrijehoef, Pieter Claasz van de, te Boskoop 315-317 
Vrijehouff, Claas Meesz van de 287 
Vrijehouff, Pieter Claasz van de 310-311 
Vure, Jan Willemsz 330 
Wachtendorp, ds. Casparus 165 
Wachtendorp, ds. Cornelis, predikant te Reeuwijk 160-161-163-164-165-166-167-168-

169-171-172-173-176-177-178-180 
Wamel, Thonis Pietersz van  146-150-151-154-155 
Watkin, Pieter, kapitein van een compagnie 
voetknechten, te Reeuwijk, later Tiel 

146-149-150-151-154-155-167 

Werbout Dirksz 10-11-17-18-139-240 
Werven, Cornelis Pietersz van, te Boskoop 246-247 
Wijnen, Evert, te Rotterdam 174-190 
Willem Gijsen 29 
Willem Pietersz 16 
Wiltenburgh, Willem Ariensz, te Gouwsluis 218 
Wolff, Huijbert Michielsz van der 122 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

In deze verklarende woordenlijst zijn opgenomen: 

 juridische termen 

 latijnse termen 

 tijdgebonden termen  

 dateringen volgens christelijke feestdagen. 
 
 

100e penning gewestelijke belasting 
200e penning gewestelijke belasting 
a tempora morae tot op heden 
ab intestato bij testament 
abandonneren afstand doen van, verlaten 
absentie afwezigheid 
absolutie vrijspraak 
absolveren vrijspreken 
actie juridische procedure 
actum ut supra gedaan (op de datum) als boven 
ad opus sus habentium alsof het zijn eigen bezit was 
adjudiceren vergunnen, toekennen 
admissie toestemming 
adscribreren toeschrijven 
advoueren erkennen 
affecteren belasten 
affronteus beledigend 
afslag korting, restitutie 
ageren optreden, handelen 
alimentatie ondersteuning 
allegeren aanduiden, toelichten 
Allerheiligen datum: 1 november 
ampliatie aanvulling 
amplieren aanvullen 
annex vastgemaakt 
annuleren teniet doen 
appellant iemand die in hoger beroep gaat 
appoinctement beschikking op een verzoek  
appostileren aantekenen 
approberen erkennen, goedkeuren 
apud acta volgens de akte, meer specifiek volgens de eis 
arbiter scheidsrechter 
arbitrage bindende scheidsrechterlijke uitspraak 
arrest beslag 
arrestant degene die beslag laat leggen 
arresteren beslag leggen 
attentate verbod om iets te ondernemen in strijd met een vonnis hangende 

een hoger beroepszaak 
attestatie  verklaring 
authentieke copie gewaarmerkt afschrift 
authoriseren machtigen, gezag geven 
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baljuw aanklager en bestuursfunctionaris in een baljuwschap, te 
vergelijken met de schout op lager niveau 

bannen toewijzen 
bede zie: buurschatting 
beleding beslaglegging, arrest 
beneficeren ten goede komen 
benefitie ordinis et 
excussionis 

het recht van een borg van een gedaagde, om zijn borg niet waar te 
maken tot het moment, dat een eiser zijn zaak definitief gewonnen 
heeft 

besegeltheid officiele akte met zegel 
biljetgeld accijns op geleverde goederen 
bonam fidem 
agnocendo 

gedaan te goeder trouw en zonder iets te weten over onwettigheid  

buitenweet dagvaarding aan iemand, woonachtig buiten het ambacht 
buurschatting de omslag van de kosten van het dorpsbestuur over de inwoners 
calomnieuselijk oneerbiedig, lasterlijk 
captieus bedriegelijk 
casseren verwijderen, teniet doen 
cautie borg 
cautie de restituendo borgstelling voor het terugbetalen van een voorlopig bij het gerecht 

in bewaring gegeven geldsom, indien het vonnis in het voordeel 
van een gedaagde wordt gewezen 

cautie fide suffio voldoende waarborg 
cautie juratoir eed, waarin beloofd wordt borg te staan voor een bedrag 
cautio de judicatum 
solvende 

borg om het bij vonnis gewezen bedrag te voldoen 

cautionaris borgsteller 
caveren borgstellen 
cedulle officiele akte 
certificatie getuigenis, verklaring 
cessie afstand, afdracht 
citatie dagvaarding 
collecteur gaarder, belstingontvanger 
collusie fraude, bedrog 
committeren benoemen, aanstellen 
committimus opdracht van een hoger gerechtshof om een zaak terug te brengen 

naar een lager 
communicatie uitwisseling 
compareren verschijnen 
comparuit verschijning 
compensabel tegen elkaar weg te strepen 
compenseren het tegen elkaar wegstrepen van de door twee partijen tegen elkaar 

geeiste gerechtskosten 
competeren toekomen 
compromis overeenkomst 
concerneren betreffen 
concluderen besluiten 
condemnatie veroordeling 
condemneren veroordelen 
conditie voorwaarde 



Vierschaarboek Reeuwijk 1675-1734 Verklarende woordenlijst 
 

 

XXV 

 

confesseren bekennen 
confessie bekentenis 
conformite, in overeenkomstig 
conjuncta persona gehuwde persoon 
conscientie geweten 
consent toestemming 
consenteren toestaan 
consignatie zie: namptissement 
consigneren zie: namptisseren 
constitueren vestigen, stellen 
contentement tevredenheid 
contenteren tevreden stellen 
conthorale huwelijkspartner 
continueel voortdurend 
contrarie, ter daar tegenover 
contribueren bijdragen 
convenibel in de gelegenheid om gedagvaard te worden 
conventie 1. eis, die gevolgd wordt door een tegeneis van de gedaagde in de 

oorspronkelijke zaak (eis in reconventie); 2. afspraak, 
overeenkomst 

costuum gebruik 
coucheren op papier zetten, te boek stellen 
cum sociis met de zijnen 
curateur beredderaar, curator 
custingbrief rentebrief 
de rato caveren borgstellen voor een ieders deel van een geldbedrag 
debat bestrijding 
debatteren bestrijden 
decisie beslissing 
declarant eiser van een gespecificeerd geldbedrag 
decretatie bevestiging van een beslaglegging 
decretement zie: decretatie 
decreteren een gedane beslaglegging bevestigen 
deduceren onderbouwen van de eis 
defaillant iemand die niet verschijnt ter zitting 
defendant verweerder 
defentie verweer, verdediging 
defereren opdragen 
deffault officiele vaststelling van verstek, van het niet in gerechte 

verschijnen van een gedaagde; kon meerdere keren verleend 
worden 

defloratie ontering 
dempto behalve 
denegatie ontzegging 
deposant getuige 
destantie, distantie afstand 
destitueren ontdoen 
dictamen gesprokene 
dienen van productie getuigenverklaringen of bewijzen leveren 
diffault zie: default 
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dilatoir vertragend 
dilay uitstel, vertraging 
diminueren verminderen, antwoorden op een specificatie van kosten 
discoursen uitspraken, discussies 
discretie hier: beoordeling 
discretie hier: opvatting, mening, oordeel 
disponeren beschikken, oordelen 
dispuut onenigheid, twist 
distincte verschillende, onderscheidene 
distribueren verdelen, doen toekomen 
domicilium citandi een adres, waarop men gedagvaard kan worden, een juridisch 

adres 
duplycq, dupliek reactie van de gedaagde op de repliek van de eiser 
effectief daadwerkelijk 
effectuele voldoening, 
ter 

tot aan de datum waarop de gevorderde som daadwerkelijk wordt 
voldaan 

electie verkiezing 
emaneren uitgeven, vaststellen van een officieel stuk 
employeren gebruiken, benutten 
entameren in werking te stellen 
erigeren oprichten, opstellen 
examineren onderzoeken 
excederen teboven gaan 
exceptie uitzondering, hier: reden voor een gedaagde om niet te 

antwoorden op een eis 
excessief buitenmatig 
excipient gedaagde, die meent niet te hoeven antwoorden op een eis 
excipieren om redenen niet antwoorden op een eis 
executabel invorderbaar 
executie tenuitvoerlegging van een vonnis 
exerceren uitoefenen 
exhiberen tonen 
expensis, cum met (veroordeling tot het betalen van) de kosten van het proces 
expresselijk nadrukkelijk 
expressie uitdrukking, toelichting 
extract uittreksel 
extraordinaris buitengewoon 
facilitering vergemakkelijking 
fiat accoord 
fidei commis verplichtingen op grond van een erfenis 
filiale op grond van familierelatie 
fonderen baseren, gronden 
fourneren leveren 
gaarboek belastingregister 
gaarder belastingontvanger, -inner 
Gecommitteerde Raden „ dagelijks bestuur‟  van het Gewest Holland 
gehengen toestaan 
geinsinueerde iemand aan wie een eis is aangezegd 
gemeenlandskosten belastingen 
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gemengder voor gemeenschappelijk, niet gespecificeerd bezit van een perceel 
onroerend goed 

gerequireerde gedaagde, die oorspronkelijk eiser was 
gesubstitueerd plaatsvervangend 
goede mannen schepenen 
hinc inde wederzijds 
hond, hont 1/6 morgen ofwel 100 roeden, ca. 0,142 ha 
ilico terstond, direct 
illusoir bespottelijk 
impetrant eiser 
imployeren presenteren, verstrekken 
impostmeester belastingontvanger 
in cas van in het geval van 
in facie ecclesia ten overstaan van de kerkelijke gemeente 
in juditio in gerechte 
in state tijdelijk opgeschort, verdaagd 
inclineren geneigd zijn 
indemneren schadeloos houden, garanderen 
injungeren opleggen 
injureren beledigen, kwetsen 
injurieus beledigend 
inpertinent onbehoorlijk, ongepast 
insereren invoegen 
insinuant aanzegger 
insinueren aanzeggen 
insolvent niet in staat om te betalen 
instantie stap in een juridische procedure 
instrument officieel document 
insuffisantie onvolledigheid 
interdicent iemand die een ander iets wil doen verbieden 
interdiceren verbieden 
interdictie verbod 
interiment voorlopige instandhouding 
interpellatie verzoek, aanspraak 
interrogatorie verhoor 
intervenieren optreden namens een ander 
intresse 1. rente  2. belang 
invectief uitvarend, onstuimig 
Jacob, Sint datum: 25 juli 
judicatiaire de juridische aspecten 
jurisdictie rechtsgebied 
justificatie erkenning, goedkeuring 
justificeren rechtvaardigen 
kavelcedulle akte van deling 
keur politieverordening 
klein zegel het te betalen zegelrecht voor de officiele teboekstelling van een 

vonnis of ander juridisch stuk 
kohier register van belastingaanslagen 
lecture tijd om te lezen 
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legitieme portie deel van een erfenis, dat kinderen wettelijk altijd van hun ouders 
erven 

licentieus smadelijk 
limitatie begrenzing 
lite, in juridisch gezien 
litigant ruziemaker, querulant 
lootcedulle akte van boedelscheiding 
maagschap familieverband 
manquement tekortschieten 
maritaal huwelijks 
memoriale specie gespecificeerde nota 
memorie akte 
mergen zie: morgen 
merite belang 
middelertijd ondertussen 
minuteren afschrijven 
misse mest 
mitsgaders alsmede 
moeie tante 
morgen oppervlaktemaat, ca. 0,85 ha 
morgengelden polderbelastingen 
naasten, sinnen gebruik maken van het recht om als eerste onroerend goed te 

mogen verwerven 
naasting het recht om als eerste aanspraak te maken op de verkrijging van 

onroerend goed 
namptissement het bij het gerecht in bewaring geven van de gevorderde geldsom; 

ook: consignatie 
namptisseren een gevorderde som voorlopig bij het gerecht in bewaring geven; 

ook consigneren 
neffens bij, naast 
nomine uxoris namens zijn echtgenote 
non-comparitie niet-verschijning 
nopende betreffende 
notelen notulen, officieel verslag van een bijeenkomst 
notelgelt bedrag, dat de secretaris ontving voor het maken van het 

procesverslag 
notificeren kennisgeven 
notoirie betreffende zaak 
nullite nietigheid 
obligatie (notariaal) (notariele) akte van geldlening 
obtineren verstrekken 
occuperen bezig zijn 
oirconde, ter oorkonde ter officiele vaststelling 
omslag de hoofdelijke verdeling van de dorpskosten over de inwoners 
onder inventaris volgens een overzicht of lijst 
ongeboden koop onderhandse koop 
onmondig minderjarig, onder toezicht van een voogd 
op pene van  op straffe van 
opdracht hier: overdracht 
oplegging betaling 
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ordine, bij dientengevolge op formele grond 
ordonnantie verordening, reglement 
ordonneren gelasten 
overdaging dagvaarding 
pactum antenupsiale huwelijksvoorwaarden 
parsisteren zie: persisteren 
pendente lites hangende het proces 
pene straf 
percipieren winnen, genieten 
peremptoir aan een uiterste termijn gebonden 
persisteren aanhouden, vasthouden aan 
personam standi in 
judicio 

in een juridische procedure betrokken 

Pieter ad Cathedram, 
Sint 

datum: 22 februari 

Pieter, Sint datum: 29 juni 
plakkaat officieel reglement of verordening 
possesseur bezitter 
possideren bezitten 
postuleren optreden, bedienen 
practisijn advocaat 
pre-advertentie vooraankondiging 
preferentie recht van voorkeur 
prefigeren van tevoren vaststellen 
prejuditie nadeel 
presentatie uiting van de eis, voorstel 
pretens gepretendeerd, beweerd 
principaal belangrijkste borg, eerste borg 
priseren in beslsg nemen 
pro deo “voor God”, gratis 
pro tutore gesseren als voogd optreden 
proclamatie afkondiging 
procreeren verwekken 
procuratie volmacht 
proffijt voordeel 
proponent beroepbare predikant 
proponeren voorstellen 
provenuen opbrengsten 
provisie, bij provisie voorlopig, ook voorlopige beschikking 
provit inscriptis volgens het geschrevene 
purge zuivering van verstek 
purgeren een verstek officieel doen opheffen 
qualite hoedanigheid 
quohier zie: kohier 
ratificeren formeel vaststellen 
recollement opnieuw voorlezen van een getuigenverklaring of tonen van een 

bewijs om vast te stellen of getuige bij zijn verklaring blijft 
reconventie tegeneis op een oorspronkelijke eis (eis in conventie) 
recusatie niet erkennen van rechters 
refereren verwijzen, zich voegen naar 
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refonderen opnieuw onderbouwen 
reformant bezwaarmaker, appellant 
reformatie herziening van een vonnis 
refuys weigering 
rejectie verwerping, afwijzing 
rekwestrant verzoeker, indiener van een verzoekschrift 
relatie verslag van een deurwaarder van een door hem gedaan exploit 
relivement ontheffing 
renuntiatie het afstand doen 
renuntieren van 
productie 

het afstand doen van het leveren van getuigenverklaringen of 
bewijzen 

renvoyeren ad 
superiorem judicem 

doorverwijzen naar een hogere rechtbank 

repliceren antwoorden 
replycq, repliek reactie van de eiser op het antwoord van de gedaagde op zijn eis 
reprocen beschuldigingen 
repudieren afstand doen, achterlaten 
request civile verzoek tot herziening  
requestrant zie: requirant 
requirant eiser, die voorheen gedaagde was 
resolutie besluit 
resolveren besluiten 
responsieven antwoorden op een verhoor 
retardement vertraging 
retro-akte voorgaande akte 
revenuen inkomsten 
reverentelijk eerbiedig 
salvatie  teweerstelling tegen getuigenissen 
salvo justo calculo behoudens onjuiste berekeningen 
schifting scheiding 
schouwboeten boetes, opgelegd op de periodieke polderschouw 
schutten tegenhouden van een huwelijk 
secluderen uitsluiten 
sententie vonnis 
separeren scheiden 
sinnen zie: naasten 
solemneel plechtig 
solemnisatie  plechtige vastlegging of uitvoering 
solliciteur-militair aanklager van de krijgsraad 
solutum het betaalde 
Spaarndamsgeld belasting, geheven ten behoeve van het onderhoud van de sluizen 

bij Spaarndam door het Hoogheemraadschap Rijnland 
specteren lopen, strekken 
spruitende voortkomend, als gevolg van 
stad houden in stand houden, van kracht laten 
stipulatie voorwaarde 
subjecteren ondergeschikt zijn aan 
submitteren ondergeschikt maken aan 
suffisant, suffisantelijk voldoende 
suppositie veronderstelling 
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supppliant indiener van een verzoekschrift, rekwestrant 
surchantie uitstel 
surrogatie plaatsvervanging 
surrogeren vervangen 
sustenteren onderhouden 
sustineren volhouden 
taxatie en moderatie beoordeling 
ten fine met het doel 
ten principale in hoofdzaak, in het uiteindelijk vonnis 
tevreden zijn hier: bereid zijn 
tutor voogd 
usufructuaris vruchtgebruiker 
ut supra als boven 
vehemente heftige 
venducedulle proces-verbaal van openbare verkoop 
vendue (het recht tot het houden van) veiling 
veniam agendi toestemming om een proces te voeren tegen naaste familieleden 
vermogens volgens 
verongelden belasting heffen 
verponding gewestelijke belasting op onroerend goed 
verstek niet voldoen aan de oproep om in gerechte te treden, formele 

afwezigheid 
vierschaar rechtbank, letterlijk een door vier touwen omgeven gebied, 

waarbinnen de rechtspraak werd uitgeoefend 
vigileren in gedachte opkomen 
vijfdehalf vier en een half 
vleselijke conversatie geslachtsgemeenschap 
Vrouwenlichtmis Maria Lichtmis, datum: 2 februari 
weeskamerrecht met betrekking tot de bevoegdheden van schout en weesmannen, 

die als voogden optraden in geval er wezen of halve wezen waren, 
waarbij de ouders geen aparte voogd hadden aangesteld 

weet zie: buitenweet 
wijders verder, voorts 
willig decreet overdracht van goederen op grond van een vonnis van het gerecht 
zesdehalf vijf en een half 
zout- en zeepgeld accijns op het gebruik en de verkoop van zout en zeep 
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1675 
 
 

Schepenen: 
 

Gijsbert  Jansz Gravesteijn 
Jacob Dircksz Boij 

Jacob Claesz Blonck 
Anthonis Gijsbertsz Schijff 

en 
Jan Pietersz Verrijn.   
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 Rechtdach,  gehouden den 

 XIII martii anno 1675 
 
 
  

Balbian 

 

Claes Jansz Isenhout, eysscher contra Maerten  

Saertsz Cos, gedaechde, om betalinge van hondert 
ende vijff gulden over drie jaren renten, yder tot 
vijff en dartich gulden, van twee distincte losrente- 
brieven, d‟ eene van sestien gulden „s jaers,  
verschenen den 23en aprilis anno 1672, 1673 ende 
1674 ende d‟ ander van negenthien gulden „s jaers, 
verschenen den 1en mey anno 1672, 1673 ende 1674, 
vermogens de respective besegeltheden, daervan  
zijnde,  deselve te kennen ofte ontkennen; 
concludeert tot condemnatie ende bij provisie  
namptissement van deselve somme cum expensis. 
  
 

 Balbian voor den eysscher,  alsoo den gedaechde niet en compareert  

 nochte procureur gemacht van sijnentwegen, versochte deffault. 
 

 Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

 gedaechde adjudiceren den eysscher ‘t 1e deffault 
 en admissie tot een tweede citatie. 
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Puttershouck 

 

Adriaen Leendertsz Claren voor hemselven ende de rato  

caverende voor Pieter Leendertsz Claren, sijnen broeder,  
ende Johannes Hoogenboom als getrouwt hebbende Maria 
Leenderts Claren, in dier qualite eysscher ende arrestant  
op soodanige penningen als berustende zijn onder Cornelis  
Jansz van der Snoeck als cooper van de landen van Aeltjen  
Claesdr zaliger, toebehoorende ofte daer schuldich is voor 
te verantwoorden Joost Jorisz Visscher als erfgenaam van  
de voorszeyde Aeltjen Claes, omme daeraen te verhalen de  
somme van tweehondert twee en dartich gulden, twaelff  
stuyvers, acht penningen, als haer, eysschers, over geleverden  
hennip is competerende;  concluderende tot decretatie van 
„t voorszeyde arrest mitsgaders tot condemnatie van de  
geëyschte penningen ende dat de gearresteerde penningen  
daervoor verclaert sullen werden executabel, alsmede dat  
een gerechtelijcke buyteweet aen den voornoemde Joost  
Jorisz, woonende ter Gouda, besteet te werden. 
 

 D‟ eysschers versoecken datter een gerechtelijcke weet zal werden  

  besteet, midts middellertijt stadt houdende „t voorszeyde arrest. 
 

 Gijsbert Puttershouck heeft deselve aengenomen 

 voor 1 – 12 – 0. 
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D‟ erfgenamen van Neeltjen Huijberts van der Laen,  

eysschers contra Jan Dircksz Gravesteijn, gedaechde,  
om oplegginge ende aflossinge van driehondert gulden 
capitaels als reste van meerder somme,  metten 
intresse van dien jegens drie gulden seven stuyvers 
acht penningen van „t hondert in „t jaer, „t sedert den  
1en september 1670 ter effectuele voldoeninge toe,  
vermogens de obligatie; 
concludeert tot kennen ofte ontkennen, voorts  tot  
condemnatie ende bij etcetera,  cum expensis. 
 

 Den gedaechde versoeckt copie. 
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D‟ erfgenamen van Huijch Dircksz van der Blom,  eysschers,  

contra Jan Dircksz Gravesteijn, gedaechde,  om oplegginge van 
een obligatie als reste van meerder somme, noch inhoudende  
een somme van tweehondert gulden capitaels metten intresse 
van dien sedert den 2en februari 1673 off ter effectuele oplegginge  
toe tegens drie gulden vijff stuyvers van „t hondert in „t jaer,  
vermogens d‟ obligatie daervan sijnde ende waervan hem copie  
authentyck, mitsgaders van den eysch bij de citatie, is thuys  
gesonden; 
concludeert tot condemnatie van dien ende bij provisie tot 
namptissement cum expensis. 
 

 De gedaechde versoeckt copie. 

 

 D‟ eysschers seggen, dat hem bij de citatie niet alleen copie uyt den 

 eysch, maer oock copie uyt de obligatie, bij de citatie, is thuys gesonden;  
 dat oversulcx het versoeck hem sal werden ontseyt ende alsoo den 
  gedaechde niet en compareert nochte procureur gemachticht van  
 sijnentwegen, versoeckt deffault ende voor „t proffijt van dien provisie  
 van namptissement. 
 

Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, adjudiceren d’ eysschers ‘t 1e deffault ende 
condemneren den gedaechde de geëyschte tweehondert 
gulden capitael metten intresse van dien aen de 
eysschers bij provisie te namptiseren onder cautie de 
restituendo indien ten principale verstaen mochte 
werden te behooren. 

 

Pietertje Goosens, wedue wijlen Willem Woutersz van  

Leeuwen, eysscherce contra Maerten Corsz, gedaechde, 
om betalinge van een en dartich gulden over een jaer 
lanthuyr, verschenen Sint Petri 1673; 
concludeert tot condemnatie van dien ende bij provisie 
tot namptissement cum expensis. 
 

 Den gedaechde versoeckt dat hij staende vierschaer jegens d‟ eysscherce  

 mach werden gehoort ende verclaert  mede, voor soo ver hem aengaet,  
de saeck aen „t collegie te verblijven. 

 

 Schepenen, alvoorens te disponeren, ordonneren  

 parthijen te compareren voor twee schepenen uyt  
 het collegie op toecomende rechtdach des
 voormiddachs de clocke thien uyren op hoope  
 van accoort. 
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Van Eijck 

 

Arien Maertensz Ravesteijn, backer tot Boscoop, eysscher 

contra Jan Maertensz Randenburgh, gedaechde, om betalinge 
van vijff en dartich gulden, vijff stuyvers, spruytende over  
leverantie van geleverde waren volgens d‟ aenteyckeningen; 
concludeert tot condemnatie van dien  ende bij etcetera  
cum expensis. 
 

 Van Eijck voor den eysscher, alsoo den gedaechde niet en compareert, 

 versoeckt het eerste deffault met het proffijt van dien volgens  
 d‟ ordonnantie. 
 

 Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

 gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t 1e deffault en  
 admissie tot een tweede citatie. 
 
 

Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de wedue 

en erfgenamen van Maerten Woutersz Hofflant, gedaechdens,  
om bij den gedaechde te dienen offte renunchiëren van  
productie. 
 

 Puttershoeck voor den gedaechdens seyt, dat haer van den eysscher tot 

 desen dage noch geen copie uyt sijn proceduren is gelevert;  
 versoeckt derhalve alsnoch daervan copie. 
 

Van Eijck seyt, dat bij den eysscher is gedient van bewijs onder  

inventaris ende dat hij tevreden is binnen den tijt van acht dagen met  
den  gedaechde te wisselen van stucken op pene van versteck; 
versoeckt oversulcx, dat hem, gedaechde, zal werden geordonneert, ilico 
insgelijcken te dienen van bewijs en op den voorgestelden tijt te 
wisselen. 

 

 Puttershoeck, dat het gedicteerde van den eysscher is inpertinent, alsoo  

 hij ons noch geen copie off visie van sijn bewijs en heeft overgelevert,  
 dat dienvolgende hem „ tselve zal werden ontseyt. 
 

 Van Eijck persisteert bij sijn geteyckende. 

 

 Puttershoeck ut supra. 

 

 Schepenen consenteren den gedaechde sijn  

 versoeck van copie. 
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   Rechtdach den XXIIII april 1675 

 

Balbian 

 

Claes Jansz Isenhout, eysscher contra Maerten Saertsz  

Cos, gedaechde, op een tweede citatie. 
 

 Balbian voor den eysscher, alsoo den gedaechde niet en compareerde   

 nochte procureur  gemachticht  van  sijnentwegen, versochte „t IIe 
 deffault ende voor „t proffijt van dien namptissement van de geëyschte   
 penningen. 
 

Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, adjudiceren den eysscher IIE  deffault ende 
condemneren den gedaechde de geëyschte hondert en 
vijff gulden in den eysch vermelt aen den eysscher bij 
provisie te namptisseren onder cautie de restituendo 
indien ten principale verstaen mochte werden te 
behooren. 

 
 
Jan Cornelisz Stolck, eysscher ende arrestant op soodanige 

penningen als berustende sijn onder Cornelis Jansz Stolck, 
toebehoorende ende daer schuldich is voor te verantwoorden  
Joost Jorisz Visscher, woonende ter Gouda, sijnde de 
voorszeyde penningen den voornoemde Joost Jorisz aengecomen 
door overlijden van Aeltjen Claes omme daeraen te verhalen  
eerstelijck een somme van een hondert ses en sestich gulden, 
twee stuyvers , met den intresse van dien jegens vier ten hondert 
in „t jaer, „t sedert het overlijden  
 

{vervolg op volgende pagina} 
 
 

Balbian voor den eysscher en arrestant versoeckt decretatie van 

„t gedane arrest ende datter een rechtelijcke buyteweet aen den 
voornoemde Joost Jorisz zal werden besteet. 

 

 Schepenen decreteren ‘t arrest en admitteren een  

 buyteweet. 
 

  Aengenomen bij Gijsbert  

  Puttershoeck voor 1 – 16 – 0. 
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van de voornoemde Aeltjen Claes ter effectuele voldoeninge toe;  
noch een somme van tweehondert gulden metten intresse van dien  
als vooren naer beloop des tijts, dewelcke de voornoemde Joost  
Jorisz als enige principael onder behoorlijcke renunchiatie 
aengenomen ende belooft heeft te betalen voor Willem Joosten 
Visscher ende Pieter Joosten Visscher, sijnen zoon, vermogens  
de respective obligatiën daervan zijnde; 
ende noch een somme van acht en vijftich gulden achtien stuyvers 
over hennip aen den voornoemde Joost Jorisz gelevert, vermogens 
het register;  
concludeert tot decretatie van „t voorszeyde arrest, wijders tot  
condemnatie ende bij provisie namptissement van de voorszeyde 
respective somme ende dat de voorszeyde gearresteerde penningen  
daervooren verclaert sullen werden executabel, versoeckende datter  
een rechtelijcke weet aen den voornoemde Josot Jorisz zal werden  
besteet. 
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Van Eijck 

 

Arien Maertensz Ravesteijn, backer tot Boscoop, eysscher  

contra Jan Maertensz Randenburgh, gedaechde, om tweede 
deffault te sien begeeren. 
 

 Compareerde in juditio Cornelis Maertensz Randenburgh, 

 interveniërende voor sijn broeder, confesseerde de schult ende 
 versochte surchantie van executie ter discretie van den rechteren. 
 

Van Eijck voor den eysscher accepteert de confessie van de schult; 

versoeckt daerop  condemnatie cum expensis. 
   

Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse van de 

schult, condemneeren den gedaechde den geëyschte 
vijff en dartich gulden, vijff stuyvers 
in den eysch vermelt aen den eysscher te betalen op 
den eersten november deses jaers 1675, midts 
stellende suffisante cautie ende condemneren 
denselven mede in de costen van desen processe tot 
taxatie ende moderatie van schepenen alhier. 

 

 
Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de weduwe  

en erffgenamen van Maerten Woutersz Hofflant, gedaechdens. 
 

Den eysscher produceert attestatie, beleden bij Pieter van Dalen, ende 

versoeckt dies onvermindert appoinctement, waarbij parthijen beneffens 
den voornoemde Van Dalen geordonneert wert te compareren voor den 
schout en twee van den gerechte. 

 

Jacob Puttershoeck versoeckt copie en in cas van appoinctement midts 

„ tselve geschiet tot costen van den requirant. 
 

Schepenen ordonneren parthijen te compareren 

neffens Pieter Jansz van Dalen voor schout en 
twee schepenen op woensdach toecomende, wesende 
 den 1en mey deses jaers 1675 , des naermiddaechs de 
clocke drie uyren op hoope van accoort. 



10  Vierschaarboek 1675-1734 

 

De weduwe van Werbout Dircksz, eysscherce contra 

Cornelis Dircksz Gravesteijn als principael ende Jan 
Dircksz Gravesteijn als borge ende mede principael,  
midts d‟ een voldoende d‟ ander bevrijt zal zijn, gedaechdens, 
om betalinge van driehondert gulden capitael met d‟ intresse 
van dien a tempore more ter effectuele voldoeninge toe  
vermogens d‟ obligatie daervan sijnde; 
concludeert tot kennen ofte ontkennen van deselve,  
wijders tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement 
van de voorszeyde somme cum expensis. 
 

 De gedaechdens consenteren in de condemnatie en versoecken  

 surchantie van executie den tijt van anderhalff jaer. 
  

Van Eijck voor d‟ eysscherce accepteert de bekentenis van de schult, 

versoeck daerop condemnatie cum expensis, sustineert datter geen 
surchantie en valt. 

 

Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse van de 

schult, condemneren de gedaechdens de geëyschte 
driehondert gulden capitael metten intresse vandien 
aen de eysscherce te betalen op den 25en december 
deses jaers 1675, sijnde Kersmisse, ende condemneren 
deselve mede in de costen van desen processe tot 
taxatie en moderatie  van desen edele gerechte. 
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De wedue van Werbout Dircksz zaliger, eysscherce contra Cornelis  

Jacobsz Houck,  gedaechde, om betalinge van vierhondert gulden 
capitael met de intresse van dien naer luyden van de obligatie, 
a tempora morae ter effectuele voldoeninge toe.  
D‟ eysscherce concludeert tot kennen  ofte ontkennen van deselve,  
wijders tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement van 
 „t geëyschte, cum expensis. 
 

 Den gedaechde consenteert in de condemnatie en versoeckt surchantie  

 van executie den tijt van negen maenden. 
 

 Van Eijck accepteert, versoeckt en sustineert als in de voorgaende 

 zaken. 
 

Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse van de 

schult, condemneren den gedaechde de geëyschte 
vierhondert gulden capitael metten intresse van dien 
aen de eysscherce te betalen op den 25en december 
deses jaers 1675, sijnde Kersmisse, ende condemneren 
denselven mede in de costen van desen processe tot 
taxatie ende moderatie van desen edele gerechte. 

 
 
Deselve wedue, eysscherce contra Catharina Aerts Heij, wedue ende  

boedelhouster van Leendert Aertsz van Leeuwen zaliger, gedaechde,  
om betalinge van driehondert gulden capitael metten intresse van dien 
a temporae morae ter effectuele voldoeninge toe. 
D‟ eysscherce concludeert tot kennen ofte ontkennen van deselve,  
wijders tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement van 
 „t geëyschte cum expensis. 
  

 De gedaechdesse consenteert in de condemnatie en versoeckt surchantie  

 van executie den tijt van een jaer. 
 

 Van Eijck als in de voorgaende sake. 

 

 Schepenen, gehoort hebbende de bekentenis van de  

 schult, condemneren de gedaechdesse de geëyschte  
 driehondert gulden capitael metten intresse van dien  
 aen de eysscherce te betalen op den 25en december  
 1675, sijnde Kersmisse, midts stellende suffisante  
 coutie ende condemneren deselve mede in de costen  
 van desen processe tot taxatie en moderatie van desen  
 edele gerechte. 
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Deselve wedue, eysscherce contra de kinderen ende  

erffgenamen van Jan Jacobsz van Claverenvelt, gedaechdens,  
om betalinge van vijffhondert gulden capitael metten intresse 
van dien a tempora morae ter effectuele voldoeninge toe  
vermogens d‟ obligatie daervan sijnde.  
D‟ eysscherce concludeert tot kennen ofte ontkennen van deselve,  
wijders tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement  
van de geëyschte somme cum expensis. 
 

 De gedaechde versoeckt ut supra. 

 

 Van Eijck ut supra. 

 

 Schepenen ut supra. 

 

 
Deselve wedue, eysscherce contra Annitje Jacobs van der 

Houck, wedue ende boedelhouster van Cornelis Pietersz van  
der Laen zaliger, gedaechdesse, om oplegginge van hondert gulden 
capitael metten intresse volgens d‟ obligatie  daervan zijnde a  
tempora mora ter effectuele voldoeninge toe.  
D‟ eysscherce concludeert tot kennen ofte ontkennen van deselve  
obligatie, wijders tot condemnatie ende bij provisie tot namptisssement  
van „t geëyschte cum expensis. 
 

 Van Eijck voor d‟ eysscherce, alsoo de gedaechdesse niet en compareert,  

 versoeckt diffault ende voor „t proffijt van dien namptissement, alsoo  
 copie nevens de citatie is gelevert. 
 

Schepenen, vermidts de non-comparitie van de  

gedaechdesse, adjudiceren de eysscherce 1en  
deffault en condemneren de gedaechdesse de geëyschte 
hondert gulden capitael metten intresse van dien aen 
de eysscherce bij provisie te namptisseren onder 
cautie de restituendo indien ten principale verstaen 
mochte werden te behooren. 
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G. Puttershoeck 

 

Arien Leendertsz Claren cum sociis, soo hij ageert, eysscher  

ende arrestant op soodanige erffportie als onder Cornelis Jansz  
van der Snoeck als cooper van de lande van Aeltjen Claesdr zaliger 
berustende zijn, daer schuldich is voor te verantwoorden Joost  
Jorisz Visscher als erffgenaam van de voorszeyde Aeltjen Claes 
ende dienvolgende overgedaechde van „t voorszeyde arrest omme  
daeraen te verhalen de penningen in den eysch vermelt, omme  
t‟ antwoorden. 
  

 D‟ eysscher, alsoo de gedaechde niet en compareert nochte procureur  

 gemachticht van sijnentwegen, versoeckt deffault ende voor „t proffijt  
van dien provisie van namptissement, mitsgaders dat de gearresteerde 
penningen voor „t geëyschte verclaert sullen werden executabel. 

 

Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, adjudiceren d’ eysscher ‘t 1en deffault ende 
condemneren den gedaechde de geëyschte tweehondert 
twee en dartich gulden, twaelff stuyvers, acht 
penningen aen den eysscher bij provisie te 
namptiseren onder cautie de restituendo indien ten 
principale verstaen mochte werden sulx te behooren, 
verclaren mede de gearresteerde penningen 
daervooren verbonden ende executabel. 

 

 
Jacobus van den Bogardt, eysscher ende arrestant op soodanige  

penningen als onder Cornelis Jansz van der Snoeck over coop van 
de voorszeyde landerijen berustende sijn, omme daeraen te verhalen  
de somme van vier en twintich gulden, drie stuyvers over geleverde 
waren vermogens „t bouck, daer schuldich is voor te verantwoorden  
Joost Jorisz Visscher, overgedaechde van „t voorszeyde arrest; 
concludeert tot condemnatie van dien ende bij provisie tot namptissement  
cum expensis. 
 
  

 D‟ eysscher versoeckt ut supra. 

 
   

 Schepenen ut supra. 
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D‟ erffgenamen van Neeltjen Huijberts van der Laen,  

eysschers contra Jan Dircksz Gravesteijn, gedaechde,  
om t‟  antwoorden. 
 
 

 Den gedaechde consenteert in de condemnatie, versoeckt surchantie 

 van executie den tijt van twee jaren. 
 

 D‟ eysschers accepteren de gedane presentatie ende versoecken daerop  

 condemnatie, midts stellende suffisantecautie volgens d‟ ordonnantie. 

 
Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse van de 
schult, condemneren den gedaechde de geëyschte 
driehondert gulden capitael metten intresse van dien 
aen de eysschers te betalen op den 1en mey anno 1677 
midts stellende suffisante cautie en condemneren den 
gedaechde mede in de costen van desen processe tot 
taxatie en moderatie van desen edele gerechte. 
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  Rechtdach, gehouden den 8en meye 

  anno 1675. 
 

Balbian 

 

Jan Cornelisz Stolck, eysscher ende arrestant, contra Joost  

Jorisz Visscher, overgedaechde ende geïnsinueerde van arrest.  
Den eysscher ende arrestant doet eysch en concludeert als op den 
voorgaenden rechtdach. 
  

 Balbian voor den eysscher ende arrestant, alsoo de overgedaechde ende  

 geïnsinueerde van arrest niet en compareert nochte procureur van 
 gemachticht van sijnentwegen, versoeckt  deffault. 
 

 Schepenen adjudiceren d’ eysscher ende  

 arrestant sijn versochte deffault. 
 

G. Puttershoeck 

 

Cornelis Dircksz als erfgenaam van Arien Dircksz, sijnen schoonvader,  

eysscher ende arrestant op soodanige penningen als onder Cornelis 
Jansz van der Snoeck als cooper van de lande van Aeltjen Claes zaliger  
berustende sijn, daer schuldich is voor te verantwoorden Joost Jorisz 
Visscher als erffgenaam van deselve Aeltjen Claes, omme  daeraen te  
verhalen de somme van hondert gulden metten intresse van dien, vermogens 
d‟ obligatie daer- 

(vervolg op volgende pagina) 
 
 
 

 Puttershoeck voor den eysscher en arrestant  versoeckt decretement van  

 „t gedane arrest. 
 

 Schepenen decreteren ‘t arrest. 
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van sijnde; 
concludeert tot decretement van „t voorszeyde arrest  
mitsgaders tot condemnatie van dien ende dat de 
gearresteerde penningen daervoor verclaert sullen 
werden executabel cum expensis. 
 
 
 
 

Aeltjen Cornelis ende d‟ erffgenamen van Willem Pietersz, in 

Blommendal, eysscherce ende arrestante op deselve penningen  
daer mede schuldich is voor te verantwoorden denselven Joost 
Jorisz Visscher, omme daeraen te verhalen de somme van tsestich 
gulden over geleverden hennip vermogens d‟ aenteyckening;  
concludeert ut supra. 
 
 

 Puttershouck ut supra. 

 

 Schepenen ut supra. 
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Van Eijck 

 

Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de wedue en  

erffgenamen van Maerten Woutersz Hofflant, gedaechdens,  
om voort te procederen. 
 
 

 Puttershoeck versoeckt alsnoch copie uyt het  geproduceerde en dach  

 om mede te dienen, is „t noot. 
 
 
 

De wedue van Werbout Dircksz, eysscherce contra Annitje Jacobs  

Houck, gedaechdesse, om het IIe deffault te sien begeren. 
 
 

Florens Leendertsz Cats en Pieter Cornelisz van der Laen, 

interveniërende voor Annitje Jacobs Houck, bekennen de schult en 
versoecken „t geëyschte te mogen betalen binnen een jaer. 

 

 Van Eijck voor d‟ eysscherce accepteert de bekentenis van de schult, 

 versoeckt daerop condemnatie cum expensis, sustineert datter geen  
 surchantie behoort te vallen. 
 

 Parthijnen parsisteren. 

 

Schepenen, gehoort hebbende de bekentenis van de 

schult, condemneren de gedaechdesse de geëyschte een 
hondert gulden capitael metten intresse van dien aen 
de eysscherce te betalen op den 25en december deses 
jaers 1675 midts stellende suffisante cautie ende 
condemneren deselve mede in de costen van desen 
processe tot taxatie en moderatie  van desen edele 
gerechte. 
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Idem als procureur van de weduwe van Werbout Dircxsz, 

eerst eysscher ende nu declarant, contra Cornelis Dircksz 
Gravesteijn, gedaechde, omme ut supra. 
 

 In state bij d‟ eysscher op versoeck van des gedaechdens broeder. 



19  Vierschaarboek 1675-1734 

 

  Rechtdach, gehouden den XXIXen  

  meye anno 1675 
 

Van Eijck 

 

Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de wedue  

mitsgaders de voochden van de kinderen van Maerten 
Woutersz Hofflant, gedaechdens, om te renunchiëren  
van productie. 
 
  

Puttershoeck voor de gedaechde versoeckt recollement van des 

eysschers geproduceerde. 
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Huijbert Jansz Kannitjen als mede-erffgenaem van  Pieter 

Jansz Kannitjen, in dier qualite arrestant op alle soodanige 
penningen als Marritjen Geenen, wedue van Gijsbert Jansz  
zaliger ende desselffs kinderen bevonden sullen werden bij 
sententie van preferentie te competeren, ter sake sijluyden  
als mede-erfgenamen van Pleuntjen Jans zaliger, spreeckende  
hebben een brieff,  inhoudende noch vijff en twintich hondert  
gulden capitael tot lasten van Annitjen Pieters Swart, wedue  
wijlen Joris Jansz Goutcade, specialijck op ses mergen twee  
hont lant bevesticht, die bij de heer vyce-admirael Johan den 
Haan sijn gecocht ende bij willich decreet ontfangen, ende zulcx 
eysscher ende deselve weduwe en kinderen van den voornoemde  
Gijsbert Jansz ter defentie van dien, gedaechdens, omme daeraen  
te verhalen de somme van seshondert gulden metten intresse van  
dien volgens d‟ obligatie „t sedert meye 1674 off ter effectuele 
voldoeninge toe. 
D‟ eysscher concludeert tot decretatie van „t gedane arrest ten  
uyteynde van de zake, wijders tot condemnatie ende bij provisie  
tot namptissement van de geëyschte somme ende dat de 
gearresteerde penningen daervooren verclaert sullen werden  
verbonden ende executabel cum expensis. 
 

Compareerde in juditio Marritje Geenen voor haerselven ende Cornelis 

Cornelisz als voocht over hare kinderen, dewelcke confesseerde de 
schult in den eysch geroert, ende verclaerde te consenteren, dat bij den 
eysscher de geëyschte somme mette costen uytte penningen alhier 

 geconsigneert sullen ontfangen werden. 
 

 Van Eijck voor den eysscher versoeckt dienvolgende decretatie en  

 condemnatie cum expensis. 
 

Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse van de 

schult mitsgaders ‘t gedragen consent, condemneren 
de gedaechdens de geëyschte penningen op te leggen 
en te betalen cum expensim; verclaren de 
gearresteerde penningen daervooren verbonden ende 
executabel. 
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Elijsabeth Huijbertsdr, wedue van Jaspert Anthonisz Teckop,  

woonende tot Haestrecht, arrestante op alle soodanige penningen  
als berustende sijn onder Neeltjen Meesen, wedue van Claes Jacobsz 
Biesenaer, ende Mees Claesz Biesenaer, desselffs soon, toecomende  
ende daer schuldich is voor te verantwoorden Adriaen Gijsbertsz, 
woonende ter Gouda, in qualite als mede-erffgenaem van Jeroenimus  
Willemsz zaliger ende oversulcx eysschers contra denselven Adriaen 
Gijsbertsz ter deffentie van dien, gedaechde ende de voornoemde 
Neeltjen Meesen mitsgaders Mees Claesz Biesenaer, indien zij haer 
parthije wilden maken, mede gedaechdens en defendanten. 
D‟ eysscherce concludeert tot decretatie van „t gedane arrest ten  
uyteynde van de saeck, wijders tot condemnatie ende bij provisie  
etcetera van  tweehondert elff gulden, veerthien stuyvers, spruytende  
per reste ende over coop ende leverantie van hennip vermogens „t  
register ende dat de gearresteerde penningen daervooren verclaert  
sullen werden executabel cum expensis. 
 

Van Eijck, vermidts de non-comparitie van Neeltjen Meesen, weduwe 

van Claes Jacobsz Biesenaer ende Mees Claesz, desselffs soon, versoeckt 
in haer regardt deffault met proffijt van dien als naer rechten ende 
wijders decretatie  van „t gedane arrest ten uyteynde van de saeck ende 
admissie tot het besteden van een buyteweet. 

 

Schepenen, vermidts de non-comparitie van Neeltjen 

Meesen, weduwe en Mees Claesz, adjudiceren 
d’ eysscherce ‘t eerste deffault met proffijt van dien als 
naer rechten ende decreteren ‘t voorszeyde arrest ten 
uyteynde van de zaeck ende admitteren een buyteweet. 

 

‘t Notelgelt betaalt tot desen dage toe. 
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Puttershouck 
 
Abraham Elslandt, brandewijnvercooper binnen der stede 

van der Goude, eysscher ende arrestant op soodanige penningen 
als onder Claes den Biesenaers weduwe ende Mees Claes 
berustende sijn, wegens seeckere erffportie dewelcke Leendert  
Willemsz, mede woonende te Gouda, van Jeroenijmus Willemsz  
boedel is competerende omme daeraen te verhalen de somme  
van negenthien gulden over geleverde brandewijnen ende  
gedistilleerde wateren vermogens het bouck ende afreecke- 
ninge daervan sijnde; 
concludeert tot decretement van „ tselve arrest mitsgaders tot 
condemnatie van dien ende dat de gearresteerde penningen  
daervooren verclaert sullen werden executabel cum expensis. 
 

 D‟ eysscher versoeckt decretement van „t gedane arrest ten uyteynde  

 van de saeck met admissie om een buyteweet besteet te worden. 
 

Schepenen decreteren het voorszeyde arrest ten 

uyteynde van de saeck en admitteren een buyteweet. 
 

Aengenomen bij Gijsbert 

Puttershoeck voor 0 – 2 – 2. 
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  Rechtdach, gehouden den XIXen junii 1675. 

  Present:  de schout ende alle deschepenen. 
 

Van Eijck 

 

Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de weduwe  

mitsgaders de voochden van de kinderen van Maerten Pietersz 
Hofflant zaliger, gedaechdens, om alsnoch te renuntiëren van productie. 
 
  

 Parthijen hinc inde renunciëren van productie ende nemen aen de sake  

 ten naasten af te  bepleyten. 
 
 

Van Meeuwen 

 

De weduwe van Gerrit Brouckman, eysscherce contra de weduwe  

van Leendert Aartsz van Leeuwen, gedaechde, omme betalinge van 
vier jaren interest van een capitael van thien hondert gulden, zijnde  
drie distincte obligatiën,‟t laatste jaar verschenen meye 1675, renten 
jegens drie gulden vijftien stuyvers en vier gulden ten respectivelijk 
van „t hondert volgens d‟ obligatie daarvan sijnde;  
concludeert tot condemnatie van dien en bij etcetera cum expensis. 
 

De gedaechde consenteert in de condemnatie, versoect surcheantie van 

executie tot Kerstmisse eerstcomende. 
 

 Puttershoeck voor d‟ eysscherce accepteert de bekentenis van de schult  

 en versoect daarop condemnatie ende sustineert dat de versochte
 surchantie sal werden ontseyt 
 

Schepenen condemneren de gedaechde volgens 

desselfs overgifte in de geëyschte interesse van thien 
hondert gulden capitael cum expensis, surcheren 
d’ executie tot  Kerstmisse eerstcomenden, mits 
stellende cautie. 
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  Rechtdach, gehouden den XXEN  

  november 1675. 
  Present: den schout ende alle de 
  schepenen. 
 

Van Eijck 
 
Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de wedue  

midtsgaders de voochden van de kinderen van Maerten  
Woutersz Hofflant zaliger, gedaechdens, om de saeck te  
bepleyten en vonnis te begeren. 
 

 Parthijen hincinde als in de presentatie. 

 

Schepenen alvoorens te disponeren ordonneren 

parthijen te compareren voor den schout en twee 
schepenen uyt het collegie op donderdach toecomende 
over acht dagen, wesende den 20en november 1675 des 
naermiddaechs de clocke een uyren op hoope van 
accoort. 

 
 

D‟ erffgenamen van Jan Sijmonsz Plemper zaliger, in zijn  

leven kaersmaker tot Bodegraven, eysschers contra Claes 
Cornelis Poel, gedaechde, om betalinge van seven en twintich  
gulden volgens d‟ affreeckeninge; 
concludeert tot kennen ofte ontkennen van deselve, wijders tot  
condemnatie van de voorszeyde somme ende bij etcetera cum  
expensis. 
 
 

Balbian voor den gedaechde versoeckt copie uyt den eysch ende extract, 

waeruyt geageert wert. 
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Vincent van Eijck, secretaris alhier als gaerder van de heele 

verpondinge van den jare 1674, in dier qualite eysscher  
contra Jan Cornelisz Blom, woonende in Schinckelsveen  
als eygenaer van seeckere hoffstede, gelegen alhier in  
Reeuwijck, in dier qualite gedaechde, om betalinge van  
drie gulden, vijff stuyvers, acht penningen vermogens het 
quohier; 
concludeert tot condemnatie van de voorszeyde somme ende bij 
provisie tot namptissement ende dat deselve hoffstede ende lande 
daervooren verclaert sullen werden verbonden ende executabel, 
cum expensis. 
 

 Van Eijck versoeckt admissie tot het besteden van een buyteweet. 

 

  Aengenomen bij Gijsbert  

  Puttershoeck voor 2 – 18 – 0. 
 

Balbian 

 

Hendrick Vertimmer, numine uxoris mede-erffgenaem van Geertjen 

Damen, weduwe wijlen Jan Jacobsz den Baers, eysscher contra  
Trijntjen Aerts, weduwe wijlen Leendert Aartsz van Leeuwen, 
gedaechdesse, omme oplegginge van een capitael van negenhondert  
gulden met den intresse van dien jegens vier ten hondert in „t jaer,  
„t sedert den 1en mey 1672 ter effectuele voldoeninge toe vermogens 
d‟ obligatie notriael daervan sijnde, deselve te kennen ofte ontkennen; 
concludeert tot condemnatie ende bij provisie namptissement van 
deselve somme cum expensis. 
 
 

Balbian voor den eysscher, alsoo de gedaechdesse niet en compareert 

nochte procureur gemachticht  van harentwegen ende dat bij de citatie 
aen de gedaechdesse door den bode is gelevert copie autentycq uyt de 
obligatie bij eysch geroert, versoeck diffault ende voor‟t proffijt van dien 
namptissement. 

 

Schepenen vermidts de non-comparitie van de 

gedaechdesse, adjudiceren den eysscher ‘t 1en deffault 
ende condemneren de gedaechdesse de geëyschte 
negenhondert gulden metten intresse van dien aen 
den eysscher bij provisie te namptisseren onder cautie 
de restituendo indien ten principale verstaen mochte 
werden te behooren. 
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Claes Huijsman, eysscher contra deselve Trijntjen Aerts, gedaechdesse, 
omme oplegginge van een capitael van vijffhondert gulden met den  
intresse van dien jegens vier ten hondert in „t jaer „t sedert den 17en  
mey anno 1672 ter effectuele voldoeninge toe, vermogens d‟ obligatie 
notriael daervan sijnde, deselve te kennen ofte ontkennen; 
concludeert tot condemnatie ende bij provisie namptissement van 
de somme cum expensis. 
 

  
 Balbian voor den eysscher versoeckt als in de voorenstaende saeck. 

 

Schepenen, vermidts de non-comparitie van de  

gedaechdesse, adjudiceert den eysscher ‘t 1en deffault 
ende condemneert de gedaechdesse de geëyschte 
vijffhondert gulden metten intresse van dien aen den 
eysscher bij provisie te namptisseren onder cautie de 
restituendo indien ten principale verstaen mochte 
werden te behooren. 
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  Rechtdach, gehouden den XVIIIen  

  december 1675 
 

Van Eijck 

 

Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de wedue  

mitsgaders de voochden van de kinderen van Maerten  
Woutersz Hofflandt zaliger, gedaechdens, om uyttinge  
van advys en vonnis te begeren. 
 
  

 Van Eijck voor den eysscher versoeckt uyttinge van advys en vonnis. 

 

Schepenen alsoo het collegie niet compleet is, houden 

dese saeck in state tot den naesten. 
 
 

D‟ erffgenamen van Jan Sijmonsz Plemper, eysschers contra Claes 

Cornelis Poel, gedaechde, om t‟  antwoorden. 
 

 
Balbian voor den gedaechde concludeert ten fine van niet ontfanckelijck ende bij ordine 

tot absolutie cum expensis. 
 

 Van Eijck voor d‟ eysschers parsisteert voor replycq. 

 

 Den gedaechde parsisteert voor duplycq. 

 

 D‟ eysschers produceren extract autentycq uyt de afreeckeninge 

 waeruyt wert geageert. 
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Vincent van Eijck, secretaris alhier, soo hij ageert, eysscher  

contra Jan Cornelisz Blom, soo hij geroepen is, gedaechde,  
versoeck doende. 
 

Van Eijck voor den eysscher alsoo Gijsbert Puttershoeck de buyteweet 

heeft aengenomen en in gebreken blijft op huyden behoorlijcke relatie 
alhier over te leveren, versoeck dat denselven sal werden gecon-
demneert in de costen van het reterdement van de saeck alsmede van 
desen rechtdach. 

 

Schepenen houden dese saeck in state tot den naesten 

om redenen. 
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  Rechtdach, gehouden den XXIIen 

  januarii anno 1676. 

Van Eijck 

 

Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de wedue  

mitsgaders de voochden van de kinderen van Maerten  
Woutersz Hofflant zaliger, gedaechdens, om uyttinge  
van advys en vonnisse te begeren. 
 

 Van Eijck versoeckt uyttinge van advys en vonnis.  

 Schepenen, parthijen gehoort ende op alles geleth hebbende, daer op te 

 letten stont ende eenichsints ter materye dienende was, condemneren de 
 gedaechdens aen den eysscher op te leggen ende te betalen, eerstelijck de 
 somme van een hondert gulden op intresse gedaen aen Jan Woutersz 
 Hofflant alsmede noch tweehondert gulden ingelijcks op intresse gedaen 
 aen Claes Woutersz Hofflant ende nu overgeseth aan Jan Leendertsz  
 Decker, molenaer alhier, ende dat metten intresse van dien tegens vier 
 gulden van ‘t hondert a tempere more ter effecuele voldoeninge toe; ende 
 nopende de 300 ₤ capitael aen Willem Gijsen op intresse gedaen, midts 
 Marritjen Cornelis, huysvrouw van Maerten Woutersz, met solemnelen  
 eede verclare, dat haer man zaliger daervooren geen borgh is gebleven, 
 absolveren de gedaechdens van de voorszeyde driehondert gulden  
 metten verschenen intresse, ende bij weygeringe van denselven eedt, 
 condemneren de gedaechdens in plaets van de voorszeyde 300 ₤ aen  
 den eysscher te voldoen en betalen de somme van een hondert en vijftich 
 gulden metten intresse als vooren, ende nopende de laetste ende  
 sevenste hondert gulden, dewelcke gesustineert wert alsnoch onder de 
 voornoemde Marritjen Cornelis, weduwe van hen, Hofflant, te berusten 
 ende zij ter contrarie seyt, dat deselve mede met consent van de  
 eysscher aen de voornoemde Willem Gijsen op intresse sijn gedaen, 
 midts zij, Marritjen Cornelis, in dat regardt met eede solemneel verclaert, 
 dat deselve aen de voornoemde Willem Gijsen op intresse sijn gedaen en  
 dat met voorweten en toestaen van de eysscher in desen; absolveren haer 
 alsdan van de voornoemde hondert gulden metten intresse ende bij  
 weygeringe van deselven eedt, condemneren de gedaechdens deselve 
 hondert gulden mede metten intresse als vooren mede aen den eysscher 
 op te leggen en te betalen ende compenseren de costen van desen  
 processe om redenen. 
 

D‟ erffgenamen van Jan Sijmonsz Plemper, eysschers contra  

Claes Cornelisz Poel, gedaechde, om te dienen off renunchiëren van productie. 
 

 Parthijen hinc inde renunchiëren van productie en nemen aen de sake 

 ten naesten precys te bepleyten op pene van versteck en dat recht 
 gedaen sal werden op de stucken en pleydoye van diegene, die alsdan 
 gereet sal wesen. 
 

 Schepenen ordonneren parthijen de sake ten naesten rechtdage  aff te  

 pleyten op pene, dat anders recht gedaen sal werden op de stucken en  
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  pleydoye van degene, die alsdan gereet zal wesen 
 
 

Vincent van Eijck, secretaris alhier, soo hij ageert, eysscher,  

contra Jan Cornelisz Blom, soo hij geroepen is, gedaechde, 
versoeck doende. 
 

Van Eijck, alsoo Puttershoeck alsnoch in gebreken blijft, de acte van 

buyteweet mette relatie over te leveren, versoeckt alsnoch  gelijck bij 
hem op den voorleden rechtdach is  gedaen. 

 

Schepenen, alsoo Gijsbert Puttershoeck in gebreke 

blijft op huyden behoorlijcke relatie alhier over te 
leveren, condemneren denselven in de costen van het 
reterdement van de saeck alsmede van desen 
rechtdach. 

 
 

Leendert Pietersz Verhoeck ende Jacobus Hagelaer als executeurs 

van den testamente van Jan Pietersz van der Laen zaliger, eysschers,  
contra Poulus Gerritsz Ruijter als possiderende in de voorszeyde  
qualiteyt haer, eysschers, hypotheecq, in dier qualite gedaechde, 
eysch doende ende provisie te begeren. 
D‟ eysschers concluderen tot kennen ofte ontkennen van de besegelde  
brieff, wijders tot  condemnatie ende bij provisie tot namptissement 
van een jaer renten tot vijff en dartich gulden, verschenen meye 1675,  
vermogens deselve brieff ende dat het hypoteecq in deselve geroert 
daervooren verclaert sal werden verbonden ende executabel. 
  

De gedaechde consenteert in de condemnatie en versoeckt sursantie van 

executie tot Paesschen aencomende. 
 

Hagelaer accepteert de bekentenisse van de schult, versoeckt daerop 

condemnatie cum expensis. 
 

Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse van de 

schult, condemneert de gedaechde de geëyschte vijff en 
dartich gulden in den eysch vermelt, aen de eysschers 
te betalen op Paesschen deses jaers 1676, midts 
stellende suffisante cautie en condemneren denselven 
mede in de costen van desen processe tot taxatie en 
moderatie van desen gerechte. 
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1676 
 
 

Schepenen: 
 

Jacob Dircksz Boij 
Jacob Claesz Blonck 

Anthonis Gijsbertsz Schijff 
Jan Pietersz Verrijn  

en 
Gerrit Cornelisz Craen 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIen april 

   anno 1676.  
   Present: alle de schepenen dempto  
   Boij en Schijff. 
 

Van Eijck 

 

Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de wedue  

mitsgaders de voochden van de kinderen van Maerten 
Woutersz Hofflant zaliger, gedaechdens, om den  
geïniongeerden eedt te doen. 
 

 Puttershoeck ten naesten. 

 
 
 

D‟ erffgenamen van Jan Sijmonsz Plemper, eysschers contra  

Claes Cornelisz Poel,  gedaechde, om te pleyten. 
 
 

 Puttershoeck ten naesten precys. 
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Vincent van Eijck, secretaris alhier, soo hij ageert, contra Jan 

Cornelisz Blom, soo hij geroepen is, gedaechde, om te antwoorden 
op den eysch op den 20en november 1675 alhier te rolle gebracht. 
 
   

 Van Eijck voor den eysscher, alsoo den gedaechde niet en compareert  

 nochte procureur gemachticht van sijnentwegen, versochte deffault 
 ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum expensis, uyt oorsake  
 den eysch maer is bedragende de somme van 3 – 5 – 8. 
 

‘t Notelgelt ontfangen van 

dese geheele saeck. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t 1e deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte drie  
  gulden, vijff stuyvers, acht penningen in den eysch  

vermelt, aen den eysscher te betalen ende condem-
neren deselven mede in de costen van desen processe 
tot taxatie en moderatie van desen edele gerechte. 

 

G. Puttershoeck 

 

Dirck Drooch als voocht van Reijnier Herebras, in dier qualite  

eysscher contra Francoijs Virij als speciale procuratie hebbende  
van Pieter Bouwensz Geerlant, omme condemnatie te vergunnen  
op desselffs erffgenamen omme betalinge te hebben van vier jaren  
renten, yder aer tot 88 – 0 – 0, „t laetste verschenen den sevenden  
meye 1675 vermogens de rentebrieff daervan sijnde; 
concludeert tot condemnatie van dien alsmede dat het hypotheecq  
daervooren verbonden, verclaert sal werden executabel cum expensis, 
affslaende  28 – 7 – 0  daerop betaelt. 
 

 Virij, gesien hebbende de rentebrieff waeruyt in desen wert geageert,  

 mitsgaders de speciale  procuratie op hem verleent, consenteert in de 
 versochte condemnatie. 
 

 Puttershoeck versoeckt daerop condemnatie cum expensis. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende het consent van den  

  procureur Virij, condemneren de gedaechdens de  
  geëyschte vier jaren renten tot acht en tachtich gulden  
  jaerlijcks aen den eysscher te betalen, afslaende acht en  
  twintich gulden, 7  stuyvers daerop betaelt; verclaren  
  het hypotheecq daervooren verbonden ende executabel 
  ende condemneren deselve mede in de costen van  
  desen processe tot taxatie en moderatie van schepenen. 
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   Rechtdach, gehouden den XIIIen meye 1676. 

    Present: alle de schepenen. 
 

Puttershouck 

 

Pieter Cornelisz van Es als getrouwt hebbende Trijntjen  

Ariens van der Swaen, naergelate dochter ende erffgename  
van Arien Cornelisz van der Swaen, in dier qualite eysscher  
contra Hendrick Jansz In der Hove  als possiderende sijn,  
eysschers, hypotheecq, gedaechde, omme oplegginge ende  
afflossinge van drieondert  vijftich gulden capitael metten  
interesse van dien „t sedert den IIen februari 1672 tot de  
effectuele voldoeninge toe, vermogens de brieff op  
weescamersrecht uytgegeven;  
concludeert tot kennen ofte ontkennen, wijders tot condemnatie   
ende bij provisie tot namptissement ende dat het hypotheecq in de  
brieff vermelt daervooren  verclaert sal werden executabel cum  
expensis, gereserveert sijn, eysschers, recht en actie van hetgunt hij  
op het voorszeyde hypotheecq tekort soude mogen comen daer ende 
soo hem geraden werden zal.    
 

Notelgelt betaelt.  

 
Puttershouck voor den eysscher, alsoo den gedaechde niet en 

compareert nochte procureur gemachticht van sijntenwegen, versocht 
deffault ende voor „t  proffijt van dien, alsoo copie authentycq van de 
brieff van verbant als uyt den eysch is gelevert, namptissement. 

 

Schepenen vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t Ie deffault 
ende condemneren den gdaechde de geëyschte 
driehondert vijftich gulden capitael metten intresse 
van dien ‘t sedert den IIen februari 1672 tot de  
effectuele voldoeninge toe aen den eysscher bij 
provisie te namptisseren  onder cautie de restituendo 
indien ten principale verstaen mochte werden te 
behooren. 
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Denselven Pieter Cornelisz van Es, in qualite voorszeyd eysscher   

contra Jan Maertensz Cos als possiderende zijn, eysschers, 
hypotheecq, gedaechde, omme oplegginge ende afflossinge van  
driehondert gulden capitael metten intresse van dien „t sedert den 
2en december 1671 tot de effectuele voldoeninge toe vermogens de brieff; 
concludeert tot condemnatie ende vorders als in de voorgaende saeck. 
 

 De gedaechde bekent de schult, vergunt condemnatie ende versoeckt  

 surchantie van executie tot Sint Pieter ad Cathedram anno 1677. 
   

 Puttershoeck voor den eysscher accepteert de bekentenisse van de  

 schult, versoeckt daerop condemnatie cum expensis ende sustineert, dat  
 den versochte tijt zal werden ontseyt, doch in cas van tijt, dat den  
 gedaechde zal stellen cautie suffisant. 
 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse van de  

  schult, condemneren den gedaechde de geëyschte  
  driehondert gulden capitael metten intresse vandien  
  ‘t sedert den 2endecember 1671  tot de effectuele vol- 
  doeninge toe aen den eysscher te betalen op den  
  eersten januarii anno 1677 toecomende; verclaren het  
  hypotheecq daervooren verbonden ende executabel  
  ende condemneren denselven mede in de costen van  
  desen processe tot taxatie en moderatie van 
   schepenen alhier. 
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Van Eijck 

 

De kinderen van Arien Huijbertsz Keijser zaliger, eysschers contra de  

wedue ende boedelhouster van Claes Jansz Ruijter zaliger, denwelcken  
in sijn leven voocht over de voorszeyde kinderen is geweest, in dier 
qualite gedaechdesse, eysch doende ende provisie te begeren. 
D‟ eysschers concluderen tot kennen ofte ontkennen van de obligatie,  
ten minsten ter goeder trouwen, wijders tot condemnatie ende bij  
provisie tot namptissement van tachtich gulden capitael metten  
intresse van dien tegens vier gulden van „t hondert „t sedert den 
29en mey 1668 aff ter effectuele voldoeninge toe, cum expensis,   
affslaende „ tgunt blijcken zal affslach te moeten strecken. 
 

Notelgelt betaelt 

   

De gedaechdesse bekent de schult, vergunt condemnatie ende 

versoeckt surchantie van executie den tijt van twee jaren. 
 

 Van Eijck voor d‟ eysschers accepteert de bekentenis van de schult, 

 versoeckt daerop condemnatie cum expensis ende sustineert dat den 
 versochte tijt als sijnde inpertinent, zal werden ontseyt. 
 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

  van de schult, condemneren de gedaechdesse de  
  geëyschte tachtich gulden capitael metten  
  intresse van dien tegens vier gulden van ‘ t 
  hondert in ‘t jaer, ‘t sedert den 29en meye 1668 
  tot den effectuele voldoeninge toe, affslaende 
  ‘ tgunt blijcken zal affslach te moeten strecken, 
  aen den eysschers te betalen op den eersten  
  februarii anno 1677 toecomende, midts stellende 
  suffisante cautie ende bij gebreke van cautie te 
  stellen, ordonneren deselve te stellen voor de 
  voorszeyde somme suffisante hypotheecq tot 
  goetkeuringe van schepenen alhier, ende  
  condemneren deselve mede in de costen van 
  desen processe tot taxatie en moderatie van 
  schepenen. 
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Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de wedue 

mitsgaders de voochden van de kinderen van Maerten  
Woutersz Hofflant zaliger, gedaechdens, om den 
geïniongeerden eedt te doen. 
  

 In state alsoo de gedaechdesse niet en is compareert. 

 
 
 

D‟ erffgenamen van Jan Sijmonsz Plemper, eysschers contra Claes 

Cornelisz Poel, gedaechde, om te pleyten. 
 
 Parthijen hinc inde versoecken als in de presentatie. 
 
 

Schepenen, parthijen gehoort ende op alles geleth 

hebbende daer op te letten stond, doende recht, midts 
de weduwe van Sijmon Jansz Plemper met solemneele 
eede verclare de seven en twintich gulden in den 
eysch vermelt haer noch sijn competerende, 
condemneren den gedaechde de geëyschte seven en 
twintich gulden aen de eysschers te betalen en 
condemneren denselven gedaechde mede in de costen 
van desen processe tot taxatie van schepenen alhier; 
ende bij refuys van denselven eedt, midts Claes 
Cornelisz Poel, gedaechde in desen, met solemneelen 
eede verclare de seven en twintich gulden in den 
eysch vermelt te hebben voldaen en betaelt aen de 
eysschers ofte aen Jan Sijmonsz Plemper, absolveren 
denselven alsdan van den eysch ende conclusie tot 
lasten van hem gedaen en genomen, en condemneren 
de eysschers in de costen van dese processe tot taxatie 
en moderatie van schepenen voorszeyd. 

  
  Den gedaechde staet bereyt den eedt  

   te doen. 
    
   De weduwe van Sijmon Jansz  
   Plemper staet bereyt den eedt te  
   doen.   
 
   Deselve weduwe heeft eedt gedaen. 
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   Rechtdach, gehouden den 16en  

   september 1676.  
   Present: de schout ende alle de  
   schepenen. 
 

Balbian 

 

Marritjen Gerrets ende Cornelis Gerretsz Verstael, kinderen 

ende erffgenamen van Annitjen Jans, weduwe wijlen Gerret 
Jansz Verstael zaliger, in dier qualite eysschers contra Jan 
Maertensz Cos, gedaechde, om betalinge van twee ende  
tachtich gulden, eene stuyver, ses penningen, salvo justo  
calculo, over verdient arbeytsloon, geleverde materialen ende 
gehaelde waren vermogens het register ende het extract 
authentycq, hem, gedaechde, ter hant gestelt, affslaende 
16 gulden, 17 stuyvers, 8 penningen daerop betaelt; 
concludeert tot kennen ofte ontkennen, wijders tot con- 
demnatie ende bij provisie namptissement van de  
voorszeyde somme, cum expensis. 
 

 Van Eijck voor den gedaechde en met desselffs huysvrou in juditio 

 present, mits Marritjen Gerrits met eede solemneel verclaert, dat haer 
 het geëyschte ten minsten voor soo veel zij daer aenteyckeninge van  
 heeft gehouden, oprecht en deuchdelijck is competerende, consenteert 
 in de condemnatie. 
 

Balbian voor de eysschers accepteren de presentatie bij antwoort gedaen, versoecken 

daerop condemnatie cum expensis. 
 
    

  Schepenen fiatt condemnatie cum expensis 

  mits den gepresenteerde eedt wert gedaen. 
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Van Eijck 

 

Claes Crijnen van der Scheijt, eysscher contra de weduwe  mitsgaders 

de voochden van de kinderen van Maerten Woutersz Hofflant zaliger, 
gedaechdens, om den geïnsungeerden eet alsnoch te doen op pene 
van verstecq. 
 
 

 Marritjen Cornelis, in juditio present, seyt tevreden te sijn den eedt  

 te doen. 
 

   Op huyden den 16en september 1676

   heeft Marritjen Cornelis,weduwe van
   Maerten Woutersz Hofflant, den eedt
   nopende de bewuste driehondert  
   gulden gedaen. 
 
 
 

Compareerde in juditio Gijsbert Puttershoeck als procureur van 

Willems Jacobsz Hoogelinde, dewelcke tegens huyden van de weduwe 
van Leendert Lourisz Palesteijn was gedachvaert ende alsoo geen eysch 
en wert gedaen, versoeckt comparuett met het proffijt van dien als naer 
rechten. 

 

Schepenen fiatt comparuett met het proffijt 

vandien als naer rechten. 
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[DOORGEHAALDE TEKST] 

 
Balbian 

 

Maerten Saersz, eysscher contra Willem Jacobsz Hoogelinde,  

gedaechde, omme t‟ ontfangen d‟ opdracht van een perceel lants, 
gelegen in den ambachte van Middelburch op het block, genaemt  
Foreest, belent ten oosten hij, gedaechde, selffs, ende ten westen 
Arien Claes Pancken, bij hem, gedaechde, gecocht voor de somme 
van seshondert gulden contant ende dienvolgende de voorszeyde 
seshondert gulden op te brengen ende voldoen ende wijders alles 
te presteren, „ tgunt hij, gedaechde, volgens de coopvoorwaerden 
schuldich ende gehouden is te doen, tevreden sijnde hij, eysscher, 
van gelijcken te doen; 
concludeert tot condemnatie van alle „ tselve ende bij provisie tot 
namptissement van de voorszeyde 600 guldens, cum expensis. 
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   Rechtdach, gehouden bij den schout 

   ende schepenen op den XIen  
   november 1676. 
 

Van Eijck 

 

D‟ erffgenamen van Jan Sijmonsz Plemper zaliger, eysschers ende 

declaranten, contra Claes Cornelisz Poel, gedaechde ende  
gedeclareerde, om specificatie van costen over te nemen, deselve te 
diminueren, op pene van verstecq ende taxatie te gedogen, cum 
expensis. 
 

 De gedaechde versoeckt taxatie. 

 
  
 
 

De kinderen van Arien Huijbertsz Keijser zaliger, eysschers ende 

declaranten contra de weduwe van Claes Jansz Ruijter, gedaechdesse, 
om ut supra. 
 

Notelgelt betaelt. 
 
 Van Eijck versoeckt deffault voor „t proffijt van dien, versteck van  

 deminutie ende taxatie, cum expensis. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van de  

  gedaechdesse, adjudiceren den eysscher ‘t diffault en 
  voor ‘t proffijt van dien versteck van deminutie  
  ende taxatie, cum expensis. 
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Balbian 

 

Marritjen Gerrits ende Cornelis Gerritsz Verstael, soo sij  

ageren, eysschers contra Jan Maertensz Cos, gedaechde, om 
in gevolge van „t vonnis van desen edele gerechte van dato den 
16en september laetstleden, eedt te sien doen. 
 

 D‟ eysscherse heeft den gedefereerde eet gedaen. 

 
 

Meeuwen 

 

Giacq de Lequellerij voor hemselven ende als procuratie  

hebbende van Claesje Cornelis van Ockhuijsen, item van 
Claes Stoffelsz, van Thomas Willemsz van Ockhuijsen,  
Adriaen van Ockhuijsen ende van Commertjen Willems,  
weduwe van Jan Lambertsz, alle crediteuren van Joosje 
Hendricx Huijsman, weduwe van Jan Isbrantsz, in dier 
qualite eysschers contra Cornelis Jansz Hoogerdijck als 
aengeslagen hebbende de koeyen ende goederen van de 
 

(vervolg op volgende pagina) 
 
 

 Van Eijck voor de gedaechde versoeckt cautie voor de costen 

 met verkiesinge van domesilium sitandi; voorts copie uyt den 
 eysch en procuratie alsmede waeruyt wert geageert. 



43  Vierschaarboek 1675-1734 

 

voorszeyde Joosje Hendricx, sijn schoonmoeder, onder belofte 
van daertegens alle de schulden des boedels te voldoen, in dier 
qualite gedaechde, omme betalinge van haerluyder respective 
achterwesen ofte anders aen henluyden te betalen een somme van 
tweehondert en vijftich gulden, bij hem voor de aengeslagen goederen 
belooft, „ tselve te kennen ofte ontkennen;  
concludeert tot condemnatie van dien cum expensis. 
 
 
 

Crijntjen Andries, weduwe van Pieter Leendertsz, eysscherse, contra 

Claes Cornelisz Poel, gedaechde, om betalinge van vier custingh termijnen, 
yder van hondert gulden, de laetste verschenen meye anno 1676, ende noch 
om betalinge van drie jaren intrest jegens drie gulden, thien stuyvers van „ t 
hondert van een capitael van thien hondert gulden, verschenen meye  
voorszeyd volgens de brieff daervan zijnde; 
concludeert tot condemnatie van dien ende bij etcetera en dat het hypotheecq 
in den brieff vermelt, daervooren verbonden verclaert sal werden executabel, 
cum expensis. 
 
 

 Puttershoeck voor den gedaechde ende met denselven in juditio 

 present, vergunt condemnatie, versoeckt surchantie van executie 
 tot meye anno 1678. 
 

 Lecture. 
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Van Eijck 

 

Neeltjen Meesen, weduwe van Claes Jacobsz Biesenaer zaliger, 

arrestante op alle soodanige penningen als berustende sijn onder 
Gijsbert Jansz Gravesteijn ende de kinderen van Pieter Woutersz 
zaliger, toecomende de kinderen van Jan Jacobsz Claverenvelt,  
omme daeraen te verhalen, voor sooverre het strecken kan, de  
somme van vierhondert gulden capitael metten intresse van dien 
volgens d‟ obligatie darvan sijnde; 
concludeert tot decretatie van „ tselve arrest ten uyteynde van de 
saeck, wijders tot kennen ofte ontkennen van de voorszeyde  
obligatie, ten minsten ter goeder trouwen, voort tot condemnatie 
ende bij provisie tot namptissement van de voorszeyde somme, 
cum expensis, ende dat de gearresteerde penningen daervooren 
verclaert sullen werden verbonden ende executabel. 
 

Notelgelt betaelt. 

 
  

 Van Eijck versoeckt decretatie van „t gedane arrest ende wijders 

 een buyteweet. 
 

  Schepenen decreteren ‘t arrest en admit- 

  teren een buyteweet. 
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De gaerder van de dorpscosten van den jare 1673, eysscher 

contra Claes Pietersz Heij, gedaechde, omme betalinge van  
negen gulden, veerthien stuyvers over deselve dorpscosten 
van den jare 1673 voorszeyd volgens de ommeslach daervan 
gedaen; 
concludeert tot condemnatie van dien cum expensis. 
 

 Van Eijck versoeckt diffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie  

 cum expensis. 
 

  Schepenen vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t diffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  negen gulden, veerthien stuyvers, in den eysch  
  vermelt, aen den eysscher op te leggen en te  
  betalen ende condemneren denselven mede in  
  de costen van desen processe tot taxatie en  
  moderatie van schepenen. 
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1677 

 
Schepenen: 

 
Gerrit Cornelisz Craen 

Pieter Pietersz van der Laen 
Aert Pietersz Verrijn 

Jan Maertensz Hofflandt 
en 

Willem Pietersz Heij 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIIIen  

   martii anno 1677.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 

Cornelis Jansz Hoogerdijck, eerst gedaechde ende nu  

requirant, contra Giacq de Lequellerij, soo hij ageert, 
eerst eysscher ende nu gerequireerde, versoeck doende. 
 
 

 Van Eijck voor de gedaechde ende requirant versoeckt dat den  

 eysscher ende gerequireerde alsnoch zal werden geordonneert het 
 versoeck op den voorleden rechtdach in desen zake gedaen, alsnoch 
 te voldoen voor ofte op ten naesten rechtdach op pene, dat hij daervan 
 sal werden versteken ende den gedaechde ende requirant geabsolveert 
 wert van dese instantie mette costen. 
 

  Schepenen consenteren den gedaechde ende 

  requirant sijn versoeck. 
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Jan Jacobsz Blonck, eysscher in cas van naestinge ter eenre, op 

ende jegens Luijt Bastiaensz de Koninck, gedaechde in „ tselve 
cas ter andere zijde. 
 

 Den eysscher seyt ende waerheyt is sulcx, dat hij, gedaechde, nu  

 onlanghs uytter hant gecocht heeft van de weduwe van Jan Dircksz  
 Blonck oftewel desselffs ordre hebbende, een huys ende erve, staende 
 ende gelegen binnen desen ambachte, breeder blijckende bij de acte van 
 naestinge, hetwelck een ongeboden coop is, denwelcke men naer  
 costuyme ende volgens de keure deses ambachts mach sinnen ende 
 naesten ende alsoo den naester, de voornoemde wedue van Jan Dircksz 
 Blonck  (wesende sijne moeye) nader in maechschap is bestaende als den 
 gedaechde in desen ende dat mede hij, eysscher, met het voorszeyde  
 vercochte goet, gemengder veure is leggende. 
 soo concludeert den eysscher (om de voorszeyde ende andere nader ,is „t  
 noot, te processe te deduceren redenen) dat den gedaechde zal werden  
 gecondemneert de koop van het genaeste goet oprechtelijck ende ter 
 goeder trouwen in te brengen met alle de baten ende proffijten bij hem 
 daervan genoten; wijders den eysscher daerinne te sien vestigen ende  
 bannen, alles volgens de keuren ende constuymen deses ambachts,  
 tevreden sijnde hij, eysscher, aen sijne zijde te voldoen „ tgunt hij  
 gehouden is te presteren, makende in cas van debath eysch van costen 
 ofte tot anderen etcetera. 
 

 Van Meeuwen voor den gedaechde versoeckt copie uyt den eysch en 

 dach ten naesten om te antwoorden. 
 

 Den gedaechde, in juditio present, consenteert in de naestinge, is  

 tevreden dat den eysscher innet genaeste goet wert gebannen ende  
 vesticht, midts voldoende „ tgunt hij, gedaechde, uyt crachte van de coop  
 in desen gehouden was te doen, alsmede sijn gedaechdens specificatie 
 tot taxatie. 
 

  Schepenen, gesien hebbende den eysch ende 

  conclusie in cas van naestinge gedaen, 
 

(vervolg op volgende pagina) 
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mitsgaders ‘t gedane consent ende innebrengh 
van de coop van de gecochte huysinge ende erve, 
bannen ende vestigen den eysscher in ‘t selve 
genaeste goet, secluderende daeruyt allen anderen, die 
de voorszeyde naestinge hadden mogen concerneren, 
mitsdat hij, eysscher, oprechtelijck met eede verclaert, 
dat hij deselve naestinge is doende voor hemselven  
ende niemandt anders, sonder eenige collusie ofte 
bedroch, ende daer beneffens voldoende alle ‘t gene 
den gedaechde uyt crachte van de coop in desen 
schuldich is, mitsgaders mede de specificatie soo van 
dachgelden als salaris van den procureur ten 
voordeele van den gedaechde bij schepenen voorszeyd 
is getaxeert ende gemodereert ter somme van seven 
gulden thien stuyvers, dit alles binnen 24 uyren; bij 
manquement ende non-prestatie van alle ‘ tselve 
verclaren den eysscher sijnen eysch in cas van 
naestinge te  
ontseggen, den gedaechde daer te absolveren ende  
hem, eysscher, te condemneren in de costen in desen 
gevallen. 
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   Rechtdach, gehouden den XVIen junii 

   anno 1677.  
   Present: alle de schepenen. 
 
 

Leendert Pietersz Verhoeck ende Jacobus Hagelaer als executeurs 

van den testamente van Jan Pietersz van der Laen, in dier qualite 
eysschers contra Poulus Gerritsz Ruijter als possesseurs van haer,  
voorszeyde eysschers, hypotheecq, in dier qualite gedaechde, omme 
betalinge van twee jaren renten, yder tot 35 – 0- 0, verschenen  
meyedagen anno 1676 en 1677  vermogens de besegelde rentebrieff 
daervan sijnde; 
concluderen tot kennen ofte ontkennen van deselve brieff, wijders tot  
condemnatie ende bij provisie tot namptissement cum expensis ende 
dat het hypotheecq in de voorszeyde brieff vervatet daervooren  
verclaert zal werden verbonden ende executabel. 
 
 

 Van Eijck voor Hagelaer versoeckt deffault met proffijt van dien 

 volgens d‟ ordonnantie. 
 

Schepenen, vermidts de non-comparitie  

van den gedaechde, adjudiceren d’ eysschers  
‘t Iedeffault en admissie tot een tweede citatie. 
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De kinderen van Cornelis Adriaensz Kock zaliger, woonende 

tot Boscoop, eysschers contra Maria Euwouts, weduwe wijlen 
Huijbert Pietersz van der Laen zaliger, woonende in  
Out-Reeuwijck,  gedaechdesse, omme betalinge te hebben van 
een somme van twee en „ tzeventich gulden over twee jaren renten  
tot ses en dartich gulden jaerlijcks, „t laetste verschenen den 
IIen junii 1676 ende noch om den somme van dartich gulden  
over een jaer renten, verschenen den IIen junii 1677,  alle verleden; 
concludeert tot condemnatie van dien ende bij provisie tot namptissement ende dat „ t 
hypotheecq in de weesrentebrieff vermelt, daervooren verclaert zal werden te wesen 
executabel cum expensis. 

 
Notelgelt betaelt. 

 
 Vermidts de non-comparitie van de gedaechdesse, die aen rechten is 
 geëyscht, versoeckt de eysschers het eerste deffault tot sulcken  
 proffijte als naer rechten met admissie tot een tweede citatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie 

  van de gedaechdesse, adjudiceren d’ eysschers  
  ‘t Ie deffault en admissie tot een tweede citatie. 
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Meeuwen 

 

Giacq de Lequellerije, zoo hij ageert, eysscher contra Cornelis Jansz Hoogerdijck, 

gedaechde. 
 D‟  eysscher doet verkiesinge van domecilium citandi ten huyse van den  
 secretaris Van Eijck ende alsoo hij alhier geen cautie fide suffio weet te 
 stellen, is tevreden te presteren cautie juratoir, sustineert daermede te  
 mogen volstaen. 

  Van Eijck voor den gedaechde sustineert, dat den eysscher met cautie  

  juratoir niet en mach volstaen; versoeckt wijders voldoeninge van  
  voorgaende versoeck  ende appoinctement op pene als in het selve. 

  Van Meeuwen voor den eysscher sustineert met het stellen van cautie  

  juratoir apsoluyt te mogen volstaen en dat met presteren van deselve  
  voorgaende  versoeck alsmede opgevolghde appoinctement in „t geheel  
  is voldaen. 
 

 Van Eijck voor den gedaechde seyt het gedicteerde van den eysscher 

 expresselijck te ontkennen; persisteert mitsdien bij sijn voorenstaende  
 versoeck. 
 

  D‟ eysscher persisteert insgelijck bij sijn versoeck. 

 

  Schepenen ordonneren den eysscher alsnoch te stellen  

  cautie voor de  costen off anders bij denselven yder  
  rechtdach in te leggen de somme  van  ses gulden. 

Van Eijck 

 

De kinderen ende erffgenamen van Maerten Kersz Ravesteijn zaliger, die hemselven in 

sijn leven borge geconstitueert hadde voor Leendert Ariensz Cats, in dier qualite eysscher 
contra Floris Leendertsz Cats, soone ende mede-erffgenaem van den voornoemde 
Leendert Ariensz  Cats als aengenomen hebbende te voldoen de naergenoemde obligatie, 
in dier qualite gedaechde, eysch doende ende provisie te begeren. 
D‟ eysschers concluderen tot condemnatie en bij provisie tot namptissement van 
seshondert gulden capitael mette intresse van de voorszeyde somme tegens vijff percent, 
ende vijftich gulden aen intresse bij de eysschers betaelt aen Anthonis Cornelisz, als 
getrouwt hebbende de dochter van Marritjen Sijmons, volgens de obligatie daervan 
sijnde,welcke obligatie den gedaechte tot sijnen laste genomen heeft, cum expensis ofte 
tot anderen. 

  Den gedaechde, present, bekent de schuldt, consenteert in de 

  condemnatie, versoeckt surchantie van executie den tijt van een jaar. 
 

  Van Eijck accepteert de bekentenis van de schult, versoeckt daerop  

  condemnatie cum expensis, sustineert datter geen surchantie en valt , 
  doch in gevalle van eenige tijt, versoeckt cautie suffisaint. 
 

  Parthijen parsisteren. 
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 Schepenen, gehoort hebbende de bekentenis van de schult, condem- 

 neren den gedaechde de geëyschte seshondert gulden capitael en vijftich 
 gulden aen intressen mette intresse van de voornoemde somme tegens 
 vijff percent aen de eysscher te betalen huyden over een jaer mits  
 stellende suffisante caute en condemneren denselven mede in de costen 
 van desen processe tot taxatie en moderatie van schepenen 
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Van Eijck 

 

De weduwe van Huijbert van Eijck, arrestante op alle soodanige 

penningen als berustende sijn den schout alhier, toecomende ende 
daer schuldich is voor te verantwoorden Gerret Ariensz, ter  
defentie van dien, gedaechde, eysch doende. 
D‟ eysscherce concludeert tot decretatie van „t gedane arrest ten 
uuteynde van de saeck; wijders tot condemnatie van de somme 
van 26 – 10 –0, haer, eysscherce, van den gedaechde competerende, 
ende dat de gearresteerde penningen daervooren verclaert sullen 
werden verbonden ende executabel, cum expensis. 
 

 Van Eijck voor d‟ eysscherce versoeckt decretatie van „t gedane 

 arrest ten uyteynde van de saeck, mitsgaders een buyteweet. 
 

  Schepenen decreteren ‘t arrest en admitteren een 

  buyteweet. 
 

   Aengenomen bij Thonis Jansz Blonck 

   voor de somme van vier stuyvers. 
 
 

Schout ende armmeesteren alhier tot Reeuwijck, arrestanten 

op soodanige penningen als berustende sijn onder Jacob Dirxsz 
Boij, toecomende ende daer schuldich sijn voor te verantwoorden 
de erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soone ende erffgenaem  
van Jacob Woutersz Hofflant, die mede erffgenaem is geweest van 
Wouter Jansz Hofflant zaliger, in de voorszeyde qualite alsmede 
in haere porcie, ter defentie van dien, gedaechdens, eysch doende 
ende provisie te begeren. 
D‟ eysschers concluderen tot decretatie van „t gedane arrest ten  
uuteynde van de saeck; wijders tot condemnatie ende bij provisie 
tot namptissement van vijffhondert twee ende vijftich guldens 
capitael metten intresse van dien, volgens de obligatie bij den 
voornoemde Wouter Jansz Hofflant ten behouve van den armen  
alhier gepasseert, cum expensis, ende dat de gearresteerde 
penningen daervooren verclaert sullen werden verbonden ende 
executabel. 
 

 Compareerde Anthonij van Meeuwen als procureur van Jan 

 Woutersz Hofflant en Arien Theunis Hofflant als getrouwt 
 hebbende Neeltjen Wouters Hofflant ende met deselve in judio 
 present 
 

 (vervolg op volgende bladzijde) 
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 voor haerselven en de rato caverende voor de verdere mede-erfgenamen 
 van Jan Jacobsz Hofflant (sonder te advoieren de vordere qualiteyten bij 
 eysch vermelt), versoecken copie uyt den eysch en dach ten naesten om 
 te antwoorden off te excipiëren, en dies onvermindert ontslaginge van 
 de gearresteerde penningen onder suffisante cautie voor de 
 gearresteerde penningen. 
 

 Van Eijck fiatt ontslaginge onder suffisante cautie. 

 
  

  Compareerde in judiitio Jacob Dircksz Boij ende  

  verclaerde hemselven te constitueren borgh als  
  principael onder renunchiatie van de benefitiën  
  ordinis et exucssionis voor de voorenstaende  
  gearresteerde penningen  bij eysch gemelt, 
  monterende ter somme van driehondert en  
  dartich gulden. 
  Actum ut supra. 

    [w.g.]  Jacob Dircksz Boij 
 
  

  Compareerde in juditio Jan Woutersz Hofflant  

  ende verclaerde hemselven te constitueren  
  contraborge voor de voorszeyde Jacob Dircksz 
  Boij onder renunchiatie van de benefitie ordinis  
  et excussionis, belovende in gevalle hem wegens  
  de bovenstaende borghtocht eenige schade  
  mochte opcomen denselven daervan costeloos en  
  schadeloos te zullen indemneren ende bevrijden, 
  daervooren verbindende sijn persoon en  
  goederen, die subjecteren bedwangh als naer  
  rechten. 
  Actum ut supra. 
 

  „t merck van Jan Woutersz   Hofflant 
 
    Mij present, 

 

    [w.g.] V. van Eijck 
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   Rechtdach den Xen november anno 

   1677 
 

Meeuwen 

 

Giacq de Lequellerij, soo hij ageert, eysscher contra Cornelis 

Jansz Hoogerdijck, gedaechde, om alsnoch te antwoorden. 
 

Ontfangen 6  gulden 
 
 Van Eijck voor den gedaechde concludeert ten fine van niet- 

 ontfanckelijck ende bij ordine dat den eysscher sijnen eysch en 
 conclusie sal werden ontseyt ende hij gecondemneert in de costen. 
 

 D‟ eysscher parsisteert voor replyck. 

 

 Den gedaechde voor duplyck. 

 

 D‟ eysscher produceert attestatie, verleden bij Isbrant ende Samuel 

 Jansz van dato den 8en junii 1675, tevreden sijnde etcetera. 
 

 Van Eijck copie. 

 
 

Van Eijck 

 

Schout en armmeesteren alhier tot Reeuwijck, eysschers ende arre- 

stanten contra de erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant zaliger, soo 
zij geroepen sijn, gedaechdens, om te antwoorden. 
 

 Van Meeuwen voor de gedaechdens seggen de qualiteyt bij eysch 

 vermelt wel expresselijck te ontkennen; concluderen ten fijne van 
 niet-ontfanckelijck ende bij ordine tot absolutie cum expensis. 
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Arien Claesz Swart, woonende onder Noort-Waddinxveen, eysscher contra 

de wedue ende boedelhouster van Huijbert Pietersz van der Laen zaliger, 
gedaechdesse, eysch doende en provisie te begeren. 
Den eysscher concludeert tot kennen ofte ontkennen van de obligatie bij  
den voornoemde Van der Laen zaliger gepasseert ende geteyckent (ten 
minsten ter goeder trouwen); wijders tot condemnatie ende bij provisie 
tot namptissement van de somme van driehondert gulden capitael metten 
intresse van dien tegens vijff gulden vijff stuyvers van „t hondert in „t jaer 
a tempora mora ter effectuele voldoeninge toe, vermogens de voorszeyde 
obligatie cum expensis. 
 

 Compareerde de gedaechdesse in juditio ende verclaerden 

 te confesseren ende versoecken als in de saecke van Dirck 
 Harmensz Feel is gedaen. 
 

 Parthijen hinc inde versoecken voorts als in deselve saeck. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

  van de schult, condemneren de gedaechdesse de 
  geëyschte driehondert gulden capitael met allen 
  intresse daerop onbetaelt verloopen, aen den 
  eysscher op te leggen en te betalen en condem- 
  neren deselve mede in de costen van desen  
  processe tot taxatie van schepenen ende voorts 
  als in de saeck van d’ erffgenamen van Dirck 
  Harmensz Feel. 
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Arien Maertensz Ravesteijn, backer tot Boscoop, eysscher, 

contra Thonis van Leeuwen, soo hij geroepen is, gedaechde, 
eysch doende. 
 

 Den eysscher dient van eysch ende concludeert als apud acta. 

 

 Schoonhoven voor den gedaechde versoeckt cautie voor de costen, 

 verkiesinge van domisilium citandi ende copie uyt den eysch. 
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J. Puttershouck 

 

D‟ erffgenamen van Dirck Harmensz Feel, eysschers contra Maria  

Euwouts, wedue ende boedelhouster van Huijbert Pietersz van der 
Laen, gedaechdesse. 
 

 Jacobus Puttershouck als procureur van den eysscherrs, concludeert tot 

 kennen ofte ontkennen; voorts tot condemnatie ende bij provisie  
 namptissement, eerst van een somme van darthienhondert gulden  
 capitael metten intresse van dien jegens den penning twintich in „t  jaer, 
 „t sedert den XXIIen februarii 1673 ter effectuele voldoeninge toe ende  
 noch vierhondert gulden capitael metten intresse van dien jegens den 
 penning XXV in „t jaer „t sedert den laetsten decembris 1673 ter effectuele 
 voldoeninge toe vermogens de respective obligatiën daervan sijnde, cum 
 expensis. 
  

 Compareerde de gedaechdesse in juditio, bekent de schult, verclaert  

 onmachtich te sijn deselve te kunnen betalen, dede affstant van haren  
 boedel ende versochte daerinne een curateur gestelt te mogen werden 
 omme bij denselven in „t openbaer de vaste goederen te leveren bij  
 willich decreet vercocht te mogen werden, mitsgaders de penningen  
 daervan procederende, bij de heeren van den gerechte te distribueren  
 aen die geene, die bevonden zal werden daertoe gerechticht te sijn. 
 

 Puttershoeck voor d‟ eysschers en met deselve present, accepteert de 

 bekentenis van schult, versoeckt daerop condemnatie cum expensis  
 ende in „t verder overgeven ofte versoecken, refereert hem  
 dienaengaende ter discretie van schepenen. 
 

 Parthijen versoecken dispositie. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

 
(vervolg op volgende pagina) 
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  van de schult, condemneeren de gedaechdesse 
  de geëyschte darthienhondert gulden capitael 
  alsmede de vierhondert gulden capitael met alle  
  intresse daerop onbetaelt verloopen aen de  
  eysschers op te leggen en te betalen ende  
  condemneren deselve mede in de costen van  
  desen processe tot taxatie en moderatie van 
  schepenen ende gehoort hebbende de afstant  
  van de boedel bij gedaechdesse gedaen, stellen 
  ende committeren tot curateur over haren boedel 
  ende goederen Vincent van Eijck, secretaris  
  alhier, gelijck wij denselven stellen ende  
  committeren bij desen. 
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   Rechtdach, gehouden den XXVIen  

   januarii anno 1678.  
   Present: alle de schepenen. 
 
 
 

Leendert Pietersz Verhouck ende Jacobus Hagelaer, soo zij procederen, 

eysschers contra Poulus Gerritsz Ruijter, soo hij geroepen is, gedaechde, 
omme tweede deffault ende provisie van namptissement te sien begeren, 
affslaende „t gene pendente lites is betaelt. 
 
  

 Van Eijck voor Hagelaer, alsoo den gedaechde niet en compareert,  

 versoeckt het tweede deffault met namptissement als in de presentatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comnparitie van  

  den gedaechde, adjudiceren d’ eysschers tweede 
  deffault ende condemneren den gedaechde de 
  geëyschte twee jaren renten tot 35- 0 –0  
  jaerlijcks, affslaende ‘t gene pendente lite is 
  betaelt aen de eysschers, bij provisie te  
  namptisseren onder cautie de restituende indien 
  ten principalen verstaen mochte werden te  
  behooren. 
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Van Eijck 

 

Schout en armmeesteren alhier tot Reeuwijck, eysschers ende 

arrestanten, contra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant  
zaliger, soo zij geroepen sijn, gedaechdens, om te repliceren.  
 

  Van Eijck parsisteert voor replyck als bij eysch. 

 

 Van Meeuwen parsisteert voor duplyck als bij antwoort. 

 

 Van Eijck dient van bewijs als bij inventaris. 

 

 Van Meeuwen copie. 

 
 

Meeuwen 

 

Giacq de Lequelerij, soo hij ageert, eysscher contra Cornelis Jansz 

Hoogerdijck, gedaechde, om voorts te procederen. 
 

Ontfangen 6 gulden. 
 
 Van Eijck versoeckt recollement van de geproduceerde 

 attestatiën. 
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1678 
 
 

Schepenen: 
 

Pieter Pietersz van der Laen 
Aert Pietersz Verrijn 

Jan Maertensz Hofflandt 
Willem Pietersz Heij  

en 
Willem Werboutsz 
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   Rechtdach, gehouden den 20en april 

   1678.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 

Schout ende armmeesteren alhier tot Reeuwijck, eysschers 

ende arrestanten contra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz 
Hofflant, soo sij geroepen sijn, gedaechdens, om bij den  
gedaechdens te dienen van bewijs. 
 

  Ten naesten vermits de absentie van Van  

  Meeuwen. 
 
 
 

Cornelis Jansz Hoogendijck, eerst gedaechde ende nu 

requirant, contra Giaecq de Lequellerij, soo hij ageert, 
eysscher, versoeck doende. 
 

 Van Eijck versoeckt appoinctement waerbij den eysscher alsnoch 

 wert geordonneert „t hem versochte recollement te doen binnen den 
 tijt van drie weken op pene van verstecq. 
 

  Schepenen fiatt op pene van versteck. 
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   Rechtdach, gehouden den XIIIIsten  

   december 1678. 
   Present: alle de schepenen dempto  
   Willem Werboutsz. 
 

Van Eijck 

 

Aert Gerritsz Vertas, woonende tot Corteraer,  jegenwoordich arm- 

meester aldaer als speciale procuratie hebbende van Jan Harmensz 
Eris, getrout met Jannitjen Roelen, voortijts wedue van eenen Pieter 
Maertensz, in sijn leven gewoont hebbende in Raemburgh onder de 
jurisdictie van Reeuwijck, eysscher in dier qualite, contra Jan  
Maertensz Cos ende Gerrit Claesz Mouringhs, getrout hebbende 
Heijltjen Maertens Cos, beyde woonende onder de jurisdictie van 
Reeuwijck als erffgenamen van Pieter Maertensz zaliger voornoemt, 
in dier qualite gedaechdens, om betalinge van een hondert vijftich guldens 
dewelcke in vijff jaren omgecomen ende verschenen sijn, bedragende   
„ s jaers dertich  guldens, namentlijk opten XXXen november 1674, 1675,  
1676, 1677 ende den XXXen november 1678, d‟ eysscher in qualite  
voorszeyd in gevolge van de houwelijkse voorwaerden bij de  
voorgemelte Jannitjen Roelen ende den genoemde Pieter Meertensz 
voor bande van houwelijck gemaeckt ende opgerecht, is competerende, 
zijnde de voorszeyde houwelijkse voorwaerden gedateert den XXXen  
dach decembris 1651; 
concludeert tot condemnatie van dien en de bij provisie tot namptis- 
sement, affslach solutum ende dat de naergelaten goederen van den 
voornoemde Pieter Maertensz daervooren verclaert sullen werden 
verbonden ende executabel cum expensis. 
 

 Gerrit Claes Mouringhs bekende de schult ende seyde betaelt te hebben  

 voor sijne helft de jaren 1674, 1675 en 1676 ende consenteerde verders 
 in de condemnatie voor sijne portie. 
 

 Van Eijck versoeckt dienvolgende condemnatie ende dat de goederen  

 bij eysch gemelt daervooren als nu ende oock in het toecomende,  
 verclaert sullen werden te wesen verbonden ende executabel cum  
 expensis. 
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 ende in reguarde van Jan Maertensz Cos, versoeckt deffault met 
 proffijt van dien volgens de ordonnantie. 
 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekente- 

  nisse van de schult van Gerrit Claesz Mouringhs, 
  condemneren dienvolgende denselven aen den  
  eysscher te betalen de helft van dartich gulden 
  ‘ s jaers en dat van twee jaren, verschenen den 
  30en  november 1677 en 1678 ende verclaren de  
  goederen by eysch gemelt, daervooren verbonden  
  en executabel en condemneren denselven mede 
  in de costen tot taxatie en moderatie van  
  schepenen ende in reguarde van Jan Maertensz 
  Cos alsoo denselven niet en compareert nochte 
  procureur gemachticht van sijnentwegen,  
  verlenen den eysscher ‘t Ien deffault met proffijt 
  van dien volgens de ordonnantie. 
 
 
 
 

Trijntjen Claes, bejaerde dochter, eysscherce contra 

Poulus Gerritsz Ruijter, gedaechde, eysch doende. 
 
  

 D‟ eysscherce dient van eysch en concludeert als in geschrifte. 

 

 Den gedaechde versoeckt copie uyt den eysch. 

 
 
 
 
 
  

Schout en armmeesteren alhier tot Reeuwijck, eysschers ende 

arrestanten, contra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo 
sij geroepen sijn, gedaechdens, om alsnoch bij den gedaechdens 
te dienen van bewijs. 
 

  In state vermidts de absentie van Van Meeuwen. 
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1679 
 
 

Schepenen: 
 

Willem Werboutsz 
Jan Thonisz van Leeuwen 
Cornelis Dircksz de Ronde 

Jan Jacobsz Blonck 
en 

Jan Leendertsz Decker. 
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   Rechtdach, gehouden den XVen maert  

   anno 1679.  
   Present: alle de schepenen dempto 
   Willem Werboutsz. 
 

Balbian 

 
Arien Ariensz Plemper cum sociis, eysschers contra 

Arien Jansz Blonck, gedaechde. 
 
  

 D‟ eysscher dient van eysch ende concludeert als apud acta. 

 

 Puttershouck versouckt copie uyt den eysch en waeruyt geageert wert. 

 
 
 

Van Eijck 

 

Trijntje Claes, bejaerde dochter, eysscherce contra 

Poulus Gerritsz Ruijter, gedaechde, om te antwoorden. 
 
 

 Den gedaechde versouckt alsnoch copie uyt den eysch. 

 

 Van Eijck fiatt midts deselve vervolgende ter secretarie. 
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Pro deo 

 

Schout ende armeesteren alhier tot Reeuwijck, eysschers ende  

arrestanten, conmtra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo 
zij geroepen sijn, gedaechdens, om  bij den gedaechde te dienen  
van bewijs. 
 
 

 De gedaechdens dient van bewijs als onder inventaris. 

 

 Van Eijck copie. 

 
 
 

Pro deo 

 

Deselve eysschers ende arrestanten contra Neeltjen Gerrits, 

wedue van Andries Centen, gedaechdesse, ende de weduwe van 
Cornelis Jansz van der Snoeck, indien zij haer parthije wilde 
vougen, mede gedaechdesse, eysch doende. 
 

 D‟ eysschers dienen van eysch en concluderen als apud acta. 

 

 Van Eijck versouckt deffault tegens de weduwe van Cornelis Jansz van   

 der Snouck ende in „t reguarde van Neeltjen Gerrits een buyteweet. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van de 

  wedue van Cornelis Jansz van der Snouck, adju- 
  diceren d’ eysschers ‘t deffault met proffijt van  
  dien als naer rechten. 
 

   De buyteweet aengenomen bij 

   Vincent van Eijck, uyt liefde. 
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Gerrit Cornelisz Craen, eysscher contra Jacob Cornelisz 

Craen, gedaechde, eysch doende. 
 

 Den eysscher zeyt ende de waerheyt is sulcx, dat hij metten gedaechde 

 tot noch toe gemeen ende onverdeelt heeft beseten ende alsnoch is 
 besittende een hoffstede als huys, barge, schuyr etcera, ende ontrent 
 een en twintich mergen vier hont lants, alles gelegen onder de jurisdictie 
 van Reeuwijck en Brouckvelt, alsmede noch haerluyder inboedel, koe- 
 beesten ende anders; ende offwel den gedaechde behoort hadde metten 
 eysscher (in der minne) te procederen tot behoorlijcke lotinge alsmede 
 schiftinge, scheydinge ende deylinge van alle haerluyder gemeene  
 goederen, soo blijft den gedaechde tot noch toe van alle „ tselve  
 weygerich ende in gebreke, nietjegenstaende verscheyde minnelijcke 
 interpellatiën daeromme gedaen, sulcx dat den eysscher genootsaeckt 
 is den wech van justitie inne te treden; 
 concludeert oversulcx hij, eysscher (om de voorszeyde ende andere,  
 nader, is „t noot, ten processe te deduceren redenen), dat den gedaechde 
 sal werden gecondemneert alsnoch metten eysscher te procederen tot 
 behoorlijcke lotinge mitsgaders schiftinge, scheydinge ende deelinge 
 van alle haerluyder gemeene goederen,  soo roerende als onroerende, 
 egeene van dien uytgesondert, ten minsten ter discretie van desen edele 
 gerechte ende dit alles bij provisie, makende mede eysch van costen ofte 
 tot anderen etcetera. 
 

 Van Meeuwen voor den gedaechde versoeckt tijt ten naesten om te  

 antwoorden. 
 

 Van Eijck voor den eysscher seyt, dat neffens de citatie is gelevert copie 

 van den eysch, 
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 versouckt  oversulcx, dat den gedaechde zal werden geordonneert  
 staende vierschaer te antwoorden op pene van versteck. 
 

 Den gedaechde persisteert bij sijn versouck van tijt en dat het versochte 

 versteck sal werden ontseyt. 
 

 Van Eijck persisteert bij sijn geteyckende. 

 
  Schepenen, alvoorens te disponeren, ordonneren  
  parthijen te compareren voor het collegie van schout  

  en schepenen op hoope van accoort. 
 
 

  Op huyden den 15en maert 1679 is bij schout en

  schepenen van  Reeuwijck tot voocht gestelt over  
  het naergelaten weeskint van Annitjen Aerts  
  Heij, in echten geteelt bij Jan Aertsz van 
  Leeuwen, in plaets van Sijmon Leendertsz, Aert  
  Thonisz van Leeuwen. 
  Actum datum als boven. 
 
  In kennisse van mij, secretaris 
 

  [w.g.]  V. van Eijck, 1679 
 
 
 Compareerde in „t volle collegie van schout en schepenen van  

 Reeuwijck Gerrit Leendertsz Cats, inwoonder aldaer, te kennen gevende  
 hoe dat hij, comparant, jegenwoordich is belast met vele ende excessive  
 schulden ende geen middelen en weet omme alle deselve oyt eenichsints  
 te sullen konnen voldoen, ende dienvolgende sig geraden vint alle sijne  
 goederen, soo roerende als onroerende, actiën, crediten ende 
 gerechtigheden, egeene uytgesondert, ten behoeve van sijne crediteuren  
 te abandonneren ende verlaten, gelijck hij, comparant, verclaerde alle  
 deselve ten behoeve als vooren te repudiëren ende verlaten bij desen in  
 dier vougen, dat hij hem nu nochte ten eeuwigen dage met den 
 voorszeyde boedel ende goederen wil bemoeyen, maer daermede laten  
 bewarden, die sulcx te  raden werden sullen. 
 Actum in „t collegie van schout en schepenen voornoemt den 15en maert  
 1679. t´  Oirconde bij den schout en twee schepenen onderteyckent. 
 

 [w.g.] Adriaen Huijbertsz van Eijck 
  Jan Jacopsen Blonk 
  Jan Lendertse Decker 



71  Vierschaarboek 1675-1734 

 

   Rechtdach, gehouden den 12en  april 

   1679.  
   Present: den schout ende alle de  
   schepenen. 
 

Van Eijck 

 

Trijntje Claes, bejaerde dochter, eysscherce contra Poulus 

Gerritsz Ruijter, gedaechde, om alsnoch te antwoorden op  
pene van verstecq . 
 
  

 Den gedaechde consenteert in de condemnatie. 

 

 Van Eijck versouckt dienvolgende condemnatie cum expensis ende dat 

 het hypotheecq in de respective brieven vermelt daervooren verclaert 
 sal werden verbonden ende executabel. 
 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

  van de schult, condemneren den gedaechde eerst 
  de negen jaren intresse, jaer tot vijff en  
  tzeventich gulden ‘ s jaers, ‘t laetste verschenen 
  Vroulichtmisse 1679 ende noch zes jaren intresse 
  yder tot drie en tnegentich gulden 15 stuyvers, 
  ‘t laetste verschenen den 1en  meye 1678, aen de 
  eysscherce te betalen, affslaende ‘t gene blijcken 
  zal affslach te moeten strecken en condemneren 
  denselven mede in de costen van desen processe 
  tot taxatie en moderatie van schepenen en ver- 
  claren ‘t hypotheecq daervooren verbonden ende 
  executabel. 
 

Schout ende armmeesteren alhier, eysschers ende arrestanten,  

contra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo sij geroepen  
sijn,  gedaechdens, om voorts te procederen 
 

 Van Eijck, in plaetse van inventaris, produceert de respective obligatiën  

 waeruyt dat wert geageert; item attestatie verleden bij Wouter Eno,  
 schout tot Sluijpwijck, ende Jacobus de Vries, beyde in dato den 26en  
 januarii anno 1678, mitsgaders noch attestatie van Aert Gijsbertsz de 
 Bruijn in dato den 30en martii 1678 alsmede noch minute ofte memorie 
 van seeckere cavel off scheytsedulle, geschreven bij de hant van Nicolaes 
 Straffintvelt, notaris tot Gouda, tevreden sijnde in regarde van de  
 attestatie etcetera. 
 

 Van Meeuwen copie. 
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Van Eijck 

 

Deselve eysschers ende arrestanten contra Neeltje Gerrits, 

weduwe van Andries Centen,  gedaechdesse, om te antwoorden. 
 

 Van Eijck versouckt deffault. 

 

  Schepenen fiatt met admissie tot een tweede  

  citatie. 
 
 

Cornelis Jansz Hoogendijck, eerst gedaechde ende nu requirant, 

contra Giaecq de Lequellerije, eerst eysscher ende nu gerequireerde, 
om voorts te procederen. 
 

Ontfangen bij provisie 2 –2 –0 en neemt aen. 

 

 Van Eijck produceert attestatie, verleden bij Lambert Jansz in dato den  

 19en april 1674, tevreden sijnde etcetera. 
 

 Meeuwen copie en produceert seeckere acte van curatele bij den  

 gerechte van Loosdrecht op den eysscher verleden van dato den 31en  
 januarii 1675. 
 

 Van Eijck copie. 

 

 Van Eijck versouckt dat den eysscher alsnoch geordonneert sal worden  

 te voldoen het appoinctement van den 16en junii 1677 op pene, dat den 
 gedaechde bij naerlaticheyt van dien geabsolveert sal werden van dese 
 instantie, cum expensis. 
 

  Schepenen ordonneren den eysscher voor den 

  naesten rechtdach te betalen ofte consigneren 
  onder de secretaris alhier de somme van negen 
  gulden achtien stuyvers ofte bij naerlaticheyt van  
  dien, absolveren den gedaechde van desen  
  instantie, cum expensis. 
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Balbian 

 

Arien Herbertsz van der Burgh, eysscher ende arrestant 

op soodanige cooppenningen van lant als berustende sijn  
onder Jan Jansz Craen ofte sijn moeder, toebehoorende  
ofte daer schuldich is voor te verantwoorden, Pieter Jan  
Maertensz, woonende onder Boscop in den Biesen, omme  
daeraen te verhalen „t gunt den eysscher ende arrestant op 
seeckere rentebrieff van vijffhondert gulden capitael met 
de renten van dien, gevesticht op ontrent twaelff mergen 
lants, gelegen in den Biesen voorszeyd, te cort sal comen; 
concludeert tot decretatie van „t voorszeyde arrest, wijders 
tot condemnatie etcetera, cum expensis ende dat de  
voorszeyde gearresteerde penningen daervooren verclaert 
sullen werden executabel, versouck doende datter een 
rechtelijcke weet aen den voorszeyde Pieter Jan Maertensz 
sal werden besteet. 
 
   

  De weet in state, bij provisie. 
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Arien Ariensz Plemper cum sociis, eysschers contra Arien Jansz 

Blonck, gedaechde, omme t‟ antwoorden, soo ten principalen als 
op de versochte provisie. 
 

 Puttershouck ten naesten. 

 

 Balbian voor den eysscher, versouckt appoinctement, waerbij den  

 gedaechde werde geordonneert omme te pleyten op de provisie, alsoo 
 den gedaechde ofte desselffs procureur al voor dato van desen  
 rechtdach al copie authentycq ter handen is gestelt, waerop den eysscher 
 van weygeringe is sijn provisie te fonderen. 
 

  Schepenen ordonneren den gedaechde ten  

  naesten rechtdage te antwoorden op de versochte 
  provisie op pene van versteck. 
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   Rechtdach, gehouden den xxvien  

   april 1679.  
   Present: den schout ende alle de 
   schepenen. 
 

Van Eijck 

 

Schout ende armeesteren alhier, eysschers ende arrestanten, contra 

d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo sij geroepen sijn,  
gedaechdens, om alsnoch bij de gedaechdens te dienen van bewijs. 
 
  

 Meeuwen ten naesten precys. 
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Deselve eysschers ende arrestanten contra Neeltjen Gerrits, 

weduwe van Andries Centen zaliger, gedaechdesse, om het  
tweede deffault te begeren. 
 

 Van Eijck versouckt het tweede deffault met admissie tot een darde 

 buyteweet. 
 

  Schepenen fiatt met admissie tot een darde 

  buyteweet 
 
 
 

Cornelis Jansz Hoogerdijck, eerst gedaechde ende nu  

requirant, contra Giaecq de Lequellerije, eerst eysscher 
ende nu gerequireerde, om voorts te procederen. 
 

Ontfangen 15 – 18 – 0. 

 
 

 Parthijen hinc inde renunchiëren van vorder productie en nemen aen de 

 saeck staende vierschaer aff te doen. 
 

  Schepenen houden dese saeck in state tot den  

  naesten.
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Balbian 

 

Arien Ariensz Plemper cum sociis, eysschers contra Arien 

Jansz Blonck, gedaechde, omme soo ten principalen als op 
de versochte provisie te antwoorden. 
 

 Puttershouck voor den gedaechde dient van antwoort mitsgaders 

 presentatie ende concludeert als bij acte. 
 
  

Arien Jansz Blonck, gedaechde, contra Arien Ariensz Plemper cum 

sociis, eysschers. 
 

 Den gedaechde, antwoordende, seyt dat het huys ende lant in questie 

 bij hem gekocht is van Jan Jansz van Eck als getrout hebbende  
 Swaentjen Willems Boon, ende dat vrij sonder eenige belastinge verder 
 als met acht gulden vijftien stuyvers „ s jaers, te betalen tot Delft;  
 dat mede de vordere eyschers in deselve vercoopinge nooyt sijn bekent  
 ofte daertoe vooralsnoch bevoucht geweest; 
 doende mitsdien presentatie midts hij, Van Eck, suffisantelijcken 
 bewijsende, dat den eygendomme van de gemelte huysinge ende lant 
 in questie sijne huysvrouwe met eenigen behoorlijcken tytel is aen- 
 gecomen mitsgaders te wesen sonder eenige last van fidei commis ofte 
 andere beswaernisse, ende dat voor alle deselve suffisantelijck sal wesen 
 gecaveert ende speciale waerborge binnen desen ambachte sal sijn 
 gestelt;  
 is tevreden de opdracht te ontfangen ende de belooffde cooppenningen 
 te betalen met hondert gulden bij de opdracht ende voorts alle jaren  
 gelijcke hondert gulden met den intresse volgens de acte van coop  
 daervan sijnde, sustinerende mette selve presentatie te mogen volstaen; 
 bij refuys van deselve concludeert tegens alle ende een 

 

 (vervolg op volgende bladzijde) 
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 yder tot vorder ofte anders niet ontfanckelijk ende bij ordine tot  
 absolutie van den eysch ende conclusie cum expensis ofte alsulcken 
 anderen fine ende conclusie, etcetera. 
 

 Balbian voor de eysschers seyt te haren voordele te accepteren, dat den 

 gedaechde bij sijn antwoort de coop bij eysch geroert, toestaet en bekent 
 ende afslaende het verder geposeerde bij deselve antwoort bij inperti- 
 nentie ende insuffisantie; parsisteert voor replyck als bij eysch, soo ten 
 principale als op de versochte provisie. 
 

 Puttershouck voor den gedaechde persisteert voor duplyck als bij  

 antwoort. 
 

 Balbian voor de eysschers versouckt dispositie op de versochte provisie. 

 

  Schepenen, alvoorens te disponeren, houden de  

  provisie in state tot den naesten. 



79  Vierschaarboek 1675-1734 

 

   Rechtdach, gehouden den XXIIIIen  

   meye 1679.  
   Present: alle de schepenen. 

Van Eijck 

 
Cornelis Jansz Hoogerdijck, eerst gedaechde ende nu requirant, contra  

Giaecq de Lequellerije, eerst eysscher ende nu gerequireerde, omme op  
de pleydoye van den voorgaenden rechtdach sententie te aenhooren. 
 

 Parthijen hinc inde versoecken als in de presentatie. 

   

  Schepenen, parthijen gehoort ende op alles 

  geleth hebbende, mits Cornelis Jans Hoogerdijck, 
  eerst gedaechde en nu requirant, met solemnelen 
  eede verclare oyt eenige leverantie van de koeyen 
  en goederen heeft gehadt ofte eenich contract van 
  koop met Joosjen Hendricx heeft gemaeckt,  
  absolveren denselven van den eysch en conclusie  
  tot lasten van hem gedaen en genomen en con- 
  demneren den eysscher ende gerequireerde in de  
  costen van desen processe tot taxatie en mode- 
  ratie van desen edele gerechte ende bij refuys van 
  dien, condemneren den gedaechde en requirant  
  in den eysch en conclusie tot lasten van hem 
  gedaen en genomen en condemneren denselven 
  alsdan mede in de costen van desen processe. 
 

 Cornelis Jansz Hoogerdijck, in juditio present, staet bereyt den eedt in  

 „t vonnise gemelt te doen. 
  

 Meeuwen voor den eysscher seyt, die alsnoch  niet te begeeren. 

 

Schout ende armeesteren alhier, eysschers ende arrestanten, contra 

d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo zij geroepen sijn,  
gedaechdens, om alsnoch bij de gedaechdens te dienen van bewijs. 
 

 Van Meeuwen voor de gedaechdens versouckt visie van de minute 

 ofte memorie van de cavel ofte scheytcedulle, geschreven bij de hant 
 van Nicolaes Straffintvelt. 
 

 Van Eijck voor d‟ eysschers seyde „t selve instrument in handen van 

 parthijen procureur soo terstont gegeven te hebben, versouckt dien- 
 volgende dat parthijen alsnoch sullen dienen ofte renunchiëren van 
 productie. 
 

 Van Meeuwen voor de gedaechdens bekent de versochte acte ofte 

 minuut ontfangen te hebben en versouckt tijt om te dienen ten naesten 
 op versteck. 
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Balbian 

 

Arien Ariensz Plemper cum sociis, eysschers contra Arien  

Jansz Blonck, gedaechde, omme alsnoch dispositie te 
hebben op de versochte provisie. 
 

 Puttershouck voor den gedaechde, alvoorens voort te procederen ofte in  

 dese sake eenichsints te disponeren, versouckt dat de eysschers sullen  
 kiesen domisilium sitandi , vermits die woonende sijn onder dese  
 bijsondere jurisdictie. 
 

 D‟ eysschers doen verkiesinge van domisilium citandi ten huyse van  

 den bode en versoeckt dienvolgende alsnoch dispositie op de versochte  
 provisie. 
 

 Puttershouck voor den gedaechde produceert seeckere testamentare  

 dispositie ofte copie authentycq uyt deselve van Wouters Willemsz van 
 Leeuwen, in wiens naem alhier wort geageert, gepasseert voor den  
 notaris Nicolaes Straffintvelt en getuygen van dato den 25en januarii  
 1672 en versouckt dat parthijen mede sullen dienen off daervan sullen 
 werden versteken. 
 

 Balbian copie. 

 

  Schepenen, alvoorens te disponeren, ordonneren 

  parthijen in te leggen yder thien gulden binnen 8  
  dagen omme daermede gehaelt te werden advys  
  van twee onpertidige rechtsgeleerde, ‘t selve  
  gesien sijnde, alsdan te disponeren soo sij  
  bevinden sullen te behooren. 
 

Arien Harbertsz van der Burgh, eysscher ende arrestant,  contra 

Pieter Jan Maertensz, woonende onder Boscoop, overgedaechde ende 
geïnsinueerde van arrest. 
 

 Den eysscher ende arrestant doet eysch ende concludeert als op den 12en  

 april laetstleden alhier ter rolle is gedaen. 
 

 Den gedaechde, in juditio present, doet afstant van de gearresteerde 

 penningen;  consenteert dat deselve alhier onder den gerechte werden 
 gebracht en bij sententie van preferentie gedistribueert aen diegene, 
 welcke bevonden sal werden daertoe gerechticht te sijn. 
 

 Balbian lecture. 
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   Rechtdach, gehouden den VIIen junii 

   1679.  
    Present:  alle de schepenen. 
 
 

Balbian 

 

Arien Ariensz Plemper cum sociis, eysschers, contra 

Arien Jansz Blonck, gedaechde. 
  

 D‟ eysschers produceren sekere huwelijckse voorwaerde, opgerecht 

 tusschen Wouter Willemsz ter eenre ende Swaentjen Willems Boon ter  
 ander sijde in dato den Ien februari 1664; noch sekere testamentaire  
 dispositie van deselve echteluyden in dato den 25en januarii 1672 ende 
 lestelijck sekere sententie, geobtineert bij deselve Swaentjen Willems tot 
 laste van Pietertje Goossens voor de gerechte der stadt Gouda in dato  
 den 22en december 1673 met de procedueren van executie daerop  
 gevolcht. 
 

 Puttershouck voor den gedaechde copie. 
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Arien Herbertsz van der Burch, eysscher ende arrestant, contra Pieter 

Jan Maertensz, overgedaechde ende geïnsinueerde van arrest. 
 

 Den eysscher accepteert de confessie van schult, versoeckt daerop  

 condemnatie cum expensis ende dat de gearresteerde penningen  
 daervooren verclaert sullen werden executabel. 
 

  Schepenen condemneren den gedaechde in den  

  eysch ende conclusie tot lasten van hem gedaen  
  ende genomen ende verclaren de gearresteerde  
  penningen daervooren executabel, cum expensis. 
 
 
 

Van Eijck 

 

Schout ende arremmeesters alhier, eysschers ende arrestanten,  

contra d‟ erfgenamen van Jan Jacobsz Hofflandt, soo sij geroepen  
sijn, gedaechdens, om alsnoch bij de gedaechdens te dienen van bewijs.   
 
 

 Meeuwen voor de gedaechdens versoeckt recollement. 
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   Rechtdach, gehouden den xxviiIen  

   junii 1679.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Arien Ariensz Plemper com sociis, eysschers contra 

Arien Jansz Blonck, gedaechde, omme te dienen van  
vorder productie. 
 
 

 Puttershouck voor den gedaechde produceert noch seeckere acte van 

 overgifte ende belofte, gepasseert bij Wouter Willemsz van Leeuwen 
 voor de notaris Nicolaes Straffintvelt en getuygen van dato den xxen  
 augusti 1666. 
 

 Balbian copie. 
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    Rechtdach, gehouden den Ien  

    november 1679.  
    Present:  den schout ende alle  
    de schepenen. 
 

Van Eijck 
 
Johannes Kerckeringh, woonende tot Benthuijsen als d‟ actie ende  

transport vercregen hebbende van Leendert van der Laen, in dier qualite 
eysscher ter eenre, op ende jegens Annitjen Jacobsz, weduwe ende boe- 
delhouster van Cornelis Pietersz van der Laen, gedaechde, ter andere zijde. 
 

 Den eysscher dient van eysch ende concludeert als in geschrifte. 

 Den eysscher concludeert tot kennen ofte ontkennen van de acte  
 notariael bij de gedaechde op den XVIIIen october 1676 voor den 
 notaris Pieter van Swieten ende seeckere getuygen gepasseert;  
 wijders tot condemnatie ende bij provisie  tot namptissement, eerst van 
 vijff en ´t zeventich gulden ende dan noch achthondert gulden volgens de 
 voorszeyde acte, metten intresse van dien tegens vier gulden van  
 „t hondert in „t jaer, „t sedert meye 1674 aff ter effectuele voldoeninge toe, 
 cum expensis, ofte tot anderen etcetera. 
 

 Van Eijck versouckt deffault met admissie tot een tweede citatie. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van de 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t  Ie deffault 
  en admissie van een tweede citatie. 
 
 

Schout ende armmeesteren alhier, eysschers ende arrestanten, contra de 

erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo sij geroepen sijn, gedaechdens, 
om voorts te procederen. 
 

 Van Meeuwen voor den gedaechdens neemt aen voor den naesten te  

 dienen off renunchiëren en de sake op den naesten rechtdach aff te  
 pleyten. 
 

 Van Eijck fiatt midts dat tijdelijck aen hem werden gegeven copie van  

 de productie. 
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   Rechtdach, gehouden den 22en  

   november 1679.  
   Present: den schout ende alle de  
   schepenen. 
 

Van Eijck 

 

Johannes Kerckerinck, soo hij ageert, eysscher contra Annitjen 

Jacobs, weduwe ende boedelhouster van Cornelis Pietersz van der 
Laen, gedaechdesse, om het 2e deffaut ende provisie te sien  
begeeren. 
 

 Balbian voor Annitjen Jacobs versouckt purge van voorgaende  

 deffault met refusie van costen ende copie uyt den eysch. 
 

 Van Eijck fiatt midts refonderende de costen. 

 
 

Schout ende armmeesters alhier, eysschers ende arrestanten, 

contra de erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo sij geroepen 
sijn, gedaechdens, om voorts te procederen. 
 
 

 Van Meeuwen versouckt tijt ten naesten. 

 

 Van Eijck fiatt en voor alle dilay. 
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Van Eijck 

 

Gerret Cornelisz Craen, eysscher contra Jacob  

Cornelisz Craen, gedaechde, eysch doende. 
 

 D‟ eysscher dient van eysch en concludeert als in geschrifte. 

 Den eysscher seyt ende de waerheyt  is sulcx, dat hij, eysscher, ende den  
 gedaechde questiën ende geschillen, die sijluyden met den anderen uyt- 
 staende hebben, gesubmitteert ende verbleven hebben aen de arbitrage  
 ende uytsprake van Leendert Pietersz Verhouck ende Jan Leendertsz de 
 Jonge met soodanige conditie dat, indien deselve arbyters den anderen 
 niet soude connen verstaen, syluyden een darde arbyter tot haer mogen 
 kiesen ende offwel hij gedaechde behoort hadde met ende beneffens den 
 eysscher volgens hetselve verblijff te hebben gepasseert ende geteyckent 
 behoorlijck compromis ende vervolgens oock uytsprake gevordert, soo 
 blijft hij daervan weygerich ende in gebreke, sulcx, dat den eysscher 
 genootsaeckt is geworden den gedaechde daerover in rechten te 
 betrecken; 

 concludeert oversulcx hij, eysscher, om de voorszeyde ende andere  
 redenen, nader is „t noot ten processe te deduceren, dat den 
 gedaechde sal werden gecondemneert alsnoch beneffens den eysscher  
 te passeren ende teyckenen behoorlijck compromis van „t voorenstaende 
 verblijff, cum expensis ofte tot anderen etcetera. 
 

 Den gedaechde versouckt copie uyt den eysch en lootcedulle. 
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   Rechtdach, gehouden den 6en  

   december 1679.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 

Johannis Kerckerinck, soo hij ageert, eysscher contra  

Annitjen Jacobs, weduwe en boedelhouster van Cornelis 
Pietersz van der Laen, gedaechdesse, om te antwoorden. 
 

 Balbian voor de gedaechdesse versoeckt cautie voor de costen en 

 verkiesinge van domisilium citandi. 
 
 
 

Schout ende armeesters alhier, eysschers ende arrestanten, 

contra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo sij  
geroepen sijn, gedaechdes, om alsnoch te pleyten. 
 
 

 Balbian voor Van Meeuwen versouckt tijt ten naesten op versteck. 
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Gerrit Cornelisz Craen, eysscher contra Jacob 

Cornelisz Craen, gedaechde, om te antwoorden. 
 
 

 Den gedaechde versouckt alsnoch copie uyt den eysch en lootcedulle. 

 
 
 

   Rechtdach, gehouden den XXVIIIen  

   februarii 1680. 
 

Van Eijck 

 

Johannes Kerckeringh, soo sij ageert, eysscher contra Annitjen 

Jacobs, weduwe ende boedelhouster van Cornelis Pietersz van  
der Laen, gedaechdesse, om voort te procederen. 
 

 Den eysscher doet verkiesinge van domicilium citandi ten huyse van  

 den schout alhier ende alsoo hij geen cautie fide jussoir alhier en kan  
 stellen, soo seyt hij, eysscher, tevreden te sijn te doen cautie juratoir, 
 sustinerende daermede te mogen volstaen ende versoect dat den  
 gedaechdesse sal antwoorden. 
 

 Balbian lecture. 
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Van Eijck 

 

Schout ende armmeesters alhier, eysschers ende  

arrrestanten, contra de erffgenamen van Jan Jacobsz 
Hofflant, soo sij geroepen sijn, gedaechdens, om voort  
te procederen. 
 

 Partijen ten naesten precys. 

 
 
 

Gerrit Cornelisz Craen, eysscher contra Jacob 

Cornelisz Craen, gedaechde, om alsnoch te  
antwoorden. 
 

 Meeuwen ten naesten op verstecq. 
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Balbian 

 

Annitjen Jacobs, impetrante van requeste civile mitsgaders  

gedaechdesse, contra Johannis Kerckringh, soo hij procedeert, 
eysscher ende verweerder. 
 

 De impetrante dient en concludeert apud acta. 

 

 Van Eijck copie uyt den eysch ende requeste civile. 

 
 
 
 

   Rechtdach, gehouden den XXVIIen  

   maert 1680.  
   Present: alle de schepenen. 
    
 

Van Eijck 
 
Schout ende armeesteren alhier, eysschers ende arrestanten, 

contra de erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflandt, soo zij  
geroepen sijn, gedaechdens, om voorts te procederen. 
 
  

 Van Eijck in plaets van verder productie seyt, dat Adriaen Huijbertsz  

 van Eijck, schout alhier, des noot ende ter ordonnantie van den rechter 
 met eede solemneel sal verklaren, dat de lotinge en deylinge van de  
 goederen van Wouter Jansz Hofflant tusschen desselfs kinderen voor 
 hem als schout en twee schepenen soodanich is gepasseert, gelijck  
 deselve bij den notaris Straffintvelt is opgestelt, als blijckt bij acte in 
 den processe geproduceert. 
 

 Parthijen hinc inde renunchiëren  van verder productie en versoucken 

 vonnis. 
 

  Schepenen, alvoorens te disponeren, houden  

  dese saeck in state tot den naesten. 
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Johannes Kerckeringh, soo hij procedeert, eysscher contra 

Annitjen Jacobs, wedue ende boedelhouster van Cornelis  
Pietersz van der Laen, gedaechdesse, om voorts te procederen. 
 

 Van Eijck voor Johannes Kerckeringh soo hij procedeert mitsgaders 

 voor Leendert van der Laen, soo veel noot sij hem vougende voor sijn 
 intresse, consenteert in „t interiment van de requeste civile bij den  
 gedaechdesse van de hooge overicheyt  geïmpetreert (onder limitatie  
 hier naer geseyt); accepteert mede tot voordeele, dat de gedaechdesse bij  
 hare antwoort genoechsaem bekent, dat sij noyt scheydinge des boedels  
 die sij bij haar man heeft beseten met hare kinderen heeft gedaen;   
 doende vervolgens contrapresentatie, is tevreden dat de gedaechdesse  
 sal volstaen midts doende (ingevolge van hare gedane presentatie)  
 afstant van de helfte van den voorszeyde boedel ende dit alles  
 behoudens dat sij, gedaechdesse, alvoorens sal hebben te maken  
 pertinenten staet ende inventaris van den voorszeyde boedel, met eede 
 gesterckt, soo die op „t overlijden van haer gedaechesses man is  
 bevonden ende inderdaet geweest, ende daerop mede te brengen de  
 drieduysent een en twintich gulden, die sij aen hare kinderen bij hare  
 requeste civile affirmeert te hebben uytgereyckt; versoeckende op alles  
 condemnatie, bij refuys ende onder benefitie van welcke contrapresen- 
 tatie hij, Van Eijck, is persisterende bij sijn welgedanen eysch. 
 

Balbian voor de impetrante van de requeste civile ende gedaechdesse 

versouck copie. 
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Gerrit Cornelisz Craen, eysscher contra Jacob Cornelis 

Craen, gedaechde, omme te antwoorden op pene van  
versteck. 
  

Boot voor den gedaechde en met denselven in juditio present, seyt 

expresselijck te ontkennen eenich verder verblijff te hebben gedaen als 
van een somme van driehondert guldens, die den eysscher sustineerde, 
dat den gedaechde uyt den boedel soude hebben genoten, „t welck de 
gedaechde tevreden is met solemneelen eede te affirmeren, mits in 
sulcken geval den eysscher soude annuleeren seeckere testamentare 
dispositie, daerbij den gedaechde was geëxecedeert; derhalve seyt geen 
vorder verblijff aen de goede mannen hebben gedaen; concludeert 
daeromme om dese en d‟ andere redenen nader ten processe te 
deduceren tot vorder ofte anders niet ontfanckelijck ende dat den 
eysscher sijnen vorderen eysch ende conclusie sal werden ontseyt, cum 
expensis. 

 

Van Eijck voor den eysscher passerende de middelen van antwoort bij 

denegatie, impertinentie ende insuffisantie, persisteert voor replycq als 
bij eysch. 

 

 Boot dach om te dupliceren. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIIIen  

   april 1680.  
   Present: alle de schepenen dempto  
   Decker en Gravesteijn. 
 

Van Eijck 

 
Schout en armeesteren alhier, eysschers ende arrestanten,  

contra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflandt, soo sij 
geroepen sijn, gedaechdens, om vonnis te begeren. 
 

 Van Eijck versouckt uytinge van advys en vonnis. 

 

  Schepenen houden dese saeck alsnoch in state  

  alsoo het collegie niet compleet is. 
 

 
 
Johannes Kerckeringh, zoo hij procedeert, eysscher contra 

Annitje Jacobs, wedue ende boedelhouster van Cornelis Pietersz 
van der Laen, gedaechdesse, om voorts te procederen. 
 

Balbian dient van replycq op de requeste civile ende duplycq in de sake 

ten principale als in geschrifte. 
 

 Van Eijck copie. 
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Gerrit Cornelisz Craen, eysscher contra Jacob Cornelisz Craen, 

gedaechde, om te dupliceren. 
 

 Boot en Vogels persisteren voor duplycq. 

 

Van Eijck produceert attestatie, verleden bij Leendert Pietersz Verhouck 

ende Jan Leendertsz de Jongh in dato huyden. 
 
 
 
 



- 95 -  Vierschaarboek 1675-1734 

 

 
 

1680 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Thonisz van Leeuwen 
Cornelis Dircksz de Ronde 

Jan Jacobsz Blonck 
Jan Leendertsz Decker 

en 
Gijsbert Jansz Gravesteijn 
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Annitjen Jacobs, wedue  wijlen Cornelis Pietersz van der Laen, 

gedaechdesse, contra Johannes Kerckenringh, soo hij ageert, 
eysscher. 
 

De gedaechdesse sustineert, dat de presentatie van den eysscher van te 

presteren cautie juratoir voor de costen, is impertinent ende dat hem sal 
werden geordonneert onder den secretaris alhier soo veele penningen te 
consigneren als de heeren schepenen tot betalinge van deselve costen 
bevinden sullen te behooren. 

 

 Van Eijck copie. 
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   Rechtdach, gehouden den XIIIIen  

   augusti 1680.  
   Present: alle de schepenen dempto  
 
 

Balbian 

 

Cornelis Elsbos ende Jan Jacobsz Bos, eysschers ende arrestanten op 

de erffportie van Floris Leendertsz Cats als getrout hebbende Trijntjen 
Cornelis van der Laen, van Leendert Cornelisz van der Laen ende van 
Pieter Cornelisz van der Laen, henluyden opgecomen door overlijden 
van Pieter Pietersz van der Laen, haerluyder oom, omme daeraen te  
verhalen de somme van zeshondert gulden capitael met den verschenen 
ende onbetaelden intresse van dien vermogens d‟ obligatie daervan 
sijnde bij den voornoemde Floris Leendertsz Cats als originele debiteur 
mitsgaders Leendert  ende Pieter Cornelisz van der Laen, borgen als 
principael verleden;  
concludeert tot decretatie van „t voorszeyde arrest, wijders tot condem- 
natie ende bij provisie namptissement van de voorszeyde somme met  
den intresse van dien ende dat henluyden sal werden geïnterdiceert  
den naergelaten boedel van den voornoemde Pieter Pietersz van der 
Laen te schiften, scheyden ende verdeelen voor ende aleer sij,  
eysschers, van haerluyden achterwesen sullen wesen voldaen ende 
gecontenteert ende dat de voorszeyde gearresteerde erffportiën daer- 
vooren verclaert sullen werden executabel, cum expensis. 
 

  De weet in state, stadt houdende het arrest en 

  interdictie. 
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   Rechtdach, gehouden den XXXen  

   october 1680.  
   Present: alle de schepenen demto  
   Decker. 
 

Puttershouck 

 

Arien Jansz Blonck, eerst gedaechde ende requirant, contra 

Arien Ariensz Plemper cum sociis, eerst eysschers ende nu 
gerequireerdens, om voorts te procederen volgens de laetste 
retroacte ende dienvolgende te dienen ofte renunchiëren van 
vorder productie. 
 

 Balbian ten naesten. 

 

 Puttershouck fiatt op pene van versteck ende versouckt daerop 

 appoinctement. 
 

  Schepenen ordonneren de eysschers ende  

  gerequireerdens ten naesten te dienen ofte 
  renunchiëren van vorder productie op pene 
  van versteck.  
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Balbian 

 

Cornelis Esbos cum socio, eysschers ende arrestanten, contra 

Floris Leendertsz Cats cum sociis, gedaechdens, versouck doende. 
 

 Balbian versouckt bestedingh van de  respective buyteweeten. 

    

   De weet op Zeghwaert aen Leendert  

   van der Laen aengenomen bij Wouter  
   Eno, schout tot Sluijpwijck, voor vijff 
   gulden eene stuyver. 
 

   De weet aen Floris Leendertsz Cats 

   aengenomen bij Wouter Eno, schout  
   tot Sluijpwijck, voor drie gulden. 
 

Van Eijck 

 
Schout en armeesters alhier, eysschers ende arrestanten, contra 

d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo sij geroepen sijn, 
gedaechdens, om alsnoch uyttingh en vonnis te begeren. 
 

 Van Eijck versouckt alsnoch als in de presentatie. 

 

  Schepenen alvoorens te disponeren, ordonneren   

  parthijen in te leggen yder twaelff gulden twaelff  
  stuyvers omme daermede advys van onpartidige 
  rechtsgeleerden te halen, ‘t selve gesien sijnde  
  alsdan te disponeren naer behooren. 
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Johannes Kerckeringh, zoo hij procedeert, eysscher,  

contra Annitjen Jacobs, wedue ende boedelhouster van 
Cornelis Pietersz van der Laen, gedaechdesse, om voorts te 
procederen. 
 

 Van Eijck voor den eysscher persisteert alsnoch bij sijne gedane 

 contrapresentatie alsmede bij sijne gepresenteerde cautie juratoir, 
 overleverende tot dien eynde seeckere acte van justificatie bij den 
 schout ende schepenen van Benthuijsen gedaen op den 26en februarii 
 1680 ende versouckt wijders daerover dispositie. 
 

 Balbian copie en persisteert bij sijne gedicteerden. 
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1681 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Thonisz van Leeuwen 
Jan Jacobsz Blonck 

Gijsbert Jansz Gravesteijn 
Dirck Willemsz Randenburgh 

en 
Pieter Leendertsz van der Laan. 
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   Rechtdach, gehouden den 5en martii 

   anno 1681.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Cornelis Esbos  cum socio, eysschers ende arrestanten, contra 

Floris Leendertsz Cats, Leendert Cornelisz van der Laen ende  
Pieter Cornelisz van der Laen, soo op henluyden geprocedeert 
wert, overgedaechdens ende geïnsinueerdens van arrest, eysch 
doende als op den 14en augusti anno 1680. 
 

 Floris Leendertsz Cats, overgedaechde ende geïnsinueerde van arrest, 

 vergunt condemnatie. 
 Pieter Cornelisz van der Laen vergunt ut supra. 
  

Balbian voor d‟ eysscherce versouckt daerop condemnatie cum expensis 

ende in regarde van Leendert Cornelisz van der Laen, dat alsnoch de 
 rechtelijcke buyteweet gedaen mach werden. 
 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse  

  van de schult bij Floris Leendertsz Cats en Pieter 
  Cornelisz van der Laen gedaen, condemneeren 
  de deselve in haer regart in den eysch ende  
  conclusie tot lasten van haer gedaen ende  
  genomen ende condemneren deselve mede in 
  de costen. 
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Annitjen Jacobs, wedue wijlen Cornelis Pietersz van der Laen, 

gedaechdesse, contra Johannes Kerckeringh, soo hij ageert, eysscher. 
 

 Parthijen ten naesten op versteck. 



103  Vierschaarboek 1675-1734 

 

Meeuwen 

 

Dirck Cornelisz van der Laen, woonende onder de jurisdictie 

van Zuyt-Waddinxveen, eysscher en arrestant op seeckere 
landerijen, gelegen onder de jurisdictie van Reeuwijck alsmede 
op seeckere penningen, berustende onder de erffgenamen van 
Niesje Pieters Craen, toebehoorende Machdaleentje Andries, 
meerderjarige dochter, woonende onder Swammerdam. 
 

Seyt den eysscher ende arrestant, dat deselve Machdaleentje Andries 

van hem gecocht heeft een margen drie hont 74 roeden zoo wey- als 
henniplant, gelegen in Randenburgh, voor de somme van vijffhondert 
en veertich gulden contant te aenvaerden meye 1680, volgens 
aenbrengh daervan tot secretarye van Reeuwijck gedaen in minderinge 
van welcken cooppenningen zij oock aen den eysscher en arrestant heeft 
betaelt een somme van tachtich gulden ende alszoo zij, Machdaleentje 
Andries, wel behoort hadde op meye 1680 voorszeyd behoorlijcke 
opdracht te ontfangen, soo is zij echter tot noch toe daervan gebleven in 
gebreecken, niettegenstaende menichvuldige interpelatie bij den 
eysscher daeromme gedaen, weshalven hij genootsaeckt is den wech 
van justitie inne te gaen. 

Concluderende om de voorszeyde ende andere nader, is „t noot, ten 
processe te deduceren redenen, eerstelijck tot decretatie van „t gedane 
arrest; wijders dat de voorszeyde Machdaleentje Andries sal werden 
gecondemneert van hem, eysscher en arrestant, behoorlijcke opdracht 
van „t voorgemelte lant te ontfangen en de beloofde cooppenningen te 
voldoen met behoorlijcke intrest van dien „t sedert meye 1680 tot 
d‟ effectuele voldoeninge toe, ende dat het gearresteerde lant en 
penningen daervooren verclaert sullen werden executabel cum 
expensis, versouck doende dat aen de voornoemde Machdaleentje 
Andries een rechtelijcke weet sal werden besteet. 
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   De weet aemgenomen bij Jacob  

   Cornelisz van der Laen voor de  
   somme van drie gulden thien  
   stuyvers. 
 

Van Eijck 

 
Schout en armeesteren alhier, eysschers ende arrestanten, contra  

d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo sij geroepen sijn,  
gedaechdens, om te dienen van nader bewijs. 
 

Van Eijck voor d‟ eysschers, doende nader productie, leyt over seeckere 

certificatie, gegeven bij Adriaen van Eijck, schout alhier, in dato den 25en 
meye 1680; item noch seeckere certificatie, gegeven bij Nicolaes 
Straffintvelt, notaris tot Gouda, in dato den 29en  junii 1680; item noch 
seeckere opdrachtbrieff, gedaen bij Willem Gijsbertsz Plemper in dato 
den 10en meye 1675. 

 

 Parthijen, hinc inde, renunchiëren van vorder productie. 
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Gerrit Cornelisz Craen, woonende alhier tot Reeuwijck, 

eysscher ter eenre, op ende jegens Jacob Cornelisz Craen, 
gedaechde, ter andere zijde. 
 
 

Den eysscher seyt ende de waerheyt is sulcx, dat naer het doen van de 

lootinge ofte deylinge, dewelcke hij, eysscher, ende den gedaechde 
metten anderen hadde gedaen van haerluyder goederen, noch sijnde 
opgeresen eenige questiën ofte verschillen; sijluyden deselve hebben 
verbleven aen de arbitrage ende uytspraecke van den heer Cornelis 
Oosterlaen, Leendert Pietersz Verhouck ende Jan Leendertsz de Jongh, 
dewelcke ingevolge van „t selve verblijff oock haerluyder uytspraeck 
hebben gedaen ende offwel hij, gedaechde, hem had behooren te 
reguleren naer de conditiën van de gemelte lotinge ende gedane 
uytspraecke alsmede deselve te voldoen ende beneffens den eysscher te 
passeren ende teyckenen behoorlijck contract van scheydinge, soo blijft 
hij, gedaechde, van alle „t selve tot noch toe weygerich ende in gebreke, 
niettegenstaende veel minnelijcke interpelatiën daeromme gedaen, 
sulcx, dat den eysscher genootsaeckt is geworden den wech van justitie 
inne te gaen treden; 
concludeerde oversulcx den eysscher om de voorszeyde ende andere 
redenen nader,  is „t noot, ten processe te deduceren, dat den gedaechde 
sal werden gecondemneert alsnoch te achtervolgen ende te voldoen alle 
de conditiën van de gemelte lotinge ofte deylinge mitsgaders oock van 
de voorszeyde uytspraeck ende oock beneffens den eysscher te passeren 
en teyckenen behoorlijck contract van scheydinge, makende op alles 
eysch van costen ofte tot anderen etcetera. 

 

Den gedaechde seyt van Sinte Jacobs 1680 aff al gereet geweest te 

hebben ende presenteert alsnoch alles te doen in conformite van den 
eysch. 

 

 Van Eijck voor eysscher accepteert de confessie 

 
 (vervolg op volgende bladzijde) 
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ende de presentatie van de gedaechde, versouckt dienvolgende 
condemnatie in conformite van de conclusie, cum expensis. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de confessie ende 

  presentatie van den gedaechde, condemneren  
  dienvolgende denselven volgens de conclusie bij  
  den eysscher gedaen ende genomen ende con- 
  demneren denselven mede in de costen van  
  desen processe alsmede van ‘t cleyn zegel. 
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   Rechtdach, gehouden den XIXen  

   maert 1681.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Cornelis Esbos cum socio, eysschers ende arrestanten, contra 

Leendert van der Laen, overgedaechde ende geïnsinueerde van 
arrest, eysch doende als op den 14en augusti 1680. 
 

 In state. 

 
 

Van Eijck 

 
Johannes Kerckeringh, soo hij procedeert, eysscher contra Annitjen 

Jacobs, wedue ende boedelhouster van Cornelis Pietersz van der Laen, 
gedaechdesse. 
 

 Parthijen ten naesten precys en voor alle dilay. 
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Schout en armeesteren alhier, eysschers ende arrestanten, 

contra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, zoo sij  
geroepen sijn, gedaechdens. 
 

 Parthijen nemen aen voor den naesten haer stucken te furneren. 

 
 

Meeuwen 
 
Dirck Cornelisz van der Helm, eysscher ende arrestant, contra 

Machdaleentjen Andries, overgedaechdesse ende geïnsinueerde 
van arrest, eysch doende als op den 5en martii. 
 

Balbian voor Van Meeuwen, alsoo de gedaechdesse ende geïnsinueerde 

van arrest niet en compareert nochte procureur gemachticht van 
harentwegen, versouckt deffault met admissie tot een tweede 
overdagingh. 

 

  Schepenen, alsoo de gedaechdesse en geïnsi- 

  nueerde niet en compareert nochte procureur 
  van harentwegen gemachticht, adjudiceren  
  d’ eysscher ‘t IE deffault met admissie tot een 
  tweede overdagingh. 
 

   De weet voor de tweede mael  

   aengenomen bij Pieter Jansz In der  
   Hoven voor drie gulden twee  
   stuyvers. 
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  Rechtdach, gehouden den XVIen april 1681.  

  Present: alle de schepenen. 
 

Puttershouck 

 

Arien Jansz Blonck, eerst gedaechde ende nu requirant, contra 

Arien Ariensz Plemper cum sociis, eerst eysschers ende nu 
gerequireerdens om „t versteck van vorder productie te purgeren 
ofte „t selve te sien decreteren. 
 

Balbian, parthijen hinc inde renunchiëren van vorder productie onder 

conditiën etcetera. 
 
 

Balbian 
 
Cornelis Esbos cum socio, eysschers ende arrestanten, contra 

Leendert van der Laen, overgedaechde ende geïnsinueerde van 
arrest, eysch doende als op den voorgaende rechtdach. 
 

 Puttershouck voor den overgedaechde vergunt condemnatie. 

 

 Balbian voor den eysscher versouckt daerop dispositie van schepenen. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

  van de schult bij den procureur van Leendert 
  van der Laen gedaen, condemneren denselven 
  in sijn regart in den eysch ende conclusie tot 
  lasten van hem gedaen ende genomen ende  
  condemneren denselven mede in de costen. 
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Meeuwen 

 

Dirck Cornelisz van der Helm, eysscher ende arrestant, contra 

Magdaleentje Andries, geïnsinueerde van arrest op een tweede 
citatie. 
 

Hagelaer voor de overgedaechde versouckt purge van deffault 

mitsgaders copie uyt den eysch ende verders waeruyt wert geageert. 
 
 
 

Van Eijck 

 
Schout en armmeesteren alhier, eyschers ende arrestanten, contra 

d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, zoo sij geroepen sijn,  
gedaechdens, om stucken te furneren. 
 

 Meeuwen ten naesten precys. 
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Johannes Kerckenringh, soo hij procedeert, eysscher,  

contra Annitjen Jacobs, wedue ende boedelhouster van 
Cornelis Pietersz van der Laen, gedaechdesse, om voorts 
te procederen. 
 

Van Eijck voor den eysscher produceert seeckere acte, gepasseert 

bij de gedaechdesse in desen voor den notaris Pieter van Swieten en 
getuygen op den 18en october 1676 alsmede noch seecker transport 
gedaen bij Leendert van der Laen ten behoeve van den eysscher in 
desen op den 29en mey 1679. 

 

Balbian voor de gedaechdesse versouckt copie ende dies onvermindert 

alsnoch dispositie op haer versouck van te hebben cautie voor de costen. 
 

 Van Eijck versouckt insgelijcx dispositie. 

 

  Schepenen ordonneren den eysscher alsnoch te 

  stellen cautie voor de costen off anders bij den  
  selven onder desen gerechte te consigneren een 
  somme van een hondert gulden. 
 

  Compareerde Joris van Eijck als procureur van 

  Johannes Kerckenringh ende stelde hem  
  appellant van „t bovenstaende, appoinctement 
  voor den Hove van Hollandt ofte de Hooge  
  Vierschaire van Voshol. 
   Actum den 24 en april 1681. 
 

   Ter kennisse van mij. 

 

   [w.g.] V. van Eijck 
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   Rechtdach, gehouden den laetsten  

   april 1681.  
   Present: alle de schepenen dempto  
   Blonck. 
 

Van Meeuwen 

 
Dirck Cornelisz van der Helm, eysscher ende arrestant, contra 

Magdaleentje Andries, overgedaechdesse ende geïnsinueerde  
van arrest, om t‟  antwoorden. 
 

 Hagelaar  voor de overgedaechdesse vergunt condemnatie ende 

 versoekt surchantie van executie tot Sint Jacob eerstkomende. 
 

D‟ eysscher consenteert in de versogte tijt, mits stadhoudende „t arrest 

in plaatse van cautie ende dat de gearresteerde penningen onder de 
kinderen van Niesje Pieters Craen bij hem, eysscher ende arrestant, soo 
in minderinge van de alreede gevallen kosten als de beloofde 
kooppenningen sullen werden ontfangen ende versoekt daarop 
condemnatie cum expensis. 

 
 Hagelaer fiat. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse  

  van de schult, condemneren de gedaechdesse  
  ende geïnsinueerde van arrest in den eysch ende 
  conclusie tot lasten van haer gedaen en genomen, 
  mits hebbende surchantie van executie tot Sint  
  Jacob eerstcomende ende dat het arrest stadt  
  houden sal in plaets van cautie ende dat de  
  gearresteerde penningen  onder de kinderen van 
  Niesje Pieters Craen bij den eysscher ende   
  arrestant, soo in minderinge van de alreede 
  gevallen costen als de beloofde cooppenningen 
  sullen werden ontfangen en condemneren 
  deselve mede in de costen van desen processe, 
  alsmede de cleyn zegels. 

Puttershoek 

 

Arien Jansz Blonk, eerst gedaechde ende nu requirant, contra 

Arien Ariensz Plemper com sociis, eerst eysschers ende nu 
gerequireerdens, omme sententie t‟  aenhooren. 
 
 

 Balbian ten naasten. 
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   Rechtdach, gehouden den XXI en  

   meye 1681.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Schout en armeesteren alhier, eyschers ende arrestanten, contra 

d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo zij geroepen sijn,  
gedaechdens, om bij parthijen, hinc inde alsnoch hare stucken te 
werden gefurneert op pene dat recht gedaen sal werden op de  
stucken van diegenen, dewelcke deselve alsnu zal overleveren. 
 

Van Eijck voor de eysschers versouckt, dat de gedaechdens alsnoch sal 

werden geordonneert hare stucken op den vijffden junii deses jaers 1681 
des naermiddaechs de clocke twee uyren alhier onder den secretaris te 
leveren op pene dat het advys gehaelt ende recht gedaen zal werden op 
de stucken van de eysschers. 

 

  Schepenen ordonneren parthijen alsnoch hare 

  stucken op den vijffden junii dese jaers 1681 des 
  naermiddaechs de clocke twee uyren alhier onder 
  den secretaris te leveren op pene dat het advys 
  gehaelt ende recht gedaen zal werden op de  
  stucken dewelcke alsdan overgelevert sullen  
  werden. 
 

Balbian 

 

Annitjen Jacobs, weduwe wijlen Cornelis Pietersz van der Laen, 

gedaechdesse, contra Johannes Kerckeringh, soo hij ageert,  
eysscher, omme in gevolge van de appointemente van desen 
edele gerechte van dato den 16 en april laetstleden cautie voor  
de costen van desen processe te stellen off anders onder den 
gerechte te consigneren een somme van hondert guldens. 
 

Van Eijck voor Kerckenringh zeyde, dat bij hem van het appointement 

in dese zake gedeserneert, is geappeleert ende offwel de tijt van het 
vervolgen van dien is verloopen, dat echter zijne tijt van reformatie 
noch is durenden. 

 

Balbian voor de gedaechdesse, affslaende „t gedicteerde van den 

eysscher bij inpartinentie ende insuffisantie, versouckt alsoo den 
eysscher alsnoch in gebreke blijft het appoinctement van desen edele 
gerechte te voldoen, apsolutie van de instantie bij den eysscher op haer 
gedaechdesse gedaen, cum expensis. 

 

Van Eijck voor den eysscher seyde, dat bij het appoinctement van desen 

edele gerechte den eysscher geen tijt en is gestelt wanneer hij „t selve 
waer offte gehoude is te voldoen, sustineerde derhalve, dat het versouck 
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van de gedaechdesse als zijnde inpartinent ende insuffisant zal werden 
ontseyt. 

 

 Balbian parsisteert bij sijn versouck. 

 

 Van Eijck insgelijcks bij sijn gedicteerde. 

 

  Schepenen ten naesten.  
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   Rechtdach, gehouden den XX en  

   augustii anno 1681.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Schout en armeestern alhier, eysschers ende arrestanten, 

contra d‟ erffgenamen van Jan Jacobsz Hofflant, soo zij  
geroepen sijn, gedaechdens, om uyttinge van advys en 
vonnis te begeeren. 
 

 Parthijen hinc inde versoucken als in de presentatie. 

 

  Schepenen, parthijen gehoort ende gesien het 

  advys van rechtsgeleerden ende op alles geleth 
  hebbende, ontseggen de eysschers en arrestanten 
  haren eysch ende conclusie op en jegens de  
  gedaechdens en geïnsinueerdens gedaen ende 
  genomen; condemneren de eysschers en arre- 
  stanten ‘t arrest bij henluyden gedaen cost en 
  schadeloos aff te doen en compenseren de costen 
  van desen processe om redenen, condemneren 
  niettemin de eysschers en arrestanten in de  
  costen van de zegels. 
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[LOS  BLAD] 
 
 

Gesien bij den ondergeschreven de stucken van den proccesse, onge- 

decideert hangende voor den achtbare gerechte van Reeuwijck tusschen 
schout ende armmeesteren aldaer, eysschers ende arrestanten ten eenre, 
ende de erfgenaemen van Jan Jacobsz Hoflandt, soo sij procederen, 
gedaechdens ende geïnsinueerdens ter andre zijde, ende gevraecht over 
de judicatiaire van den zelven processe; 

 
 Dunckt onder correctie, dat die van de gemelte gerechte bij des 
 zelves vonnisse definitief in de voorszeyde saecke te wijsen, den 

eysschers ende arrestanten haeren eysch en conclusie op en jegens den 
gedaechdens en geïnsinueerdens gedaen ende genomen, behoorden te 
ontseggen, mitsgaders den zelven eysschers ende arrestanten te 
condemneren „t arrest bij henluyden gedaen cost ende schaedeloos af te 
doen, doch de costen van desen processe te compenseren om redenen; 
condemneren niettemin de eysschers en arrestanten in de costen van de 
segels. 

 

 Aldus geadviseert in „ s-Gravenhaghe den 1en augustus XVICLXXXI 

 

 [w.g.]  Adriaen Coetenburgh             M. de Hertoghe  
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Johannes Kerckenringh, soo hij ageert, eysscher contra 

Annitjen Jacobs Houck, wedue wijlen Cornelis Pietersz 
van der Laen, gedaechdesse, om te dienen van bewijs. 
 
 

Balbian voor de gedaechdesse produceert requeste civile, geïmpetreert 

van den Hoogen Raden in Hollant met het committimus daerop 
verleent van dato den 25en januarii 1680. 

 

 Van Eijck copie. 



118  Vierschaarboek 1675-1734 

 

   Rechtdach, gehouden den XXII en  

   october anno 1681.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Johannes Kerckenringh, soo hij ageert, eysscher contra 

Annitjen Jacobs Houck, wedue wijlen Cornelis Pietersz 
van der Laen, gedaechdesse, om te dienen off te renun- 
chiëren van productie. 
 
  

 Van Eijck voor den eysscher dient van bewijs als onder inventaris. 

 

 Balbian copie. 

 

 Parthijen hinc inde renunchiëren van vorder productie. 
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   Rechtdach, gehouden den XVII en 

   december anno 1681.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Johannes Kerckenringh, soo hij ageert, eysscher contra 

Annitjen Jacobs Houck, wedue wijlen Cornelis Pietersz 
van der Laen, gedaechdesse, om voorts te procederen. 
 

 De gedaechdesse is tevreden te wisselen van stucken. 

 

 Van Eijck seyt tevreden te sijn insgelijcx te wisselen van stucken. 

 

 Parthijen nemen aen ten naesten de zaeck aff te pleyten. 
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1682 
 
 

Schepenen: 
 

Dirck Willemsz Randenburgh 
Pieter Leendertsz van der Laan 

Leendert Pietersz Verhouck 
Isbrant Prins 

en 
Jan Pietersz Heij. 
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   Rechtdach, gehouden den IIIIen  

   februarii anno 1682. 
   Present: alle de schepenen. 
 

Meeuwen 

 

D‟ erffgenamen van doctor Marinus Hoogenbergh, eysschers 

ende arrestanten op twee margen twee hont lants, gelegen 
onder Reeuwijck, toebehoorende Thomas Maertensz Camerick, 
gedaechde ende geïnsinueerde van „t selve arrest om daeraen 
te verhalen een somme van duysent en tachtich gulden over 
negen jaren intrest tot hondert twintich gulden „ s jaers,  
„t laetste verschenen den 26 en februari anno 1681 volgens den 
brieff daervan sijnde; concludeert tot kennen ofte ontkennen, 
wijders tot condemnatie en bij provisie tot namptissement  
van deselve somme en dat het hypotheecq in den brieff ver- 
melt daervooren verbonden, verclaert zal werden executabel 
cum expensis. 
 

Meeuwen alsoo den overgedaechde ende geïnsinueerde van arrest niet 

en compareert nochte procureur van sijntenwegen, versouckt diffault en 
voor „t proffijt van dien provisie van namptissement. 

 

  Schepenen vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysschers ‘t eerste 
  diffault ende condemneren den gedaechde de 
  geëyschte duysent en tachtich gulden bij provisie 
  te namptiseren ende verclaren het hypotheecq in  
  de brieff vermelt daervooren verbonden en  
  executabel cum expensis. 
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   Rechtdach, gehouden den XII en  

   augustii 1682. 
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Leendert de Jongh, secretaris van Noort-Waddinxveen, als procuratie 

hebbende van de gesamentlijcke erffgenamen van Arien Jansz Verheul 
alsmede voor de eene helft van de erffgenamen van Aeltjen Cornelis 
Keijsers; item Gerrit Jansz Langhe voor hemselven ende noch als 
procuratie hebbende van Dirck Govertsz Coenecoop; noch Huijbert 
Michielsz van der Wolff ende Pieter Dircksz Sloott als getrout hebbende 
Grietjen Huijberts, erffgenamen voor de andere helft van de voornoemde 
Aeltjen Cornelis Keijser, in dier qualite eysschers,  contra 
Jacob Cornelisz Craen, getrout hebbende Niesje Claes ende oversulcx 
voor een vierde part erffgenamen van Claes Dirck Govertsz, sijnen  
schoonvader, in dier qualite, gedaechde, omme oplegginge van een  
gerecht vierdepart in een capitael van thien hondert gulden met den 
intresse van dien jegens den penningh twintich in „t jaer „t sedert den 
18 en meye anno 1678 ter effectuele voldoeninge toe, vermogens  
d‟ obligatie daervan sijnde; deselve te kennen ofte ontkennen,  
concludeert tot condemnatie ende bij provisie namptissement van 
de voorszeyde penningen cum expensis. 
 

Balbian voor de eysschers, alsoo den gedaechde niet en compareert 

nochte procureur gemachticht van sijnentwegen, versochte deffault 
ende voor „t proffijt van dien, dat den gedaechde ende diffaljant bij 
provisie zal werden gecondemneert de geëyschte penningen aen de 
eysschers te namptisseren onder suffisante cautie de restituendo indien 
naermaels bevonden mochte werden sulcx te behooren. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysschers ‘t 1ste 

  deffault ende condemneren den gedaechde de 
  geëyschte vierde part in een capitael van thien 
  hondert gulden metten intresse van dien jegens  
  den penning twintich in ‘t jaer ‘t sedert den 18en  
  meye 1678 ter effectuele voldoeninge toe aen de 
  eysschers bij provisie te namptisseeren onder  
  cautie de restituendo indien ten principalen  
  verstaen mochte werden te behooren. 
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Hendricus Iselsteijn, eysscher contra Aris de Vries,  

gedaechde, omme betalinge van drie gulden sestien  
stuyvers over „t gene hij ten sijne huyse heeft verteert 
op den 23en januarii 1682 vermogens „t schultbouck 
daervan sijnde, „t selve te kennen ofte ontkennen, 
wijders tot condemnatie van dien cum expensis. 
 

 Den eysscher vermidts den gedaechde niet en compareert ofte 

 ymant van sijnentwegen, versouckt het eerste deffault met een 
 tweede citatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t 1en 

  deffault met admissie tot een tweede citatie. 
 
 
    

  Op huyden den 6en februarii XVC  drie en tachtich 

  heeft Jan Leendertsz Decker, coornmolenaer al- 
  hier, aen handen van Adriaen Huijbertsz van  
  Eijck, schout, ten overstaen van Isbrant Prins en 
  Jan Pietersz Heij, schepenen, eedt gedaen in  
  conformite van het XIen articul van de particuliere 
  ordonnantie ende het appoinctement van de  
  EdelMogende Heeren Gecommiteerde Raden 
  van dato den IIen februari anno 1683. 
  T‟  oirconde geteyckent datum als boven. 
 

  [w.g.] Adriaen Huijbertsz van Eijck 
   Isbrant Prins 
   Jan Pietersen Heij 
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1683 
 
 

Schepenen: 
 

Leendert Pietersz Verhouck 
Isbrant Prins 

Jan Pietersz Heij 
Jacob Dircksz Boij 

en 
Jan Cornelisz van Claveren. 
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   Rechtdach, gehouden den IIIen maert 

   anno 1683.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Johannes Kerckenringh, soo hij ageert, eysscher contra 

Annitjen Jacobs Houck, wedue wijlen Cornelis Pietersz  
van der Laen, gedaechdesse, om voort te procederen. 
 

 Balbian ten naesten. 

 
 

Maria ende Trijntje Goverts, eysschers in cas van naestinge, 

ter eenre, op ende jegens Dirck Ariensz van Claveren,  
gedaechde in „t selve cas, eysch doende. 
 

D‟ eysschers seggen ende de waerheyt is sulcx, dat hij, gedaechde, nu 

onlanghs geleden uytter hant ende sonder voorgaende sitdach heeft 
gecocht van Pieter Cornelisz van Leeuwen een hoffstede als huys, 
bargh, schuyr ende erve mette bepotinge ende beplantinge daerop 
staende, aert- ende nagelvast daeraen clevende met een parthije hoy-, 
wey- ende henniplant daer achter ende ter zijden aengelegen, te 
verongelden voor vijff margen vier hont 

 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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staende ende gelegen op het block Oude Reeuwijck onder Reeuwijck, 
streckende voor van den Nieudorperdijck tot achter ter halver slooth 
van „t lant van de wedue van Jan Cornelisz Craen toe, belent ten oosten 
Cornelis Pietersz Verhouck ende de eysschers in desen, ten westen de 
voornoemde wedue van Jan Cornelisz Craen, breeder blijckende bij den 
aenbrengh alhier ter secretarye gedaen, hetwelck een ongeboden coop is 
denwelcken men naer costuyme ende volgens de keure deses ambachts 
mach sinnen ende naesten ende alsoo de eysschers de vercooper nader 
in bloede sijn bestaende als den gedaechde (als sijnde haerluyder neeff), 
soo concluderen de eysschers (om de voorszeyde ende andere nader, is 
„t noot ten processe te deduceren redenen) dat de gedaechde sal werden 
gecondemneert de koop van het genaeste goet oprechtelijck ende ter 
goeder trouwen in te brengen met alle de baten ende proffijten bij hem 
daervan genoten, wijders de eysschers daerinne te sien bannen ende 
vestigen, alles volgens de keuren ende costuymen deses ambachts, 
tevreden sijnde sij, eysschers, aen hare sijde alles te doen, „t gunt sij 
gehouden sijn te doen, makende in cas van debat eysch van costen ofte 
tot anderen, etcetera. 

 

 Balbian voor den gedaechde versouckt copie uyt den eysch ende 

expressie hoe na de eysscheresses de vercooper van „t lant bij eysch 
geroert, in maechschap ende grade sijn bestaende. 
 

Van Eijck, doende de versochte expressiën, seyt dat de eysschers ende 

de vercoopers vrou sijn haere broeders kinderen. 
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   Rechtdach, gehouden den XVIIen 

   maert 1683.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Maria ende Trijntjen Govertsdrs, eysscheresses in cas van 

naestinge, contra Dirck Ariensz van Claveren, gedaechde 
in „t selve cas, om te antwoorden. 
 

Balbian voor den gedaechde, midts d‟ eysschers met solemneelen eede 

verclarende, dat sijluyden de naestinge doen voor haerselven ende voor 
niemant anders ende sulcx ter goeder trouwen ende sonder eenich 
bedroch ofte collusie, consenteert in de naestinge en is tevreden de coop 
in te brengen ende dat de eysschers in de hoffstede en landen bij eysch 
geroert sullen werden gebannen ende gevesticht, mits d‟ eysschers 
binnen 24 uyren voldoende „t gunt bij hem, gedaechde, volgens de 
voorszeyde specificatie is verdient ende verschoten ende voorts alles 
presterende „t gunt hij, gedaechde, volgens de conditiën van coop  
schuldich is te doen, bij refuys ofte dilay van dien concludeert hij, 
gedaechde, tot absolutie van den eysch ende conclusie cum expensis. 

 

Van Eijck voor d‟ eysschers is tevreden den versochte eedt te doen, 

alsmeede te voldoen de specificatie van den gedaechde tot taxatie van 
desen edele gerechte ende verder oock te presteren „t gunt hij, 
gedaechde, uyt crachte van dese coop gehouden was te doen ende 
versoeckt dienvolgende, dat de eysschers in het genaeste goet sullen 
werden gebannen ende gevesticht naer costuyme deses ambachts. 

 

 Parthijen parsisteren. 

 

  Schepenen, gesien hebbende den eysch en  

  conclusie in cas van naestinge gedaen,  
  mitsgaders ‘t gedragene consent ende innebrengh 
  van de coop van de gecochte hoffstede en landen, 
  bannen ende vestigen d’ eysschers in ’t selve 
 

 (vervolg op volgende bladzijde) 
 
 
 

Johannis Kerckeringh, soo hij ageert, eysscher contra 

Annitjen Jacobs Houck, weduwe wijlen Cornelis Pietersz 
van der Laen, gedaechdesse, om alsnoch voort te  
procederen. 
 

 Parthijen alsnoch ten naesten. 
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  genaeste goet, secluderende daeruyt allen  
  anderen, die de voorszeyde naestinge hadden 
  mogen concerneren, mitsdat zij, eysschers, op- 
  rechtelijck met eede verclarende, dat sij deselve 
  naestinge sijn doende voor haer selven ende  
  niemandt anders, sonder eenige collusie ofte 
  bedroch ende daer beneffens voldoende alle  
  ‘t gene den gedaechde uyt crachte van de coop 
  in desen schuldich is, mitsgaders mede de 
  specificatie, soo van daggelden, verschoten  
  penningen, zalaris van den procureur als  anders 
  ten voordeele van den gedaechde bij schepenen 
  voorszeyd is getaxeert ende gemodereert, ter 
  somme van veertich gulden negen stuyvers, dit 
  alles binnen vier en twintich uyren.  
  Bij manquement ende non-prestatie van alle  
  ‘t selve verclaren de eysschers haren eysch in cas 
  van naestinge te ontseggen, den gedaechde  
  daerinne te absolveren ende haer, eysschers, te 
  condemneren in de costen in desen gevallen. 
 
 

  Den eysschers hebben de eedt gedaen. 
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   Rechtdach, gehouden den XXXen  

   september anno 1683.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Johannes Kerckeringh, soo hij ageert, eysscher contra 

Annitjen Jacobs Houck, wedue wijlen Cornelis Pietersz 
van der Laen, gedaechdesse, om te pleyten. 
 

 Balbian ten naesten. 

 

Van Eijck versouckt appoinctement, waerbij de gedaechdesse 

geordonneert wert de sake ten naesten te bepleyten op pene, dat recht 
gedaen sal werden op de stucken en pleydoye van den eysscher. 

 

  Schepenen ordonneren de gedaechdesse de sake  

  ten naesten te bepleyten op pene, dat recht 
  gedaen zal werden op de stucken en pleydoye 
  van den eysscher. 

Meeuwen 

 

Jan Hendricksz van der Neut als d‟ accie vercregen hebbende 

in minderinge van sijn achterwesen van Jan Dircksz Gravesteijn  
zaliger, in dier qualite eysscher contra Marrichje Teunis van  
Leeuwen, wedue van Claes Jansz Ruijter, gedaechde, om  
betalinge off afflossinge van tachtich gulden met den intrest 
van dien jegens zes gulden van „t hondert sedert den 14en julii 
1679 tot d‟ effectuele voldoeninge toe volgens d‟ obligatie 
daervan sijnde; 
concludeert tot condemnatie van dien ende bij etcetera cum expensis. 
 

Compareerde Aert Thonisz van Leeuwen uyt den naem van de 

gedaechdesse in desen ende versochte de geëyschte somme te betalen 
met zes en „t zestich gulden eens soo over capitael, intrest als costen, te 
weten met twintich gulden nu gereet, zes gulden huyden over veerthien 
dagen, twintich gulden meye 1684 ende de resterende twintich gulden 
Alderheyligen desselven jaers daeraenvolgende, midts dat hij 
comparant voor de voldoeninge van dien voor de gedaechdesse in 
desen hem stelt borge als principael onder renunchiatie van de 
benefitiën ordinis et excussionis, hem van de crachte van dien 
volkomentlijck onderrecht houdende. 

 

Van Meeuwen voor den eysscher accepteert de presentatie bij den 

comparant gedaen, versouckt daerop soo tot lasten van den 
gedaechdesse als den comparant condemnatie cum expensis. 

 

  Schepenen dienvolgende condemnatie. 
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   Rechtdach, gehouden den 5en  

   januarii 1684.  
   Present: alle de schepenen dempto  
   Boij. 
 
 

Vincent van Eijck, secretaris, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpslasten over Reeuwijck, 
eysscher contra Jan Gerritsz van Ravensbergh, gedaechde, 
omme betalinge van 2 – 4 – 6  over de burerschattinge 
ofte dorpslasten van den jaren 1681 en 1682;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie 
tot namptissement cum expensis. 
 
 

Iselsteijn voor den eysscher, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, versoeckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie 
cum expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëeyschte  
  twee gulden vier stuyvers ses penningen in den  
  eysch vermelt aen den eysscher op te leggen en te 
  betalen ende condemneren denselven mede in  
  de costen van desen processe tot taxatie en  
  moderatie van schepenen. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIIen  

   meye 1685.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout alhier, eysscher contra ds. Jacobus Sceperus, predicant  

mede alhier, gedaechde, om betalinge van f 33 – 0 – 0 , reste van meerder somme 
over coop ende leverantie van een vette koe volgens de aenteyckeninge en het 
hantschrift van den gedaechde; 
concludeert tot condemnatie ende bij etcetera cum expensis. 
 

Balbian voor den eysscher, alsoo den gedaechde niet en compareerde 

nochte procureur van sijnentwegen gemachticht, versochte deffault 
ende voor „t proffijt van dien dat den gedaechde ende deffailjant bij 
provisie in gevolge van „t hantschrift bij hem van de schult in questie 
verleden, sal werden gecondemneert de penningen bij eysch gemelt te 
namptiseren onder cautie de restituendo indien namaels bevonden 
mochte worden te behooren. 

 

Schepenen, alsoo den gedaechde niet en compareert nochte procureur 

gemachtight van sijnentwegen, adjudiceren d’ eysscher ‘t eerste default 
ende voor ‘t proffijt van dien condemneren den gedaechde bij provisie aen 
handen van den eysscher te namptiseren de somme van drie ende 
dartigh gulden, bij hem geëyscht onder suffisante cautie de restituendo indien 
naemaels bevonden mochte werden sulcx te behooren. 

 

Compareerde voor Dirck Ariensz van Claveren en Dirck Claes 

Biesenaer, schepenen van Reeuwijck, Pieter Jansz in der Hoven ende 
verclaerde hemselven te constitueeren borgh als principael onder 
renunchiatie van de benefitie ordinis et excussionis voor Vincent van 
Eijck, schout, ende dat voor de somme van drie en dartich gulden in de 
bovenstaende sententie begrepen. Actum den 30en meye anno 1685. 

 

 [w.g.] Pieter Jansen Inder Hooven 
 
Pieter Jansz In der Hoven, eysscher contra ds. Jacobus Sceperus, predicant alhier, 

gedaechde, om betalinge van f 20 – 7 – 0 over  geleverde bieren ende billjetgelt 
volgens „t register; „t selve te kennen ofte ontkennen, concludeert tot condemnatie  
ende bij etcera cum expensis. 
 

Balbian voor den eysscher alsoo den gedaechde niet en compareert 

nochte procureur gemachticht van sijnentwegen, versochte deffault en 
overleverende sijn register, dat den gedaechde ende deffailjant bij 
provisie sal werden gecondemneert de penningen by eysch gemelt te 
namptisseren onder cautie suffisant de restituendo indien naermaels 
bevonden mochte worden te behooren. 
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Schepenen, alsoo den gedaechde niet en compareerden nochte procureur 

gemachticht van sijnentwegen, adjudiceren d’ eysscher ‘t eerste deffault ende 
voor ‘t proffijt van dien condemneren den gedaechde bij provisie aen handen 
d’ eysscher te namptiseren de somme van f 20- 7 –0 , bij hem geëyscht onder 
suffisante cautie de restituendo indien naemaels bevonden mochte werden sulcx 
te behooren. 

 

De oude ende jegenwoordigen kerckenraet van 

Reeuwijck, eysschers contra Geertjen Isbrants 
Prins, Ariaentjen Jans Decker ende Maria Jans 
van Leeuwen, gedaechdens, omme getuygenisse 
der waerheyt te geven, bij refuys concluderen tot 
condemnatie van dien, cum expensis. 
 

De gedaechdens, in juditio present, sijn bereyt om getuygenisse der 

waerheyt te geven. 
 
 
 

Deselve eysschers contra Hendrick Ariensz van Cats 

ende Trijntjen Jans, gedaechdens, omme ut supra, 
concludeert ut supra. 
 

Balbian voor d‟ eysschers alsoo de gedaechdens niet en compareerden, 

versochte deffault ende voor „t proffijt van dien dat de gedaechdens 
sullen werden gecondemneert getuygenisse der waerheyt te geven 
t‟ haren costen. 

 

  Schepenen fiatt deffault en condemneren de 

  gedaechdens getuygenisse der waerheyt te geven  
  tot haren costen. 
 
 

Deselve eysschers contra Jan Pietersz Verstael ende 

Cornelis Pietersz Verstael, gedaechdens, omme ut  
supra;  
concludeert ut supra. 
 

De gedaechdens, in juditio present, sijn bereyt om getuygenisse der 

waerheyt te geven. 
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1685 
 
 

Schepenen: 
 

Dirck Ariensz van Claveren 
Dirck Werboutsz van Leeuwen 

Dirck Claesz Biesenaer 
Aert Pietersz Verrijn 

en 
Pieter Claesz van der Laen. 
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   Rechtdach, gehouden den XIXen  

   december anno 1685.  
   Present: alle de schepenen. 
 

 
Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpslasten over Reeuwijck, 
eysscher contra Pieter Jansz van Dalen, gedaechde,  
omme betalinge van 4 –11 –4 over de dorpscosten ofte 
buerschattinge van den jare 1684;   
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie tot  
namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  vier gulden, elff stuyvers, vier penningen in den  
  eysch vermelt aen den eysscher op te leggen en te 
  betalen ende condemneren denselven mede in  
  de costen van desen processe tot taxatie en  
  moderatie van schepenen. 
 
 
 

Denselven eysscher contra Jan Gerritsz van Ravensbergh,  

gedaechde, omme betalinge van 3 – 15 – 10 over de buer- 
schattinge ofte dorpslasten van de jaren 1681, 1682, 1683  
en 1684;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie tot  
namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  drie gulden, vijftien stuyvers, thien penningen in 
  den eysch vermelt aen den eysscher op te leggen en te  
  betalen ende condemneren denselven mede in de 
   costen van desen processe tot taxatie en moderatie  
  van schepenen. 
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Noch denselven Van Eijck, eysscher contra 

Hendrick Ariensz van Cats, gedaechde, omme 
betalinge van 1 – 15 –10 over de buerschattinge 
ofte dorpslasten van de jaren 1683 en 1684; 
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij  
provisie tot namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  eene gulden, vijftien stuyvers, thien penningen in 
  den eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen 
  en te betalen ende condemneren denselven mede 
  in de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
 
 

Item denselven eysscher contra Jacob de Vries, 

gedaechde omme betalinge van 4 – 11 – 4 over  
de dorpslasten van de jaren 1683 en 1684,  
alsmede „t vermaken van „t uyrwerck;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij 
provisie tot namptissement cum expensis. 
 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  vier gulden, elff stuyvers, vier penningen in 
  den eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen 
  en te betalen ende condemneren denselven mede 
  in de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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   Rechtdach, gehouden den XVIen  

   januarii anno 1686. 
   Present: alle de schepenen. 
 

Crabeth 

 

Juffrouw Alida Six, laest wedue van sieur Willem  Kerckman, woonende 

tot Gouda, eysscherce in cas van beleedinge op de goederen op haer 
eygen bevonden, daer schuldich is voor te verantwoorden Jacob Jacobsz  
Blonck, gedaechde, omme daeraen te verhalen: eerstelijck de somme van 
negen en tachtich gulden vier stuyvers thien penningen, reste van meerder 
somme over twee jaren huyr van een hoffstede met zes margen lants,  
gelegen in Reeuwijck, verschenen meye anno 1685; ende noch om  
betalinge van tachtich gulden over een jaer huyr van de voorszeyde 
hoffstede ende landerijen, alreede verschenen ofte voor soo veel de 
landerijen aengaet, Sinte Petri ende het huys meye, beyde deses jaers 
1686 noch te verschijnen, beyde volgens de huyrcedulle daervan sijnde; 
tevreden sijnde op „t geëyschte affslach te laten strecken „t gene hij,  
Blonck, bij quitantiën sal comen te bewijsen voor reeckeninge van  
haer, eysscherce, betaelt te hebben; 
concludeert tot condemnatie van dien ende bij etcetera ende dat de 
beleede goederen daervooren verclaert sullen werden verbonden ende 
executabel, cum expensis. 
 

Den gedaechde, present, bekent de schult, seyt oock wel te mogen 

lijden, dat de voorszeyde beleede goederen aenstonts werden vercocht 
om het geëyschte daeraen te verhalen. 

 

D‟ eysscherce accepteert de confessie van schult, versouckt daerop 

condemnatie ende dat de beleede goederen daervooren verbonden 
verclaert sullen werden ende executabel, cum expensis. 

 
  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse  

  van de schult, condemneren den gedaechde 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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  de sommen in den eysch vermelt aen de  
  eysscherce op te leggen en te betalen, midts 
  affslach streckende ‘t gene den gedaechde bij 
  quitantiën bewijsen zal voor reeckeningen van 
  de eysscherce betaelt te hebben ende verclaeren 
  de beleede ofte gearresteerde goederen  
  daervooren verbonden ende executabel ende 
  condemneren den gedaechde mede in de costen  
  van desen processe alsmede de cleyn zegels. 
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1686 
 
 

Schepenen: 
 

Aert Pietersz Verrijn 
Pieter Claesz van der Laen 
Jan Maertensz Hofflandt 

Willem Pietersz Heij  
en 

Gerrit Jacobsz Craen. 
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   Rechtdach, gehouden den XIIIden   

   maert anno 1686.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

De kinderen ende erffgenamen van Werbout  

Dircksz, eysschers ende arrestanten op soodanige 
penningen als berustende sijn onder Jan Pietersz 
Heij, toebehoorende ende daer schuldich sijn 
voor te verantwoorden Jan Pietersz van Rijn, Aert 
Pietersz van Rijn, Sijmon Pietersz van Rijn ende 
de weduwe mitsgaders de kinderen ende erffgenamen 
van Claes Pietersz van Rijn, die alle tesamen erffge- 
namen sijn van Marritjen Pietersz van Rijn ende 
dewelcke oock erffgenamen nevens de voornoemde 
Marritjen Pieters, sijn geweest van Pieter Jansz van 
Rijn zaliger, haerluyder vader, die hem in sijn leven 
borge als principael hadde geconstitueert voor Jan 
Pietersz van Rijn, omme daeraen te verhalen de 
somme van vierhondert gulden met den intresse 
van dien, jegens 3 – 10 – 0 ten hondert in „t jaer, 
„t sedert den 15en mey 1683 ter effectuele voldoeninge 
toe vermogens d‟ obligatie daervan sijnde, deselve 
te kennen ofte ontkennen;  
concludeert tot decretatie van „t voorszeyde arrest, 
wijders tot condemnatie ende bij provisie  
namptissement van de geëyschte somme ende  
dat de voorszeyde gearresteerde  penningen  
verclaert sullen werden daervooren  verbonden  
ende executabel, cum expensis. 
 

Aert Pietersz Verrijn hout hem voor gesiteert gelijck hij deselffve sitatie 

mede aenneemt voor sijne mede-gedaechdens en versouckt copie uyt 
den eysch en uyt de obligatie. 
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De gaerders van „t zout- en zeepgelt, eysschers contra 

Pieter Leendertsz van der Blom, gedaechde, om betalinge 
van 3 – 15 – 0  over het zout- en zeepgelt, ingegaen den 
1en april 1684;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie tot  
namptissement, cum expensis. 
 

Crabeth voor d‟ eysschers, alsoo den gedaechde niet en compareert 

noch procureur van sijnentwegen, versouckt deffault en voor „t proffijt 
van dien namptissement. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysschers deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  drie gulden, vijftien stuyvers in den eysch  
  vermelt, aen de eysschers op te leggen en te  
  betalen ende condemneren deselven mede in de 
  costen van desen processe tot taxatie ende 
  moderatie van schepenen. 
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   Rechtdach, gehouden den VIIIen  

   januarii anno 1687. 
   Present: alle de schepenen. 
 

Hagelaer 

 

De gemeene erffgenamen van Cornelis Centen Backer 

ende Marritjen Cornelisdr, beyde zaliger, eysschers 
contra Jan Pietersz Goutcade, gedaechde, omme  
betalinge, eerst van een somme van hondert ende 
vijftich gulden over twee jaren losrenten a vijff en  
„t zeventich gulden jaerlijcks, verschenen den XXen  
maert anno 1684 en 1685, ende noch zes en „t negen- 
tich gulden over drie jaren losrenten a twee en  
dartich gulden jaerlijcx, verschenen den 1en november 
annis 1684, 1685 ende 1686 vermogens de respective 
rentebrieven daervan sijnde, gepasseert voor schout 
en schepenen van Reeuwijck, waervan den gedaechde 
copie authentycq neffens de citatie is gelevert;  
concluderende tot kennen ofte ontkennen van de 
voorszeyde rentebrieven, wijders tot condemnatie 
ende bij provisie tot namptissement van „t geëyschte 
cum expensis ende dat het hypotheecq in de  
gemelte brieven vervatet, daervooren verclaert 
sal werden verbonden ende executabel. 
 

Den gedaechde, present, bekent de schult en versouckt afferminatie om 

het geëyschte te mogen betalen op meye deses jaers anno 1687. 
 

Hagelaer voor d‟ eysschers accepteert de bekentenisse van de schult 

ende versouckt daerop condemnatie cum expensis, sustineert dat de 
versochte afferminatie zal werden ontseyt. 

 

 Parthijen parsisteren. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

  van de schult, condemneren den gedaechde de 
  geëyschte jaren intresse in den eysch vermelt aen 
  de eysschers op te leggen en te betalen op den  
  eersten meye deses jaers anno 1687, midts  
  stellende suffisante cautie ende condemneren 
  denselven mede in de costen van desen processe 
  tot taxatie en moderatie van schepenen. 
 

  Hagelaer voor d‟ eysschers constitueert hem ilico 

  appellant ende reformant voor den Hove van 
  Hollant ofte de Hoge Vierschare van Voshol,  
  protesterende etcetera. 
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Jan van Ravensbergh, eysscher contra Jan  

Woutersz van Vliet, gedaechde, omme betalinge 
van veerthien gulden over coop van een halff 
slachtbeest volgens de venducedulle van dato 
den 30en october anno 1684;  
concludeert tot condemnatie van „t geëyschte,  
cum expensis. 
 

Hagelaer voor den eysscher, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, versouckt het eerste deffault ende voor „t proffijt van dien in 
conformite van het 24en en 25en articul van de conditie, waerop de 
vendue der stadt Gouda jaerlijcx wert verhuyrt in dato den 13en  augusti 
1669, condemnatie cum expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault ende 
  voor ‘t proffijt van dien condemneren den 
  gedaechde bij provisie aen den eysscher te  
  namptisseren de somme van veerthien gulden, 
  bij hem geëyscht, onder suffisante cautie de  
  restituendo, indien naermaels bevonden mochte 
  werden sulcx te behooren. 
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1687 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Maertensz Hofflandt 
Willem Pietersz Heij 
Gerrit Jacobsz Craen 

Anthonis Gijsbertsz Schijff 
en 

Claes Pietersz Heij. 
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   Rechtdach, gehouden den Xen  

   september anno 1687.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

De schout ende armeesters van Reeuwijck, eysschers 

ende arrestanten, eerst op een stuck lants, groot drie 
margen sestalff hont, gelegen op het block Schraven- 
brouck, ende noch op een stuck eylant, te verongelden 
voor vier margen vijftalff hont, gelegen op het block 
Voogelesangh, beyde onder Reeuwijck, toebehoorende  
ofte daer schuldich is voor te verantwoorden Cornelis 
Cornelis Vergans, woonende tot Sluijpwijck, omme  
daeraen te verhalen zeven jaren renten tot vier en  
veertich gulden yder jaer, „t laetste verschenen den 1en 

april anno 1687, vermogens de besegeltheyt 
daervan sijnde, deselve te kennen ofte ontkennen; 
concludeert tot decretatie van „t voorszeyde arrest, 
wijders tot condemnatie ende bij provisie namptissement 
van de voorszeyde jaren renten ende dat de voorszeyde 
gearresteerde landen daervooren verclaert sullen  
werden executabel cum expensis, versouck doende 
datter een rechtelijcke buyteweet aen den voornoemde 
Vergans sal werden besteet. 
 
 

  Pieter Jansz in der Hoven, bode, heeft de weet  

  uyt lieffde aengenomen. 
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Sieur Jacobus van Leeuwen, solliciteur-militair 

in Schravenhage, eysscher contra Willem Ariensz 
Claren, gedaechde, om betalinge van tweehondert 
zeventhien gulden, twee stuyvers, ses penningen (salvo  
justo calculo) reste van meerder somme over huyre 
van een hoffstede ende landen bij hem, gedaechde, 
gebruyckt, verschenen den 1en meye anno 1687,  
vermogens de huyrcedulle daervan sijnde, deselve 
te kennen ofte ontkennen;  
concludeert tot condemnatie ende bij provisie 
namptissement van de voorszeyde somme cum  
expensis. 
 

 Den gedaechde in juditio present, versouckt copie uyt den eysch en 

 dach. 
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Meeuwen 

 

Pro deo 

 
Geertruijt van Meerten, eysscherce contra de heer Pieter 

Watkin, cappiteyn van een companie voetknechten ten 
dienste deser landen, gedaechde, om betalinge van  
15 – 15 -  0  over bedongen huyrloon alsmede om beta- 
linge van costgelt „t zedert dat zij, eysscherce, uyt haer 
huyr op ordre van des gedaechdens vrouw, heeft moeten 
vertrecken, tot Alderheyligen toecomende ter discretie 
van desen edele gerechte;  
concludeert tot condemnatie van dien ende bij etcetera, 
cum expensis. 
 

Puttershouck voor den heer gedaechde, onvermindert exceptie en 

defentie, versouck cautie voor de costen met verkiesinge van 
domisilium citandi ende copie uyt den eysch. 

 
 

Pro deo 

 
Thonis Pietersz van Wamel, eysscher contra de heer Pieter 

Watkin, cappiteyn van een companie voetknechten ten  
dienste deser landen, gedaechde, om betalinge van 30 – 0 – 0 
over een jaer huyr, bij den eysscher als knecht bedongen 
van den heer gedaechde, welcke huyr verschijnen zal Sinte 
Pieter ad cathedram anno 1688, alsmede om betalinge van 
costgelt „t sedert dat hij, eysscher, uyt sijn huyr op ordre van 
den heer gedaechde, heeft moeten vertrecken, tot Sinte Pieter  
voorszeyd toe ter discretie van desen edele gerechte;  
concludeert tot condemnatie van dien ende bij etcetera,  
cum expensis. 
 
 

 Puttershouck ut supra. 
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 Aen de edelachtbare heeren schout en schepenen van Reeuwijck. 

 
 

Vertoont met behoorlijcke reverentie Eijmbert, Dirck ende Jan Cornelisz 

Craen,  voor haerselven, Gerrit Jacobsz Craen ende Dirck Claesz 
Lantsgelooff als voochden over de onmondige naergelatene 
weeskinderen van Cornelis Jacobsz Craen, in sijn leven gewoont 
hebbende ende overleden op Suijtwijck;  
dat off zij, supplianten, naer voorgaende overlech van de gelegentheyt 
van den boedel van haer voornoemde vader Cornelis Jacobsz Craen 
goetgevonden hebben denselven boedel te abandonneren ende haer niet 
te dragen als erffgenamen van denselven haren vader, volgens acte 
daervan sijnde, gepasseert voor U edelachtbare opten Xen september 
anno 1687 ende alsoo evenwel den boedel ende goederen van haer 
voornoemde vader ten proffijte van de bestgerechtigde crediteuren 
dient te werden gebenificeert ende daervan gehouden behoorlijcke 
preferentie; ende dat zij, supplianten, alreede aen den schout van 
Suijtwijck mondelingh hadde versocht, dat zij een curateur ten eynde 
voorszeyde soude gelieven te stellen ende dat haer, supplianten, „t selve 
was affgeslagen; 
ende dat zij, supplianten, evenwel niet gaerne met die last van den 
voorszeyde boedel soude willen sijn belast, noch uyt dien hoofde met 
eenige executie beswaert werden; 
soo zijn supplianten te raden geworden, haer te keeren tot U 
edelachtbare, ootmoedelijck versouckende, dat U edelachtbare een 
curateur in den voorszeyde boedel ende goederen van haer overleden 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
 
 
 



148  Vierschaarboek 1675-1734 

 

 vader gelieven te stellen. 
„t Welck doende etcetera en was geteyckent: Eijmerdt Cornelisz Kraen, 
Dirck Cornelisz Kraen, Jan Cornelisz Kraen, „t merck van Gerrit Jacobs 
Craen, Dirck Claesz Lansgelooff. 

 
 

  Schepenen, gesien hebbende ‘t versouck van  

  Eijmbert, Dirck en Jan Cornelis Craen voor haer 
  selven mitsgaders Gerrit Jacobsz Craen ende  
  Dirck Claesz Lantsgelooff als voochden over de 
  onmondige naergelatene weeskinderen van  
  Cornelis Jacobsz Craen, in sijn leven gewoont  
  hebbende en overleden op Suijtwijck, in den  
  requeste desen annex, hebben gestelt, gelijck 
  deselve stellen bij desen tot curateur Vincent 
  van Eijck, schout alhier, omme de goederen des 
  boedels ad opus sus habentium te beneficeren 
  ende wijders alles te doen ende verrichten, dat 
  tot reddingh des voorszeyde boedels wert ge- 
  requireert. 
  Actum Reeuwijk den XIIIen september XVIC zeven 
  en tachtich en was geteyckent  
  Jan Meertensz Hoflant, Willem Pietersen Heij, 
  Claes Pietersen Heij, Anthonis Gijsbertsz Schijff. 
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   Rechtdach, gehouden den  

   XXIIIIen september anno 1687. 
   Present: alle de schepenen. 

Meeuwen 

 

Pro deo. 

 

Geertruijt van Meerten, eysscherce contra de heer Pieter Watkin, cappiteyn  

van een companie voetknechten ten dienste deser landen, gedaechde. 
 

D‟ eysscherce doet verkiesingh van domicilium citandi ten huyse van 

Jacob Dircksz Boij en alsoo sij alhier geen cautie fide iussoor en weet te 
stellen, is tevreden te stellen cauti juratooor, sustineert daermede te 
mogen volstaen. 

 

Puttershouck voor den heer gedaechde, alsoo den procureur van de 

eysscherce geen procuratie en heeft noch en exhibeert, „t welcke in 
d‟ ordonnantie op het stuck van „t cleynzegel geëmaneert wel strictelijck 
wort belast sonder procuratie geen termijn in rechten te mogen houden 
ende de versochte cautie voor de costen niet en is gestelt, concludeert tot 
nullite van de notelen alhier ter rolle gebracht ende dat parthijen ofte 
den procureurs sullen werden gecondemneert in de costen van desen 
rechtdach. 

 

Meeuwen zeyt van desen edele gerechte te hebben becomen admissie 

om d‟ eysscherce in desen pro deo te dienen in welck geval geen 
procuratie noodich is, alsoo deselve maer is dienende tot voldoeninge 
van „ s lants gerechticheyt en wat belanght het stellen van cautie ten 
eynde is alhier op huyden presentatie ter rolle gedaen omme te hebben 
decisie off d‟ eysscherce niet en mach volstaen met het stellen van cautie 
juratoir, sulcx dat het gedicteerde van den procureur Puttershouck het 
eenemael niet te pas en is comende en dat sijn versouck sal werden 
ontseyt, maer denselven geordonneert tegens de presentatie van de 
eysscherce te antwoorden off hij met de presentatie van cautie juratoir 
contentement is nemende dan niet en versouckt daerop dispositie. 

 

Puttershouck voor den heer gedaechde seyt met geen cautie juratoir 

contentement te nemen maer daertegens expresselijck te protesteren. 

 Parthijen parsisteren.   

Schepenen, parthijen gehoort ende op alles geleth hebbende, verclaren 

d’ eysscherce met het presteren van cautie juratoor te mogen  volstaen, 
ontseggen het verder versouc van den heer gedaechde ende reserveren de 

 costen ten uyteinde van de saeck. 
 

  Compareerde in judicio d‟ eysscherce in desen 

  
(vervolg op volgende bladzijde) 
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  ende verclaerde binnen desen ambachte geen  
  borge te connen stellen, belovende bij aldien in 
  tijt en wijlen eenige condemnatie van costen tot 
  haren lasten mocht comen te vallen, dat sij de 
  selve naer haer vermogen sal voldoen. 

 
 
Thonis Pietersz van Wamel, eysscher contra de heer Pieter Watkin, cappiteyn van 

een companie voetknechten ten dienste deser lande, gedaechde. 
  

D‟ eysscher doet verkiesinge van domicilium citandi ten huyse van den 

bode alhier en alsoo hij alhier geen cautie fide iussoor en weet te stellen, 
is tevreden te stellen cautie juratoor, sustineert daermede te mogen 
volstaen. 

 
 Parthijen als in de voorgaende saeck. 

 
 

  Schepenen als in de bovenstaende zaeck. 

 
   Compareerde in juditio den eysscher

   in desen en verclaerde binnen desen 
   ambachte geen borge te connen  
   stellen, belovende bij aldien in tijt en
   wijlen eenige condemnatie van 
   costen te sijnen lasten mochte comen  
   te  vallen, dat hij deselve naer sijn 
   vermogen sal voldoen. 
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   Rechtdach, gehouden den XVen  

   october anno 1687.  
   Present; alle de schepenen. 
 

Meeuwen 

 

Pro deo 
 
Geertruijt van Meerten, eysscherce contra de heer Pieter 

Watkin, cappiteyn van een compagnie voetknechten ten 
dienste deser landen, gedaechde, om voorts te procederen. 
 

 Puttershouck voor den gedaechde excipiërende, seyt ten dienste 

 deser lande te wesen een cappiteyn van een compagnie voetknechten 
 ende te leggen in garnisoen binnen de stad Thiel, sulcx alhier niet te 
 wesen convinibel; concluderende mitsdien tot absolutie van desen 
 instantie cum expensis. 
 

 Meeuwen voor de eysscherce versouckt copie. 

 

 Puttershouck fiatt. 

 

Pro deo 

 
Thonis Pietersz van Wamel, eysscher contra de heer Pieter 

Watkin, cappiteyn van een compagnie voetknechten ten  
dienste  deser landen, gedaechde, om voorts te procederen. 
 

Puttershouck voor den gedaechde excipiërende, seyt ende concludeert 

als in de voorenstaende saeck, cum expensis. 
 

 Meeuwen versouckt als boven. 

 

 Putttershouck fiatt. 
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Carel Arnoutsz, woonende binnen der Gouda als accie 

en transport hebbende van de heer mr Nicolaes Flinck, 
eenige erffgenaem van de heer Maerten Claesz „t Hovelingh 
zaliger, in dier qualite eysscher contra Jochem Thomasz  
Hoogenboom, gedaechde, om betalinge van sestien jaren 
intrest tot vijftien gulden „ s jaers, „t laetste jaer verschenen 
den 1en meye anno 1687 volgens den brieff daervan sijnde; 
concludeert tot condemnatie van dien ende bij provisie tot 
namptissement van deselve verschenen intrest, cum  
expensis. 
 
 Den gedaechde versouckt copie uyt den eysch en transport. 
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Vincent van Eijck, schout alhier, als gestelde  

curateur over den geabandonneerden boedel  
ende goederen van Marritjen Thonis van Leeuwen, 
in haer leven wedue wijlen Claes Jansz de Ruijter, 
eysscher contra Pieter Leendertsz van der Blom, 
gedaechde, om betalinge van negen gulden, 
thien stuyvers over gehaelde bieren volgens 
 „t register daervan sijnde; 
concludeert tot condemnatie van dien en bij 
etcetera, cum expensis. 
 

Den gedaechde, present, bekent de schult, versouckt deselve te mogen 

betalen op Sinte Jacob des toecomenden jaers XVIC  acht en tachtich. 
 

Meeuwen voor den eysscher versouckt condemnatie op de confessie 

van de schult en sustineert, dat de versochte tijt behoort te worden 
ontseyt, cum expensis. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse  

  van den schult, condemneren den gedaechde de 
  geëyschte negen gulden, thien stuyvers aen den 
  eysscher in qualite voorszeyd te betalen op Sinte 
  Jacob des toecomenden jaers XVIC acht en  
  tachtich, midts stellende suffisante cautie ende 
  condemneren denselven mede in de costen van 
  desen processe tot taxatie en moderatie van 
  schepenen alhier. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIXen  

   october anno 1687.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Meeuwen 

 

Pro deo 

 
Geertruijt van Meerten, eerst eysscherce en nu ge- 

excipieerde contra de heer capiteyn Pieter Watkin, 
eerst gedaechde en nu excipiënt.  
De geëxcipieerde concludeert tot rejectie van de 
geproponeerde exceptie en dat den excipiënt 
geordonneert sal werden ten principale te  
antwoorden, cum expensis. 
 

Puttershouck voor den excipiëndt versouckt copie en dien 

onvermindert parsisteert voor replycq als bij sijne geproponeerde 
exceptie. 
 

Meeuwen voor de geëxcipieerde consenteert in de versochte copie en 

parsisteert voor duplycq als bij sijne gedicteerde. 
 
 

Pro deo 

 
Thonis Pietersz van Wamel, geëxcipieerde, contra den 

selven heer Watkin, excipiënt. 
 

 Parthijen hinc inde als in de voorgaende saeck. 
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   Rechtdach, gehouden den IIIen  

   december anno 1687.  
   Present: alle de schepenen. 

Meeuwen 

 

Pro deo 
 
Geertruijt van Meerten, eerst eysscherce ende nu 

geëxcipieerde contra de heer cappiteyn Pieter Watkin, 
eerst gedaechde en nu excipiënt, omme nopende  
d‟ exceptie sententie te aenhooren. 
 

 Parthijen hinc inde versoucken vonnisse. 

 

  Schepenen, parthijen gehoort ende op alles 

  geleth hebbende, rejecteren de geproponeerde 
  exceptie ende ordonneren den gedaechde ten 
  principale te antwoorden en condemneren den 
  selven in de costen van de instantie alsmede in 
  de costen van de zegels. 

Pro deo 

 
Thonis Pietersz van Wamel, geëxcipieerde, contra den 

selven heer Watkin, excipiënt, om ut supra. 
 

 Parthijen ut supra. 

 

  Schepenen als in de bovenstaende zake. 

 
  Compareerde ter secretarye van Reeuwijck  

  Jacobus Puttershouck als procureur van de heer 
  Pieter Watkin, capiteyn van een compangie  
  voetknechten ten dienste deser lande, leggende 
  binnen de stadt Tiel in garnisoen, ende consti- 
  tueerde hem bij desen appellant van soodanigen 
  vonnissen als „t sijnen lasten ende voordeel van 
  Thonis Pietersz van Wamel ende Geertruijt van 
  Meerten op den 3en deser maent december 1687 
  bij schepenen van Reeuwijck voorszeyd gewesen 
  sijn aen den edele Hove van Hollandt, de  
  Vierschaer van Voshol ofte anders daer het  
  gelieven sal, protesterende van attentate soo in 
  prejuditie van dese iets wort gedaen. Actum  
  desen 10en december anno 1687. 
  Ter kennise van mij 
 

  [w.g.] V. van Eijck, 1687 
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Carel Arnoutsz, soo hij ageert, eysscher contra 

Jochem Thomasz Hoogenboom, gedaechde, om 
te antwoorden. 
 

Puttershouck met den gedaechde present, neemt aen voor den naesten 

te exhiberen sijn procuratie ende versouckt dach ten naesten om te 
antwoorden off te excipiëren. 

 

 Van Meeuwen fiatt. 

 
 

Vincent van Eijck, schout alhier, als gestelde curateur 

over den desolaten boedel van Marritjen Thonis van  
Leeuwen, in haar leven wedue wijlen Claes Jansz de 
Ruijter zaliger, in dier qualite eysscher contra Jan 
Cornelisz Hoogerdijck, gedaechde, omme betalinge 
van negen en dartich gulden, drie stuyvers over gehaelde 
bieren volgens het register;  
concludeert tot condemnatie van dien en bij etcetera,  
cum expensis. 
 

Puttershouck voor den gedaechde exhibeert sijn procuratie ende 

versouckt copie uyt den eysch ende waeruyt geageert wert. 
 

 Meeuwen fiatt. 
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Item als gaerder van de verpondinge en vordere 

gemeenlantscosten, in dier qualite eysscher contra 
Jan Ariensz van der Bree, gedaechde, om betalinge 
van 83 – 18 – 14  over verloope ongelden;   
concludeert tot condemnatie van dien ende bij  
etcetera, cum expensis. 
 

D‟ eysscher, alsoo den gedaechde niet en compareert, versouckt 

deffault met het proffijt als naer rechten. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault met 
  proffijt van dien als naer rechten. 
 

Balbian 

 

Jan Janse Keppel, eysscher contra Pieter Aelbertsz  

Randenburgh als principael debiteur mitsgaders Jan 
Aelbertsz Randenburgh, borg als principael onder 
behoorlijcke renunciatie, in dier qualite gedaechdens 
(mits d‟ een voldoende, d‟ ander bevrijt sal sijn) om  
betalinge ofte oplegginge van een capitael van drie- 
hondert guldens met den intresse van dien jegens vier  
gulden, thien stuyvers van „t hondert in „t jaer, „t sedert 
den 27en februarii anno 1687 ter effectuele voldoeninge 
toe, vermogens d‟ obligatie daervan sijnde, deselve te 
kennen ofte ontkennen;  
concludeert tot condemnatie ende bij provisie namptissement  
van de voorszeyde somme, cum expensis. 
 

Den gedaechde, present, bekent de schult, versouckt te betalen op Sinte 

Jacob des toecomenden jaers 1688. 
 

Balbian voor den eysscher consenteert in de versochte tijt midts cautie 

en costen. 
 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse  

  van de schult, condemneren de gedaechdens de  
  geëyschte driehondert gulden capitael met alle 
  de verloope intresse van dien aen den eysscher 
  op te leggen en te voldoen op Sinte Jacob des 
  toecomende jaers anno 1688, midts stellende 
  suffisante cautie en condemneren deselve mede 
  in de costen van desen processe tot taxatie en  
  moderatie van schepenen,, alsmede in de zegels. 



158  Vierschaarboek 1675-1734 

 

Andries Cornelisz Boot, eysscher contra Jan  

Pietersz Verrijn, gedaechde, om betalinge van 
twee jaren losrenten tot tweehondert vijff en 
twintich gulden yder jaer, „t laetste verschenen 
den 1en februarii anno 1687 vermogens de 
besegeltheyt daervan sijnde, deselve te kennen 
ofte ontkennen;  
concludeert tot condemnatie ende bij provisie  
tot namptissement van de voorszeyde somme  
cum expensis ende dat het hypotheecq etcetera. 
 

 Den gedaechde bekent de schult. 

 

 D‟ eysscher versouckt daerop condemnatie cum expensis. 

 
  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse  

  van de schult, condemneren den gedaechde de 
  geëeyschte jaren losrenten tot tweehondert vijff  
  en twintich gulden yer jaer, ‘  t laetste verschenen 
  den 1en februarii anno 1687 aen den eysscher op  
  te leggen en te betalen ende condemneren den 
  selven mede in de costen van desen processe tot 
  taxatie en moderatie van schepenen, alsmede in 
  de zegels. 
 
 

  Compareerde ter secretarye van Reeuwijck 

  Huijbert Jacobsz van der Laen ende constitueer- 
  de hemselven borgh als pirncipael onder renun- 
  chiatie van de benefitiën ordinis et excussionis 
  voor Pieter Albertsz Randenburgh als principael 
  en Jan Albertsz Randenburgh als borgh voor de 
  oplegginge van de nevenstaende driehondert  
  gulden capitael met alle verloope renten van  
  dien volgens de sententie van schepenen  
  hiervooren staende.  
  Actum den 7en maert anno 1688. 
 

  [w.g.] ‘t merck van Huijbert Jacobsz 
   van der Laen 
 
    Mij present, 

 

  [w.g.] V. van Eijck, 1688 
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1688 
 
 

Schepenen: 
 

Anthonis Gijsbertsz Schijff 
Claes Pietersz Heij 

Huijbert Jacobsz van der Laen 
Cars Maertensz Ravesteijn 

en 
Pieter Claesz Biesenaer. 
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   Extraordinaris rechtdach, gehouden  

   den XXVIIIen februarii anno 1688. 
   Present: alle de schepenen. 
 

Crabeth 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, bedienaer des 

Goddelijcken Woorts tot Reeuwijck, geïnterdiceerde, 
contra Jannitje de Vries, jongedochter ende interdi- 
cente in cas matremonieel. 
 

Crabeth, den geïnterdiceerde versouckt ilico redenen van schutten en 

interdiceeren van de geboden en houwelijcxe proclamatiën ende bij 
gebreken van dien, dat de interdictie van „t schutten der geboden ende 
tweede houwelijcxe proclamatiën bij de interdicente gedaen met den 
gevolge ende aencleven van dien als qualijck ende te onrechte gedaen, 
costeloos ende schadeloos zal werden affgedaen ende den 
geïnterdiceerde geadmitteert met sijn begoste geboden ende 
houwelijcxe proclamatiën voort te gaen tot uytterlijcke voltreckinge des 
voorgenoemde houwelijck toe, met eene Margareta Mauricx, 
jongedochter, woonende etcetera, ofte tot soodanigen anderen fine 
etcetera. 

 

Van Meeuwen voor de gedaechde versouckt copie en dach om te 

antwoorden. 
 

Crabeth, affslaende het gedicteerde door den procurerur van de 

interdicente gedaen als inpertinent, sustineert dat de interdicente sal 
werden geordonneert ilico redenen te geven en te antwoorden op het 
versouck. 

 

 Van Meeuwen parsisteert bij sijn versouck. 
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   Rechtdach, gehouden den Xen maert 

   anno 1688.   
   Present: alle de schepenen. 
 

Meeuwen 

 

Carel Aernoutsz, soo hij ageert, eysscher contra 

Jochem Dammisz Hoogenboom, gedaechde, om 
alsnoch te antwoorden, tenminsten nopende de 
geëyschte intrest op de versochte provisie. 
 

 Den gedaechde versouckt tijt ten naesten om te antwoorden. 

 
 

Crabeth 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, geïnterdiceerde,  

contra Jannitje de Vries, interdicente, om op 
„t versouck van den laetsten rechtdach te antwoorden. 
 

Van Meeuwen voor de interdicente instituerende haer actie, dient van 

eysch ende concludeert als apud acta. 
 

Crabeth voor den gedaechde en geïnterdiceerde versouckt copie en dies 

onvermindert affslaende de middelen van eysch bij peure denegatie en 
irrelevantie, concludeert ten finen van niet-ontfanckelijck en bij ordine 
dat de gedaene interdictie en schutten van de geboden als qualijck ende 
te onrecht is gedaen, costeloos en schadeloos sal werden affgedaen, 
dienvolgende den gedaechde geadmitteert met sijne begonne 
houwelijcxe proclamatiën voort te gaen 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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tot uytterlijcke solemnisatie en voltrecken des houwelijcx toe, met Anna 
Margareta Maurick; wijders antwoordende op den verderen eysch en 
conclusie in cas van defloratie craemcosten en alimentatie, concludeert 
van gelijcke ten fine van niet-ontfanckelijck en bij ordine dat den eysch 
en conclusie mede sal werden ontseyt midtsgaders voor de eysscherce 
en interdicente geen provisie en valt, cum expensis, ofte tot soodanigen 
anderen fine, etcetera. 

 

Van Meeuwen voor den eysscherce ende interdicente, persisteert soo in 

het eene als het ander geval voor replycq als bij eysch. 
 

Crabeth voor den gedaechde ende geïnterdiceerde parsisteert voor 

duplyck als bij antwoort. 
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   Extraordinaris rechtdach, gehouden 

   den XVIIen maert anno 1688. 
   Present: alle de schepenen. 
 

Crabeth 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, gerequireerde, 

contra Jannitje de Vries, requirante, om te dienen 
van productie. 
 

De gerequireerde produceert attestatie, verleden bij Ingetje Aerts 

Blonck, jongedochter, van dato den 26en februarii 1688, ende noch 
attestatie, verleden bij Urbanus Jochemsz Hoogenboom van dato den 
21en februari 1688. 
 

Van Meeuwen copie en produceert voor d‟ interdicente attestatie, 

verleden bij Nellitje Jacobs, wedue; noch verleden bij Niesje Hendricx 
Brunt, beyde van dato den 14en februari 1688; noch attestatie verleden bij 
Urbanus Hoogenboom van dato den 23en februari 1688; noch attestatie 
verleden bij Trijntje Thonis van Leeuwen ende Maria Aerts van 
Leeuwen van dato den 25en februari 1688, ende noch attestatie van 
Jacobus de Vries ende Angenietje Pieters van der Spoor van dato den 2en 
maert anno 1688, alle onder eede bevesticht. 

 

 Crabeth copie. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIIIen 

   maert anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Crabeth 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, gerequireerde, contra 

Jannitje de Vries, requirante, om alsnoch te dienen van 
productie. 
 

Crabeth voor de gerequireerde produceerde noch attestatie, verleden bij 

juffrouw Aeltje Besemer, laetst wedue van zaliger mr Johannes Douw 
van dato den 15en maert deses jaers 1688 en versouckt wijders 
recollement van de attestatiën, verleden bij Urbanus Hoogenboom, 
Niesje Hendricx ende Nellitje Jacobs. 
 

Van Meeuwen copie uyt geproduceerde, fiatt recollement en produceert 

nog interrogatorie met de responsiven van Jan Leendertsz Decker, 
Annitje Dircx, sijn huysvrouw, en Gerrit Huijgen Verweij van dato den 
24en februari laetstleden en noch attestatie, verleden bij Jan Leendertsz 
Decker en Annitje Dircx voornoemd mitsgaders Willem Huijgen van 
Cats van dato den 28en der selver maent februari, tevreden sijnde 
etcetera. 

 

 Crabeth copie. 
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   Rechtdach, gehouden den XXXIen  

   maert anno 1688.  
   Present: alle de schepenen.  
 

Crabeth 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, gerequireerde,  

contra Jannitjen de Vries, requirante, om alsnoch 
te dienen van vorder productie. 
 

Crabeth voor de gerequireerde produceert attestatie, verleden bij 

dominus Casparus Wachtendorp, Willem de Meij, advocaat, ende Johan 
Crabeth van dato den 27en deser maent maert; item noch attestatie 
verleden bij Urbanus Jochemsz Hoogenboom van dato den 29en deser 
maent; noch attestatie verleden bij Pieter Jansz van Dalen en Neeltjen 
Jans, desselffs huysvrouw, van dato den 23en der voorszeyde maent 
maert; item noch attestatie van Cornelis Pancken Hoogendoorn en 
Trijntjen Jans, desselffs huysvrouw, van dato den 15en dito voorszeyd; 
noch attestatie, verleden bij docter De Moor van dato den 5en der selver 
maent ende laetstelijck noch attestatie, verleden bij Jerreberghje Wierten 
Geldersman van dato den 5en maert voornoemt. 

 

 Meeuwen copie. 

 
 

Meeuwen 

 

Jannitjen de Vries, meerderjarige dochter, eysscherce, 

contra Nellitje Jacobs en Niesjen Hendricx Brunt,  
gedaechdens, om getuygenisse der waerheyt te geven, 
bij refuys concludeert tot condemnatie van dien cum  
expensis. 
 

De gedaechdens, present, sijn bereyt getuygenisse der waerheyt te 

geven. 
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   Rechtdach, gehouden den VIIen april  

   anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Crabeth 
 
Dominus Cornelis Wachtendorp, gerequireerde,  

contra Jannitjen de Vries, requirante, om alsnoch 
te dienen van vorder productie. 
 

Den gerequireerde produceert seeckere interrogatorie met de 

opgevolghde responsiven van Willem de Jongh ende Pieter Pruijmboom 
van dato den 5en april anno 1688. 

 

 Meeuwen copie. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIen april 

   anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Crabeth 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, gerequireerde,  

contra Jannitje de Vries, requirante, om alsnoch 
te dienen van productie. 
 

Crabeth voor den gerequireerde produceert attestatie, verleden bij 

 de heer Pieter Watkin ende Machtelt Watkin, gebooren Balfour, van 
dato den 16en deser, tevreden sijnde etcetera. 

 

Meeuwen copie, en produceert attestatie, verleden bij Maerten Dirckxz 

Keijser van dato den 31en martii anno 1688; noch attestatie, verleden bij 
Vincent van Eijck, schout en secretaris mitsgaders Pieter Jansz in der 
Hoven, bode tot Reeuwijck, van dato den 21en april anno 1688, tevreden 
sijnde etcetera. 

 

 Crabeth copie. 
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   Rechtdach, gehouden den 5en meye  

   anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Crabeth 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, gerequireerde,  

contra Jannitje de Vries, requirante, om alsnoch 
te dienen van productie. 
 

Meeuwen voor de requirante produceert noch attestatie, verleden bij 

Elbert Cornelisz Zael en Maria Jans van Leeuwen, sijn huysvrouw, van 
dato den 21en april; noch attesatie verleden bij Maria Willems, geswoore 
vroetvrouw cum socia van dato den 28en april; noch attestatie, verleden 
bij Arien Jansz de Jonge en Jacob Claesz Blonck van dato den eersten 
april ende noch attestatie, verleden bij Jan Leendertsz Decker, mr Joris 
de Vries en Henricus Iselsteijn van dato den 3en meye, alle deses jaers 
anno 1688, tevreden sijnde etcetera. 

 

 Crabeth voor den gerequireerde versouckt copie. 
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   Rechtdach, gehouden den XXVIen  

   meye anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Crabeth 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, requirant ende 

verweerder, contra Jannitje de Vries, gerequireerde  
en eysscherce, om alsnoch te dienen van productie. 
 

Crabeth als procureur van de gedaechde dede seggen, gesien te hebben 

seeckere attestatie, waerin Maria Willems, huysvrouw van Dirck Ariens 
Munnick, geswoore vroetvrouw der stadt Gouda ende eenige andere 
vrouwen getuygen sijn ende bij de eysscherce in desen op de laetste 
rechtdach geproduceert, waeruyt parthijen voorgeven te willen 
justificeren, dat de eysscherce in barentsnoot soude hebben verclaert, 
dat den gedaechde in desen vader van het kint was, waervan zij, 
eysscherce, laetst verlost soude sijn ende dat zij oock daer door soude 
verstaen den eedt in juditio te hebben gepresenteert, van dat den 
gedaechde vader van het voorszeyde kint soude sijn ende alhoewel uyt 
de  voorszeyde verclaringe geensints en consteert, de eysscherce een 
soodanigen eedt in barensnoot gedaen te hebben, veel min dat zij door 
het produceren van de voorszeyde verclaringe verstaen can werden de 
voorszeyde eedt in juditio te hebben gepresenteert ende sulcx dat den 
gedaechde ongehouden soude sijn om sich tegens den voorszeyde 
pretense eedt met solemneelen eede te suyveren; echter is den 
gedaechde ter arbitrasie van haer edelachtbare tevreden onder 
solemnelen eede te verclaren, dat hij de eysscherce noyt vleeselijck heeft 
bekent ende dienvolgende geen vader van het voorszeyde kint is. 

 

Van Meeuwen voor de gerequirerde off eysscherce zeyt bij de attestatie 

in de voorszeyde 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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dictamen vermelt wel expresselijck te consteren, dat zij in barensnoot 
met eede heeft verclaert, dat den requirant off anders geseyt den 
gedaechde, vader van het kint is, daervan zij is verlost, edoch soo 
deselve verclaringe in barensnoot gedaen niet genoech soude sijn, is zij, 
gerequireerde, alsnoch bereyt des bij den rechter verstaen werdende, 
met eede solemneel te verclaren dat den requirant en niemandt anders 
vader van het voorszeyde kint is. 

 

Parthijen hinc inde renunchiëren van verder productie en houden het 

geproduceerde voor gerecolleert, nemen aen binnen acht dagen weder 
te wisselen van stucken ende de sake op huyden drie weken vorders te 
voldingen en aff te pleyten. 
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   Rechtdach, gehouden den XVIen junii 

   anno 1688. 
   Present: alle de schepenen.  
 

Crabeth 
 
Dominus Cornelis Wachtendorp, requirant en 

verweerder, contra Jannitje de Vries, gerequireerde 
en eysscherce, om de saeck voorts te voldingen en 
sententie te aenhooren. 
 

Parthijen imployeren generale reprocen en salvatiën van rechten, 

concluderen in rechten en versoucken vonnissen. 
 

  Schepenen, alvoorens in dese sake te senten- 

  tiëren, ordonneren parthijen omme op seeckere 
  dage daertoe bij haer edelen te prefigeren alhier 
  in juditio te compareren en alsdan jegens den 
  anderen te werden geconfronteert ende naer 
  gedane confrontatie te werden gevonnist zooals 
  deselve naer merite van de sake bevinden sullen 
  te behooren. 
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   Rechtdach, gehouden den VIIen julii 

   anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

  Alsoo bij overleveringe van stucken naer gedaene 

  pleydoye in de sake van dominus Cornelis Wach- 
  tendorp tegens Jannitje de Vries is ondervonden, 
  dat  door den procureur Johan Crabeth is overge- 
  levert seeckere verclaringe, geschreven en onder- 
  teyckent bij B. de Moor, docter medicinae tot 
  Gouda van dato den 5en maert anno 1688, sijnde 
  geschreven op een zegel van zes stuyvers in de 
  plaets van twaelff stuyvers ende de heer en mr  
  Willem van Nispen, balliuw van Voshol, op den 
  rechtdach, wesende den 16en junii anno 1688  
  present sijnde, hetselve aen de gerechte heeft 
  gedemonstreert ende aengewesen ende daerop 
  aenstonts in conformite van ‘t placcaet ende  
  ordonnantie van ‘t cleyn zegel recht versocht 
  in gevolge van ‘t eerste en tweede articul, zoowel 
  ten requarde van den procureur Johan Crabeth 
  als van hetzelve instrument in rechten hebbende 
  gedient en overgelevert als van den voornoemde 
  docter De Moor het selve hebbende geschreven  
  en geteyckent ende bij ons, schepenen, hetselve 
  instrument, sijnde geëxamineert ende onder- 
  vonden hebbende, dat het voorszeyde instrument 
  niet behoorlijck was gesegelt ende wijders daerop 
  hebbende naergesien het eerste en tweede articul 
  van de ordonnantie van ‘t cleyn zegel, zoo hebben 
  wij, schepenen voornoemt, in gevolge van deselve 
  ordonnantie recht doende, den voornoemde  
  procureur Johan Crabeth gecondemneert ende 
  condemneren hem bij desen in een boete van 
  hondert gulden in gevolge van de ordonnantie 
  van ‘t cleyn zegel ende tweehondert gulden in 
  gevolge van ‘t generale placcaet cum expensis; 
  ende voor zooveel aengaet het versouck omme  
  den eysch tegens docter De Moor, houden de  
  saecke vooralsnoch in advys. 
  Aldus gedaen ende gesententieert in ‘t volle 
  collegie van schepenen op den VIIen julii anno  
  1688. 



173  Vierschaarboek 1675-1734 

 

Dominus Cornelis Wachtendorp, requirant 

en verweerder, contra Jannitje de Vries, 
gerequireerde en eysschersse om alsnoch 
sententie t‟  aenhooren. 
 

 Parthijen versoucken als in de presentatie. 

 

  Schepenen, alvoorens alsnoch in dese sake te 

  disponeren, ordonneren parthijen binnen  
  veerthien dagen neffens overleveringe van  
  stucken yder in te leggen onder den secretaris 
  alhier vijftien gulden vijftien stuyvers omme 
  daermede gehaelt te werden advys van onparthij- 
  dige rechtsgeleerden, ‘t selve gesien sijnde alsdan 
  te disponeren, zoo sij bevinden sullen te  
  behooren. 
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   Rechtdach, gehouden den IIIIen  

   augustii anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Meeuwen 

 

Sieur Evert Wijnen, woonende tot Rotterdam, als 

getrout hebbende Adriana Goudewagen, universeel 
erffgenaem van Jop Adriaensz Pauw zaliger, in dier 
qualite eysscher contra Jan Cornelisz Hoogerdijck, 
gedaechde, om betalinge van zes jaren intrest tot 
dartich gulden „ s jaers, „t laetste verschenen meye 
anno 1688 volgens den brieff daervan sijnde;  
concludeert tot condemnatie van dien en bij etcetera 
en dat het hypotheecq in den brieff gemelt daer 
vooren verbonden, verclaert zal werden executabel 
cum expensis. 
 

Den gedaechde versouckt copie en neemt aen ten naesten te 

antwoorden. 
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   Rechtdach, gehouden den xvIIIIen  

   augustii anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

De heer en mr Willem van Nispen, bailluw 

over de dorpen en landen van Voshol, 
versouckt in de sake jegens B. de Moor, 
medicine doctor tot Gouda, over fraude 
van cleyn zegel volgens appointement op  
den 7en julii 1688 in advys gehouden, 
alsnoch uyttingh van advys en recht in  
gevolge van de ordonnantie. 
 

  Schepenen houden de voorszeyde sake alsnoch 

  in advys en alvooren het selve te uytten, ordon- 
  neren B. de Moor, docter medicine tot Gouda, 
  ten naesten rechtdage in het college van  
  schepenen te compareren om aldaer gehoort 
  sijnde, verder gedisponeert te werden als  
  bevonden zal werden te behooren. 
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Dominus Cornelis Wachtendorp, requirant en 

verweerder, contra Jannitje de Vries, gerequireerde 
en eysscherce, om uyttinge van advys van rechts- 
geleerde en sententie te aenhooren. 
 

  Schepenen, parthijen gehoort alsmede gesien het  

  advys van onpartidige rechtsgeleerde en al  
  hetgene ter materye dienende was, doende recht, 
  ontseggen de eysscherce haer eysch en conclusie 
  voor sooveel zij daerbij gecontendeert heeft, dat  
  den gedaechde haer in facie ecclesia ofte anders 
  na de wetten van de landen soude hebben te  
  trouwen; admitteren den gedaechde met sijne 
  begonne houwelijcxe proclamatiën voort te gaen 
  tot uytterlijcke solemnisatie en voltrecken des 
  houwelijcx toe, met Anna Margareta van Maurick 
  ende aengaende het tweede lith van de conclusie  
  van de eysscherce, waerbij zij heeft geconten- 
  deert, dat den gedaechde soude werden gecon- 
  demneert aen de eysscherce voor haer defloratie 
  uyt te keeren een somme van vijffhondert gulden, 
  voor craemcosten een somme van ‘t zeventich  
  gulden ende voor alimentatie van ‘t kint weecke- 
  lijck drie gulden ter tijt en wijle toe ‘t selve  
  bereyckt soude hebben den ouderdom van  
  achtien jaren, condemneren den gedaechde aen 
  de eysscherce, (naerdat zij met solemnelen eede 
  heeft verclaert, dat niet alleen den gedaechde 
  waerlijck vleeselijcke conversatie met haer  
  gehadt heeft, maer dat oock niemandt anders  
  haer en heeft beslapen binnen den tijt van thien 
  maenden voordat zij van kinde is gelegen) voor 
  haer craemcosten uyt te reycken een somme van  
  vijftich gulden en voor alimentatie van 
   ‘t voorszeyde kint des weecx eene gulden thien  
  stuyvers tot den voorszeyde ouderdom van  
  achtien jaren, ontseggen de eysscherce haren 
  vordere eysch en conclusie en compenseren de 
  costen van desen processe om redenen. 
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   Dominus Wachtendorp in 

    „t reguarde van het laetste lith van het  
   voorszeyde vonnis verclaert zich 
   selven te stellen appellant aen den  
   Hove van Hollandt. 
 

   Compareerde in juditio Jannitje de  

   Vries, gerequireerde in desen, en  
   presenteerde den eedt, haer in 
   „t voorszeyde vonnis opgeleyt, te doen. 
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  Alsoo mr Nicolaes van der Sprongh, advocaet, op  

  den 16en junii anno 1688 bij sijne mondelinge  
  pleydoye voor den gerechte van Reeuwijck in de  
  sake van Jannitje de Vries, eysscherce en inter- 
  dicente ter eenre, ende dominus Cornelis Wach- 
  tendorp, gedaechde en geïnterdiceerde ter andere 
  zijde, met veele vehemente, invectiven en licen- 
  tieuse woorden tot groot disrespect van den  
  gerechte verscheyde persoonen heeft geïnjurieert 
  sonder daertoe eenige de minste bewijsen te  
  produceren ofte dat ‘t selve eenichsints in der  
  sake relevant was, als onder andere Isbrant  
  Costerus, proponent, Jacob Dircksz Boij, oud- 
  ouderlingh, en Jan Cornelisz Hoogerdijck, en 
  dat den voornoemde gerechte en de ingesetenen 
  daer en daer omtrent bekent is, dat de  voor- 
  noemde  persoonen sijn luyden van onergerlijck 
  eerlijck leven, staende ter goeder naem en faem 
  ende niet te lijden staet, dat practisijns alleen om 
  playsier en tot voldoeninge van de passie van de 
  litiganten soodanige dingen doen en door  
  injurieuse discoursen eerlijcke luyden in  
  bedieninge van haer functie nadeel geschiet, 
  soo is ‘t dat het voorszeyde gerechte den voor- 
  noemde mr Nicolaes van der Sprongh geïnter- 
  diceert heeft, gelijck hetselve doet bij desen,  
  binnen den tijt van thien jaren voor hare vier- 
  schare als advocaet voor ymandt te postuleren. 
  Aldus gedaen in ‘t volle collegie van schepenen 
  op den 18en augusti anno 1688. 
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   Rechtdach, gehouden den 1en  

   september anno 1688. 
   Present: alle de schepenen. 
 

De heer en mr Willem van Nispen, balliuw 

over de dorpen en landen van Voshol,  
versouckt in de sake jegens B. de Moor, 
medicine docter tot Gouda , over fraude 
van cleyn zegel alsnoch uyttinge van advys 
en recht in gevolge van de ordonnantie als 
zijnde voldaen het appoinctement van den 
18en augusti 1688. 
 

  Schepenen, naerdat zij hebben gesien het relaes van  

  den deurwaerder Jan de Vlamingh van dato den 
  29en augusti anno 1688, waerbij B. de  Moor, docter 
  medicine tot Gouda, wettelijck was geciteert volgens 
  appoinctement van ons, schepenen, gegeven op den  
  18en augusti anno 1688 tgens den tegenwoordigen 
  rechtdach, uyttende haer advys, condemneren den 
  voornoemde docter De  Moor in een boete van hondert 
  gulden volgens de particuliere ordonnantie en twee-  
  hondert gulden volgens het generale placcaet, cum  
  expensis. 
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   Rechtdach, gehouden den VIIIen  

   december anno 1688.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Meeuwen 

 

Jan Crabeth, notaris en procureur tot Gouda, eysscher, 

contra dominus Cornelis Wachtendorp, predicant tot 
Reeuwijck, gedaechde, om betalinge van hondert vijff 
en twintich gulden, negenthien stuyvers over verdient 
salaris volgens geleverde specificatie;  
concludeert tot condemnatie van dien ende bij provisie  
tot namptissement cum expensis, affslaende vijff en  
twintich gulden daerop betaelt. 
 

Meeuwen voor den eysscher alsoo den gedaechde niet en compareert 

nochte procureur gemachticht van sijnentwegen, versouckt deffault en 
voor „t proffijt vandien namptissement. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende voor ‘t proffijt van dien condemneren den 
  gedaechde bij provisie aen den eysscher te   
  namptisseren de somme van hondert gulden, 
  negenthien stuyvers, bij hem geëyscht, onder  
  suffisante cautie de restituendo, indien  
  naermaels bevonden mochte werden sulcx te 
  behooren. 
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   Rechtdach, gehouden den 5en   

   januarii anno 1689.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpscosten over  
Reeuwijck, eysscher contra Hendrick Ariensz van 
Cats, gedaechde, omme betalinge van 1 – 11 – 0   
over de buerschattinge ofte dorpscosten van den 
jaren anno 1686 en 16887;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie  
tot namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

  

   Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

   gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
   ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
   eene gulden, elff stuyvers in den eysch vermelt, 
   aen den eysscher op te leggen en te betalen ende 
   condemneren denselven mede in de costen van 
   desen processe tot taxatie en moderatie van  
   schepenen. 
 
 

Denselven eysscher contra Jan Pietersz Verrijn 

omme betalinge van 3 – 17 – 2  over de  
buerschattinge ofte dorpscosten van den 
jare 1687;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij 
provisie tot namptissement, cum expensis. 
 

Den eysscher vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  drie gulden, zeventhien stuyvers, twee  
  penningen  in den eysch vermelt, aen den  
  eysscher op te leggen en te betalen ende 
  condemneren denselven mede in de costen van 
  desen processe tot taxatie en moderatie van  
  schepenen. 
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Noch denselven Van Eijck, eysscher contra 

Fredrick Pietersz Verhouck, gedaechde, omme 
betalinge van 11 – 11 – 4  over de buerschattinge 
ofte dorpscosten van de jaren 1686 en 1687; 
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij 
provisie tot namptissement, cum expensis. 
 

Den eysscher vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt vandien condemnatie cum 
expensis. 

 
 

   Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

   gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
   ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
   elff gulden, elff stuyvers, vier penningen  in den  
   eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen en  
   te betalen ende condemneren denselven mede in  
   de costen van desen processe tot taxatie en 
   moderatie van schepenen. 
 
  

Item denselven eysscher contra Jan Werboutsz 

van Leeuwen, gedaechde, omme betalinge van 
6 – 8 – 8 over de buerschattinge ofte dorpscosten 
van den jare 1687;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie  
tot namptissement cum expensis. 
 
  

Den eysscher vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  zes gulden, acht stuyvers, acht penningen  in den  
  eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen en  
  te betalen ende condemneren denselven mede in  
  de costen van desen processe tot taxatie en  
  moderatie van schepenen. 
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Noch denselven schout Van Eijck, eysscher, 

contra Pieter Leendertsz van der Blom,  
gedaechde, omme betalinge van 0 – 12 – 14  
over de buerschattinge ofte dorpscosten van 
den jare 1687;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij  
provisie tot namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault ende voor „t proffijt vandien condemnatie cum 
expensis. 

 
 

   Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

   gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
   ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
   twaelff stuyvers, veerthien penningen  in den  
   eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen en  
   te betalen ende condemneren denselven mede in  
   de costen van desen processe tot taxatie en  
   moderatie van schepenen. 
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1689 
 
 

Schepenen: 
 

Huijbert Jacobsz van der Laen 
Cars Maertensz Ravesteijn 

Pieter Claesz Biesenaer 
Cornelis Dircksz de Ronde 

en 
Jan Leendertsz Decker. 
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   Rechtdach, gehouden den 16en maert 

   anno 1689.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en  

collecteur van de buerschattinge ofte  
dorpscosten over Reeuwijck, eysscher contra 
Pieter Jansz Goutcade, gedaechde, omme  
betalinge van 1 – 5 –  12  over de buerschattinge 
ofte dorpscosten van den jare 1687;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij 
provisie tot namptissement, cum expensis. 
 

Den eysscher vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 
 

   Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

   gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
   ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
   eene gulden, vijff stuyvers, twaelff penningen  
   in den eysch vermelt, aen den eysscher op te  
   leggen en te betalen ende condemneren denselven  
   mede in de costen van desen processe tot taxatie en  
   moderatie van schepenen. 
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    Rechtdach, gehouden den  

    XXVIIIen december anno 1689.  
    Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpscosten over Reeuwijck, 
eysscher contra Jan Hendricksz van der Neut, gedaechde, 
omme betalinge van 1 – 14 -  6  over de buerschattinge 
ofte dorpscosten van den jare anno 1688;   
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie tot  
namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 
 

   Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

   gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault  
   ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
   eene gulden, veerthien stuyvers, ses penningen  
   in den eysch vermelt, aen den eysscher op te  
   leggen en te betalen ende condemneren den  
   selven mede in de costen van desen processe tot  
   taxatie en moderatie van schepenen 
 
. 
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1690 
 
 

Schepenen: 
 

Cornelis Dircksz de Ronde 
Jan Leendertsz Decker 

Cornelis Arentsz Vlaerdenburgh 
Pieter Maertensz Hofflandt 

en 
Bouwen Jansz van Staveren. 
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   Rechtdach, gehouden den laetsten 

   meye anno 1690.  
   Present: alle de schepenen, demto  
   Vlaerdenburgh. 
 
 

Wouter Eno,  gewesene schout tot Sluijpwijck, eysscher ende 

arrestant op den persoon van Beuckel van der Hout, tegen- 
woordich schout tot Sluijpwijck voorszeyd, gedaechde ende 
gearresteerde, om betalinge van 92 – 10 – 0 , hem, eysscher 
ende arrestant, van het ambacht van Sluijpwijck competerende 
volgens accoort met den gearresteerde ten overstaen en in  
presentie van schepenen aldaer aengegaen en bij hem, gear- 
resteerde, aengenomen aen hem, eysscher en arrestant, te  
voldoen op Nieuwejaer laetstleden,  „t selve te kennen ofte 
ontkennen;  
concludeert tot decretatie van hetselve arrest, wijders tot  
condemnatie van deselve somme, cum expensis. 
 

Den gedaechde en gearresteerde, in juditio present, versouckt copie uyt 

den eysch en dach ten naesten om te excipiëren off te antwoorden. 
 

 Meeuwen fiatt. 

 
 

   Compareerde voor „t collegie van  

   schout en schepenen van Reeuwijck 
   Henricus Iselsteijn ende stelde  
   hemselven borge voor Beuckel van  
   der Hout, schout tot Sluijpwijck, voor 
   soodanich arrest als Wouter Eno op 
   den persoon van den voornoemde  
   Van der Hout heeft gedaen mitsga- 
   ders noch zichzelven te stellen cautie 
   pro judicator ende denselven Van der 
   Hout, verkiesende domicilium 
   citandi ten huyse van den  
   voornoemde Iselsteijn. 
   Actum den laetsten meye anno 1690. 
 

   [w.g.]  H. Iselsteijn, 1690 
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   Rechtdach, gehouden den XIIIen  

   september anno 1690.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Hendrick Paulus Smits, woonende tot Nieuwerkerck, 

eysscher ende arrestant op vijff oyen ende vijff lammeren, 
loopende in de weyde van Maerten Corsz van Zalen aen de 
Vier Essen, toebehoorende ende daer schuldich is voor te 
verantwoorden Pieter Joosten, woonende tot Pelt in 
„t lant van Luijck, omme daeraen te verhalen de somme van 
twee en vijftich gulden over geleverde veeren ende deeckens 
volgens het register; 
concludeert tot kennen ofte ontkennen, wijders decretatie van 
„t arrest, condemnatie van de voorszeyde somme cum expensis  
ende bij provisie namptissement van deselve. 
 

Balbian voor den eysscher ende arrestant hout de overdaginge in state 

ende alsoo door de groote destantie van de plaetse, daer Pieter Joosten 
woonachtich is om de overdaechginge te doen, waer schade ontrent de 
gearresteerde schapen gelegen is, versouckt hij dat deselve schapen bij 
provisie door den schout alhier sullen werden vercocht ten proffijte van 
diegene, die bevonden zal werden tot de penningen daervan 
procederende gerechticht te sijn.  

 
  Schepenen, gehoort hebbende ‘t versouck van 

  den eysscher en arrestant, consenteren in het  
  versouck dat de schapen bij provisie door den  
  schout alhier sullen werden vercocht ten proffijte 
  van degene, die bevonden zal werden tot de  
  penningen daervan procederende gerechticht 
  te sijn. 
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Meeuwen 
 
Sieur Evert Wijnen tot Rotterdam, soo hij ageert, 

eysscher contra Jan Cornelis Hoogerdijck, gedaechde, 
eysch doende en concludeert als op den 4en augusti 
1688. 
 

Den gedaechdens huysvrouw, present, bekent de schult, versouckt te 

mogen betalen op Alderheyligen deses jaers anno 1690 vier en dartich 
gulden, thien stuyvers en voorts yder jaer vijff en twintich gulden. 
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1691 
 
 

Schepenen: 
 

Cornelis Arentsz Vlaerdenburgh 
Pieter Maertensz Hofflandt 
Bouwen Jansz van Staveren 

Jacob Dircksz Boij 
en 

Pieter Laurisz Biesenaer. 
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   Rechtdach, gehouden den vijffden  

   september anno 1691.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Joris van Eijck 

 
Pieter Andriesz, Claes Andriesz ende Cornelis Cornelisz 

van der Helm als getrout hebbende Magdaleentje Andries, 
mitsgaders Dirck Cornelisz van der Helm als getrout  
hebbende Neeltjen Willems, kinderen ende erffgenamen 
van Marritjen Pieters, laetst wedue van Willem Jacobsz 
Hoogelinde, in dier qualite eysschers contra den voor- 
noemde Willem Jacobsz Hoogelinde, gedaechde, eysch 
doende. 
 

Den eysschers seggen ende is waer, dat den voornoemde Hoogelinde, 

gedaechde in desen, heeft ontfangen uyt handen ofte immers door ordre 
van Jacob van Rijn, jegenwoordich woonende aen de Cingel tot Gouda, 
een somme van hondert gulden capitael metten intresse van dien, 
toecomende haer,  eysschers, ende offwel hij, gedaechde, behoort hadde 
deselve somme met den intresse van dien te hebben behandicht ende 
overgelevert aen de eysschers in desen, soo blijft hij daervan weygerich 
ende in gebreecke, niettegenstaende diversche minnelijcke interpellatiën 
daeromme gedaen, zulcx dat de eysschers genootsaeckt sijn den wech 
van justitie inne te treden;  
concluderende oversulcx om de voorszeyde ende andere redenen nader, 
is „t noot, ten processe te deduceren, dat den gedaechde sal werden 
gecondemneert alsnoch de voorszeyde hondert gulden capitael metten 
intresse van dien a tempora more ter effectuele voldoeninge toe aen de 
eysschers op te leggen ende te betalen, cum expensis. 
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Van Eijck voor d‟ eysschers, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, versouckt het eerste deffault met het proffijt van dien 
volgens d‟ ordonnantie. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysschers ‘t eerste  
  deffault met admissie tot een tweede zitatie. 
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   Rechtdach, gehouden den XIXen  

   september anno 1691.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Meeuwen 

 

De heer Maijnardt de Parceval, gouverneur van Hulst etcetera,  

als erffgenaem van mevrouw Margareta Cant, in haer leven  
wedue van de heer Fredrick Pauw zaliger, in dier qualite eysscher 
contra Jan Werboutsz, gedaechde, omme betalinge en oplegginge 
van vierhondert gulden capitaels met den intrest van dien jegens 
vier gulden van „t hondert sedert den 24en april anno 1684 tot de 
effectuele voldoeninge toe, volgens d‟ obligatie;  
concludeert tot condemnatie van dien en bij etcetera, cum expensis. 
 

Meeuwen door sijn clercq versouckt deffault en admissie tot een tweede 

 citatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren de heer eysscher ‘t eerste 
  deffault met admissie tot een tweede citatie. 
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Joris van Eijck 

 

Pieter Andriesz, Claes Andriesz ende Cornelis Cornelisz 

van der Helm als getrout hebbende Machdaleentjen 
Andries mitsgaders Dirck Cornelisz van der Helm als 
getrout hebbende Neeltjen Willems, kinderen en erff- 
genamen van Marritjen Pieters, laetst wedue van Willem 
Jaoobsz Hoogelinde, in dier qualite eysschers contra 
den voornoemde Willem Jacobsz Hoogelinde, gedaechde, 
om het tweede deffault te begeren. 
 

Outshoorn, gemachticht van den gedaechde, versouckt onvermindert 

sijne exceptie en defensie, purge van het verleende deffault ende 
aengaende de costen dienthalven te refonderen; seyt met Cornelis van 
der Helm daerover versproocken te sijn als dat hij, Van der Helm, 
deselve costen reserveert ten uyteynde van de saeck. 

 

Cornelis van der Helm, in juditie present, consenteert in de versochte 

purge en het vorder gedicteerde. 
 

Outshoorn versouckt copie uyt den eysch, onvermindert sijn exceptie 

en defentie. 
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   Rechtdach, gehouden den vijffden 

   december anno 1691.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Joris van Eijck 

 
Pieter Andriesz, Claes Andriesz ende Cornelis Cornelisz 

van der Helm als getrout hebbende Machdaleentjen  
Andries, mitsgaders Dirck Cornelisz van der Helm als 
getrout hebbende Neeltjen Willems, kinderen en erff- 
genamen van Marritjen Pieters, laetst wedue van Willem 
Jacobsz Hoogelinde, in dier qualite eysschers contra  
den voornoemde Willem Jacobsz Hoogelinde, gedaechde, 
om te antwoorden. 
 

Outshoorn voor den gedaechde versouckt alvoorens te antwoorden, 

reconventie ofte eenich ander versouck te doen in „t reguarde van die 
eysschers, dewelcke buyten dese jurisdictie sijn woonende, cautie voor 
de costen en electie domicilium citandi. 

 

   Compareerde in juditio Pieter  

   Andriesz, mede eysscher in desen  
   ende binnen desen ambachte  
   woonende, dewelcke verclaerde 
   hemselven voor Cornelis en Dirck  
   van der Helm te constitueren borge  
   voor de costen ende hebben de  
   voornoemde Van der Helmen  
   verkiesinge van domicilium citandi  
   gedaen ten huyse van den bode  
   alhier, versouckende vorders sij.  
   gesamentlijcke eysschers, dat den  
   gedaechde ilico zal hebben te 
   antwoorden op pene van versteck. 
  

 Outshoorn accepteert den cautionaris bij parthijen in de voorgaende 

 notelen gestelt, midts dat denselven cautionaris zal renunchiëren de 
 exceptie ordinis et excussionis, sustineerende derhalven alsnoch niet 
 gehouden sijnde te antwoorden. 
 

 Van Eijck sustineert dat in desen geen renunchiatie te pas en comt, 

maer dat de cautie volcomen en naer behooren is gestelt en dat den 
gedaechde aenstonts zal hebben te antwoorden op pene van versteck. 

 

 Parthijen parsisteren. 
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   Schepenen ordonneren d’ eysschers 

   te stellen cautie onder behoorlijcke 
   renunchiatie ordinis et excussionis, 
   alvoorens den gedaechde behouft te 
   antwoorden. 
 

   Den voornoemde Pieter Andriesz  

   alsnoch comparerende, verclaerde te 
   renunchiëren de beneffitiën ordinis 
   et excussionis. 
  

Outshoorn antwoort ende doet reconventie, alles pro ut in schriptis en 

neemt aen copie binnen zes dagen aen parthijen procureur over te 
leveren. 

 

 Van Eijck om gevoucht wille, accepteert de overgifte. 
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1692 
 
 

Schepenen: 
 

Jacob Dircksz Boij 
Pieter Laurisz Biesenaer 
Elbert Cornelisz van Sael 

Jan Pietersz Cleijn 
en 

Leendert Jacobsz. 
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   Rechtdach, gehouden den IXen april 

   anno 1692.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Pieter Andriesz, Claes Andriesz ende Cornelis Cornelisz 

van der Helm, mitsgaders Dirck Cornelisz van der Helm, 
zoo sij ageeren, eysschers in conventie ende verweerders 
in reconventie, contra Willem Jacobsz Hoogelinde,  
gedaechde ende eysscher, respective om te antwoorden 
in reconventie ende repliceren in conventie. 
 
  

Van Eijck, antwoordende in reconventie, passeert de middelen en 

positiven van den eysch als insuffisant, concludeert om de voorszeyde 
ende andere redenen, is „t noot nader ten processe te deduceren, ten fine 
van niet-ontfanckelijck ende bij ordine, dat den eysscher sijnen eysch 
ende conclusie, soo die leyt, zal werden ontseyt cum expensis, ende in 
conventie accepteert, dat den gedaechde in „t selve cas toestaet ende 
bekent de hondert gulden bij eysch gemelt, van Jacob van Rijn 
ontfangen te hebben ende parsisteert voor replycq als bij eysch. 

 

Outshoorn parsisteert voor replycq in reconventie ende voor duplycq in 

conventie alles, als bij de middelen bij eysch in reconventie en antwoort 
in conventie voor sooverre in desen werden geïnhereert. 

 

 Van Eijck parsisteert voor duplycq in reconventie als bij antwoort. 

 

 Parthijen dienen van bewijs als onder inventaris. 

 

Outshoorn voor den gedaechde, alvoorens te antwoorden, doende 

reconventie, dede seggen dat het ledige erff, staende aen de Goutcade 
onder Waddinxveen 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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waervan den opstal is vercocht aen eenen Jacob van Rijn voor de somme 
van tweehondert guldens, is geaffecteert met een somme van 
vierhondert en thien gulden capitael, lopende intrest tegens  ……. sijnde 
de custinghbrieff gepasseert bij den eysscher in reconventie als cooper 
ten behoeve van Cors Reijnoutsz als vercooper van  „t voorszeyde erff en 
huysje alsdoen daerop staende, en welcke eygendom der 
custinghpenningen naderhant is getransporteert bij hem, Cors 
Reijnoutsz, aan de heer Daem van Abbesteegh zaliger, in sijn leven 
burgemeester tot Gouda, sonder bij den eysscher in reconventie de 
opgemelte custinghpenningen tot noch toe affgelost te sijn; dat oock 
eenen Claes Jansz Verrijs op hetselve erff een huysje daerop gestaen 
hebbende, heeft te pretenderen mede een custinghbrieff, inhoudende 
capitael driehondert vijff en „t negentich gulden, lopende intrest tegens 
vijff ten hondert „ s jaers en sulcx samen achthondert vijff gulden 
capitael, behalven de verloope en noch te verloope intresten van dien; 
concludeert mitsdien den voorszeyde eysscher in reconventie dat de 
verweerders in „t selve cas in qualiteyt als erffgenamen van Marritjen 
Pieters, haerluyden moeder zaliger, waermede den eysscher in 
reconventie is getrout geweest, sullen werden gecondemneert voor haer 
eygen schult aen te nemen ofte te betalen de helfte der gemelte capitalen 
en intresten reets verschenen en noch te verschijnen off den eysscher in 
reconventie daervan te ontlasten en indemneren, mitsgaders dat de 
verweerders in reconventie oock sullen werden verclaert te wesen 
eygenaers uyt den voorszeyde hooffde 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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van de helfte van het voorszeyde ledige erff, presenterende 
dienvolgende met de verweerders in reconventie te rekenen ende 
liquideren, gelijck hij te meermalen overbodich is geweest wegens de 
vruchten en incomsten van „t voorszeyde ledich erff en „t gunt den 
gedaechde daertegens heeft verschoten over ongelden, 100en en 200en 
penningen als anders ende dat sedert den jare 1666, als wanneer des 
verweerders voorszeyde moeder zaliger is gestorven, aff tot den jare 
1692 incluys toe, alles cum expensis ofte tot anderen etcetera, ende in 
conventie antwoordende, concludeert bij de redenen en middelen ten 
processe, is „t  noot, nader te deduceren ten fine van niet-ontfanckelijck 
en bij ordine, dat de eysschers in „t selve cas haren eysch ende genomen 
conclusie zal werden ontseyt, mede cum expensis. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIIen  

   april anno 1692.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 

Pieter Andriesz cum sociis, soo zij ageren, eysschers in  

conventie ende verweerders in reconventie, contra 
Willem Jacobsz Hoogelinde, gedaechde en eysscher 
respective, om alsnoch te wisselen van inventaris en  
stucken. 
 

Van Eijck neemt aen tijdelijck voor den naesten met perthijen te 

wisselen, op den naestcomenden rechtdach te renuntiëren, midts 
parthije van gelijcke doenden en alsdan, indien het doenlijck is, de sake 
oock te bepleyten. 
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   Rechtdach, gehouden den IXen julii 

   anno 1692.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 

Pieter Andriesz cum sociis, soo zij ageren, eysschers 

in conventie ende verweerders in reconventie, contra 
Willem Jacobsz Hoogelinde, gedaechde en eysscher 
respective, om alsnoch te wisselen van inventaris en 
stucken. 
 

Outshoorn versouckt dat den procureur Van Eijck zal werden 

geordonneert alsnoch binnen den tijt van veerthien dagen effective te 
wisselen en elcanderen te doen communicatie van stucken op pene van 
versteck van „t selve. 

 

Cornelis Cornelisz van der Helm, vermidts d‟ absentie van den 

procueur Van Eijck in juditio present, neemt aen binnen veerthien 
dagen te wisselen van stucken, op pene van versteck. 
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   Rechtdach, gehouden den XIIIen  

   augustii anno 1692.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Pieter Andriesz cum sociis, soo zij ageren, eysschers in 

conventie ende verweerders in reconventie, contra 
Willem Jacobsz Hoogelinde, gedaechde en eysscher 
respective, om alsnoch te wisselen van stucken en  
inventaris binnen acht dagen. 
 

Outshoorn versouckt, dat den eysscher in conventie alsnoch zal werden 

geordonneert binnen acht eerstcomende dagen te wisselen van stucken 
op pene van effectyff versteck, versouckende daerop appoinctement. 

 

  Schepenen ordonneren den eysscher in  

  conventie binnen acht dagen te wisselen van 
  stucken op pene van versteck. 
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Biesenaer 

 

Pieter Biesenaer, eysscher contra Cornelis Arentsz  

Vlaerdenburgh, gedaechde, om betalinge van de somme 
van sestien gulden twaelff stuyvers, den eysscher van den 
gedaechde competerende over verdient zalaris in de sake, 
gedaen voor den gedaechde op ende jegens de wees- 
kinderen van Pieter van der Post off desselffs gemachtichde, 
vermogens specificatie daervan sijnde, midts affslaende 
hetgenen den gedaechde is competerende van den eysscher 
hij bewijsen zal a tempora mora;   
concludeert tot taxatie ende condemnatie van het geëyschte, 
cum expensis. 
 

 Parthijen verblijven de saeck aen schepenen. 
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   Rechtdach, gehouden den XXVIIen  

   augustii  anno 1692.  
   Present: alle de schepenen.  
 

Van Eijck 

 
Pieter Andriesz cum sociis, zoo sij ageren, eysschers in 

conventie ende verweerders in reconventie, contra 
Willem Jacobsz Hoogelinde, gedaechde en eysscher 
respective, om voorts te procederen. 
 

Outshoorn dient van nader productie mede als onder inventaris, 

waervan hij aenneemt binnen acht eerstcomende dagen te geven copie. 
 

Van Eijck consenteert in het doen van de nader productie midts van 

gelijcke te mogen doen, is „t noot, en versouckt vorders copie volgens de 
overgift bij parthijen gedaen. 

 

 Outshoorn fiatt. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIIIen   

   september anno 1692.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Pieter Andriesz cum sociis, zoo sij ageren, eysschers 

in conventie ende verweerders in reconventie, contra 
Willem Jacobsz Hoogelinde, gedaechde en eysscher 
respective, om alsnoch te renunchiëren van vorder 
productie en de saeck te bepleyten. 
 

Outshoorn voor den gedaechde in conventie in plaetse van te dienen 

van ampliatie van inventaris, leyt over seeckere scheydinge, gepasseert 
bij Willem Jacobsz Hoogelinde ter eenre ende de voochden van de 
respective eysschers ter andere zijde, voor schout en schepenen alhier in 
dato den 1en october anno 1667, waerbij claerlijck blijckt, dat het ledige 
erff bij eysch in reconventie gemelt, niet verdeelt maar in „t gemeen 
gebleven is. 
 

Van Eijck voor d‟ eysschers in conventie seyt in plaetse van nader 

productie, dat het pretense erff bij eysch in reconventie gemelt, op den 
staet en inventaris niet en is bekent, producerende tot dien eynde voor 
sooveel het noot soude mogen wesen, denselven staet en inventaris. 
 

Parthijen hinc inde verclaren gewisselt te hebben, renunchiëren van 

vorder productie en nemen aen de sake te bepleyten. 
 

  Schepenen, alvoorens te disponeren, ordonneren 

  parthijen neffens Jacob Jansz van Rijn, te  
  compareren voor den schout ende twee sche- 
  penen uyt het collegie op hope van accoort. 
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Compareerde voor Vincent van Eijck, schout, Jan Pietersz Cleijn en 

Leendert Jacobsz, schepenen in den ambachte van Reeuwijck, Pieter 
Jansz van Dalen, Joris Jansz Schuijl ende Wouter Maertensz Hofflandt, 
backers van den voorszeyde ambachte, dewelcke neffens schout en 
schepenen voornoemt, door den heer officier mr Willem van Nispen 
behoorlijck yder geciteert, den behoorlijcken eedt, volgens de 
aenschrijvinge van haer Edelmogende de Gecommitteerde Raden van 
dato den 31en october anno 1692, hebben gedaen. 
Actum en in oirconde bij de voornoemde schout en schepenen 
geteyckent op den XVIIIen november XVIC twee en „t negentich. 

 

 [w.g.]  V. van Eijck, 1692 
  Jan Pietersz Cleijn  Leendert Jacopsen 
 
Desen eedt is bij resolutie van dato 

den 16en november 1692 teniet gedaen. 
 
 
 
 

Alsoo Pieter en Claes Andriesz mitsgaders Cornelis en Dirck Cornelisz van 

der Helm ter eenre ende Willem Jacobsz Hoogelinde ter andere zijde proces 
hadde, hangende voor desen vierschare van Reeuwijck, bij dewelcke de 
voornoemde Pieter en Claes Andriesz mitsgaders Cornelis en Dirck Cornelisz 
van der Helm van den voorszeyde Willem Jacobsz Hoogelinde waren 
eysschende een somme van hondert gulden capitael mette verloope renten van 
dien, dewelcke hij voor haer hadde ontfangen van Jacob Jansz van Rijn, 
waertegens Hoogelinde van aer bij eysch in reconventie 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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heeft geëyscht, dat zij voor eygen schult mosten aennemen ofte betalen de helft 
van acht hondert en vijff gulden over twee custinghbrieven mette verloope 
renten van dien, competerende de heer Daem van Abbesteech en Claes Jansz 
Verrijs ofte desselffs erffgenamen, alsmede dat zij verclaert sullen werden 
mede-eygenaers van het ledige erff aen de Goutcade en met haer te rekenen en 
liquideren; 
welcke voorszeyde questiën en geschillen zij hebben gesubmitteert ende 
verbleven aen de arbitragie ende uytspraecke van Vincent van Eijck, schout, 
Jacob Dircksz Boij, Pieter Lourusz Biesenaer, Elbert Cornelisz van Sael, Jan 
Pietersz Cleijn ende Leendert Jacobsz, schepenen tot Reeuwijck, als arbyters, 
dewelcke voor haer uytspraecke verclaren, dat Willem Jacobsz Hoogelinde aen 
de voornoemde Pieter en Claes Andriesz mitsgaders Cornelis en Dirck 
Cornelisz van der Helm zal betalen een somme van een hondert gulden, te 
betalen op den tweeden februarii, sijnde Vroulichtemis, doch ofte uytterlijck 
voor den eerste meye des toecomenden jaers XVIC drie en ‘t negentich en dat 
Willem Jacobsz Hoogelinde zal houden het erff ofte stael aen de Goutcade, ende 
compenseren de costen. ‘t Oirconde desen bij de respective arbyters  
onderteyckent op den XXVIen november anno 1692. 

 

 [w.g.]   V. van Eijck, 1692 Jacob Dircksz Boij 
 Elbert Cornelisz van Sael Pieter Lourusz Biesenaer 
 Jan Pietersz Cleijn 
 Leendert Jacopsen 



210  Vierschaarboek 1675-1734 

 

   Rechtdach, gehouden den XVIIen  

   december anno 1692.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpscosten over Reeuwijk, 
eysscher contra Michiel de Cuijper, gedaechde, om 
betalinge va 1 – 18 -  2  over de buerschattinge ofte 
dorpscosten van den jare anno 1691;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie  
tot namptissement, cum expensis. 
 
 

Den eysscher vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie, cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault ende 
  condemneren den gedaechde de geëyschte eene 
  gulden, achtien stuyvers, twee penningen in den 
  eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen en  
  te betalen ende condemneren denselven mede in 
  de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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1693 
 
 

Schepenen: 
 

Elbert Cornelisz van Sael 
Jan Pietersz Cleijn 
Leendert Jacobsz 

Aert Pietersz Verrijn 
en 

Jan Thijssen Verheucht. 
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   Rechtdach, gehouden den XIen maert  

   anno 1693.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Cornelis Verkleij, eysscher ende arrestant in cas van beleedinge 

op de goederen op sijn eygen bevonden, toebehoorende ende daer 
schuldich is voor te verantwoorden Jan Jansz Verrijn, gedaechde 
ende geïnsinueerde van „t voorszeyde arrest, omme daeraen te 
verhalen de somme van tweehondert gulden over lanthuyr, ver- 
schenen Sinte Petri ad Cathedram anno 1693, vermogens de 
huercedulle daervan sijnde, deselve te kennen ofte ontkennen; 
concludeert wijders tot decretatie van „t voorszeyde arrest, voorts 
tot condemnatie ende bij provisie namptissement van de  
voorszeyde somme cum expensis, ende dat de voorszeyde 
gearresteerde goederen verclaert sullen werden daervooren 
verbonden ende executabel, wijders dat den gedaechde en 
geïnsinueerde van arrest noch zal werden gecondemneert om 
van de huyse ende landen van den eysscher te verhuysen ende 
te delogeren van „t lant Sinte Petri ad Cathedram ende van 
„t huys, bargh, schuyr en erve op meye anno 1693. 
 

Van Meeuwen volgens sijne speciale procuratie in de huyrcedulle 

begrepen, vergunt condemnatie. 
 

 Balbian versouckt daerop condemnatie cum expensis. 

 

  Schepenen, gesien en gehoort hebbende de over- 

  gifte van den procureur Van Meeuwen, condem- 
  neren den gedaechde de somme in den eysch 
  vermelt aen den eysscher op te leggen en te  
  betalen ende verclaren de beleede ofte gearre- 
  steerde goederen daervooren verbonden ende 
  executabel ende condemneren den gedaechde 
  mede in de costen van desen processen alsmede 
  de cleyn zegels. 
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   Rechtdach, gehouden den XXVen  

   maert anno 1693.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Vincent van Eijck, schout alhier, eysscher ende arrestant 

op seecker stuck lants alhier onder Reeuwijck gelegen,  
toebehoorende ende daer schuldich is voor te verantwoorden 
Cornelis Leuven, timmerman, woonende onder Zuyd- 
Waddinxveen, om daeraen te verhalen de somme van 
23 – 19 – 4 (salvo justo calculo) over verpondingen,  
margen- en Sparendamsgelden op het voorszeyde lant 
verschenen ende verloopen;  
concludeert tot decretatie van „t voorszeyde arrest, wijders 
tot condemnatie en bij provisie namptissement van de  
voorszeyde somme cum expensis ende dat het hypotheecq  
etcetera, versouck doende datter een gerechtelijcke weet 
aen den voornoemde Cornelis Leuven zal werden besteet. 
 
    

   De weet aengenomen bij Pieter Jansz 

   in der Hoven voor twee gulden thien 
   stuyvers. 
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1694 
 
 

Schepenen: 
 

Aert Pietersz Verrijn 
Jan Thijsz Verheucht 

Jan Thonisz van Leeuwen 
Gijsbert Jansz Gravesteijn 

en 
Jan Jacobsz Blonck. 
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   Extraordinaris rechtdach, gehouden 

   den Xen julii anno 1694.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Outshoorn 

 

Dirck Outshoorn, gemachticht van Elbert Cornelisz  

van Saal, als voocht gestelt sijnde bij den testamente 
van zaliger Pieter Willemsz van Leeuwen, over zijn, 
Van Saals, minderjarige soon Cornelis Elbertsz van 
Saal, geprocrëert bij wijlen Barber Sijmonsdr van 
Thol, dewelcke een susters dochter is geweest van de 
voorszeyde Pieter Willemsz ende sulcx geïnstitueerde 
universeel erffgenaem van denselven Pieter Willemsz 
van Leeuwen, in dier qualite eysscher en arrestant,  
contra Grietje Willems van Leeuwen, woonende in  
de Nesse onder Alphen, suster van de voorszeyde Van 
Leeuwen, als wesende gelegateert de vruchten haer 
leven langh gedurende, van de voorszeyde Van  
Leeuwen, in dier qualite gedaechdesse en gearresteerde, 
teneynde sij, gearresteerde, gedaechdesse in qualite 
voorszeyd aen hem, eysscher, sal hebben te leveren,  
tekenen ende perfectioneren den staet ende inventaris 
van den ganschen boedel en goederen van Pieter 
Willemsz voornoemt, soo en in dier vougen sij, gedaech- 
desse ende gearresteerde, deselve op den XIIen junii 
1694 heeft gedaen coucheren en ontwerpen door  
notaris en getuygen, mitsgaders deselve te ampliëren 
met soodanige voordelen als den eysscher ende  
arrestant heeft 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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ondervonden ende den rechten genoech sijnde, sal bewijsen 
dat behoort te geschieden te exhiberen en over te leveren alle 
de documenten tot den voorszeyde boedel en nalatenschap van 
Pieter Willemsz voornoemt specterende tot ter tijt en wijlen sij, 
Grietje Willems, suffisante cautie ten contentemente van de  
achtbare heeren schout en schepenen van Reeuwijck zal hebben 
gestelt; 
concludeert mitsdien tot decretatie van „t voorszeyde gedane  
arrest ende dat het stadt houden sal ten uyteynde van  de saeck  
ende wijders tot condemnatie van „t geëyschte mette costen ende 
bij provisie tot het leveren, tekenen ende perfectioneren van den  
voorszeyde staet ende inventaris met de ampliatie als vooren ende  
tot overleveringe van de voorszeyde documenten tot den boedel  
en nalatenschap specterende ofte tot anderen etcetera. 
 

De Lange als gemachticht van Grietje Willems van Leeuwen seyt, bij 

forme van pre-advertentie, dat Grietje Willems voornoemt noyt tegen 
desen extraordinaris rechtdach is gedachvaert, sulcx in conformite van 
de ordonnantie op 
„t stuck van justitie geëmaneert soude moeten geschieden;  
concludeert derhalven dat de presentatie bij den eysscher alhier 
pretenselijck ter rolle gebracht zal werden gecasseert ende den eysscher 
voorszeyd gecondemneert in de costen van dese extraordinare 
procedueren. 
 

Outshoorn voor den eysscher dede seggen, dat hij op woensdach den 

7en julii 1694 ten  
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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huyse van Grietje Willems, gedaechdesse en gearresteerde in desen, 
heeft gedaen overleveren copie uyt den eysch hiervooren staende 
alsmede copie authentycq van het testament van Pieter Willemsz van 
Leeuwen zaliger, hebbende achter den copie eysch vermidts zij, Grietje 
Willems, niet huys maer in het hoyvelt waer, schriftelijck genotificeert 
den extraordinaris rechtdach op huyden alhier wegens de voorszeyde 
saeck te houden, alsmede ten overvloeden op den negenden julii 
voorszeyd andermael als notaris al hetselve haer, Grietje Willems, 
geïnsinueert en geïnterpelleert ende oversulcx, dat het gedicteerde van 
den procureur De Lenge en is als dilaitoir ende om dese sake te 
treineren en sleepende te houden, versouckt derhalven vermidts 
denselven in gebreke blijft te antwoorden op de versochte provisie als 
sijnde in lite versteck van antwoort en voor „t proffijt van dien, 
adjudicatie van de versochte provisie bij de conclusie van eysch gemelt 
ende voor sooverre decretatie van „t gedane arrest. 

 

De Lange seyde het versouck van den procureur Outshoorn te sijn 

inpertinent, nopende het versouck van antwoort te meer alsoo de 
exceptie in desen voorgestelt is peremtoir en dat deselve voor al moet 
werden affgedaen, passeerende de verdere middelen bij den eysscher, 
persisteert alsnoch voor replycq als bij sijn voorgaende versouck en 
conclusie. 

 

  Schepenen, alvoorens te disponeren, houden 

  dese saeck in state tot op woensdach den  
  XXIen julii deses jaers 1694. 
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Geminuteert op een zegel van twaelff stuyvers 

 

  Copie 
 

Op huyden den XIen julii anno 1694 compareerden voor Dirck 

Outshoorn, openbaer notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert, 
tot Boscoop residerende, present de ondergeszeyde getuygen, Willem 
Ariensz Wiltenburgh, woonende aen de Goutse Sluys onder Alphen als 
getrout hebbende Grietje Willems van Leeuwen, waervan hij, 
comparant, in tafel, bedt en huyshoudinge sich nu omtrent zes jaren 
geleden heeft gesepareert, ende verclaerde, dat hem ter kennisse 
gecomen is, dat voorszeyde Grietje Willems gearresteert ende in rechten 
betrocken was van Elbert Cornelisz van Zaal als testamentaire voocht 
over sijn minderjarige soon Cornelis Elbertsz van Zaal, die erffgenaem is 
van Willem Pieter Willemsz van Leeuwen, de voornoemde Grietjen 
Willems broeder zaliger, en dat voor den gerechte van Reeuwijck om te 
leveren geperfectioneerden staet ende inventaris van den nagelaten 
boedel en goederen van den gemelten Pieter Willemsz alsmede 
overleveringh van de documenten tot de voorszeyde nalatenschap 
behoorende, ende dat geschapen stont, dat hij, comparant, om de 
voorszeyde Grietje Willems, personam standi in judicio, toe te brengen 
mede gedachvaert ende alsoo in kosten van de voorszeyde processen 
ingewillicht stont te werden, „ twelck hij, comparant, liever wilde in alle 
mogelijcke wijse voorcomen, soo als hij mits desen oordeelt te kunnen 
doen in plaets van procuratie te geven aen de voorszeyde Grietje 
Willems tot het waernemen van de voorszeyde saeck, authoriseert midts 
desen deselve Grietje Willems voor sooveel des noots om als 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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procuratricx in hem suam off als gemachtichde van haer eygen saeck, 
deselve zal mogen waernemen, ontslaende haer daeromtrent van sijne 
maritale macht ende gevende haer mede personam standi in judico om 
alle „t selve te doen „t geen hij, comparant, in desen saeck occuperende 
off adsisterende soude vermogen te doen, van waerden houdende oock 
voor sooveel als het noot is, „t geen albereyts soo bij den rechter van 
Reeuwijck als Grietje Willems in de voorszeyde saeck mochte wesen 
gedaen en verricht, behoudens dat hij, comparant, over de gemelte 
proceduren blijven buyten alle schade, gelijck hij mede deswegens geen 
proffijt en begeert, alles onder verbant als recht is, consenterende 
hiervan acte om den rechter van Reeuwijck off daer het behoort over te 
leveren. 
Aldus gedaen ter presentie van Leendert Jaspertsz de Reus ende Jasper 
Claesz de Haen als getuygen. Lager stont:  „t Welck getuycht, en was 
geteyckent: D. Outshoorn, notaris publicus. 
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   Extraordinaris rechtdach, gehouden  

   den XXIen julii anno 1694.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Outshoorn 

 

Dirck Outshoorn, gemachticht van Elbert Cornelisz van Zaal, 

als voocht gestelt sijnde bij den testamente van zaliger Pieter 
Willemsz van Leeuwen over zijn, Van Saals, minderjarige  
soon Cornelis Elbertsz van Saal, geprocrëert bij wijlen Barber 
Sijmonsdr van Tol, dewelcke een susters dochter is geweest 
van de voorszeyde Pieter Willemsz, ende sulcx geïnstitueerde 
universeel erffgenaem van denselven Pieter Willemsz van  
Leeuwen, in dier qualite, eysscher en arrestant, contra 
Grietje Willems van Leeuwen, woonende in den Nesse onder 
Alphen, suster van de voorszeyde Van Leeuwen, als wesende 
gelegateert de vruchten, haer leven langh geduerende, van 
de voorszeyde Van Leeuwen, in dier qualite gedaechdesse en 
gearresteerde, om alsnoch versteck van antwoort ende  
adjudicatie van de versochte provisie te begeren. 
 

De Lange voor Grietje Willems van Leeuwen versoeckt alsnoch 

dispositie. 
 

  Schepenen, gesien ende geëxamineert hebbende 

  het genotuleerde van parthijen hinc inde, gehoort 
  derselver 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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  gepleydoyeerde ende op alles geleth hebbende 
  ontseggen parthijen wedersijdich haerluyder 
  versouck ende conclusie tot lasten van  
  elkanderen gedaen ende genomen, ordonneren 
  den eysscher op den eersten ordinaris rechtdach 
  alhier behoorlijck eysch te doen ende dat 
  parthijen voorts, hinc inde, met den anderen 
  sullen voorts procederen in gevolge van de 
  ordonnantie op ‘t stuck van justitie geëmaneert 
  stadt houdende middellerwijlen het arrest bij 
  den eysscher op den eersten julii 1694 op de 
  gedaechdesse ende gearresteerde gedaen doen 
  ende compenseren de costen om redenen. 
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   Rechtdach, gehouden den vierden  

   augustii anno 1694.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Outshoorn 

 

Dirck Outshoorn, gemachticht van Elbert Cornelisz van Sael 

als voocht gestelt sijnde bij den testamente van zaliger Pieter 
Willemsz van Leeuwen over sijn, van Saels, minderjarige soon 
Cornelis Elbertsz van Sael, geprocrëert bij wijlen Barber Sijmonsdr 
van Thol, dewelcke een susters dochter is geweest van de voorszeyde 
Pieter Willemsz, ende sulcx geïnstitueerde universeel erffgenaem 
van denselven Pieter Willemsz, in dier qualite, eysscher en  
arrestant, contra Grietje Willemsz van Leeuwen, woonende in den 
Nesse onder Alphen, suster van den voorszeyde Van Leeuwen als  
wesende gelegateert de vruchten, haer leven langh geduerende,  
van alle de goederen van den voorszeyde Van Leeuwen, in dier 
qualite gedaechdesse en gearresteerde, in conformite van den  
appoinctemente van desen edele gerechte van dato den 21en julii   
deses jaers 1694, eysch doende en provisie te begeren. 
 

Parthijen hinc inde versoucken dat dese sake gestateert zal werden tot 

den naesten. 
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   Rechtdach, gehouden den XXVen   

   augustii anno 1694.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Jan Leendertsz Ravensbergh als actie en transport 

hebbende van Dirck Jansz Ravensbergh, in dier qualite 
eysscher contra Harmen Hendricksz van Vlaerdingen, 
gedaechde, om betalinge van zeven jaren losrenten tot 
zeven en twintich gulden ende thien stuyvers yder jaer, 
„t laetste verschenen den eersten junii anno 1694,  
vermogens de besegeltheyt daervan sijnde, deselve te 
kennen ofte ontkennen;  
concludeert tot condemnatie ende bij provisie namptissement  
van de voorszeyde somme cum expensis ende dat het 
hypotheecq daervooren verclaert zal werden verbonden  
ende executabel. 
 

Balbian voor den eysscher, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, versouckt deffault en dat hem verleent zal werden een 
tweede citatie tegens den eerstcomenden rechtdach. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t eerste 
  deffault en admissie tot een tweede citatie. 



224  Vierschaarboek 1675-1734 

 

   Rechtdach, gehouden den XXVIIen 

   october anno 1694.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Jan Leendertsz Ravensbergh, soo hij ageert, eysscher, 

contra Harmen Hendricksz van Vlaerdingen,  
gedaechde, op een tweede citatie. 
 

Balbian voor den eysscher versouckt deffault met admissie tot een 

darde citatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher tweede  
  deffault en admissie tot een darde citatie. 
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   Rechtdach, gehouden den XVIIIIen  

   november anno 1694.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

Jan Leendertsz Ravensbergh, soo hij ageert, eysscher 

contra Harmen Hendricksz van Vlaerdingen,  
gedaechde, op een darde citatie. 
 

 Balbian voor den eysscher versouckt het darde deffault. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher het darde 
  deffault. 
 

Balbian voor den eysscher uyt crachte van drie voorgaende deffaulten 

overleggende een rentebrieff, versouckt daerop adjudicatie van sijnen 
eysch en conclusie, cum expensis. 

 

  Schepenen, gesien hebbende den orginelen 

  rentebrieff, condemneren den gedaechde de 
  geëyschte zeven jaren losrenten tot zeven en  
  twintich gulden thien stuyvers yder jaer, 
  ‘t laetste verschenen den eersten junii anno 1694, 
  aen den eysscher te betalen, verclaren het 

 hypotheecq daervooren verbonden ende 
 executabel ende condemneren denselven 

  mede in de costen van desen processe tot 
  taxatie en moderatie van schepenen. 
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1695 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Thonisz van Leeuwen 
Gijsbert Jansz Gravesteijn 

Jan Jacobsz Blonck 
Jan Kooijmans 

en 
Jan Cornelisz van Claveren. 
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    Rechtdach, gehouden den  

    XIIIen april anno 1695. 
    Present: alle de schepenen,  
    demto Kooijmans. 
 
 

Van der Tocht 

 

Juffrouw Margareta Donckers, laetst wedue van 

Alewijn van Hoven zaliger als moeder en voochdesse 
over haer noch minderjarie dochter Johanna van 
Hoven en Pieter Jacobus Verrijst als in huwelijck 
hebbende Clara van Hoven, in dier qualite kinderen 
van den opgemelten Alewijn van Hoven, mitsgaders 
Jan van Ravensbergh, de heer Lambert Gansenburgh, 
Pieter Engelen Pluijm, Pieter Thonisz van Eijnthoven 
ende Jan van Ginckel, alle woonenede binnen de 
stadt Gouda, en Adriaen de Jongh, te samen  
crediteuren van Jacob Dircksz Boij, indier qualite 
eysschers contra Hanneman de Boer, woonende  
tot Stolwijck als getrut hebbende Geertjen Dircx, 
voormaels wedue en boedelhouster van Willem 
Jacobsz Maes, in dier qualite overgedaechde, om 
specificatie van costen (waerinne hij bij desen 
edele gerechte is gecondemneert) over te nemen, 
cum expensis. 
 

Van der Tocht voor d‟  eysschers versouckt dat bij desen edele gerechte 

een gerechtelijcke buyteweet mach worden besteet. 
 

   De weet aengenomen bij Pieter Jansz 

   in der Hoven voor de somme van  
   vijff gulden. 
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   Rechtdach, gehouden den XVIIIen 

   meye anno 1695. 
   Present: alle de schepenen. 
 

Van der Tocht 

 
De heer Lambert Gansenburgh cum sociis, eerst eysschers 

in cas van preferentie op de penningen, geprocedeert van 
den insolventen boedel van Jacob Dircksz Boij, en nu 
declaranten op ende jegen Hanneman den Boer, soo hij 
geprocedeert heeft, eerst mede eysscher in „t selve cas  
en nu overgedaechde en gedeclareerde. 
 

D‟ eysschers concluderen tot taxatie van de overgeleverde respective 

specificatiën cum expensis ofte tot anderen etcetera. 

 
Den gedaechde, alvoorens te antwoorden off te excipiëren, behoudens 

exceptie en defentie, versochte copie van den eysch, mitsgaders copie 
van de declaratie ende dach te veerthien dagen naer overleveringe van 
deselve, omme daerjegens te doen sooals hem te raden zal worden. 

 

 Van der Tocht fiatt. 
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   Rechtdach, gehouden den XV1en  

   november anno 1695.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Balbian 

 

De heer en mr Roeloff van Houven, eysscher in cas  

van zalaris, contra Hanneman den Boer, gedaechde, 
om betalinge van een somme van drie en veertich  
gulden darthien stuyvers (salvo justo calculo) over 
verdient zalaris ende verschot volgens het register 
daervan sijnde; concludeert tot condemnatie ende 
bij etcetera, cum expensis. 
 

Balbian voor de heer eysscher versouckt, datter een overdagingh zal 

werden gedaen ende dienvolgende een buyteweet sal werden besteet. 
 
 

   De weet aengenomen bij Pieter 

   Jansz in der Hoven, bode, voor de 
   somme van vijff gulden. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIen  

   december anno 1695.  
   Present: alle de schepenen, demto  
   Kooijmans. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpscosten over Reeuwijck, 
eysscher contra Willem Hendricksz Outshoorn,  
gedaechde, om betalinge van 1 – 5 – 14  over de  
buerschattinge ofte dorpscosten van den jare anno  
1694;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie 
tot namptissement, cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault ende 
  condemneren den gedaechde de geëyschte eene 
  gulden, vijff stuyvers, veerthien penningen in den 
  eysch vermelt aen den eysscher op te leggen en te 
  betalen ende condemneren denselven mede in  
  de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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Denselven eysscher contra Pieter Jansz van  

Dijck, gedaechde, om betalinge van 1 – 5 – 14 
over de buerschattinge ofte dorpscosten van 
den jare anno 1694;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij  
provisie tot namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte  
  eene gulden, vijff stuyvers, veerthien penningen 
  in den eysch vermelt aen den eysscher op te  
  leggen en te betalen ende condemneren den  
  selven mede in de costen van desen processe tot  
  taxatie en moderatie van schepenen. 
 
 

Noch denselven eysscher contra Aris de Vries, 

gedaechde, om betalinge van 5 – 3 – 2  over de 
buerschattinge ofte dorpscosten van den jare 
anno 1694;   
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij  
provisie tot namptissement cum expensis. 
 

D‟ eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault ende 
  condemneren den gedaechde de geëyschte vijff  
  gulden, drie stuyvers, twee penningen in den 
  eysch vermelt aen den eysscher op te leggen en te 
  betalen ende condemneren denselven mede in  
  de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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De heer Hendrick Daesdonck, raet en oud-schepen der stadt 

Gouda, eysscher contra Aris de Vries, gedaechde, om betalinge 
van eene gulden, twaelff stuyvers over geleverde medicamenten; 
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie tot  
namptissement, cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie, cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault  
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte 
  eene gulden, twaelff stuyvers in den eysch   
  vermelt, aen den eysscher op te leggen en te 
  betalen ende condemneren denselven mede in de 
  costen van desen processen tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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1696 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Kooijmans 
Jan Cornelisz van Claveren 

Joris Jansz Schuijl 
Cornelis Cornelisz Verkleij 

en 
Jan Jansz Craen. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIien  

   meye anno 1696.  
   Present: alle de schepenen. 
 
 

Vincent van Eijck, schout alhier, als gaerder van de 

verpondingen en anders over Reeuwijck,  eysscher 
contra Jan Cornelisz Hoogerdijck, gedaechde, om  
betalinge van 79 – 8 – 14  over verloope verpondingen 
en anders;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie  
tot namptissement cum expensis. 
 
  

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte negen 
  en ‘ tzeventich gulden, acht stuyvers, veerthien  
  penningen in den eysch vermelt aen den eysscher  
  op te leggen en te betalen en condemneren den  
  selven mede in de costen van desen processe tot  
  taxatie en moderatie van schepenen. 
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De heer Hendrick Daesdonck, raet en schepen der stadt 

Gouda, eysscher contra Jan Werboutsz van Leeuwen, 
gedaechde, om betalinge van vijff gulden, zeven stuyvers, 
vier penningen over geleverde medicamenten;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie tot 
namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault ende 
  condemneren den gedaechde de geëyschte vijff 
  gulden,zeven stuyvers, vier penningen in den  
  eysch vermelt aen de heer eysscher op te leggen  
  en te betalen ende condemneren denselven mede  
  in de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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   Rechtdach, gehouden den vijffden 

   september anno 1696.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder van de verpondinge 

over Reeuwijck, in dier qualite eysscher contra Gerrit Jansz 
Mouringhs kinderen, gedaechdens, omme betalinge van 
hondert een en „ tnegentich gulden, elff stuyvers, twee 
penningen over verschenen en verloope verpondinge van 
verscheyde achtereenvolgende jaren;  
concludeert mitsdien tot condemnatie ende bij provisie  
namptissement van de voorszeyde somme, cum expensis. 
 

H. van Eijck voor den eysscher, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechdens, versouckt het eerste deffault ende voor het proffijt van 
dien namptissement van de geëyschte somme. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van 

  de gedaechdens, adjudiceren den eysscher het 
  eerste deffault ende condemneren de gedaech- 
  dens de hondert een en ‘ tnegentich gulden, 
  elff stuyvers, twee penningen, in den eysch 
  vermelt, aen den eysscher bij provisie te 
  namptisseren onder cautie de restituendo 
  indien ten principale verstaen mochte werden 
  te behooren. 
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Alsoo Geertjen ende Ingetjen Gerrits Mouringhs, meerderjarige 

dochters, woonende onder de jurisdictie van Reeuwijck, niet bequaem 
ofte verstant genoech sijn hebbende om selffs hare goederen te 
adminiistreren, soo hebben schout ende schepenen van den ambachte 
van Reeuwijck voorszeyd tot curateurs ofte toesienders over de 
voorszeyde Geertjen en Ingetjen Gerrits Mouringhs ende desselffs 
goederen gestelt Gijsbert Jansz Gravesteijn ende Leendert Jacob Jansz. 
Actum bij Vincent van Eijck, schout, Joris Jansz Schuijl, Cornelis 
Cornelisz Verkleij en Jan Jansz Craen, schepenen in den ambachte van 
Reeuwijck op den 16en september XVIC zes en „ tnegentich. 

 In kennise van mij, secretaris. 
 

 [w.g.]  V. van Eijck, 1696 
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   Rechtdach, gehouden den VIIen  

   november anno 1696.  
   Present: alle de schepenen, dempto  
   Kooijmans en Jan Craen. 
 

Van der Tocht 

 
De heer Lambert Gansenburgh cum suis, eerst eysschers 

in cas van preferentie op de penningen, geprocedeert van 
den insolventen boedel van Jacob Dircksz Boij en nu  
declaranten op ende jegens Hanneman den Boer, zoo  
hij geprocedeert heeft, eerst mede-eysscher in „ tselve 
cas ende nu overgedaechde en gedeclareerde om te  
antwoorden, affslaende „ tgunt den gedaechde bewijsen 
zal perdente lyte daerop te hebben betaelt. 
 

Van der Tocht, alsoo den gedaechde in gebreecke blijft te antwoorden, 

versouckt versteck van dien en overleggende sijne declaratie van costen, 
versouckt voor „t proffijt van „t voornoemde versteck taxatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, alsoo den gedaechde in gebreecke  

  blijft te antwoorden, verleenen den eysscher 
  versteck van dien en vergunnen denselven  
  taxatie cum expensis. 
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   Rechtdach, gehouden den XIXen  

   december anno 1696.  
   Present: alle de schepenen dempto  
   Kooijmans. 
 

Huijbert van Eijck 

 
Jan Werboutsz, Claes Werboutsz, Annitje Werbouts, Dirck 

Werboutsz, Claes Pietersz Heij als getrout gehadt hebbende 
Neeltjen Werbouts, de kinderen en erffgenamen van Maria 
Werbouts, alle kinderen en kintskinderen en erffgenamen 
van Lijsbeth Willems van Leeuwen, in haer leven wedue van 
Werbout Dircksz, in dier qualite eysschers contra Jan Ariensz 
van der Geer als possesseur van haer, eysschers, hypoteecq, 
in dier qualite gedaechde, omme betalinge van drie jaren   
losrenten tot zeven en vijftich gulden, vijftien stuyvers yder 
jaer, „t laetste verschenen den 1en meye anno 1696, vermogens 
de besegelt daervan sijnde, deselve te kennen ofte ontkennen; 
concludeert tot condemnatie cum expensis ende bij provisie 
tot namptissement ende dat het hypoteecq daervooren 
verbonden verclaert zal werden executabel. 
 

 Van Eijck voor de eysschers versouckt het eerste deffault en voor „t  

 proffijt van dien namptissement met admissie tot een tweede citatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren de eysschers het eerste 
  deffault ende condemneren den gedaechde de 
  geëyschte drie jaren renten tot zeven en vijftich 
  gulden, vijftien stuyvers jaerlijcks, ‘t laetste  
  verschenen den eersten meye anno 1696 aen 
  de eysschers bij provisie te namptisseren onder 
  cautie de restituendo indien ten principale  
  verstaen mochte werden te behooren, verclaren 
  het hypotheecq in de brieff vermelt daervooren 
  verbonden ende executabel en verleenen  
  d’ eysschers admissie tot een tweede citatie. 
 
 

   Compareerde Vincent van Eijck,  

   schout tot Reeuwijck, ende  
   verclaerde hemselven te stellen  
   cautionaris voor het voorenstaende  
   vonnis. Actum den 19en december  
   1696. 
 

   [w.g.]  V. van Eijck, 1696 
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Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpscosten over  
Reeuwijck, eysscher contra Joris Jacobsz de Vries, 
gedaechde, omme betalinge van twee gulden, zes 
stuyvers, thien penningen over de buerschattinge 
ofte dorpscosten van den jare anno 1695;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij provisie 
tot namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault ende 
  condemneren den gedaechde de geëyschte twee 
  gulden, zes stuyvers, thien penningen in den 
  eysch vermelt aen den eysscher op te leggen en te 
  betalen ende condemneren denselven mede in  
  de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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   Rechtdach, gehouden den XIXen junii  

   anno 1697.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Pieter de Lange, eysscher in cas van zalaris ende 

verschot, contra Elbert Cornelisz van Sael,  
gedaechde in „ tselve cas. 
 

Den eysscher concludeert tot taxatie en condemnatie van sijne 

declaratie van verschot en zalaris onder behoorlijcke procuratie van den 
gedaechde verdient ende verschoten, waervan aen den gedaechde een 
memoriale specie neffens de dachvaerdinge al bereyts is overgegeven 
ende aen dit achtbare collegie dergelijcke ilico zal werden geëxhibeert, 
alles cum expensis. 
 

Den gedaechde, present, dient van eysch in reconventie en van 

antwoort  respective als bij geschrifte. 
 

De Lange, passerende het gedicteerde van den gedaechde als niet 

dienende tot dese sake en van alle goede gronden gedestitueert ende 
vermidts den gedaechde in gebreecke blijft, hem, declarants, specificatie 
te deminueren ofte daertoe eenich termijn te houden,  versouckt 
versteck van diminutie en voor „t proffijt van dien taxatie, cum expensis. 
 

Den gedaechde seght hem volgens de ordonnantie tijt te loopen om te 

antwoorden, diminueren ofte excipiëren, sustineert mitsdien dat den 
declarant sijn versouck van taxatie vooralsnoch zal werden ontseyt en 
persisteert bij sijn vordere gedicteerde voor duplycq. 
 

De Lange parsisteert bij sijn voorenstaende genotuleerde en versouckt 

daerop dispositie. 
 

  Schepenen verleenen den gedaechde tijt tot den 

  naesten rechtdach om te antwoorden,  
  diminueren ofte excipiëren. 
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1697 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Kooijmans 
Joris Jansz Schuijl 

Cornelis Cornelisz Verkleij 
Jan Jansz Craen 

en 
Buijen Jacobsz Craen. 
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   Rechtdach, gehouden den darden  

   julii 1697.  
   Present: alle de schepenen. 
 
 

Pieter de Lange, eysscher in cas van zalaris, contra 

Elbert Cornelisz van Sael, gedaechde, om alsnoch 
te dienen van diminutie ofte taxatie te gedoogen.  
 

 Den gedaechde fiatt taxatie. 

 

De Lange accepteert het gedragen consent van den gedaechde, 

versouckt daerop taxatie cum expensis. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIen  

   januarii anno 1698. 
   Present: alle de schepenen dempto  
   Kooijmans. 

Van Eijck 

 
De regenten van het Weeshuys der stadt Gouda als 

in hetselve huys alimenterende en onderhoudende 
een kint van Susanna Jacobs de Vries, ende den  
schout en armeesters van Reeuwijck als onderhou- 
dende Jannitje Jacobs de Vries, mettet kints kind 
erffgenamen van Jacob de Vries, haer starck  
makende voor de verdere mede-erffgenamen van 
den voornoemde Jacob de Vries, in dier qualite 
eysschers contra Aris de Vries als possesseur van 
haer, eysschers, hypoteecq, gedaechde, omme  
oplegginge van een capitael van vijffhondert en 
vijftich gulden met den verschenen ende onbe- 
taelde intresse van dien jegens drie gulden, 
derthien stuyvers van „t hondert in „t jaer vermogens 
de hypotecatiebrieff daervan sijnde, „ tselve te  
kennen ofte ontkennen, affslaende „ tgunt den 
gedaechde bewijsen sal daerop affslach te moeten 
strecken.  
D‟ eysschers concluderen tot condemnatie van dien en  
bij provisie namptissement cum expensis ende dat het 
hypoteecq in de brieff vermelt, daervooren verbonden  
verclaert sal werden executabel. 
 

Des gedaechdens huysvrouw, present, bekent de schult, versouckt 

atterminatie tot meye deses jaers anno 1698. 
 

Van Eijck voor de eysschers accepteert de confessie van schult, 

versouckt daerop condemnatie cum expensis en sustineert, dat den 
versochten tijt sal werden ontseyt, doch in gevalle aen den gedaechde 
den versochten tijt bij den edele gerechte mocht werden toegestaen, dat 
hetselve niet zal sijn als onder suffisante cautie, alhier ter secretarye 
binnen den tijt van acht dagen te stellen. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

  van de schult, condemneren den gedaechde de 
  geëyschte 550 ₤ met alle de verloope intresse 
  van dien, affslaende ‘ tgene blijcken zal affslach 
  te moeten strecken, aen de eysschers op te leggen 
  en te betalen op den 1en meye deses jaers 1698 
  midts stellende suffisante cautie binnen den tijt 
  van veerthien dagen, verclaren het hypoteecq in 
  de brieff vermelt, daervooren verbonden ende  
  executabel. 
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1698 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Kooijmans 
Buijen Jacobsz Craen 

Dirck Ariensz van Claveren 
Leendert Jacobsz 

en 
Dirck Claesz Biesenaer. 
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 COPIE 
 
  Aen de edele heeren schout ende gerechten  

  van Reeuwijck 
 

Vertoonen met behoorlijcke eerbiedicheyt, Pieter Biesenaer, als 

gemachtichde van Grietje Willemsdr van Leeuwen, usufructuaresse van 
den boedel van Pieter Willemsz van Leeuwen ende specialijck bij 
arbitrale uytspraecke ende daerop gevolgde willige condemnatie van 
den eedele Hoogen Raide in Hollandt, neffens Pieter de Lange, 
geauthoriseert, ende Elbert Cornelisz van Saal als vader ende voocht 
van sijn minderjarige soon Cornelis Elbertsz van Saal, hoe dat in den 
boedel van de voornoemde Pieter Willemsz van Leeuwen berust een 
obligatie van vierhondert guldens capitael ten lasten van Cornelis 
Pietersz van Werven tot Boschkoop offwel desselffs huysvrouw Dirckje 
Hendricxdr van Leeuwen ende waervan den eygendomme het 
voornoemde weeskint toebehoort; ende alsoo de voornoemde Cornelis 
Pieters van Werven alle sijne crediteuren bij den anderen heeft doen 
roepen ende aldaer den staet sijnes boedels open geleght ende vertoont, 
waeruyt klaerlijcken blijckt, dat hij in geen staet is om sijne crediteuren 
in „t geheel te konnen voldoen (gelijck U edelen sulcx uyt denselven 
staet ten desen annex sullen konnen sien) ende dat bij aldien den boedel 
onder curateele quam te geraecken, veele kosten souden moeten werden 
gemaeckt ende bij gevolge weynich voor de concurrenten 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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soude overschieten, waeromme alle de concurerende crediteuren met de 
voornoemde Cornelis Pietersz van Werven offwel desselffs 
gemachtichde sijn geaccordeert, dat zij tot voldoeninge van haer 
capitael in de maent van may des toecomende jaers 1699 soude genieten 
ende ontfangen drie en sestich percento boven ende behalven de 
verloopen intressen, welcken in „t geheel ende sonder eenige kortinge 
voldaen sullen moeten werden ende voor welcke voldoeninge Dirck 
Gijsbertsz Verhoorn tot Boschkoop sich als borge geconstitueert heeft. 
Ende alzoo zij, supplianten, voor sooveel het voornoemde weeskint 
aengaet, het selve accoort niet anders hebben aengegaen dan op 
approbatie van U edelen, soo keeren zij, supplianten, haer tot U edelen, 
reverentelijck versouckende U edelen het voorszeyde accoort gelieven te 
approbeeren ende ratificeeren, „ twelck doende etcetera, en was 
geteyckent: P. Biesenaer, P. d. Lange, Elbert van Sael. In margine stond 
geappostileert: 
Schout ende gerechte van Reeuwijck, gesien hebbende de staat des 
boedels van Cornelis Pietersz van Werven ende disponerende op het 
nevenstaende request, hebben het accoort bij de supplianten in hare 
qualiteyt met de gemachtichde van Cornelis Pietersz van Werven 
aengegaen (voor sooveel ons aengaet) geapprobeert ende geratificeert, 
gelijck wij „ tselve approberen ende ratificeren bij desen. Actum den 29en 
november 1698. Onder stont: Ter ordonnantie van deselve, bij mij als 
secretaris, en was geteyckent: V. van Eijck, 1698. 
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   Rechtdach, gehouden den XXXIen  

   december anno 1698.  
   Present: alle de schepenen dempto  
   Kooijmans. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en  

collecteur van de buerschattinge ofte  
dorpskosten over Reeuwijck, eysscher contra  
Leendert Willemsz Randenburgh, gedaechde, 
om betalinge van 4 – 18 – 14  over de  
buerschattinge ofte dorpskosten van den jare  
anno 1697 ;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij  
provisie namptissement cum expensis. 
 

D‟ eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte vier 
  gulden, achtien stuyvers, veerthien penningen in  
  den eysch vermelt aen den eysscher op te leggen  
  en te betalen ende condemneren denselven mede  
  in de costen van desen processen tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
 
 

Denselven schout in qualite voorszeyd, eysscher  

contra Sijmon Jansz van Rijn, gedaechde, om  
betalinge van 4 – 17 – 12  over de buerschattinge 
ofte dorpskosten van de jaren 1696 en 1697;  
concludeert mitsdien tot condemnatie en bij 
provisie namptissement cum expensis. 
 

D‟ eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault ende voor „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault ende 
  condemneren den gedaechde de geëyschte vier 
  gulden, zeventhien stuyvers, twaelff penningen in 
  den eysch vermelt aen den eysscher op te leggen  
  en te betalen ende condemneren denselven mede 
  in de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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Den geseyde schout Van Eijck in qualite voorszeyd, 

eysscher contra Pieter Leendertsz van der Blom, 
gedaechde, om betalinge van eene gulden, vier 
stuyvers, twaelff penningen over de buerschattinge 
ofte dorpscosten van den jare anno 1697;  
concludeert mitsdien tot condemnatie ende bij 
provisie tot namptissement cum expensis. 
 

 Den gedaechde, present, zeyt niet te kunnen geven. 

 

  Schepenen condemneren den gedaechde de 

  geëyschte eene gulden, vier stuyvers, twaelff 
  penningen in den eysch vermelt aen den eysscher 
  op te leggen en te betalen en condemneren den  
  selven mede in de costen van desen processen 
  tot taxatie en moderatie van schepenen. 
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1699 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Kooijmans 
Dirck Ariensz van Claveren 

Leendert Jacobsz 
Dirck Claesz Biesenaer 

en 
Pieter Andriesz. 
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   Rechtdach, gehouden den 17en junii  

   anno 1699.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Hendrick Aertse Blonck, backer, eysscher contra Thomas Janse  

Hoogerdijck, gedaechde, omme betalinge van  38 – 3  - 12 (salvo 
justo calculo) over gelevert brood ende andere winckelwaren,  
vermogens het register ende de aenteeckeninge daervan gehouden,  
„ tselve te kennen ofte ontkennen.  
Den eysscher concludeert tot condemnatie van „t geëyschte cum 
expensis ende bij provisie tot namptissement. 
 

Van Eijck voor den eysscher accepteert confessie van schult bij des 

gedaechdens huysvrouw in juditio gedaen, versouckt daerop 
condemnatie cum expensis. 

 

  Schepenen, gehoort van de gedaechdens 

   huysvrouw de bekentenisse van de schult,  
  condemneren den gedaechde de geëyschte acht 
  en dartich gulden, drie stuyvers, twaelff  
  penningen in den eysch vermelt aen den eysscher 
  op te leggen en te betalen en condemneren den 
  selven mede in de costen van desen processe tot 
  taxatie en moderatie van schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout ende secretaris van Reeuwijck, eysscher  

contra Simon Janse Verrijn, gedaechde, omme betalinge van twintig  
gulden over een jaer huyr van een achterhuys, erve, halve schuyr ende 
boomgaertje, verschenen den 1en mey 1699, vermogens de huyrcedulle  
daervan zijnde, „ tselve te kennen ofte ontkennen.  
Den eysscher concludeert tot condemnatie van dien, cum expensis, en  
bij provisie tot namptissement. 
 

Van Eijck voor den eysscher, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, versouckt het eerste deffault en nademaels hem bij de citatie 
is gelevert copie autentycq van de huyrcedulle en copie van den eysch,  
soo versouckt hij, eysscher, voor „t proffijt van „t voorszeyde, eerste 
deffault, namptissement van het geëyschte en admissie tot een tweede 
citatie ten principale. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t Ie deffault  
  en nademael hem, gedaechde, bij de citatie is 
  gelevert copie autentycq van de huyrcedulle en 
  copie van de eysch, condemneren den gedaechde 
  de geëyschte twintich gulden aen de eysscher bij  
  provisie te namptisseren en verleenen  
  d’  eysscher admissie tot een tweede citatie ten  
  principale. 
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Jan van Ravensberg, woonende tot Gouda, eysscher contra 

Willem Cornelisz Pauw, gedaechde, omme betalinge van  
twee jaren huyr van een stuck henniplant, het eerste jaer tot 
24 en het tweede jaer tot 22 gulden, „t laetste verschenen 
den Sinte Petri laetstleden, afslaande tien gulden op het 
geëyschte betaalt.  
Den eysscher concludeert tot condemnatie van „t geëyschte,  
cum expensis, en bij provisie tot namptissement. 
 

 Van Eijck voor den eysscher, vermidts de non-comparitie van den 

 gedaechde, versouckt het eerste deffault met admissie tot een tweede 
 citatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van 

  den gedaechde, adjudiceren den eysscher het 
  eerste deffault en admissie tot een tweede 
  citatie. 
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   Rechtdach, gehouden den XXXen junii  

   anno 1699.  
   Present: alle de schepenen, dempto  
   Kooijmans. 
 

H. van Eijck 

 
Schout ende armeesters van Reeuwijck, eysschers contra 

Jacob Jansz Blonck als possesseur van haer, eysschers, 
hypoteecq, gedaechde, om betalinge van vier jaren renten 
tot 24 – 0 – 0  in „t jaer, „t laetste verschenen den 26en  
februari 1699, vermogens den brieff daervan sijnde, 
„ tselve te kennen ofte ontkennen. D‟ eysschers concluderen 
tot condemnatie van dien cum expensis en bij provisie tot 
namptissement ende dat het hypoteecq in de brieff gemelt, 
daervooren verbonden verclaert sal werden executabel. 
 

Van Eijck voor d‟ eysschers, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, versouckt het eerste deffault ende alsoo hem, gedaechde, bij 
het doen van de citatie copie autentycq van de hypothecatiebrieff 
alsmede copie van den eysch ende copie van de acte van dachvaerdinge 
is gelevert, versoucken d‟ eysschers voor „t proffijt van het voorszeyde 
eerste deffault namptissement van het geëyschte ende dat het hypoteecq 
daervooren verbonden verclaert zal werden executabel, ende wijders 
admissie tot een tweede citatie ten principalen. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher ‘t 1e  deffault  
  ende condemneren den geaechde de geëyschte  
  vier jaren renten tot vier en twintich gulden 
  jaerlijcks, ‘t laetste verschenen den 26en februari 
  1699 aen de eysschers bij provisie te namptis- 
  seren onder cautie de restituendo indien ten  
  principale verstaen mochte werden te behooren, 
  verclaren het hypoteecq in de brieff vermelt, 
  daervooren verbonden ende executabel en ver- 
  leenen d’ eysschers admissie tot een tweede  
  citatie. 
 

  Compareerde Dirck Ariensz van  

  Claveren ende verclaerde hemselven 
  te stellen cautionaris voor het vooren- 
  staende vonnis. Actum den 30en junii 
  1699. 
 

  [w.g.] Dirck Ariensen van  
   Klaveren 
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    Rechtdach, gehouden den XVIen  

   december anno 1699.  
   Present: alle de schepenen, dempto  
   Kooijmans. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpskosten over 
Reeuwijck, eysscher contra Pieter Leendertsz van 
der Blom, gedaechde, om betalinge van twee gulden, 
thien stuyvers, twee penningen over de buerschat- 
tinge ofte dorpskosten van de jaren 1697 en 1698;  
concludeert tot condemnatie ende bij provisie 
namptissement cum expensis. 
 

D‟ eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte twee 
  gulden, thien stuyvers, twee penningen in den  
  eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen en 
  te betalen ende condemneren denselven mede in 
  de costen van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
 

Denselven schout in qualite voorszeyd, eysscher, 

contra Thomas Jansz Hoogerdijck, om betalinge 
van 1 – 5 – 6  over de dorpskosten ofte buerschat- 
tinge van den jare anno 1698; concludeert tot  
condemnatie ende bij provisie namptissement 
cum expensis. 
 

D‟ eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte eene 
  gulden, vijff stuyvers, zes penningen in den  
  eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen en 
  te betalen ende condemneren denselven mede in 
  de kosten van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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1701 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Kooijmans 
Gijsbert Jansz Gravesteijn 

Jan Jacobsz Blonck 
Willem Pietersz Heij 

en 
Cornelis Pietersz van Son. 
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   Rechtdach, gehouden den XXVIIIen  

   september anno 1701.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Pietertje Meijnderts, nagelate weduwe van Huijbert 

Jacobsz van der Laen, eysscherce contra Jacob  
Huijbertsz van der Laen, nagelate soon, ende Jacobus 
Jansz Blonck, in huywelijck hebbende Geertje Jans 
Randenburgh, nagelate dochters dochter, in sulcx  
beyde mede-erffgenamen van den voornoemde 
Huijbert Jacobsz van der Laen, in dier qualite, 
gedaechdens. 
 

Seyt d‟ eysscherce en de waerheyt is sulcx, dat zij met den voornoemde 

Huijbert Jacobsz, haren overleden man, heeft gehad gemeenschap van 
goederen; dat denselven, haren man, deser werelt sijnde comen te 
overlijden, zij, eysscherce, al voor eenigen tijt hadde gemaeckt 
behoorlijken staet ende inventaris van den geheelen gemeenen boedel, 
dewelcke zij met den voornoemde haren man in gemeenschap heeft 
beseten en sulcx die bij denselve voor de helft metterdoodt ontruymt en 
achtergelaten is, met presentatie van den gemelde inventaris met een 
behoorlijcke boedeleed te bekrachtigen; en alhoewel de gedaechdens 
wel behoort hadden den voorszeyde boedel en goederen met de 
eysscherce te schiften, scheyden en deylen, soo hebben zijluyden het 
selve tot noch toe met ongefondeerde middelen gedilayeert ende 
opgehouden ende dewijl het haer, eysscherce, ongelegen ende 
nadeeligh is, langer soodanich ongesepareert te blijven ende de 
gedaechdens al langh tevergeefs minnelijck heeft doen interpelleren, soo 
wert zij genoodtdruckt den wegh van justitie in te slaen; concludeert om 
de voorszeyde en andere (is „t nood) nader ten processe te deduceren 
redenen 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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dat de gedaechdens bij vonnisse van desen achtbare gerechte  
sullen werden gecondemneert den voorszeyde inventaris (indien 
 „t henluyden goetdunckt) binnen seeckeren corten tijd bij u achtbare  
daertoe te prefigeren, te debatteren ofte deselve te approberen en  
vervolgens met haer, eysscherce, te procederen tot behoorlijcke  
schiftinge, scheydinge ende deylinge van den voorszeyde boedel en 
goederen en haer, eysscherce, daeruyt te laten volgen „ tgeen haer uyt 
 crachte van de voorszeyde gemeenschap is competerende, makende  
mede eysch van costen van desen processe ofte tot alsulcke andere 
etcetera. 
 

Den eerste gedaechde, in judicio present, seyt tevreden te zijn den 

boedel ende goederen hierboven bij eysch gemelt volgens den 
inventaris daervan bij de eysscherce gemaeckt, met deselve eysscherce 
te schiften, scheyden ende deylen. 

 

  Compareerden in judicio d‟ eysscherce ende  

  gedaechdens hierboven gemelt, te kennen geven  
  dat tusschen henluyden eenige questiën ende  
  verschillen waren ontstaen wegens de naerlaten- 
  schap van de gemelten Huijbert Jacobsz van der 
  Laen, welcke questiën ende verschillen naerdat 
  yder sijn gesustineerde, hetzij mondelingh ofte 
  schriftelijck sal hebben ingebracht, sijluyden  
  hebben gesubmitteert ende verbleven, gelijck zij 
  doen bij desen aen de arbytratie ende uytspracke 
  van desen achtbare gerechte teneynde om alle  
  verschillen en questiën, dewelcke tusschen  
  henluyden wegens de gemelte nalatenschap  
  soude mogen zijn naer alle reeden en billickheyt 
  uyt te spreeken ende decideren, belovende yder  
  van henluyden de te doene uytspraecke te sullen 
  nacomen ende achtervolgen onder verbandt van 
  haerluyder persoonen ende goederen, 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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  renunchiërende mitsdien van alle reductie, 
  relivementen ende andere brieven van gratiën, 
  die henluyden hierjegens eenighsints te baten 
  soude mogen comen.  
  Actum den 28en september anno 1701. 
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1702 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Kooijmans 
Cornelis Pietersz van Son 

Jan Aertsz van Vliet 
Cornelis Cornelisz Verkleij 

en 
Pieter Jansz Craen. 
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   Rechtdach, gehouden den XXen  

   december anno 1702.  
   Present: alle de schepenen, dempto  
   Kooijmans. 
 

Van Eijck 

 
Catharina Allart, huysvrouw van Pieter Eijckepas, 

meester chirurgijn en waernemende de saecken van 
den gemeenen boedel, arrestante op soodanigen 
gedeelte van huyrpenningen als Jaspar van Stavel, 
getrout hebbende een dochter en mede-erfgenaem 
van Jan Jansz van der Snouck, van Arien Jansz  
Biesenaer wegens de huyr van de hofstede ende  
landen daerop, denselve jegenwoordigh is woonende, 
competeert d‟ arrestante alvoorens eysch te doen, 
versoeckt decretatie van „t gedane arrest en datter  
wijders een gerechtelijcke overdaginge aen den  
voornoemde Jaspar van Stavel , woonende tot 
Boschkoop, sal werden besteet. 
 

  Schepenen decreteren het gedane arrest ende 

  admitteren een buyteweet. 
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1703 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Aertsz van Vliet 
Cornelis Cornelisz Verkleij 

Pieter Jansz Craen 
Buijen Jacobsz Craen 

en 
Pieter Claesz van der Laen 
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   Rechtdach, gehouden den 

   laetsten februarii 1703.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Jan Claessz van Eijck als vader  en voocht van sijn minderjarige 

soontje Claes Jansz van Eijck, in dier qualite eysscher contra 
Michiel Ariensz Brouwer, Huijch Willemsz van Cats ende 
Trijntje Jans Blonck, huysvrouw van Hendrick van Cats,  
gedaechdens, om getuygenis der waerheyt te geven; bij 
refuys concludeert den eysscher tot condemnatie van dien 
cum expensis. 
 

 De gedaechdens presenteren getuygenis der waerheyt te geven. 
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    Rechtdach, gehouden den XIIIen  

    november 1703.  
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Jan Willemsz Ruijt, eysscher ende arrestant, contra 

Cornelia Blonck, laest wedue van Wouter Eno, gedaech- 
desse ende gearresteerde. 
 

Den eysscher ende arresant dient van eysch ende concludeert als apud 

acta. 
 

De gedaechdessse ende gearresteerde, in judicio present, versoeckt 

copie uyt den eysch. 
 
 
 

Jan van Ravensbergh, woonende tot Gouda, eysscher contra 

Willem Cornelissz Pauw, gedaechde, op een tweede citatie. 
 

 Den eysscher, vermits de non-comparitie van den gedaechde, versoeckt 

 het tweede deffault ende admissie tot een darde citatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher het tweede 
  deffault ende admissie tot een darde citatie. 
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    Rechtdach, gehouden den XIIen 

   december 1703.  
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Catharina Allart, huysvrouw van Pieter Eijckepas, meester  

chirurgijn en waernemende de saecken van den gemeenen  
boedel, eysscherce en arrestante, contra Jaspar van Stavel, 
overgedaechde en geïnsinueerde van arrest, om betalinge 
van 42 gulden over een jaar huyshuyr van een huys en erve, 
staende ende gelegen op den dorpe van Boschkoop, ver- 
schenen ultimo april 1702, vermogens de huyrcedul daervan 
sijnde.  
D‟ eysscherce concludeert tot decretatie van „t gedane arrest, 
voorts tot kennen ofte ontkennen van deselve huyrcedul,  
wijders tot condemnatie van „t geëyste cum expensis en bij 
provisie tot namptissement en dat de gearresteerde penningen 
daervoren verclaert sullen werden executabel. 
 

 Den gedaechde en gearresteerde versoeckt tijt ten naesten. 

 

Van Eijck voor de eysscherce, vermits de gedaechde en geïnsinueerde 

van arrest in gebreeke blijft op de versochte provisie te antwoorden, 
versoeckt verstecq van dien en voor „t proffijt van dien, dat den 
overgedaechde bij provisie sal werden gecondemneert de geëyschte 
penningen te namptiseren, dat de gearresteerde penningen, soo verre 
verclaert sullen werden executabel. 

 

  Schepenen, vermidts den gedaechde en  

  geïnsinueerde van arrest in gebreecke blijft op de  
  versochte provisie te antwoorden, versteecken 
  denselve daervan ende condemneren denselven  
  de geëyschte twee en veertich gulden aen de  
  eysscherce bij provisie te namptiseren ende  
  verclaren de gearresteerde penningen sooverre 
  verbonden ende executabel ende reserveren de 
  costen ten uyteynde van de saeck. 
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1704 
 
 

Schepenen: 
 

Buijen Jacobsz Craen 
Pieter Claessz van der Laen 
Leendert Jansz Claverenvelt 

Jacob Huijbertsz van der Laen 
en 

Cornelis Maertensz van Salen. 
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    Rechtdach, gehouden den  

    XXVIIen februarii anno 1704. 
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Cornelis van der Maren, raed en schepen der stadt Oudewater, 

midtsgaders wijncooper aldaar, eysscher en arrestant op  
soodanige penningen als berustende zijn onder Vincent van 
Eijck, schout en secretaris alhier, toebehoorende ende daer  
schuldigh is voor te verantwoorden Claes Isaacksz Lalander, 
in huwelijck hebbende Cornelia Jans Blonck, wedue ende 
boedelhoutster van Wouter Eno zaliger, omme daeraen te 
verhaelen een somme van 117 – 10 – 0 (salvo justo calculo) 
reste van meerder somme over geleverde wijn en vermogens 
het schultregister daervan zijnde. 
Den eysscher, alvooren eys te doen, concludeert tot decretatie 
van „t gedane arrest ten uyteynde van de saeck en datter  
wijders een gerechtelijcke buyteweet aen den voornoemde 
Lalander sal werden besteet en voorts, dat den voornoemde 
Van Eijck (indien hij hem partij soude willen stellen) sal  
werden gecondemneert het voorszeyde arrest te gehengen 
ende abediëren, cum expensis. 
 

De voornoemde Cornelia Jans Blonck, in judicio present, hout haer ofte 

wel haer voornoemde man voor overgedaecht en geïnsinueert van 
arrest. 

 

Van Eijck voor den eysscher ende arrestant eys doende, concludeert tot 

condemnatie van de voorenstaende somme van 117 – 10 –0 (salvo justo 
calculo), reste van meerder somme over geleverde wijnen vermogens 
het schultregister daervan sijnde, voorts tot kennen ofte ontkennen van 
„ tselve en bij provisie tot namptissement; dat wijders de gearresteerde 
penningen voor het geëyschte verclaert sullen werden executabel cum 
expensis. 

 

Des overgedaechdens huysvrouw, in judicio present, versoeckt copie 

uyt den eysch en dach ten naesten om te antwoorden. 
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    Rechtdach, gehouden den  

    eersten april anno 1704.  
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Cornelis van der Maren, eysscher en arrestant, contra 

Claas Isaacqsz Lalander, in huwelijck hebbende Cornelia 
Jans Blonck, voormaels weduwe en boedelhoutster van  
Wouter Eno zaliger, overgedaechde en geïnsinueerde van 
arrest, om te antwoorden. 
 

Den gedaechde ende geïnsinueerde van arrest, in judicio present, 

onkent wel expresselijck schuldigh te wesen de somme van 117 gulden, 
10 stuyvers op sijn naem alhier in judicio geëyscht, soo ten opsichte, dat 
Wouter Eno en sijn, gedaechdens, huysvrouw in coop en bedingh van 
prijs over de wijnen, die bij hem, arrestant, soude mogen sijn gelevert in 
den jare 1696, 1697, 1698, 1699, 1700 en 1701 en is gemaeckt als om dat 
bij hem,  Eno, 88 gulden meerder is betaelt als hij, arrestant, op sijn 
reeckeningh heeft aengeteyckent; dat hij, arrestant, daerenboven over 
verteerde gelagen aen hem, Eno, noch schuldigh is gebleven de somme 
van 5 – 17 – 8,  die in desen notoirie zijn compensabel, soo dat voor den 
arrestant alles ten besten gereeckent denselven niet meerder te 
pretenderen soude hebben als de somme van 21 – 12 -  8,  waervoer hij, 
gedaechde, soo om reedenen voorszeyd als om den voorigen gaende 
handel ende coopmanschap die tusschen Eno en de arrestant is geweest, 
soo een subyt en affronteus arrest niet en hadde verwacht; doende 
niettemin praesentatie, verclaert tevreden te sijn aen den arrestant te 
voldoen de voorszeyde somme van 21 – 12 – 8  ende de somme van 
5 – 17 – 8  te compenseren, sustineerende mitsdien meer dan billicke 
presentatie te mogen volstaen, bij refuys en benefitie van deselve, 
concludeert  tot vorder ofte anders niet-ontfanckelijck en bij ordine tot 
absolutie van den eys ende conclusie, cum expensis, en dat het arrest in 
desen als qualijck en te onrecht gedaen costeloos en schadeloos sal 
werden affgedaen. 

 

Van Eijck voor den eysscher en arrestant versoeckt copie van het 

voorenstaende antwoort ende gedaene presentatie. 
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    Rechtdach, gehouden den 

   laetsten april anno 1704.  
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Cornelis van der Maren, raed en schepen der stede Oudewater,  

eysscher en arrestant, contra Claes Isaacqsz Lalander, soo  
hij geroepen is, overgedaechde en geïnsinueerde van arrest  
om te repliceren. 
 

Van Eijck voor den eysscher en arrestant dient van replycq bij 

geschrifte. 
 

Middelant voor den overgedaechde en geïnsinueerde van arrest 

versoeckt copie. 
 

Den eysscher, replicerende, accepteert tot sijn voordeel, dat den 

gedaechde bekent, dat Wouter Eno tot Sluijpwijck tapneeringe gedaen 
hebbende, met d‟ eysscher als wijncooper gehandelt ende de wijnen, bij 
eysch gemelt, genoten ende ontfangen heeft, van welcke handelinghe 
ende coopmanschap den eysscher van tijt tot tijt behoorlijck 
schultregister gehouden heeft, soo van debet als van credit, welckers 
deuchdelijckheyt hij bereyt is met eede te bekrachtigen, waerop 
denselven naer rechte volcomen gelooff gegeven moet werden, temeer 
dewijl de leverantie als vooren in confesso is, niet doende, dat gesegt 
wort geen coop gemaeckt te sijn, gemerckt dat, wanneer aen de 
coopluyden versocht wert omme de goederen off waare te leveren ende 
die gelevert ende ontfangen sijnde, de ontfangers van dien daervoor 
debiteurs werden en dat voor alsulcken prijs als hij, coopman, deselve 
aen andere vercoopt, gelijck in desen is geschiet; behalven dat de meeste 
leverantie is gedaen 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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naer voorgaende bedingh offwel op speciale ordre, waeromme alhier ter 
materie irrelevant is de goederen te ontfangen, te consumeeren ende nu 
te seggen, dat de prijs te veel is, indien soodanigen seggen plaets hadde, 
soude geen coopmanschap gedaen connen werden, want niemant 
daervan nu can oordeelen; dat voorts uyt het schultregister sal blijcken, 
dat den eysscher nog suyver competeert per reste 117 – 10 – 0, sullende 
den overgedaechde bewijsen yetwes meerder als bij schultboeck staet 
uytgedruckt betaelt te hebben, veel min de 88 –0 – 0 bij antwoort gemelt; 
en can ook den overgedaechde sich niet beclagen weegens een subyt 
ende affronteus arrest, aengesien den overgedaechens huysvrouw van 
woonplaets veranderende ende naer  menighvuldige aenmaeninge niet 
betalende, hij, eysscher, omme sijn deugdelijck achterwesen te becomen 
tot soodanigen arrest heeft moeten resolveren, aengaende de 5 – 17 – 8 
over verteeringe, die den eysscher ten huysen van den voornoemde Eno 
soude mogen hebben gedaen, mach den eysscher lijden en is tevreden, 
dat die (behoorlijck geverifieert zijnde) aen de gemelde 117 – 10 – 0 
affslach strecken onder welcke contrapresentatie  den eysscher 
debatteerende de antwoorden van den overgedaechde bij denegatie 
ende impertinentie en refuseerende de presentatie daerbij gedaen als 
captieus ende insuffisant, persisteert den eyser voor replycq als bij 
eysch, op alles etcetera. 
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    Rechtdach, gehouden den  

    vierden junii anno 1704.  
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Cornelis van der Maren, eysscher en arrestant, contra Claes 

Isaacqsz Lalander, soo hij geroepen is, overgedaechde en 
geïnsinueerde van arrest, om te dupliceren. 
 

Middelant voor den overgedaechde versoeckt visie en, is „t nood, copie 

autentycq van het schultregister bij eysch gemelt ende dien 
onvermindert, duplicerende, neemt tot sijn voordeel, dat den eysscher 
ende arrestant niet duysterlijck bij sijn schriftuere van replycq is 
confesserende, dat hij, arrestant en eysscher,  leverantie van wijnen 
soude hebben gedaen sonder voorgaende bedingh; den overgedaechde 
accepteert mede de contrapresentatie bij deselve replycq gedaen van de  
5 – 17 – 8 wegens verteeringe te willen compenseren ende affslaende de 
vordere middelen van replycq bij denegatie, impertinentie en 
irrelevantie, soo persisteert den overgedaechde bij sijn wel gefondeerde 
conclusie van antwoort en presentatie voor duplycq, makende mede 
alsnog eysch van costen ofte tot andere etcetera. 
 

Van Eijck voor den eysscher en arrestant consenteert in de versochte 

visie ende dien onvermindert dient van productie als onder inventaris. 
 

Middellant versoeckt copie en dient insgelijcx van productie als onder 

inventaris. 
 

 Van Eijck copie. 
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    Rechtdach, gehouden den 

    XXVIIIen augusti  anno 1704. 
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Cornelis van der Maren, eysscher en arrestant, contra 

Claes Isaacqsz Lalander, soo hij geroepen is,  
overgedaechde en geïnsinueerde van arrest. 
 

Van Eijck voor den eysscher en arrestant, alsoo den overgedaechde en 

geïnsinueerde van arrest in gebreecken is gebleven aen den eysscher en 
arrestant te leveren copie van de productie, waervan hij op den laetsten 
rechtdach onder inventaris heeft gedient, versouckt dat hij daervan en 
van verdre productie zal werden versteecken en wijders geordonneert 
dese saeck op den eerstkomenden rechtdach met den eysscher en 
arrestant aff te pleyten. 

 

  Schepenen, alsoo den overgedaechde en geïn- 

  sinueerde van arrest in gebreken is gebleven aen  
  den eysscher en arrestant te leveren copie van de 
  productie, versteecken denselven overgedaechde 
  en geïnsinueerde van arrest, van productie en  
  ordonneren dese saeck op den eerstkomenden 
  rechtdach aff te pleyten. 
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    Rechtdach, gehouden den 

   eersten october anno 1704. 
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Cornelis van der Maren, raedt en schepen der stadt 

Oudewater, eysscher en arrestant, contra Claes  
Isaacqsz Lalander, soo hij geroepen is, overgedaechde 
en geïnsinueerde van arrest om na gedane pleydoy 
sententie te hebben. 
 

Middelant voor den gedaechde, alsoo desselffs huysvrouw hangende 

dese saecke is komen te overlijden en hij, gedaechde, geen de minste 
instructie van dese saecke weet te geven, soo versouckt hij, gedaechde, 
datter twee off meer heeren uyt desen edele gerechte werden aengestelt 
om parthijen in desen te accorderen, is „t doenlijck, tevreden sijnde hij, 
gedaechde, alles aen den eysscher over te geven en te betalen, dat hij, 
eysscher,  na consciëntie bewijsen zal aen Wouter Eno noch te resten en 
dat de penningen daervooren in arrest sijnde, verclaert sullen werden 
executabel. 
 

Van Eijck voor den eysscher en arrestant sustineert, dat het 

bovenstaende versouck sal werden ontseyt en versouckt dat desen 
achtbare gerechte in gevolge van derselver appoinctement van den 
laetstleden rechtdach in dese saecke na gedane pleydoy vonnis sullen 
gelieven te slaen. 
 

Middelant voor den gedaechde parsisteert bij sijn versouck en 

versouckt dispositie. 
 

 Van Eijck voor den eyscher en arrestant parsisteert bij sijn gedicteerde. 

 

  Schepenen ordonneren parthijen de saeck 

  staende vierschaer te bepleyten volgens derselver  
  appoinctement van den laetsten rechtdach. 
  Schepenen, parthijen gehoort ende op alles geleth 
  hebbende daer op te letten stont, condemneren  
  den overgedaechde en geïnsinueerde van arrest, 
  aen den eysscher en arrestant te betalen de  
  somme van hondert zeventien gulden, tien  
  stuyvers in den eysch vermelt, en condemneren 
  deselven overgedaechde en geïnsinueerde van  
  arrest in de costen van desen processe tot taxatie 
  en moderatie van desen gerechte alsmede in de  
  kosten van zegels, verclarende de gearresteerde 
  penningen daervooren executabel. 
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1705 
 
 

Schepenen: 
 

Leendert Jansz Claverenvelt 
Jacob Huijbertsz van der Laen 
Cornelis Maertensz van Salen 

Sijmon Leendertsz van der Laen 
en 

Arien Maertensz Goutcade. 
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    Rechtdach, gehouden den XIen  

    maert anno 1705.  
    Present: alle de schepenen. 
 

Van Eijck 

 
Jan van Ravensbergh als in houwelijck hebbende Adriana 

Boot, eenige nagelate dochter ende erfgenaem van Andries 
Boot zaliger, eysscher ende arrestant, contra Sijmon Claesz 
Ruijt, gedaechde en gearresteerde, om betalinge van hondert 
twee en veertich gulden, reste van meerder somme over huer 
van een hoffstede met de daeraen hoorende landerijen,  
gelegen onder Reeuwijck en Swammerdam, respective  
verschenen den 22en februari en 1en meye 1703, vermogens 
de huercedul daervan sijnde.  
Den eysscher concludeert tot decretatie van het gedane 
arrest, wijders tot kennen ofte ontkennen en voorts tot 
condemnatie van „t geëyschte cum expensis en bij provisie 
tot namptissement, tevreden sijnde hij, eysscher, affslach 
te laten strecken „ tgunt den gedaechde bewijsen sal hem 
daerjegens te kompeteren. 
 

Den gedaechde en gearresteerde, in juditio present, bekent de geëyschte 

huerpenningen schuldich te sijn, doch seyt hem daerjegens te 
kompeteren een somme van zeven gulden over een schip misse, „ twelck 
bij hem op de hoffstede bij eysch gemelt, op sijn vertreck is gelaten, 
ende wijders noch een somme van negen en dartich gulden, spruytende 
uyt saecke hij, gedaechde, aen den eysscher heeft gelaten een koe, 
dewelcke bij den eysscher als impostmeester op gelijcke somme wierde 
gepryseert, versouckende hij, gedaechde, de resterende somme te 
betalen in vier termijnen, te weten yder halff jaer een gerecht vierdepart. 

 

Van Eijck voor den eysscher ende arrestant accepteert de confessie van 

schult, versouckt daerop condemnatie cum expensis, sustineert dat de 
voorgemelte gepretendeerde zeven gulden op de geëyschte penningen 
geensints affslach kunnen strecken, seggende wijders te reguarde van 
de voorgemelte negen en dartich gulden, dat in gevalle des 
gedaechdens soonen Gerrit ende Arien Sijmonsz Ruijt met eede 
verclaren de voorszeyde negen en dartich gulden van Wouter Eno niet 
ontfangen te hebben, hij, eysscher, in dien gevalle tevreden is deselve 
somme aen het geëyschte 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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affslach te laten strecken, en sustinerende wijders dat de versochte 
afferminatie zal werden ontseyt, versouckende hierop dispositie van 
desen achtbaren gerechte. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

  van de schult, condemneren den gedaechde en 
  gearresteerde de geëyschte hondert twee en  
  veertich gulden, in den eysch vermelt, aen den 
  eysscher ende arrestant te betalen, d’ een helft 
  op den eersten november deses jaars 1705 en de 
  wederhelft op den eersten meye 1706, midts  
  stellende suffisante cautie ende dat daervan  
  affslach sal strecken, eerst de somme van zeven  
  gulden over een schip misse, ‘ twelck bij hem op 
  de hoffstede op sijn vertreck heeft gelaten, noch 
  een somme van negen en dartich gulden,  
  spruytende uit saecke hij, gedaechde, aen den 
  eysscher heeft gelaten een koe, dewelcke bij 
  den eysscher als impostmeester op gelijcke 
  somme wierde gepriseert, midts des gedaechdens 
  soonen Gerrit en Arien Sijmonsz Ruijt met eede 
  solemneel verclarende de voorszeyde negen en 
  dartich gulden van Wouter Eno zaliger niet 
  ontfangen te hebben, en compenseren de kosten 
  van desen procesen om redenen. 
 

  Compareerde voor de ondergeschreven, schout

  en schepenen van Reeuwijck, Gerrit en Arien  
  Sijmonsz Ruijt, dewelcke met solemnelen eede 
  hebben verclaert de negen en dartich gulden van 
  de koe in „t bovenstaende vonnis vermelt van  
  Wouter Eno zaliger ofte ymandt anders niet 
  ontfangen te hebben, seggende daerop met  
  opgerechte vingeren “Soo waerlijck moste hun 
  Godt Almachtich helpen”.  
  Actum voor Vincent van Eijck, schout, Albert  
  Jansz van Dalen en Hendrick Prins, schepenen in 
  den ambachte van Reeuwijck op den 29en  
  augusti 1706. 
   

  [w.g.] V. van Eijck, 1706 
   Albert Jansen van Dalen 
   Heijndrick Prins 



276  Vierschaarboek 1675-1734 

 

   Rechtdach, gehouden den XVIEN   

   december anno 1705.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpskosten over Reeuwijck, 
eysscher contra Pieter Leendertsz van „t Hout, gedaechde, 
om betalinge van 2 – 12 – 4  over de buerschattinge ofte 
dorpskosten van den jare anno 1704;  
concludeert  mitsdien tot condemnatie en bij provisie  
namptissement cum expensis. 
 

D‟ eysscher, vermits de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault en voor „t proffijt van dien, condemnatie cum expensis. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte twee 
  gulden, twaelff stuyvers, vier penningen in den  
  eysch vermelt aen den eysscher op te leggen en te 
  betalen ende condemneren denselven mede in de 
  kosten van dese processe tot taxatie en moderatie 
  van schepenen. 
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1707 
 
 

Schepenen: 
 

Albert Jansz van Dalen 
Pieter Jansz de Jongh 

Hendrick Prins 
Dirck Ariensz van Claveren 

en 
Joris Jansz Schuijl. 
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   Rechtdach, gehouden den XVEN   junii

   anno 1707.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder van de verpondinge 

over Reeuwijck, in dier qualite eysscher contra Huijch 
Gerritsz Verslooth ende Pieter Leendertsz Vermeul,  getrout 
met Annitje Gerrits Verslooth, kinderen ende erffgenamen 
van Gerrit Jansz Verslooth wedue, gedaechdens, omme 
betalinge van negen en dartigh gulden, veertien stuyvers, 
twaelff penningen over verschene en verloope verpondingen 
van verscheyde achtereenvolgende jaren;  
concludeert mitsdien tot condemnatie ende bij provisie 
namptissement van de voorszeyde somme, cum expensis. 
 

Den eysscher, vermits de non-comparitie van de gedaechdens, 

versouckt het eerste deffault en voor het proffijt van dien 
namptissement van de geëyschte somme. 

 
  Schepenen, vermits de non-comparitie van de 
  gedaechdens, adjudiceren den eysscher het eerste  
  deffault ende condemneren de gedaechdens de 
  negen en dartigh gulden, veertien stuyvers,  
  twaelff penningen in den eysch vermelt aen den 
  eysscher bij provisie te namptiseren onder cautie 
  de restituendo indien ten principale verstaen 
  mochte werden te behooren. 
 

  Compareerde Joris Jansz Schuijl ende verclaerde 

  hemselven te stellen cautionaris voor het vooren- 
  staende vonnis.  
  Actum den XVen  junii anno 1707. 
   

  [w.g.] Jorijs Jansen Schuijl 
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   Rechtdach, gehouden den XXIen    

   december anno 1707.  
   Present: alle de schepenen, dempto  
   Van Claveren en Prins, dewelcke 
   overleden is. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder van de verpondingen 

over Reeuwijck, in dier qualite eysscher contra Pieter  
Leendertsz Vermeul, gedaechde, omme betalinge van 
drie en veertigh gulden, vier stuyvers over verschene  
en verloope verpondingen van verscheyde achtereenvolgende  
jaren;  
concludeert  mitsdien tot condemnatie en bij provisie 
namptissement van de voorszeyde somme, cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt het eerste deffault ende voor het proffijt van dien, 
namptissement van de geëyschte somme. 

 
  Schepenen, vermits de non-comparitie van den 
  gedaechde, adjudiceren den eysscher het eerste  
  deffault ende condemneren den gedaechde de 
  drie en veertigh gulden, vier stuyvers in den  
  eysch vermelt aen den eysscher bij provisie te  
  namptiseren onder cautie de restituendo indien  
  ten principale verstaen mochte werden te 
  behooren. 
 

  Compareerde Joris Jansz Schuijl ende verclaerde 

  hemselven te stellen cautionaris voor het vooren- 
  staende vonnis.  
  Actum den XXIen  december anno 1707. 
 

  [w.g.] Jorijs Jansen Schuijl 
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Denselven schout Van Eijck als gaerder van de  

verpondingen over Reeuwijck, in dier qualite eysscher 
contra Pieter Leendertsz van „t Hout, gedaechde, 
omme betalinge van zeven en dartigh gulden, vier  
stuyvers, vier penningen over verschene en verloope 
verpondingen van verscheyde achtereenvolgende jaren; 
concludeert midtsdien tot condemnatie en bij provisie 
tot namptissement van de voorszeyde somme, cum 
expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt het eerste deffault ende voor het proffijt van dien 
namptissement van de geëyschte somme. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren den eysscher het eerste 
  deffault ende condemneren den gedaechde  de 
  zeven en dartigh gulden, vier stuyvers, vier  
  penningen, in den eysch vermelt, aen den  
  eysscher bij provisie te namptiseren onder cautie 
  de restituendo indien ten principale verstaen 
  mochte werden te behooren. 
 

  Compareerde Joris Jansz Schuijl ende ver- 

  claerde hemselven te stellen cautionaris voor het 
  voorenstaende vonnis.  
  Actum den XXIen december anno  1707. 
   

  [w.g.] Jorijs Jansen Schuijl 
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Jan Jansz Block als huerder van de Groenewegh, 

eysscher contra Jacobus Cornelissz van der Laen, 
gedaechde, als overgenomen hebbende de huere 
van deselve Groenewegh, eerst om betalinge van  
zeven gulden over een jaer huer van den den jare 
1707, alsmede te presteren de huere van den jare 
1708, „ tselve te kennen ofte ontkennen. 
Den eysscher concludeert tot condemnatie van dien 
cum expensis. 
 
 Den gedaechde, in judicio present, versouckt copie. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIen  

   september anno 1708.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout van Reeuwijck, eysscher ende 

arrestant, contra Willem Cornelissz van Leckerlandt, 
overgedaechde, op een tweede citatie. 
 
 

Den eysscher ende arrestant, vermits den overgedaechde geen 

procureur en stelt ofte niet en antwoort, versouckt het tweede deffault 
ende admissie van een overdagingh tot een tweede citatie. 

 

  Schepenen, alsoo den overgedaechde geen  

  procureur en stelt ofte niet en antwoort,  
  adjudiceren den eysscher ende arrestant het  
  tweede deffault ende admissie tot een  
  overdagingh op een darde citatie. 
   

   De buyteweet aengenomen bij Pieter 

   Jansz in der Hooven voor eene  
   gulden, vijff stuyvers. 
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  Aem de edelen achtbare heeren den schout 

  en gerechte van Reeuwijk. 
 

Geeft eerbiediglijck te kennen, Pieter Leendertsz in „t Hout, woonende 

onder U edelachtbares jurisdictie, dat sijn vader, Leendert Claesz in 
„t Hout, disponerende van sijne goederen, hem, suppliant, voor een 
dardepart tot sijn erffgenaem heeft geïnstitueert onder dese stipulatie 
nochtans, dat, na afftreck van een somme van tweehondert guldens en 
noch een somme van vierhondert  en vijftigh guldens mette intresse van 
dien tot voldoeninge van „ tgeen, hij, suppliant, schuldigh was, hij, 
suppliant, van het voorszeyde dardepart niet anders soude strecken als 
de bladeren ende inkomsten en dat den eygendom van dien soude 
komen op sijn kinderen, gelijck zulcx U edelachtbaren uyt het 
geannexeerde testament breeder blijcken kan. „t Is nu zulcx, dat hij, 
suppliant, is belast met vijff kinderen en in dien staet gestelt,  dat hij 
voor deselve de kost en onderhout niet kan winnen, zijnde het inkomen 
van sijne voorszeyde kinderen goederen oock van weynigh belangh als 
het 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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capitael maer drie- a vierhondert gulden sullende belopen, zulcx dat hij, 
suppliant, tot sijn leetwesen van den armen bijgestaen en geholpen sal 
moeten werden, doch aengemerckt de reden en het recht, beyde leeren 
dat ouders (insonderheyt die in soodanigen soberen staet gestelt zijn als 
hij, suppliant) niet gehouden zijn hare kinderen te onderhouden, 
dewelcke selffs hebben „t geen tot haer onderhoud kan verstreckt 
werden, veel min dan, dat een gemeenen armen daertoe soude moeten 
contribueren off met soodanige kinderen belast werden. Soo hadde hij, 
suppliant, aen Jan Aertsz van Rijn ende Claes Jansz Ackersdijck, als 
voochden over sijne gemelde kinderen en derselver goederen, versocht 
dat zijluyden van het voorszeyde capitael van tijt tot tijt aen hem, 
suppliant, sooveel wilden uytreycken als zij tot behoorlijck onderhoud 
van sijne voorszeyde kinderen noodigh souden oordeelen off andersints 
soo veel van „t voorszeyde capitael aen hem, suppliant, uytkeeren, dat 
hij daerdoor in staet konde gestelt werden om een neeringh off yets 
anders bij der hand te nemen teneynde hij sijn huysgesin buyten 
belasting van den armen soude kunnen sustenteren en onderhouden, tot 
alle „ twelcke de voornoemde voochden (als sijn suppliants soberen staet 
wetende en considererende, dat de gemelte kinderen noyt beter nut van 
hare goederen kunnen 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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erlangen als daervan opgevoet ende groot gemaeckt te werden) wel 
genegen sijn (ten welcken eynde zijluyden desen mede hebben 
onderteyckent), dog alvorens daertoe van U edelachtbare gaarne waren 
geauthoriseerd, weshalven hij, suppliant, sigh is keerende tot U 
edelachtbare ootmoedelijck versoekende, dat het U edelachtbare goede 
gelieft zij, de voornoemde voogden te authoriseren om van sijn 
voorszeyde kinderen goederen van tijt tot tijt aen hem, suppliant, soo 
veel te geven als zijluyden tot onderhoud der voorszeyde kinderen 
noodigh oordeelen sullen off andersints soodanigen somme teffens aen 
hem uyt te reycken als zijluyden dienstig oordeelen ende goetvinden 
sullen. 
„t Welck doende etcetera ende was geteyckent: Pieter Leendertse van 
„t Hout, Jan Aertsen van Rijn, Claes Jansen Ackersdijck. 

  
In margine stont geappostilleert: Den schout ende gerechte van 
Reeuwijck, gesien ende geëxamineert hebbende de nevenstaende 
requeste en het versouck van den suppliant daerbij gedaen, midtsgaders 
het advys ende de toestemminge van de voochden daerinne vervat, 
accorderen aen den suppliant sijn versouck en authoriseren 
dienvolgende deselve voochden om van sijn, suppliants, kinderen 
goederen haer door overlijden van hare grootvader opgekomen, sulcx in 
de voorszeyde requeste breeder staet gemelt, van tijt tot tijt aen hem, 
suppliant, soo veel te geven als zijluyden tot onderhout der voorszeyde 
kinderen nodigh oordeelen, sulcx ofte andersints soodanige somme 
teffens aen hem, suppliant, uyt te reycken als zijluyden dienstigh 
oordeelen ende goetvinden zullen. 

 Actum den twaelffden december XVIIC acht.  
  
 Onder stont: Ter ordonnantie van deselve, ende was geteyckent: 
  C. van Eijck. 
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Compareerden voor Vincent van Eijck, schout, Jan Aertsz van Vliet 

ende Pieter Jansz Uijthol, schepenen in den ban ende ambachte van 
Reeuwijck Doe Boudewijnsz Verdoes, dewelcke presenteerde onder 
solemnelen eede te verklaren, dat de koop, cessie ende transport, 
dewelke Jan Aertsz van Leeuwen ten sijnen behoeve wegens soodanige 
gelde, goederen ende effecten als denselven sijn opgecomen ende 
aenbestorven door doode ende overlijden van Cornelis en Aries Dircksz 
de Ronde, heeft verleden ende gepasseert voor den notaris Cornelis 
Sonnevelt ende seeckere getuygen in dato den 27em meye laestleden, is 
deuchdelijck, oprecht ende sonder eenige fraude, en dat hij, comparant, 
de somme van zeshondert gulden in voldoeninge van de voorszeyde 
koop ende transporte aen den voornoemde Jan Aertsz van Leeuwen 
heeft voldaen ende betaelt. 

  
Den comparant heeft den gepresenteerden eedt affgeleyt, present den 
voornoemde schout ende schepenen.  

 Actum den elffden junii 1709. 
 Bij mij present als secretaris, 
 

 [w.g.] V. van Eijck, 1709 
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Compareerde ter secretarye van Reeuwijck Sijmon Aertsz Blonck, 

dewelcke verclaerde, dat dewijl de erffportie van Claes Meessz van de 
Vrijehouff in de respective boedels van Cornelis ende Aris Dircksz de 
Ronde uyt de naem van Jan Gerritsz de Bruijn, in houwelijck hebbende 
Annitje Maertens Braecker, onder de executeurs van de testamenten van 
de voornoemde Cornelis en Aris Dircksz de Ronde, is gearresteert 
geworden tot al sulcken fine als ten dagen dienende bij eysch en 
conclusie nader zal werden uytgedruckt, sichselven te constitueeren 
cautionaris ende borgh als principael de judicatum solvende ofte om het 
gewijsde, „ twelck bij den edelachtbare gerechte van Reeuwijck ten 
voordeelen van den voornoemde De Bruijn ende ten nadeelen van den 
voornoemde Van de Vrijehouff soude mogen werden gewesen, te 
voldoen met de kosten, renunchiërende ten dien eynde de benefitiën 
ordinis et excussionis, alles onder verbandt van sijn persoon ende 
goederen.  

 „t Oirconde geteyckent den elffden junii XVIIC negen. 
 

 [w.g.]  Sijmen Blonck 
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   Rechtdach, gehouden den elffden  

   december 1709.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout , als gaerder en collecteur van 

de buerschattinge ofte dorpskosten over Reeuwijck,  
eysscher contra Leendert Willemsz Randenburgh, om 
betalinge van 4 – 1 – 4 over de buerschattinge ofte 
dorpskosten van den jare 1708;  
concludeert mitsdien tot condemnatie ende bij provisie 
namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermits de non-comparitie van den gedaechde, versoeckt 

deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 
 

  Schepenen, vermits de non-comparitie van den  

  gedaechde, adjudiceren d’ eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte  
  4 – 1 – 4 in den eysch vermelt, aen den eysscher 
  bij provisie op te leggen en te betalen ende 
  condemneren denselven mede in de kosten van  
  desen processe tot taxatie en moderatie van  
  schepenen. 
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1710 
 
 

Schepenen: 
 

Jan Cornelisz Coster 
Pieter Maertensz Goutkade 
Leendert Jansz van Hoorn 
Claes Corsz van der Haes 

en 
Gijsbert Claesz van Leeuwen. 
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   Rechtdach, gehouden den XVIIen  

   december 1710.  
   Present: alle de schepenen. 
 

[DOORGEHAALDE TEKST:] 
 
Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpskosten over 
Reeuwijck, eysscher contra Arien Cornelisz Teeuwen, 
gedaechde, om betalinge van 19 – 10 – 0  over de 
buerschattinge ofte dorpskosten van den jare  
1709; 
concludeert midtsdien tot condemnatie ende bij 
provisie namptissement cum expensis. 
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1711 
 
 

Schepenen: 
 

Claes Corsz van der Haes 
Gijsbert Claesz van Leeuwen 

Jan Jansz Kraen 
Jan Jacobsz Leeman 

en 
Arien Maertensz Goutcade. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIIen  

   december 1711.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout tot Reeuwijck, eysscher contra 

Willem Pietersz de Jongh, gedaechde, om betalinge van  
twee gulden, acht stuyvers over schouboeten van de jaren 
1709 en 1710;  
concludeert midtsdien tot condemnatie en bij provisie  
namptissement, cum expensis. 
 

D‟ eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault en voor  „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte twee 
  gulden, acht stuyvers in den eysch vermelt, aen  
  den eysscher bij provisie op te leggen en te  
  betalen, ende condemneren denselven mede in 
  de kosten van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
 

Denselven schout Van Eijck, eysscher contra Jacob 

Dircksz Heij, gedaechde, om betalinge van eene gulden, 
acht stuyvers over schouboeten van de jaren 1709 en 
1710;  
concludeert midtsdien tot condemnatie en bij provisie  
namptissement etcetera. 
 
  

D‟ eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault en voor  „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte eene 
  gulden, acht stuyvers in den eysch vermelt, aen  
  den eysscher bij provisie op te leggen en te  
  betalen, ende condemneren denselven mede in 
  de kosten van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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1713 
 
 

Schepenen: 
 

Buijen Jacobsz Kraen 
Gerrit Pothoven 

Joris Jansz Schuijl 
Jan Jansz Dul 

en 
Leendert Jansz van der Blom. 
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   Rechtdach, gehouden den XXen  

   december 1713.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpskosten over Reeuwijck, 
eysscher contra Gerrit Leendertsz Keijser, gedaechde, 
omme betalinge van 6 – 9 – 12  over de buerschattinge 
ofte dorpskosten van den jare 1712;   
concludeert midtsdien tot condemnatie en bij provisie  
namptissement, cum expensis. 
 

D‟ eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, versouckt 

deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum expensis. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault 
  ende condemneren den gedaechde de geëyschte  
  ses gulden, negen stuyvers, twaelff penningen in 
  den eysch vermelt, aen den eysscher op te leggen  
  en te betalen, ende condemneren denselven mede  
  in de kosten van desen processe tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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1714 
 
 

Schepenen: 
 

Joris Jansz Schuijl 
Jan Jansz Dul 

Leendert Jansz van der Blom 
Pieter Claesz van der Laen 

en 
Cornelis Bijlant. 
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   Rechtdach, gehouden den XIXen  

   december 1714.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur van 

de buerschattinge ofte dorpskosten over Reeuwijck,  
eysscher contra Jan Jansz de Jongh, gedaechde, om  
betalinge van eene gulden, twee stuyvers, twee penningen 
over de buerschattinge ofte dorpskosten van den jare 1713; 
concludeert midtsdien tot condemnatie en bij provisie 
namptissement cum expensis. 
 

 Den gedaechde bekent de schult, versouckt daervan quytscheldingh. 

 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse 

  van de schult, condemneren den gedaechde de 
  geëyschte eene gulden, twee stuyvers, twee  
  penningen in den eysch vermelt, aen den  
  eysscher op te leggen en te betalen ende con- 
  demneren denselven mede in de kosten tot 
  taxatie en moderatie van schepenen. 
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1715 
 
 

Schepenen: 
 

Pieter Claesz van der Laen 
Cornelis Bijlant 

Cornelis Verkleij 
Jan Jacobsz Leeman 

en 
Dirck Maertensz Goutcade. 
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   Rechtdach, gehouden den XIIIen 

   maert 1715. 
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur  

van de buerschattinge ofte dorpskosten over Reeuwijck, 
eysscher contra Hendrick Dircksz Quiringh, gedaechde, 
omme betalinge van eene gulden, twee stuyvers, twee 
penningen over de buerschattinge ofte dorpskosten van 
den jare 1713;  
concludeert mitsdien tot condemnatie ende bij provisie  
namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „  t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 
  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault en 
  condemneren den gedaechde de geëyschte eene 
  gulden, twee stuyvers, twee penningen in den  
  eysch vermelt, aen den eysscher bij provisie te  
  betalen, en condemneren denselven mede in de 
  kosten tot taxatie en moderatie van schepenen. 



299  Vierschaarboek 1675-1734 

 

1716 
 
 

Schepenen: 
 

Cornelis Bijlant 
Jan Jacobsz Leeman 

Dirck Maertensz Goutcade 
Pieter Leendertz Vermeul 

en 
Sijmon Leendertsz van der Laen. 
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   Rechtdach, gehouden den negenden 

   september 1716.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Timmer 

 

De respective gaerders van de verpondingen etcetera 

over Reeuwijck, arrestanten op een stuck ofte perceel 
hoy- en veenlant,  te verongelden voor drie margen, 
25 roeden, gelegen op het block Voogelesangh onder 
Reeuwijck, streckende ende belent volgens de acte van 
arrest daervan sijnde, toecomende ende daer schuldich 
is voor te verantwoorden Jan Sijmonsz Brouckhuijsen, 
woonende onder de jurisdictie van Swammerdam, 
omme daeraen te verhalen de somme van 32 – 8 – 8   
over verpondingen, margen- en Sparendamsgelden 
etcetera, ende zulcx eysschers contra den voornoemde 
Jan Sijmonsz Brouckhuijsen. 
 

Timmer voor d‟ arrestanten en eysschers, alvoorens eysch te doen, 

versoucken admissie tot het besteden van een buyteweet. 
 

Jan Sijmonsz Brouckhuijsen, in juditio present, hout zich ten principale 

voor gedachvaert, vergunt condemnatie nopende de schult in de clacht 
gemelt, hout hem voor gesommeert en gerenoveert; doet aenwijsinge op 
het gearresteerde lant en renunchieert van de zes dagen. 
 

Timmer voor de arrestanten versouckt decretatie van den gedane 

arreste en wijders op de voorenstaende overgifte condemnatie mette 
kosten. 

 

  Schepenen fiatt decretatie van ‘t gedane arrest en 

  condemnatie op de voorenstaende overgifte  
  mette costen. 
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  Copie 

 

   Aen de achtbare heeren schout 

   en gerechte van Reewijck. 
 

Geeft reverentelijck te kennen, Maria Valck, huysvrouw van Dirck van 

Duijvendijck, hoe dat haer, suppliantes, [man] in den jare 1713 van de 
kamer Rotterdam na Oost-Indiën is gevaren sonder aen de suppliante te 
hebben gelaten procuratie tot het waernemen van het gemeene intrest; 
dat in desen jare 1716 is komen te overlijden Pieternelle van 
Duijvendijck, wedue van Jan Jorisz van „t Hoff, in wiens nagelaten 
boedel sij, suppliante (als met gemeenschap van goederen met haren 
voornoemde man sijnde getrout) uyt hooffden van haren man is 
gerechticht als sijnde aen haer, suppliantes, man niet alleen gelegateert 
een somme van eenhondert gulden, maer oock voor seecker gedeelte tot 
erffgenaem geroepen; ende alsoo  haer, suppliante, door de derecteurs 
van den voorszeyde boedel is tevooren gecomen, dat zijluyden 
directeurs niet alleen de voorszeyde eenhondert gulden, maer oock de 
erffportie aen de suppliante niet en soude voldoen off laten volgen ter 
oorsaecke de suppliante niet en is voorsien van behoorlijcke procuratie; 
dat de suppliante na het vertreck van haren voorszeyde man in de 
kraem is gecomen ende tot huyden toe is blijven suckelen om door de 
werelt te geraecken, het niet redelijck soude sijn, dat de voorszeyde 
hondert gulden en erffportie door andere soude werden gebenificeert, 
als sijnde de suppliante een vrouw van deucht en onbesproocke leven; 
vervolgens de suppliante 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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haer genootsaeckt vindt, zich te keeren tot U edelachtbare, seer 
ootmoedich versoeckende, dat U edelachtbare den suppliante gelieven 
te authoriseren en qualificeeren omme de voorszeyde eenhondert 
gulden uyt handen van de directeurs van den voorszeyde boedel en 
goederen bij de voornoemde wedue Van „t Hoff nagelaten, met de 
verdere mede-erffgenamen te helpen schiften, scheyden en deelen, de 
portie haren man bij de voorszeyde scheydingh sullende werden 
aenbedeelt ende hare quitantie over te nemen en onder haer te slaen; 
oock omme in kas van dispuyt ofte onwillicheyt van ymandt, wie 
„t zoude mogen wesen, alle onwillige door middelen van justitie tot 
„ tgene deselve soude mogen sijn, gehouden te mogen constringeren tot 
dien eynde de saecke voor soodanige gerechten als van nooden soude 
mogen sijn, in rechten waer te nemen, defendeeren en vervolgen ten 
uyteynde toe, met macht om procureurs ad lites en andere te mogen 
aenstellen, mitsgaders oock omme de goederen, roerende en 
onroerende, van de voorszeyde boedel met de verdere mede-
erffgenamen te mogen en connen vercoopen, zooals ten meesten nutten 
bevonden sal werden te behooren, de koopers transport te geven, voor 
namaningh te caveeren en de kooppenningen te mogen ontfangen ende 
van alle „ tselve te verleenen appoinctement in forma, „t welck doende 
etcetera. 
En was geteyckent:  Maria Abrams Valck. 

 
In margine stont: Schout en gerechte van Reeuwijck, gesien ende 
geëxamineert hebbende de nevenstaende requeste, hebben om redenen 
daerinne vervat, de suppliante haer versouck daerbij gedaen, 
geconsenteert ende dienvolgende deselve geauthoriseert ende 
gequalificeert tot alle „t gene bij dese requeste versocht ende daerin 
breder uytgedruckt is. Actum den 14en october 1716.  

  
Onder stont: Ter ordonnantie van schout en gerechte voorszeyd, bij mij, 
secretaris tot Reeuwijck, en was geteyckent: V. van Eijck, 1716. 
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1717 
 
 

Schepenen: 
 

Cornelis Bijlant 
Pieter Leendertsz Vermeul 

Sijmon Leendertsz van der Laen 
Joris Jansz Schuijl 

en 
Claes Claesz Heij. 
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   Rechtdach, gehouden den 31en maert 

   1717.   
   Present: alle de schepenen.  
 

Claes Jacobsz Verduijn, eysscher contra 

Lodewijck Ariensz Hartijser, gedaechde, omme 
betalinge van twintich gulden per reste van koop 
en leverantie van turff, bij hem, gedaechde, van  
den eysscher gecocht, „t selve te kennen ofte  
ontkennen;  
concludeert tot condemnatie van dien cum 
expensis. 
 

Den gedaechde, present, bekent de schult, seyt het selve geen 

koopmansgoet te hebben geweest en presenteert „ tselve bij accoort aff te 
doen. 
 

D‟ eysscher seyt het selve koopmansgoet geweest te hebben en 

versouckt op de bekentenis van de schult condemnatie mette kosten. 

 
  Schepenen, gehoort hebbende van den gedaechde de  

  bekentenis van de schult, condemneren denselven  
  gedaechde aen den eysscher te betalen in plaets van  
  twintich gulden in den eysch vermelt de somme van  
  achtien gulden, tien stuyvers, condemneren denselven  
  gedaechde mede in de kosten van desen processe 
  tot taxatie en moderatie van schepenen. 
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1719 
 
 

Schepenen: 
 

Pieter Jansz Kraen 
Willem Pietersz de Jongh 
Albert Jansz van Dalen 

Pieter Claesz van der Laen 
en 

Cornelis Bijlant. 
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   Rechtdach, gehouden den XIXen april 

   1719.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Den gaerder van de dorpskosten over Sluijpwijck 

van de jaren 1714, 1715 en 1716, in dier qualite 
eysscher contra Maerten Willemsz Ravesteijn, 
gedaechde, om betalinge van vijff gulden, zes 
stuyvers over verloope dorpskosten van de 
voorszeyde jaren volgens de gaerboucken daervan 
sijnde. 
Den eysscher concludeert tot kennen ofte 
ontkennen van „ tselve ende wijders tot condem- 
natie van „t geëyschte cum expensis en bij  
provisie tot namptissement. 
 

Van Eijck voor den eysscher, vermidts de non-comparitie van den 

gedaechde, versouckt deffault en admissie tot een tweede citatie. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher het eerste 
  deffault met admissie tot een tweede citatie. 
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   Rechtdach, gehouden den XXIIIen  

   augustii 1719.  
   Present: alle de schepenen dempto  
   Willem Pietersz de Jongh. 
 

Den gaerder van de dorpskosten over Sluijpwijck van 

de jaren 1714, 1715 en 1716, in dier qualite eysscher, 
contra Maerten Willemsz Ravesteijn, gedaechde, op 
een tweede citatie. 
 

Den gedaechde seyt wel te willen betalen, maer seyt te hooch te staen, 

maer wil wel drie gulden geven. 
 

  Schepenen, gehoort hebbende de bekentenisse  

  van de schult, condemneren den gedaechde de  
  geëyschte vijff gulden, zes stuyvers aen den  
  eysscher op te leggen en te betalen en condem- 
  neren denselven mede in de kosten van desen 
  processe tot taxatie en moderatie van schepenen. 
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   Rechtdach, gehouden den XXen  

   december 1719.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder ende collecteur 

van de buerschattinge ofte dorpskosten over Reeuwijck, 
eysscher contra Hendrick Dircksz Quiringh, gedaechde, 
omme betalinge van eene gulden, eene stuyver, acht 
penningen over de buerschattinge ofte dorpskosten van  
den jare 1718;  
concludeert midtsdien tot condemnatie ende bij provisie  
namptissement, cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien condemnatie cum 
expensis. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffault en 
  condemneeren den gedaechde de geëyschte eene 
  gulden, eene stuyver, acht penningen aen den 
  eysscher bij provisie te betalen, en condemneren  
  denselven mede in de kosten tot taxatie en 
  moderatie van schepenen. 
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1721 
 
 

Schepenen: 
 

Joris Jansz Schuijl 
Jacob Huijbertsz van der Laen 

Jan Ariensz de Jonge 
Pieter Leendertsz Vermeul 

en 
Saers Anthonisz Schijff. 
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 Copie 

 

  Aen de edelachtbare heeren de heeren schout 

  en schepenen van Reeuwijck. 
 

Geeft met schuldige eerbiedigheyt te kennen Hendrick Jansz van der 

Neut en Pieter Claesz van de Vrijehouff, hoe dat sij, supplianten, bij den 
testamente van Sijmon Aertsz Blonck, in sijn leven brootbacker aen de 
Reeuwijcxe brugge sijn aengestelt tot voochden over desselffs 
minderjarige erffgenamen ende administrateurs der selver goederen, 
alsmede oock noch tot administrateurs over de goederen van Hendrick 
Aertsz Blonck, volgens den geannexeerde testamente; en dewijl bij 
denselven testamente wel geordonneert is, dat de goederen dewelcke 
den voornoemde Sijmon Aertsz Blonck metterdoot soude komen te 
ontruymen ende naer te laten onder sijn erffgenamen mosten werden 
verdeelt sonder dat deselve mochten werden verkocht, zoo is „t nu 
sulcx, dat de naergelatene goederen van denselven Sijmon Aertsz 
Blonck volgens desselffs testamentaire dispositie onder sijn erffgenamen 
sijn verdeelt en dat van deselve goederen aen Hendrick Aertsz Blonck te 
beurte is gevallen en aenbedeelt een huys en erve met de bepotinge 
ende beplantinge daerop staende, staende ende gelegen aen de 
Reeuwijcxe brugge voornoemt, en aen het minderjarige naergelate kint 
van Ingetje Aerts Blonck twee parceelen lants, beyde mede 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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leggende onder Reeuwijck; doch alsoo het voorszeyde huis een backerij 
is en derhalven aen het selve huys door brant als andersints groote 
schade soude komen konnen en dat van de landerijen groote en sware 
lasten betaelt moeten werden; en om al het selve te verhoeden en voor te 
komen, soo sijn supplianten te raden geworden om het gemelte huys en 
erve midtsgaders de twee parceelen landt te vercoopen en dewijl zij 
supplianten bevinden, dat haer bij denselven testamente geene meerder 
macht en wert gegeven als van surrogatie en niet om eenige vaste 
goederen te vercoopen, soo keeren zij, supplianten, haer tot U 
edelachtbare ootmoedelijck versoeckende, dat U edelachtbare goede 
gelieft te zijn van haer, supplianten, bij desen te authoriseren om het 
voorszeyde huys en erve met den aencleven van dien alsmede de twee 
parceelen landt in „t openbaer te mogen vercoopen ende te gelde te 
maecken op verdere approbatie van U edelachtbare, „t welck doende 
etcetera. 
En was geteyckent: Heijndrick Janse van der Neut, Pieter Klase 
Vrijehouff.  
 

In margine stont: Schout en gerechte van Reeuwijck, gesien ende 

geëxamineert hebbende de nevenstaende requeste, hebben het versouck 
daerbij gedaen geconsenteert en dienvolgende de supplianten 
geauthoriseert om het huys en erve midtsgaders de twee parceelen landt 
in den requeste breeder gemelt in „t openbaer te mogen vercoopen ende 
te gelde maecken, doch op verdere approbatie van schout en gerechte 
voornoemt.  Actum den 16en junii 1721.  
Onder stont: Ter ordonnantie van deselve, en was geteyckent: V. van 
Eijck, 1721. 
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1722 
 
 

Schepenen: 
 

Pieter Leendertsz Vermeul 
Saers Anthonisz Schijff 

Claes Arentsz van der Linde 
Maerten Pietersz Trimp 

en 
Jan Gijsbertsz Gravesteijn. 
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   Rechtdag, gehouden op maandag 

   den 30en september 1722.  
   Present: alle de schepenen dempto  
   Claes Ariense van der Linden. 

Van der Beest 

 
Cornelis Janse Verstael, arrestant op alle soodanige  

somma van penningen als onder Jan Cornelisse Coster 
gearresteert en onder den heer Vincent van Eijck, 
schout en secretaris alhier, bij gemelde Jan Cornelisse 
Coster sijn geconsigneert;  
concludeert tot decretatie van „t gedane arrest ten  
uyteynde van de zaak, met admissie tot het besteeden 
van een gerechtelijke buyteweet, cum expensis. 
 

Van der Beest voor den arrestant versoekt decretatie van het gedane 

arrest en admissie tot het besteden van een gerechtelijke buyteweet aen 
de erffgenamen van Trijntje Huijgen van Cats, in haer leven wedue van 
Jan Pieterse Verstaal. 

  Schepenen decreteren het gedaene arrest en  

  admitteren een gerechtelijke buyteweet. 
 

  Aen Jannitje Huijgen van Cats, wedue van Pieter  

  Claesse Zaal, woonende onder Alphen, besteed  
  een gerechtelijke buyteweet, aengenomen bij 
  Boudewijn van der Beest, schout tot Waddinx- 
  veen, uyt lieffde. 
 

  Item noch een buytenweet besteet aan Huijch 

  Hagense van Cats voor hemselven en nog als 
  procuratie hebbende van sijn suster Maria  
  Hagens van Cats, woonende in de Mijje onder  
  Bodegraven, aengenomen bij denselven als  
  vooren. 
 

  Nog een buytenweet besteet aan Pieter Hagense

  van Cats, woonende in Teckoop; item aen Jasper
  Hagense van Cats, woonende onder Nieukoop; 
  item aen Hendrick Hagense van Cats onder 
  Willis; item aen Leendert Janse de Jong onder  
  Swammerdam; item aen Arij Joosten Twaelff- 
  hoven, getrout met Marritje Jans de Jong, mede 
  woonende onder Swammerdam; item aen 
  Waallich Huijgen Schalckwijck, getrout met  
  Annitje Jans de Jong, woonende onder IJselsteijn; 
  item aen Gerrit Cornelisse Kraen, getrouwt met 
  Neeltje 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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  Jans de Jong voor hemselven en nog als voogd 
  over het naergelate weeskind van Trijntje Jans 
  de Jong, woonende onder Aarlanderveen; item 
  aen Leendert Cornelisse Verhoorn, getrouwt met 
  Jannitje Jans de Jong, woonende onder  
  Kouderkerck, dewelke alle aengenomen zijn bij
  denselven Van der Beest uyt lieffde. 
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 Copie 

 

   Aen de edelachtbare heeren schout  

   ende gerechten van Reeuwijck. 
 

Geeft met schuldige eerbiedicheyt te kennen, Sijmon Jansz Coster, 

woonende aen de Karnemelckslooth buyten de stadt Gouda, hoe dat 
Sijmon Aertsz Blonck, disponerende van sijne tijdelijcke goederen, bij 
sijne testamentaire dispositie, gepasseert voor den notaris Cornelis van 
Eijck en seeckere getuygen binnen dese stadt, tot sijn mede-erffgenaem 
voor het dardepart in sijn nalatenschap heeft geïnstitueert sijn, 
suppliantes, minderjarige dochter Neeltje Sijmons Coster, out over de 
twaelff jaren, geprocrëert bij Ingetje Aerts Blonck; dat oock bij hetselve 
testament tot voochden over de minderjarige erffgenamen en 
administrateurs van derselver goederen sijn gestelt Hendrick Jansz van 
der Neut, woonende tot Alphen, ende Pieter Claesz van de Vrijehoef, 
woonende tot Boschkoop, alles volgens den testamente ten desen annex. 
„t Is nu sulcx, dat de voornoemde sijne, suppliantes, dochter voor haer 
dardepart off portie wel is aenbedeelt seeckere goederen, bestaende in 
landerijen nevens een seeckere somme gelts volgens het uytwijsen van 
den inventaris bij de respective administrateurs gemaeckt, doch bij hem, 
suppliant, onbekent de juste portie en waerde van dien; ende alsoo hij, 
suppliant, een man is van een geringe en 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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en soberen staet ende midtsdien tot onderstant van sijn voorszeyde 
dochter ten hoochsten de behulpsame hant van nooden is hebbende, 
ende hij, suppliant, geen ander middel is wetende om sijn voorszeyde 
dochter van behoorlijck onderhout te voorsien als daertoe te 
employeren die interesse en incomsten, dewelcke jaerlijcx van het 
voorszeyde capitael ofte haer portie sullen worden ontfangen, soo is hij, 
suppliant, genootsaeckt geworden hem te keeren tot U edelachtbare 
ootmoedich en onderdanichlijck versoeckende, dat U edelachtbare 
goede geliefte zij, de voorszeyde voochden te ordonneren ende te 
gelasten aen hem, suppliant, tot alimentatie van sijn voorszeyde dochter 
uyt te keeren ende te late volgen de alreede verschenen ende noch te 
verschijne jaerlijcxe intressen en provenuen van het voorszeyde capitael 
totdat het gemelde kint tot haer mondiger dage off huwelijcken state zal 
sijn gecomen, „t welck doende etcetera. 

 Onder stont: Voor den suppliant, en was geteyckent: G. Pijper. 
 

In margine stont:  Schout en gerechte van Reeuwijck, gesien en 

geëxamineert hebbende de nevenstaende requeste, hebben als voorens 
daerop te disponeren, „ tselve gestelt in handen van de voochden 
daerinne genoemt, om haer schriftelijck bericht en consideratiën daer op 
te geven. Actum den 30en september 1722.  
Onder stont: Ter ordonnantie van deselve bij mij als secretaris, en was 
geteyckent: V. van Eijck. 

 

Noch stont in margine: D‟ ondergeschreve voochden, gesien ende 

geëxamineert hebbende het nevenstaende request en het opgemelte 
appoinctement, dienen ingevolge van het selve van hare schriftelijcke 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
 
 



317  Vierschaarboek 1675-1734 

 

bericht en consideratiën, dat haer, ondergeschreven, wel bewust is van 
de geringe en soberen staet van den suppliant ende midtsdien, dat U 
edelachtbare den suppliant soude kunnen accorderen sijn versoeck en 
ons, ondergeschreven, ordonneren de jaerlijcxe revenuen en intressen 
van de portie van het gemelte kint uyt te keeren, midts dat wij, 
ondergeschreven, daeraff mochten koopen sodanige wolle en linde 
kleederen, als wij oordeelen hetselve kint van tijt tot tijt nodich te 
hebben en dat hetselve onder ons opsicht op een behoorlijck ambacht 
mocht werden bestelt en dat de oncosten mede daerop vallende bij ons 
uyt de jaerlijcxe revenuen mocht werden voldaen, doch refereren ons 
niettemin aen U edelachtbare gewoone discretie. Actum Gouda den 22en 
october 1722, en was geteyckent: Heijndr. van der Neut, Pieter Klaase 
Vrijenhoeff. 

 

Noch stont in margine: Schout en gerechte van Reeuwijck, gesien en 

geëxamineert hebbende de voorenstaende requeste midtsgaders het 
schriftelijck bericht en consideratiën van de voochden en 
administrateurs daerinne gemelt in margine van deselve requeste 
gestelt, ordonneren en authoriseren deselve voochden en 
administrateurs omme uyt de jaerlijcx intressen en reveneus van de 
erffportie in den voorenstaende requeste breeder gementioneert, voor 
het weeskint daerin genoemt te koopen soodanige wolle en linne 
kleederen als deselve voochden en administrateurs noodich oordeelen 
sullen, midtsgaders om uyt de voorszeyde intressen ende reveneus  het 
voorszeyde weeskint te laten leeren alsulcken hantwerck off 
hanteringen als zijluyden tot welsijn van  
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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„t  selve dienstich oordeelen sullen; en soo bovendien van de voorszeyde 
intressen en reveneus jaerlijcx yet mochte overschieten, „ tselve 
overschot aen den suppliant Sijmon Jansz Coster uyt te keeren tot 
alimentatie ende onderhout van het voorszeyde weeskint. Actum den 
eersten februarii 1723. 
Onder stont: Ter ordonnantie van deselve bij mij als secretaris, en was 
geteyckent: V. van Eijck, 1723. 
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1724 
 
 

Schepenen: 
 

Joris Jansz Schuijl 
Cornelis Bijlant 

Arien Jansz Biesenaer 
Pieter Leendertsz Vermeul 

en 
Willem Willemsz Ham. 
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   Rechtdach, gehouden den achtsten 

   maert 1724.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de bede ofte dorpskosten over Reeuwijck, eysscher 
contra Sijmon Jansz Verrijn, gedaechde, omme 
betalinge van acht gulden, dartien stuyvers, acht 
penningen over de bede ofte dorpskosten van den 
jare 1722;  
concludeert midtsdien tot condemnatie ende bij  
provisie namptissement, cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt deffault en voor „t proffijt van dien namptissement. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher deffaulr  
  voor ‘t proffijt van dien ende condemneren den 
  gedaechde de geëyschte acht gulden, dartien 
  stuyvers, acht penningen aen den eyscher bij 
  provisie te namptisseren onder cautie de  
  restituendo indien ten principale sulcx mochte 
  werden bevonden. 
 

  Compareerde Cornelis Bijlant ende verclaerde 

  hemselven te stellen cautionaris voor het vooren-
  staende vonnis. Actum den 8en maert 1724. 
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   Rechtdach, gehouden den 12en  

   december 1725.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de bede ofte dorpskosten over Reeuwijck, eysscher 
contra Hendrick Huijsman, gedaechde, om betalinge 
van eene gulden, veertien penningen over de bede ofte 
dorpskosten van den jare 1724;  
concludeert midtsdien tot condemnatie ende bij provisie 
nampitssement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt diffault en voor „t proffijt van dien namptissement. 
  

   Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

   gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t eerste 
   deffault en voor ‘t proffijt van dien condemneren
  den gedaechde de geëyschte eene gulden, veertien  
   penningen aen den eysscher bij provisie te  
   namptiseren onder cautie de restituendo indien ten  
   principale sulcx mochte werden bevonden. 
 

   Compareerde Cornelis Bijlant ende bekende  

   hemselven te stellen cautionaris voor het vooren- 
   staende vonnis. Actum den 12en december 1725. 
 

   [w.g.]  C. Bijlant, 1725 
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   Rechtdacht gehouden den 20en  

   december 1724.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Vincent van Eijck, schout, als gaerder en collecteur 

van de bede ofte dorpskosten over Reeuwijck, eysscher, 
contra Sijmon Jansz Verrijn, gedaechde, om betalinge 
van negen gulden, vijff stuyvers over de bede ofte 
dorpskosten van den jare 1723;  
concludeert midtsdien tot condemnatie ende bij provisie 
namptissement cum expensis. 
 

Den eysscher, vermidts de non-comparitie van den gedaechde, 

versouckt diffault en voor „t proffijt van dien namptissement. 
 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van de 

  gedaechde, adjudiceren den eysscher ‘t eerste  
  deffault en voor ‘t proffijt van dien condemneren 
  den gedaechde de geëyschte negen gulden, 
  vijff stuyvers aen den eysscher bij provisie te 
  namptiseren onder cautie de restituendo indien 
  ten principale sulcx mochte werden bevonden. 
 

  Compareerde Cornelis Bijlant ende bekende 

  hemselven cautionaris voor het voorenstaende 
  vonnis. Actum den 20en december 1724. 
 

  [w.g.]  C. Bijlant, 1724 
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1727 
 
 

Schepenen: 
 

Pieter Leendertsz Vermeul 
Joris Jansz Schuijl 

Jacob van Heijningen 
Claes Corsz van der Haes 

en 
Jan Claesz van Eijck. 
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   Regtdag, gehouden den 16e april 

   1727.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Pro deo 

 
Neeltje Pieters Verwijn, weduwe van Jan Claasse 

Boer, woonende onder Bodegraven, als moeder en 
conjuncta persona ende nog als gestelde testamen- 
taire voogdesse over haren minderjarigen zoon Claas 
Jansse Boer, bij den voornoemde haren man aan haar 
verwekt, volgens testament, gepasseert voor den  
notaris Adriaan de Kedts en zekere getuygen in dato 
den 25en julii 1724 en bij den voornoemde haren man 
metter dood bekragtigt, in die voorszeyde respective 
qualiteyten, eysscherce contra Jacob den Boer,  
wonende onder de jurisdictie van Reeuwijck, gedaechde. 
 

D‟ eysschersse dede conform de waarheyt zeggen, dat wijlen Aaltje 

Claasse Boer, zuster van wijlen haren overleeden man Jan Claasse Boer, 
gewoont hebbende tot Stolwijk en aldaar in „t begin van den jare 1725 ab 
intestato zijnde overleeden, haar eysscherces voornoemde minderjarige 
zoon is geworden mede-erfgenaam ab intestato van deselve zijne 
vaderlijke moeye, zonder dat tot de voogdije en administratie over de 
erfportie van den voornoemde haren zoon iemand wettiglijk is 
aangestelt of gequalificeert geworden of eenige weeskamer haars 
wetens ooyt doenmaels is opgekomen of gevigileert; dat het den 
gedaechdens in dezen heeft konnen gelusten van zig als tutor en voogt 
over dezelve erfportie van haar voornoemde minderjarige zoon te 
gesseeren en te gedragen en te doen en verrigten, buyten alle twijfel 
„ tgunt het regt komt te vereysschen, gelijk den zelven mede eenige 
goederen en effecten tot dezelve erfportie van haar voornoemde 
minderjarige zoon behoorende, heeft onder zig geslaagen , ook zonder 
eenig weeten veel min concurrentie van de eysscherce in haar 
voorszeyde qualiteit als moeder en conjuncta persona en als 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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testamentaire voogdesse over den zelven haren zoon bij testament van 
haar voornoemde man aangestelt als mede zonder eenigen staat en 
inventaris, reekening, schifting, scheyding of verdeyling te hebben 
geëxhibeert off gezien en nog veel minder de eysscherce de voorszeyde 
goederen tot de zelve erfportie behoorende, nogte zelfs de jaarlijkse 
revenuen van dien te hebben overgegeeven, zooals nogtans na regten 
wel hadde behoort; waaromme de eysscherce na minnelijke 
interpellatiën genootsaakt is geworden de weg van justitie in te slaan en 
den gedaechde voor deze agtbare vierschaar te dagvaarden; mitswelke 
en andere reedenen (desnoods) nader te deduceeren, eysch doende, 
concludeerde, dat den gedaechde bij vonnisse zal werden 
gecondemneert aan de eysscherce in hare voorszeyde qualiteyten over 
te leeveren behoorlijken staat en inventaris ofwel copie authentycq van 
dien, van den boedel en goederen bij de voornoemde Aaltje Claasse 
Boer metterdood ontruymt ende nagelaaten, mitsgaders van de 
reekening en opgevolgde schifting, scheyding en verdeeling van den 
voorszeyde boedel, ende dat denzelven wijders zal werden 
gecondemneert aan de eysscherce in qualiteyten bovengemelt, over te 
leeveren alle zodanige goederen en effecten, geene uytgezondert, als tot 
de voorszeyde erfportie van haar voornoemde minderjarige zoon 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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zijn behoorende ende bij hem, gedaechde (zig pro tutore gesseerende) 
zijn aangevaart ende onder hem geslagen; ende wijders aan de 
eysscherce in hare voorszeyde respective qualiteyten te doen behoorlijke 
rekening, bewijs en reliqua van de vrugten, baten en profijten van 
dezelve goederen en erfportie, gepercipieert ende genooten hadden 
konnen worden sedert het overlijden van de voornoemde Aaltje Claas 
Boer tot de effectueele en dadelijke overleeveringe van dezelve 
goederen toe, tot welke effectueele en dadelijke overleeveringe de 
eysscherce, in qualite voorszeyd, is contendeerende, cum expensis, ten 
minsten bij provisie tot overleevering van de voorszeyde inventaris, 
reekening en scheyding als ook dat bij provisie de voorszeyde goederen, 
die hij, gedaechde, zelfs heeft bekent te hebben ontfangen, zullen 
worden gebragt in dezen regthuyze en aldaar gepositeert tot nader 
dispositie ofte tot anderen, etcera. 

 

 Den gedaechde versoek copie uyt den eysch. 

 

Zwanenburgh voor de eysscherce exhibeerd in judicio de acte pro deo 

van de geregte van Bodegraven en leverd aan de gedaechde in judicio 
copie uyt den eysch. 
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   Rechtdach, gehouden den 14en  

   januarii 1728.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Timmer 

 
Vincent van Eijck, schout alhier, in dier qualiteyt  

arrestant op den persoon van Arien Loodewijcksz 
Hartijser, woondende onder de jurisdictie van  
Sluijpwijck, en sulcx eysscher contra 
den gemelden Arien Lodewijcksz Hartijser,  
gearresteerde overgedaechde onder dese jurisdictie. 
 

Den arrestant en eysscher concludeert eerstelijck tot decretatie van 

„t voorszeyde gedane arrest, dat wijders den gearresteerde gedaechde 
sal werden gecondemneert aen den eysscher in sijn voorszeyde 
qualiteyt te betalen een boete van tien gulden ter saecke hij, 
gearresteerde en gedaechde, zich niet ontsien heeft op maendach van 
Reeuwijcxe kermis, sijnde geweest den 6en october 1727 op den dorpe 
van Sluijpwijck, doch onder de jurisdictie van Reeuwijck met opset en 
boosheyt den persoon van Arien Harmensz van Vlaerdingen te geven 
een vuyst- off hantslach voor sijn hooft, direct strijdende jegens het 
tweede articul van de keure, daervan sijnde, cum expensis, ofte tot 
anderen, etcetera. 

 

Timmer voor den eysscher, vermidts de non-comparitie van den 

gearresteerde, versouckt het eerste deffault en voor „t proffijt van dien 
decretatie van „t gedane arrest. 

 

  Schepenen, vermidts de non-comparitie van den  

  gearresteerde en gedaechde, verleenen het eerste 
  deffault en voor ‘t proffijt van dien decreteren het 
  gedane arrest. 



328  Vierschaarboek 1675-1734 

 

   Rechtdach, gehouden den  

   vierden februarii 1728.  
   Present: alle de schepenen. 
 

Timmer 

 

Vincent van Eijck, eysscher contra Pieter Ariensz 

Langevelt, huyrder van sijn, eysschers, hoffstede en 
landen, gelegen onder dese jurisdictie, gedaechde. 
 

Den eysscher concludeert, dat den gedaechde sal werden 

gecondemneert aen den eysscher te betalen de somme van hondert 
dartien gulden off sooveel min ofte meerder als bij desen achtbare 
gerechte zal werden gearbitreert over ende ter saecken van vergoedinge 
van schade en andere, die den eysscher door toedoen van den 
gedaechde als huerder der gemelte hoffstede en landen heeft gehadt en 
geleden volgens notitie daervan geformeert, cum expensis ofte tot 
anderen etcetera. 

 

Pijper voor den gedaechde met denselven in judicio present, versouckt, 

behoudens exceptie en defensie, copie uyt den eys en dien 
onvermindert heeren commissarissen. 

 

Timmer voor den eysscher consenteert in „t versoeck van copie uyt den 

eys midtsgaders in „t verdere versoeck. 
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1729 
 
 

Schepenen: 
 

Pieter Leendertsz Vermeul 
Jacob van Heijningen 

Claes Corsz van der Haas 
Anthonij van Leusde 

en 
Maerten Pietersz Trimp. 
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 Copie 

 

  Aen de edelagtbare heeren schout en schepenen

  van Reeuwijck. 
 

Geven met verschuldige eerbiedicheyt te kennen Jan Willemsz Vure 

ende Willem Willemsz Ham als voochden over de drie nagelatene 
minderjarige kinderen van Jacob Willemsz Ham, als een met name 
Maria Jacobs Ham, in sijn eerder houwelijck verweckt bij Willemina 
Jacobs Verschoor, en twee, genaemt Willem en Cornelis Jacobsz Ham, 
verweckt in sijn tweede huwelijck bij Cornelia Jans Snouck; dat de 
supplianten met ende benevens Jan Cornelisz Voorn als in huwelijck 
hebbende de voornoemde Cornelia Jans Snouck, op den 24en februarii 
deses jaers 1729 voor den notaris Andries Timmer en seeckere getuygen 
binnen de stadt Gouda hebben gepasseert seeckere acte van uytkoop, 
nopende der voorszeyder kinderen vaderlijcke goederen en oock noch 
nopende het voorszeyde voorkints moederlijcke legitime portie en 
uytseth, doch niet anders ten opsichte der voorszeyde minderjarige 
kinderen als op approbatie van U edelachtbare; derhalven versouckende 
de supplianten, dat U achtbare de voorszeyde acte van uytkoop gelieve 
te approberen en voor goet te keuren, „t welck doende etcetera. 

 Onder stond: Voor de supplianten, en was geteyckent: A. Timmer. 
 

In margine stont: Schout en schepenen van Reeuwijck, gesien en 

geëxamineert hebbende de nevenstaende requeste, midtsgaders de acte 
van uytcoop daerbij gemelt, hebben deselve uytcoop geapprobeert, 
gelijck deselve approberen bij desen. Actum den eersten maart 1729. 
Onder stont: Ter ordonnantie van deselve, en was geteyckent: V. van 
Eijck, 1729. 



331  Vierschaarboek 1675-1734 

 

  Aen de agtbare heeren schout en schepenen van 

  Reewijk. 
 

Geven reverentelijk te kennen, Paulus Korsse van der Haas en Dirk 

Janse van der Haas, dat Claas Korsse van der Haas bij zijne 
testamentaire dispositie, gepasseert voor den notaris Hendrik van 
Heuven en zekere getuygen in dato den 17e september 1729 (bij dewelke 
hij zijn minderjarig nakind Grietje Claas van der Haas voor de helft 
hadde geïnstitueert ende nog met zeker praelegaat gehonoreert) ook 
heeft gemaakt zekere voorsieninge met relatie tot de voogdije over 
deselve zijne minderjarige dogter, en dat hij daartoe heeft gesteld en 
geëligeert de personen van den eersten suppliant en van Steven 
Leendertse, mitsgaders tot medevoogdesse sijne laatste huysvrouw 
Anna Cornelis Schoonderwoert, met magt van surrogatie; dog dat 
vermits de vrijwillige afstand van den gemelde Steven Leendertsz door 
den voornoemde Paulus Korsse van der Haas in plaatse van den 
gemelde Steven Leendertse is gesurrogeert den tweeden suppliant Dirk 
Janse van der Haas en dat vervolgens de supplianten in qualite als 
aangestelde en gesurrogeerde voogden respective over de voornoemde 
hare pupille Grietje Claas van der Haas, wel hebben getragt omme  
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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met de voornoemde Anna Cornelis Schoonderwoert, nagelate weduwe 
van den voornoemde Claas Korsse van der Haas, en die met denzelven 
gemeens boedel gezeeten heeft te komen tot een behoorlijke schiftinge, 
scheydinge en deyling van den voornoemde gemeenen boedel, dog dat 
deselve sulx continueel is declareerende; dat bovendien de supplianten 
in qualite voorszeyd als voogden alleen geregtigt sijn volgens den 
voornoemde testamente omme onder haar te hebben en te houden zeker 
legaat van vijffhondert gulden aan de gemelde Grietje Claas van der 
Haas gemaakt, teneynde en tot die tijd toe als bij het voorszeyde 
testament breeder gemeld is en dat de voornoemde Anna Cornelis 
Schoonderwoert daartoe al mede niet te brengen is, rede waaromme de 
supplianten in qualite voorszeyd dan zullen genoodsaakt sijn omme het 
interest van de voornoemde hare minderjarige judicieelijk tegen de 
voornoemde Anna Cornelis Schoonderwoert te vervolgen, dog dewijl 
de supplianten zulx niet gaarne souden doen als op voorgaande 
authorisatie van desen agtbare geregte en bovendien ook vereyst en 
gerecipieert is, dat alvoorens werde geobtineert veniam agendi, vermits 
de gemelde weduwe de moeder is van der supplianten pupille, zoo 
keeren sij, supplianten, zig in hunne voornoemde qualiteyt tot Uw 
agtbare reverentelijk verzoekende, dat het Uw agtbare gelieven mag de 
supplianten te authoriseren omme het interest van de voornoemde 
hunne pupille met 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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den eersten judicieelijk te sustineeren en hetselve ten uyteynde toe te 
vervolgen, tegen de voornoemde Anna Cornelis Schoonderwoert, 
derzelver moeder, en bovendien aan de supplianten in hunne 
voorszeyde qualiteyt te verleenen veniam agendi. 
Onder stond: Dit doende & was getekent: Paulus van der Haas, Dirk 
Janse van der Haas. 

 

  Appoinctement op ‘t voorszeyde request 

 
  Schepenen van Reewijk, gesien ende geëxami- 

  neert hebbende den inhoude deser geannexeerde 
  requeste bij Paulus Korssen van der Haas en Dirk 
  Janse van der Haas, in hunne qualiteyt aan  
  henlieden gepresenteert ende op alles gelet  
  hebbende daarop in deesen eenigsints te letten 
  stond, accordeeren de supplianten hunne  
  versoeken daarbij gedaan, authoriseren dien- 
  volgende deselve supplianten in hunne qualiteyt   
  omme het interest van haar pupille Grietje Claas 
  van der Haas tegen desselfs moeder Anna  
  Cornelis Schoonderwoert, weduwe van Claas 
  Korsse van der Haas, metten eersten judicieelijk 
  te mogen sustineeren en ten uyt- 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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  eynde toe te vervolgen en verleenen bovendien 
  aan deselve supplianten in hunne qualiteyt ten 
  dien eynde veniam agendi. Actum in het regthuys  
  van Reewijk. Present: Pieter Leendertse Vermeul, 
  Jacob van Heijningen en Anthonij van Leusden, 
  schepenen aldaar, op den 21e november 1729. 
  Onder stond: In kennisse van mij in absentie van 
  den secretaris, was getekend: H. van Eijck. 
 
   
 
 

  Op de requeste, gepresenteert bij Hendrick van  

  Heuven, notaris binnen de stadt Gouda,  
  versoekende om als procureur voor de vierschaer 
  van Reeuwijk te mogen occuperen en postuleren 
  is desselfs versoek bij schepenen van Reeuwijk 
  (den schout absent zijnde) geaccordeert en  
  toegestaen, op den 25e november 1729. 
  Present: Pieter Leendertsz Vermeul, Jacob van  
  Heijningen, Anthonij van Leusden en Maarten 
  Pietersz Trimp, schepenen. 
  Bij absentie van den secretaris, in kennisse van 
  mij. 
 

 [w.g.] H. van Eijck 
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   Regtdag, gehouden op 

zaturdag den  
   25en november 1729. 
 

Timmer 

 

Maarten Pieterse Trimp als in huwelijk hebbende Annetje  

Claas van der Haas, item Paulus Korsse van der Haas en 
Dirk Jansse van der Haas, de eerste als aangestelt en de 
laatste als gesurrogeert sijnde in plaatse van Steven  
Leendertse tot voogden over Grietje Claas van der Haas, 
welke voornoemde Annetje Claas van der Haas en Grietje 
Claas van der Haas beyden zijn nagelaten dogters en  
eenige erfgenamen van Claas Corsse van der Haas, de 
eerste in zijn eerder huwelijk verwekt bij Neeltje Cornelis 
Berkel en de laatste bij Anna Cornelis Schoonderwoert,  
ende nog de gemelde twee voogden als ten desen speciaal 
geauthoriseerd bij desen agtbaare geregte en van deselve 
geobtineerd hebbende veniam agendi, in die voorszeyde 
respective qualiteyten eyssers ter eenre, op ende jegens 
de gemelde Anna Cornelis Schoonderwoert, weduwe van 
Claas Corsse van der Haas, gedaegdesse, ter andere zijde. 
 

Timmer voor de eyssers, dient van eys en concludeerd als in geschrifte. 

 

De gedaegdesse en excipiënte, in judicio present, legt over haer 

antwoort van recusatie. 
 

 Timmer versoekt daarvan copie. 

 

  Schepenen vinden goet, dat, alvorens in dese  

  sake verder voort geprocedeert werde, parthijen  
  voor henlieden sullen compareren ten fine van 
  accoort op vrijdag den 2e november 1729. 
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Maarten Pieterse Trimp als in huwelijk hebbende Annetje  

Claas van der Haas, item Paulus Korssen van der Haas en 
Dirk Jansse van der Haas, de eerste als aangesteld en de 
laatste als gesurrogeert zijnde in plaatse van Steven  
Leendertse tot voogden over Grietje Claas van der Haas, 
welke voornoemde Annetje Claas van der Haas en Grietje 
Claas van der Haas beyden sijn nagelate dogters en  
eenige erfgenamen van Claas Korssen van der Haas, de 
eerste in sijn eerder huwelijk verwekt bij Neeltje Cornelis 
Berkel en de laatste bij Anna Cornelis Schoonderwoert,  
ende nog de gemelde twee voogden als ten desen speciaal 
geauthoriseerd bij desen agtbare geregte en van deselve 
geobtineerd hebbende veniam agendi, in die voorszeyde 
respective qualiteyten eyssers ter eenre, op ende jegens 
de gemelde Anna Cornelis Schoonderwoert, weduwe van 
Claas Korssen van der Haas, gedaegdesse, ter andere sijde. 
 

Timmer voor de eyssers dede zeggen, dat Claas Korssen van der Haas, 

vader van de huysvrouw van de eersten 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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eysser en van de pupille van de tweede eysschers, bij zijne testamentaire 
dispositie, gepasseert voor den notaris Hendrik van Heuven en zekere 
getuygen op den 17en september 1729, heeft geïnstitueert tot zijne eenige 
ende universele erfgenamen zijne gemelde twee kinderen, ieder voor de 
geregte helfte; dat hij de gedaegdesse vooraf heeft gemaakt zeker legaat 
ten beloope van een hondert en vijftig gulden met bijvoeging, dat 
hetselve aan haar zoude moeten werden overgegeven binnen den tijd 
van ses weken, ongetwijffelt in dat vertrouwen, dat de gedaegdesse het 
daarheenen zoude hebben gedirigeert, dat sijne geïnstitueerde 
erfgenamen ofte derselver representanten al voor die tijd onder haar 
zouden hebben gehad de helft van den gemeenen boedel en 
nalatenschap, waarin hij met haar zittende was, tot faciliteering van 
welke scheyding hij, testateur, bij zijn gemelde testament ook eenige 
voorziening gemaakt heeft, waarover de gedaegdesse zig geensints 
heeft te beklagen, dog dat de gedaegdesse onaangesien alle moeytens 
door de eyssers aangewend omme tot een finale schifting, scheyding en 
verdeyling te mogen geraken, tot nog toe daartoe niet en is te brengen 
geweest, en ook onaangesien de voornoemde Claas Korssen van der 
Haas nu al op den 27en september 1729 is overleden, dat zij, 
gedaegdesse, integendeel op den voornoemde gemeenen boedel blijft 
zitten met voorgeeving van het zelve nog lang te willen doen en dat zij 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
 
 



338  Vierschaarboek 1675-1734 

 

in dier voegen de eyssers in qualite voorszeyd het hunne komt te 
onthouden en particulierlijk ook aan haar eyge dogter het praelegaat 
van vijffhondert gulden, hetwelke aan deselve bij het voornoemde 
testament besprooken is, met begeerte dat hetzelve onder de voogden 
zoude  moeten blijven berusten; 
mits welke en andere redenen (is „t nood) nader te allegeeren de 
voornoemde procureur in den name als boven, eys doende, 
concludeerde dat de gedaegdesse sal werden gecondemneert ten 
overstaan van heeren commissarissen uyt desen agtbare geregte met de 
eyssers in hunne voorszeyde qualiteyten te treeden en te procedeeren 
tot schifting, scheyding en verdeyling van den gemeenen boedel van 
den voornoemde Claas Korssen van der Haas en van haar gedaegdesse, 
op den voet van den inventaris door haar, gedaegdesse, daarvan 
geformeert en aan de eyssers overgelevert, en wijders aan de eyssers in 
hunne voornoemde qualiteyt over te geven en te laten volgen, de 
geregte helfte van dien, zoals deselve bevonden sal werden aan de 
eyssers te competeren, tevreden zijnde, omme sig in het doen van de 
voornoemde scheydinge 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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te reguleeren na het voorszeyde testament van den voornoemde Claas 
Korssen van der Haas en aan de gedaegdesse over te geven uyt de helft, 
dewelke de eyssers in dier voegen competeren en geworden zal, het 
voorszeyde legaat van een hondert en vijfftig gulden aan haar, 
gedaegdesse, bij het voorszeyde testament besprooken;  
en uyt de name van de tweede eyssers nog alleen eys doende, 
concludeerde, dat de gedaegdesse zal werden gecondemneert te 
gehengen en gedoogen, dat uyt de voorszeyde eene helfte onder de 
tweede eyssers in hunne voornoemde qualiteyt van voogden, alleen 
blijve berusten het praelegaat van vijffhondert guldens aan de 
voornoemde Grietje Claas van der Haas bij het gemelde testament 
gemaekt, tot derselver mondigen dage ofte eerder huwelijken state toe, 
mitsgaders de intressen dewelke daarop zullen verloopen, 
ongepraejudicieert nogtans en blijvende in sijn geheel hetgunt 
dienaangaande verder bij het voornoemde testament geordonneert is, 
dog dit alles behoudens hun, eyssers, regt van debat jegens den 
voornoemde inventaris en „t regt om van de gedaegdesse, de 
deugdelijkheyd der selver onder eede af te vorderen, makende op alles 
wel expresselijk eys van kosten ofte tot anderen, etcetera. 
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Anna Cornelis Schoonderwoert, weduwe van  

Claas Korssen van der Haas, gedaegdesse en 
excipiënte, ter eenre, contra Maarten Pieterse 
Trimp, als in huwelijk hebbende Annetje Claas  
van der Haas, item Paulus Korssen van der Haas 
en Dirk Janse van der Haas, de eerste als aange- 
stelde en de laatste als gesurrogeert zijnde in 
plaatse van Steven Leendertse, tot voogden over 
Grietje Claas van der Haas, welke voornoemde 
Annetje Claas van der Haas en Grietje Claas van 
der Haas beyden zijn naargelaten dogters en  
eenige erffgenamen van Klaas Korssen van der 
Haas, de eerste in zijn eerder huwelijk verwekt  
bij Neeltje Cornelis Berkel en de laatste bij de 
voornoemde Anna Cornelis Schoonderwoert,  
ende nogh de gemelde twee voogden als ten 
dezen speciaal geauthoriseert bij dezen agtbare 
geregte en van dezelfe geobtineert hebbende  
veniam agendi, in die voorszeyde respective 
qualiteyten, eyssers en geëxcipieerdens, ter 
andere zijde. 
 

De gedaegdesse, in judicio praesent, excipieerende, dede zeggen, dat 

zij, gedaegdesse, haar persoon nogte deze zaken, over welke zij door de 
respective eyssers is geciteert, niet kan onderwerpen aan de judicature 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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van de heeren schepenen van Reeuwijk, „ tgunt de eyssers niet onbewust 
heeft kunnen zijn, gemerkt dat de eerste eysser, Maarten Pieterse Trimp, 
mede schepen, partije in lite in desen, geensints geadmitteert kan 
worden; dat Pieter Leendertse Vermeul is bloedverwant van den eerste 
eysser, bestaande denselven eysser binnen de sesde graad, in welken 
graad verboden is het officie van regter te mogen exerceren; dat Jacob 
van Heijningen is geweest deposant in deze zake, waarover ten dezen 
zal moeten werden geligiteert en nader als getuygen zal dienen te 
worden gehoort; om welke redenen zij, gedaegdesse en excipiënte 
vermeynt na regten gefondeert te zijn te konnen recuseren, gelijk als 
recuseert wel uytdrukkelijk een yder, in „t bijsonder van de voornoemde 
heeren schepenen, om niet als regters in dezen te fungeeren, Maarten 
Pietersz Trimp als parthije, Pieter Leendertse Vermeul als bloedverwant 
en Jacob van Heijningen als deposant, om welke voorszeyde 
geallegueerde redenen dan deze zake door heeren schepenen van 
Reeuwijk, niet kan nog behoorde te werden getermineert ofte 
gedecideert, aangesien de meeste heeren scheepenen, selfs allen deselve,  
exempt Anthonij van Leusden, die alleen als scheepen komt te resteeren 
(Claas Korssen van der Haas, medeschepen, nu overleden sijnde) ten 
desen zijn gerecuseert; derhalven de kennisseneminge dezer zaken 
behoorde te werden gedemandeert aan den hogen regter 
hieraanvolgende; betuygende zij gedaegdesse niet calumnieuselijk in 
dezen 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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te handelen, maar integendeel te blijven behouden alle schuldige 
eerbiedigheyt en onderwerpinge aan deze vierschaar in anderen zake, 
die haar, gedaegdesse, mogten overkomen; 
mits welke en andere redenen, nader te deduceren, de gedaegdesse ende 
excipiënte concludeert ten fine van niet ontfankelijk ende tot absolutie 
van deeze instantie ende dat deze zake, mitsgaders partijen (behoudens 
de eerwaardigheyd van dezen edelagtbare geregte) om redenen 
voorszeyd ter eerste instantie zal werden gerenvoyeert ad superiorem 
judicem ofte hoger regter, namentlijk voor den edele Hove van Holland, 
makende in cas van contradictie, eys van kosten ofte tot anderen, 
etcetera. 
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Compareerde voor ons, schout en schepenen van Reeuwijck, Anna 

Cornelis Schoonderwoert, wedue van Claes Corsz van der Haas, ende 
heeft onder solemneelen eede verclaert, dat den staet en inventaris van 
den boedel ende goederen bij haer en den voornoemden haren man in 
gemeenschap beseten ende door denselven haren overleden man voor 
de helfte metter doot ontruymt en nagelaten en welcken staat en 
inventaris naer „t overlijden van den gemelten haren man is gemaeckt 
en opgegeven en bij haer geteyckent op den 20en october 1729, is 
deuchdelijck en oprecht sonder dat zij (hares wetens) yets 
achtergehouden ofte verswegen heeft, soo waerlijck moste haer Godt 
Almachtich helpen. 
Actum voor Vincent van Eijck, schout, Jacob van Heijningen ende 
Anthonij van Leusden, schepenen in den ambachte van Reeuwijck op 
den zevenden januarii XVIC dartich. 

 

 [w.g.] V. van Eijck, 1730 
  Jacop van Heijninge 
  Antonij van Leusden 
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  Regtdag op den 5e september 1732. 

 

Timmer 

 

Margareta Gijsina Spoor, vrouw van mr David van 

Eversdijk, als bij acte van verbaal tusschen henluyden 
opgeregt ende gesloten voor heeren commissarissen 
van den Hove van Holland op den 28e junii 1730,  
gequalificeert tot de administratie en regeeringe van 
haar eygen goedreen, requirante en eysserce, contra 
Pieter van Tol en Maartje van Rhee, egteluyden,  
gerequireerdens en gedaegdens van getuygenisse 
der waarheyd te geven en te responderen op zodanige 
vraagpoincten als van wegens de eysserce aan de  
gedaegdens sullen werden voorgehouden, bij refuys 
concludeert de eysserce tot condemnatie van dien  
cum expensis of tot anderen etcetera. 
 

De gedaegdens  in judicio present, zijn bereyt getuygenis der waarheyd 

te geven. 
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Schepenen d‟ anno 1733: 
 
 

Pieter Leendertsz Vermeul 
Jacob van Heyningen 

Maarten Pietersz Trimp 
Jan Dirksz van Klaveren 

Aart Jansz van Eyck. 
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 Aan de edelagtbare heeren schout en schepenen 

 van Reeuwijk. 
 

Geven met schuldige eerbiedigheyd te kennen Johannes Timmers en Jan 

de Ridder, oudoom en oom respective ende zulcx naaste bloedvrinden 
van „ s moeders zijde van Grietje Claas van der Haas, eenige nagelaten 
minderjarige kind en erfgenaam van Anna Cornelis Schoonderwoert, in 
eerder huwelijk verwekt bij Claas Corssen van der Haas, en 
dienvolgende in die qualiteyt voogden over de voornoemde Grietje 
Claas van der Haas, breder in „t accord ten deeze annex gemeld, alles  
met uytsluytinge van de heeren schout, burgemeesteren, schepenen en 
weesmannen van Reeuwijk; dat zij, supplianten, in derselver qualiteyt 
met ende benevens Harmanus van Vlaardingen, weduenaar van deselve 
Anna Cornelis Schoonderwoert, tot voorkominge van allen dispuyten en 
processen op den 27e en 28e mey 1733 voor den notaris Hendrik van 
Heuven en sekere getuygen tot Gouda hebben aangegaan zeker accord  
of conventie over de nalatenschap van Arien Harmense van  
Vlaardingen, vader van de gemelde Harmanus van Vlaardingen, breder 
daarbij gemelt 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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dog niet anders als ten regarde van de voornoemde minderjarige Grietje 
Claas van der Haas op approbatie van U edelagtbare, waaromme de 
supplianten haar bij desen addresseren aan deselve onderdaniglijk 
versoekende, dat U edelagtbare het voornoemde accoord ten regarde 
van de voorszeyde minderjarige gelieven te approberen ende te 
aggreëren. 
Onder stond: „t Welk doende, en lager stond: Voor de supplianten, was 
getekent: H. v. Heuven. 
 
 

Op huyden den 27 en 28e meij 1733 compareerden voor mij, Hendrik 

van Heuven, openbaar notaris bij den edele Hove van Holland 
geadmitteert, binnen de stad Gouda residerende, ter presentie van de 
getuygen naargenoemt: Johannes Timmers, wonende tot Rotterdam, en 
Jan de Ridder, wonende tot IJsselmonde, oudoom en oom respectivelijk 
ende sulx naaste bloedverwanten van „ s moeders zijde van Grietje Claas 
van der Haas, eenige nagelaten minderjarigen kind en erffgenaam van 
Anna Cornelis Schoonderwoert, aan haar in eerder huwelijk verwekt bij 
Claas Corssen van der Haas en dienvolgende in die qualiteyt aan haar 
gedefereert de voogdije en administratie over de persoon en goederen 
van de voornoemde Grietje Claas van der Haas, in gevolge van zekere 
geclausuleerde periode ten dienaangaande, geïnsereert in de 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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huwelijkse voorwaarden bij de voornoemde Anna Cornelis 
Schoonderwoert voor banden van derselver huwelijk met hare tweede en 
laatste man Hermanus van Vlaardingen geërigeert en gepasseert voor 
mij, notaris, en sekere getuygen, alhier tot Gouda  in dato den 24e april 
1732, in die qualiteyt ter eenre, en den voornoemde Harmanus van 
Vlaardingen, weduenaar van deselve Anna Cornelis Schoonderwoert, 
wonende aan de Reeuwijksebrug ter andere zijde; te kennen gevende de 
respective comparanten, dat den tweeden comparant den Hermanus 
van Vlaardingen en Anna Cornelis Schoonderwoert voor de 
solemnisatie en voltrekking van derselver toekoment huwelijk, 
regulerende haar pactum antenupsiale ofte huwelijkse voorwaarden bij 
denselven wel uytdrukkelijk hebben geconditioneert en bevoorwaart 
onder anderen, dat sij, toekomende conthoralen, tot subsidiën en 
onderstand van haar voorgenomene huwelijk souden in- en aanbrengen 
alle hunne goederen soo meubile als immeubile als sij eenigsints waren 
hebbende, geene uytgesondert en waarvan ten wederseyden souden 
werden gemaakt behoorlijke staten en inventarissen bij hun beyden te 
onderteykenen en agter de gemelde huwelijkse voorwaarden 
uytgedrukt, dewelke van sodanigen kragt en waarden souden werden 
gehouden alsof deselve in gemelde huwelijkse voorwaarden waren 
geïnsereert; dat wijders tusschen de toekomende conthoralen geene de 
minste gemeenschap van goederen sijn soude als werdende deselve op 
het kragtigste uytgesloten 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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dat de winsten, staande huwelijk te vallen, halff ende halff souden 
werden verdeelt; dat voorts erffenissen ende versterffenisse, die, 
staande huwelijk, quamen te vallen, te weten aan de sijde van den 
toekomende bruydegom meede voor winsten souden werden gerekent; 
dat vervolgens sij, toekomende conthoralen met seclusie van de heeren 
schout, burgermeesteren, schepenen en weesmannen van Reeuwijk en 
alle andere oppervoogden elders, waar ook haarlieder sterfhuys mogten 
komen te vallen ofte eenige goederen gelegen souden sijn, hadden 
genomineert ende aangestelt tot voogden over hunne na te latene 
minderjarige kind of kinderen en wel particulier sij, toekomende bruyd, 
over haar voordogter, de voornoemde Grietje Claas van der Haas en tot 
administrateurs over derselver goederen de twee naaste bloedvrinden 
van deselve hare dogter van „ s moeders sijde, sijnde de eerste 
comparanten in desen, en dat met sodanigen ampele magt als in 
gemelde huwelijkse voorwaarden breder staat uytgedrukt; 
dat staande huwelijk is voorgevallen, dat Arien Harmense van 
Vlaardingen, vader van den comparant op de 20e maart 1733 tot 
Sluijpwijk is komen te overlijden, nalatende tot sijn eenige en 
geïnstitueerde erfgenamen sijn soon Jan van Vlaardingen, dog alleenlijk 
in sijne simpele en naakte legitime portie en sijne verdere overige 
kinderen 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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met namen Gerrit van Vlaardingen, Sara van Vlaardingen, huysvrouw 
van Pieter Hoornweg, Hermanus van Vlaardingen voornoemt en de 
nagelatene kinderen van Neeltje van Vlaardingen, in huwelijk verwekt 
bij Arij de Bruijn, en „t verdere sijner nalatenschap ider in der selver 
filiale portie, volgens sijn testamentaire dispositie, gepasseert voor mij, 
notaris, en getuygen in dato den 13e october 1732; 
dat de voornoemde Anna Cornelis Schoonderwoert op den 7e april 1733 
voorschreve huwelijkse voorwaarden metter dood hebbende 
geconfirmeert, heeft nagelaten tot haar eenige erfgenaam ab intestato de 
voornoemde haare dogter Grietje Claas van der Haas, sonder eenige 
kind of kinderen in haar tweede huwelijk bij den comparant ter andere 
sijde te hebben verwekt; 
dat dienvolgende de voornoemde Anna Cornelis Schoonderwoert en nu 
na desselfs overlijden, Grietje Claas van der Haas, haar eenige nagelaten 
dogter en universele erfgenaam in haar overleden moeder plaatse uyt 
kragte van de voornoemde huwelijkse voorwaarden voor de helfte in de 
filiale portie, den comparant ter andere sijde door het overlijden van 
den voornoemden Arien Harmensz van Vlaardingen, desselfs vader, 
opgekomen is geregtigt geworden; 
dat sij, comparanten ter eenre, tot vermijdinge en voorkominge van alle 
disputen en processen, die in tijd en wijlen mogten komen te ontstaan 
over de nalatenschap van de voornoemde Arien Harmensz van 
Vlaardingen, ter sake dat den voornoemde Jan van Vlaardingen, 
broeder van den comparant ter andere sijde quam te sustineren wegens 
sijne moederlijke nalatenschap door desselfs, nu overledene, vader nog 
niet voldaan en betaalt te sijn 
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particulier mede ter sake, dat den comparant ter andere sijde met en 
benevens de verdere erfgenamen van den voornoemden Arien 
Harmensz van Vlaardingen wel soude inclineren ten regarde van den 
voornoemde Jan van Vlaardingen alleenlijk in sijne legitime portie door 
sijne vader geïnstitueert eenige consideratie te gebruyken om daardoor 
alle oneenigheden en verschillen, die onder broeders en susters behoren 
te werden geweest voor te komen; 
dat sij comparanten derhalven gesamentlijk hadde geresolveert, dog 
alleenlijk sij, comparanten ter eenre, op volgende approbatie van heeren 
schout en schepenen van Reeuwijk voornoemt, met den anderen over 
de voornoemde filiale portie, den comparant, met en benevens de 
voornoemde Grietje Claas van der Haas uyt kragte van de voornoemde 
huwelijkse voorwaarden competerende in de nalatenschap van de 
gemelde Arien Harmense van Vlaardingen te accorderen, gelijk sij 
deeden bij desen in deser voegen: 
dat sij comparanten ter eenre in hunne voornoemde qualiteyt sullen 
afstand doen van alle regt en aantaal, die de voornoemde Grietje Claas 
van der Haas op de voornoemde nalatenschap van Arien Harmense van 
Vlaardingen is competerende, gelijk sij, comparanten, ter eenre dan ook 
verklaarden dog op approbatie als voren aan den comparant ter andere 
sijde te hebben gecedeert ende overgeven alle het regt, aantaal ofte 
opsprake, die deselve haar pupil op de voornoemde nalatenschap uyt 
hoofde als vooren heeft gehad, met magt om met desselfs opgekomene 
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erfportie, soo en in dier voegen te handelen als met sijn vrijen eygen 
goederen, renunciërende sij, comparanten, in derselve qualite  daarvan 
bij desen, sonder eenige reserve; 
dat hij, comparants ter andere sijde, in voldoeninge van de voornoemde 
afstand en gedane cessie aan de comparanten ter eenre in hun qualite 
eens sal uytkeren ende betalen een somme van driehondert vijf en 
twintig gulden, te voldoen voor den 1e mey 1734, dog sonder eenige 
intrest, des sal den comprant ter andere zijde, gehouden sijn gelijk hij 
ook aanneemt voor de voornoemde somme te stellen suffisante cautie 
ten genoegen van de comparanten ter eenre, alles onder verband als na 
regten. 
Aldus gedaan en gepasseert ter presentie van Maarten Jan Lonus Kip en 
Jan Schravelaar als getuygen. De minute deses is behoorlijk getekent. 
Onder stond: Quad attestor, was getekent: H. v. Heuven, notaris. 

 
 

  Appoinctement op ‘t voorszeyde request 

   
  Schout en schepenen van Reeuwijk, gesien ende 
  geëxamineert hebbende de geannexeerde  
  requeste van Johannes Timmers en Jan de  
  Ridder als voogden van ‘ s moeders sijde over 
  Grietje Klaas van der Haas, nagelatene minder- 
  jarige dogter van Anna Cornelis Schoonderwoert,
  geprocreërt bij Klaas Korsz van der Haas,  
  mitsgaders het accoord tusschen deselve  
  voogden 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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  ter eenre en Hermanus van Vlaardingen,  
  weduwenaar van de voornoemde Anna Cornelis 
  Schoonderwoert, ter anderen zijde, wegens de 
  portie erffenis in den nagelaten boedel van Arien
  Harmensz van Vlaardingen, aangegaan ende 
  gepasseert voor Hendrik van Heuven, notaris  
  binnen Gouda met getuygen op den 27e en 28e  
  deser maant mey, hebben het versoek bij de 
  voorszeyde requeste gedaan, geaccordeert ende 
  dienvolgende het gemelde accoord (voor sooveel 
  de voornoemde minderjarige aangaat) geappro- 
  beert, gelijk het selve geapprobeert wert bij desen. 
  Actum den 30e mey 1733, present den gesubsti- 
  tueerde schout en alle de schepenen.  
  Onder stond: Ter ordonnatie van deselve, was 
  getekent H. van Eijck, gesubstitueerde secretaris. 
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  Regtdag op den 13e januari 1734. 

  Present: schout en alle de schepenen. 
 

Johannes Timmers en Jan de Ridder als 

voogden over Grietje Claas van der Haes, 
eenige nagelaten dogter ende erfgename 
ab intestato van Anna Cornelis Schoonder- 
woert, in haar leven weduwe van Claes 
Korssen van der Haes, in dier qualite 
eyssers, contra Jan Willemse Vermeulen, 
wonende onder de jurisdictie van Rewijk, 
gedaegde, omme betalinge van een hondert  
gulden met de intressen van dezelve jegens 
vijf percento sedert den 25e julii 1733 tot  
den dag der aflossinge toe, vermogens de 
obligatie in dato den 21e julii 1729 daervan 
sijnde. 
De eyssers in hun voornoemde qualiteyt  
concludeert tot kennen ofte ontkennen,  
wijders tot condemnatie van „t geëyschte 
cum expensis en bij provisie tot 
namptissement, en dit alles ongeprejudi- 
cieert haer, eyssers, verderen regt en actie, 
die zij in tijt en wijlen bij wanbetalinge of 
onvermogen van den gedaegde genootzaekt 
zouden zijn te entameren op ende jegens  
Maria Claes Hoflant en Maertje Willems 
Vermeul als zig in voornoemde obligatie  
geconstitueert hebbende als borg. 
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Jan Willemse Vermeul, gedaagde in conventie en 

eysser in reconventie, contra Johannes Timmers 
en Jan de Ridder, voogden over Grietje Klaas van 
der Haas, naargelatene dogter en eenige erfgenaam 
van Anna Cornelis Schoonderwoert,  in haar leven 
weduwe van Klaas Korse van der Haas, eysser in 
conventie en verweerder in reconventie. 
 

Den gedaagde in conventie, zonder te advoueeren de qualiteyt, die de 

eyssers haar selven sijn adscribeerende, alvoorens te antwoorden in 
conventie of eysch te doen in reconventie, versogte cautie van de kosten 
mitsgaders voor de reconventie, met verkiesinge van domicilium citandi 
et executandi binnen desen ambagte ende zonder preyudicie van 
hetselve versoek, en dien onvermindert, doende eysch in reconventie 
omme betalinge van een somma van sestig gulden, eene stuyver, salve 
justo calculo, die de voornoemde Anna Cornelis Schoonderwoert of nu 
haaren erfgenaam, aan hem is verschuld wegens verdiend arbeytsloon, 
leverantie van zooijen, zant, koemisse en aarde, verschot en bewaren 
van haar huys volgens aantekening en overgeleverde rekening; 
concluderende tot kennen off ontkennen ten minsten bonam fidem 
agnoscendo, wijders tot condemnatie van „t geëyschte cum expensis en 
bij provisie tot namptissement, presenteerende de deugdelijkheyt van 
sijne aantekening (is „t noot) met eede te sterken; 
ende in conventie versogte alvorens visie en (is „t nood) copie van 
soodanige bescheyden, waarbij blijkt dat de eyssers in „ tselve cas zijn 
aangestelt tot voogden over Grietje Klaas van der Haas off dat sij, zijnde 
de naaste bloedvrinden van haar moeders zijde, tot de voogdije nut en 
bequaam alsmede expressie of de weeskamer is gececludeert ofte niet 
ende deselve niet gececludeert zijnde, versogte visie van de acte 
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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waarbij de eyssers door die van de weeskamer tot het entameeren deser 
proceduuren zijn geauthoriseerd ende in supppositie, dat het selve door 
de eyssers den regter genoeg sal konnen weesen geverifieert en onder 
beneficie van hetselve versoek, doende in conventie presentatie mits dat 
het geëyste in conventie; verklaarde tevreden te zijn aan de eyssers in 
„ tselve cas op te leggen ende te betaalen de somme van een hondert 
gulden met de intressen van dien jegens vijff percento in „t jaar sedert den 
25e julii 1735 tot den dag van de presentatie van de aflossinge toe, 
sustineerende met die billikke en satisfactoire presentatie te konnen 
volstaan; bij refuys en onder benificie van deselve presentatie antwoorde 
in conventie, concludeerde ten fine van verders ofte anders niet 
ontfankelijk en bij ordine, dat de eyssers in „ tselve cas haren verderen 
ofte anderen eysch en conclusie op ende jegens den gedaagde gedaan en 
genomen sal werden ontzeyd, cum expensis ofte tot anderen etcetera, en 
dat er voor de eyssers in conventie geen andere provisie en vald. 
 

Den gedaegde, in judicio present, sonder te advoueeren de qualiteyt, 

die de eyssers haar zijn aschribeerende, versocht cautie voor de kosten 
mitsgaders voor de reconventie met electie van domicilium citandi et 
executandi en dien onverminderd, doed eys, concludeerd en versoekt 
provisie in reconventie, mitsgaders versoek en dien onverminderd doed 
presentatie en antwoord in conventie, alles provit inschriptis, waarvan 
aan den procureur Van Heuven copie is gecommuniceerd. 
 

Van Heuven voor de eyssers segt ongehouden te zijn cautie voor de 

kosten te stellen, aangesien de eyssers in haare qualiteyt ofte wel 
derselver pupil uyt wiens hoofde alhier geagerd word, vaste goederen 
onder de jurisdictie van desen edelagtbare geregte zijn berustende, 
verkiest domicilium citandi et executanit ten huyse van den geregtsbode 
alhier, wijders antwoordende in reconventie, onkent ter goeder trouwe 
wel expresselijk eenige penningen aan den gedaegde schuldig te zijn, 
wegens pretens verdiend arbeytsloon ofte andersints; concludeerd 
mitsdien ten fine van niet-ontfankelijk en bij ordine, dat den eysser in 
reconventie en gedaegde in conventie sijn eysch en conclusie in 
reconventie gedaan en genoomen 
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zal werden ontseyd cum expensis of tot andere etceta, en sustineerd, 
datter voor den eyssers in reconventie geen provisie vald en in 
conventie persisteeren de eyssers voor replicq als bij eys. 

 

Den gedaegde, in judicio present, persisteert bij zijne gedaane versoek 

van cautie voor de kosten, aangesien de eyssers in haar pretense 
qualiteyt de vaste goederen, dewelke zij voorgeven onder dese 
jurisdictie te zijn geleegen alle dagen kunnen verkoopen en also illusoir 
maaken het vonnis bij desen edelagtbare geregte te wijsen, persisteert 
meede bij zijn versoek om te hebben visie en, is „t nood, copie van de 
bescheyden, waarbij blijkt de eyssers in conventie zijn aangesteld tot 
voogden over Grietje Klaas van der Haas off dat zij zijn de naaste 
bloedvrienden van „ s moeders zijde als meede expresselijk de 
weeskamer is gesecludeerd en zoo neen, visie van de acte waarbij 
deselve door de weeskaamer tot het entameren deser proceduuren zijn 
geauthoriseerd, sustineerd ongehouden te zijn verder te procedeeren 
sonder dat aan „t  selve versoek zal wesen voldaan, makende in cas van 
debat meede eys van kosten van desen incidente. 

 

  Schepenen van Reeuwijk hebben op de overgifte  

  van partijen wederzijts, nadat alvoorens door de  
  voogden over Grietje Klaas van der Haes was  
  versogt en geoptineerd consent van desen  
  agtbare geregte om de sake te mogen verblijven, 
  hebben voor uytspraak verklaard soo als deselve 
  doen bij dese, dat Jan Willemse Vermeul,  
  gedaegde in conventie en eysser in reconventie 
  aan de  voogden in hunne qualiteyt, eyssers in 
  conventie en verweerders in reconventie, sal  
  voldoen en betaalen en aflossen de obligatie bij 
  eys in conventie gemeld ter somme van een  
  honderd gulden met de intresse daarop  
  verloopen tot dato deses, mits hem in afslag 
  sal strecken een som van veertig gulden in 
  voldoening van zijnen eys in reconventie 
  hiervooren gemeld, compenseeren de kosten  
  van desen om redenen, haarlieden agtbaren 
  daartoe moveerende. Actum den 13e januari 1734. 
  In kennisse van mij, secretaris, 
 

  [w.g.] D. van Beke 
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 Aen de edelagtbare heeren schout en schepenen

 van Reeuwijk. 
 

Geeft met behoorlijke reverentie te kennen Klaas Willemsz Heij en Arij 

Klaase van der Laan, dat sij, supplianten, zijn de naaste bloedvrinden 
van wijlen Emmigje Klaas van der Laan, in huwelijk gehad hebbende 
Jan Ariense van Leeuwen, deser wereld alhier overleden sonder in 
opsigte van haare naarlaatenschap, voogden te hebben gesteld, sijnde de 
weeskamer bij haar testament gesecludeerd, dog dat mits haar 
overlijden daarinne bij representatie tot erfgenaam succedeeren de 
minderjarige kinderen van wijle Hendrik Klaase van der Laan zaliger;  
keerende derhalve zij, supplianten, sig tot U edelachtbare, versoekende 
daarover twee voogden te willen eligeeren en aan te stellen. „t Welck  
doende etcetera, voor de supplianten, en geteekent, Willem Trimp, bode. 

 

  „t Appoinctement luyd aldus: 

    
  Die van de geregte van Reeuwijk, gesien ende 

  geexamineerd hebbende dese requeste ende 
  bijlaagen, hebben tot voogden over de minder- 
  jaarige erfgenaamen van Emmigje Klaes van der 
  Laen gesteld ende geëligeerd de twee supplianten 
  in desen, namentlijk  Klaas Willemsz Heij en 
  Arij Klaase van der Laan., onder verband als na  
  regten. Actum den 19e jannuari 1734. 
  Onder stond: In kennisse van mij, secretaris 
  (en getekend) D. van Beke. 
 


