
Regesten Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 

 

 

#001  Sebastiaen Lenaertsz eist een kwitantie van de verkoop van de boedel 
van Jan Vassen, timmerman 

 

#002 Heemraden veroordelen de weduwe van Huygo Adriaensz en haar 
zoon Sebastiaen Pietersz bij verstek om de volgende rechtdag te 
verschijnen 

 

#003 Lenaert Lenaertsz timmerman bekent 38 caroligulden schuldig te zijn 
aan Lenaert Arensz 

 

#004 Vop Dircxsz verkoopt landbouwgewas, koeien, een ploeg en eggen aan 
Cornelis van der Hoech, procuratiehouder van Jaspar Jacquet en  
Maria Bol zijn vrouw 

 

#005 Maritgen Pietersdr, weduwe van Adriaen Gillesz, schipper uit Oud-
Beyerland machtigt Jacob van den Anckere, procureur voor het Hof van 
Holland om te zweren dat zij haar schuld aan Dirck Cornelisz Gluver en 
Coomen Thoenisz wonende aan de Stoukensdyck zo spoedig mogelijk 
zal voldoen 

 

#006 Jan Harmensz machtigt schout en schepenen van Laag-Blokland om 
ten behoeve van hun kinderen de nalatenschap te verkopen van Aert 
Jansz en Metgen Harmensdr uit Maasbommel 

 

#007 Testament van Walburch Momtsdr weduwe van Johan Meynen, kok 
van mevrouw De Merode Pieters 

 

#008 Damas Jansz en de erfgenamen Pietertje Cornelisdr eisen 900 
caroligulden van Jan Jorisz.wegens de verkoop van land 

 

#009 A. van Winderbeek, rentmeester van de heer Van Merode gelast schout 
en heemraden van Oost-IJsselmonde om gewas en vee van Cornelis 
Symonsz te Smitsland in beslag te nemen 



#010 Pieter Zegersz, gerechtsbode dagvaardt Leendert Francken, 
timmerman om rekenschap af te leggen van diens rentebrief van 12 
pond ’s jaars ten bate van de heer Van Merode. 

 

#011 Lenert Lenertsz, timmerman verbindt zijn huis en land ter voldoening 
van zijn achterstallige rente aan de heer Van Merode 

 

#012 Heemraden veroordelen Damas Jansz de helft van 13 morgen land te 
leveren aan Jan Jorisz en deze laatste om de 304 caroligulden te 
betalen 

 Kerkmeester Adriaen Aertsz Hacke vraagt schout en heemraden 
uitlegging van de onwillige betalers van kerkland 

 

#013 Maerten Arensz, brouwer in De Druyff te Rotterdam eist van Leendert 
Vrancken, timmerman, 23 pond, 9 stuivers wegens gehaalde bieren 

 

#014 Jan Jansz Canten uit Schoonhoven doet gifte aan Willem Jacobsz van 
twee morgen, anderhalf hond en 37 1/2  roede land 

 

#015 Jan Aelbrechtsz, chirugijn te Rotterdam eist van Leendert Leendertsz 
25 pond wegens behandeling van een verwonding 

 

#016 Testament van Neeltgen Pietersdr uit Krimpen aan de Lek 

 

#017 Cornelis Willemsz Jonckint met procuratie van de erfgenamen van 
Pietertgen Cornelisdr verzoekt het college de rede te trekken tussen het 
land van Pieter Zegersz, bode en Claes Andryesz Speelmans 

 

#018 Leendert Arensz te Bolnes eist van Leendert Leendertsz, timmerman, 
betaling van een obligatie van 19 caroligulden en 10 stuivers 

 

#019 Cornelis Rokus Clootwyck eist van Cornelis Voppen erkenning van de 
koopakte van een huis 

 



#020 Verzoek van A. Winderbeke, rentmeester van de heer Van Merode, aan 
schout en heemraden om van Frans Willemsz, gewas, koeien en 
paarden in beslag te nemen wegens een huurschuld van 114 pond 

 

#021 Pieter Zegersz, gerechtsbode neemt namens schout en heemraden 
gewassen en vee van Frans Willemsz in beslag 

 

#022 Frans Willemsz bekent zijn schuld van 238 pond aan de rentmeester 
van de heer Van Merode. Hij verzoekt willige veroordeling en verbindt 
zijn goederen aan deze schuld 

 

#023 Cornelis Rochusz Clootwyck blijft bij zijn eis tegen Cornelis 
Voppen.Heemraden zullen over 14 dagen recht wijzen. 

 

#024 Leendert Arensz handhaaft zijn eis tegen Leendert Leendertsz, 
timmerman. Heemraden zullen op de volgende rechtsdag vonnis wijzen 

 

#025 Willem Pietersz Besemer te Charlois doet gifte aan Cornelis Arensz te 
Oost-Barendrecht van 10 hond land in het Oostambacht van 
IJsselmonde 

 

#026 Cornelis Rochusz blijft bij zijn eerdere eis tegen Cornelis Voppensz. 
Cornelis Rokusz eist van Pieter Cornelisz, wagenmaker betaling van 
een schuld van 33 pond en 9 stuivers. Heemraden veroordelen de 
gedaagden bij verstek. 

 

#027 Cornelis Rochusz Clootwyck tegen Pieter Cornelisz, wagenmaker. 
Heemraden veroordelen de gedaagde ten tweeden male bij verstek 

 

#028 Adriaen Coossens eist schadevergoeding van Japhet Leendertsz wiens 
schapen zich tegoed hebben gedaan aan de erwten van 
eerstgenoemde 

 

#029 Cornelis Rochusz Clootwyck tegen Pieter Cornelisz, wagenmaecker. 
Heemraden veroordelen de gedaagde in de eis van de eerste en in de 
kosten van het geding. 



#030 Meester Jan NN te Rotterdam eist betaling van een obligatie van 20 
caroligulden van Leendert Vrancken, timmerman 

 

#031 Cornelis Huygensz legt rechtelijk beslag op geld dat Pieter Huygen 
tegoed heeft van Willem Cornelisz Coon 

 

#032 Heemraden wijzen recht in de zaak tussen de erfgenamen van 
Neeltgen Arens op Zevenbergen en de erfgenamen van Maertgen 
Huygen 

 

#033 Govert Leendertsz eist betaling van de kosten van een ton bier die door 
onzorgvuldigheid van Cornelis Dircxsz Grooten, Jan Jansz Smit, Pieter 
Joosten en Leendert Arensz Visser verloren is gegaan. 

 

#034 Jacob Arensz belooft voor hem en zijn nakomelingen ten eeuwigen 
dage anderhalve roede dijk in de waterkering te onderhouden 

 

#035 Leendert Leendertsz Vrancken, timmerman, Harmen Leendertsz en 
Leenaert Leennaertsz stellen zich borg voor de betaling van de pacht 
van 25 morgen land door Cornelis Leennaertsz te Hendrik Ido Ambacht 
aan Jan Boucquet te Dordrecht. 

 

#036 Pieter Woutersz eist van  Jan Jansz Brul terugbetaling van een schuld 
van 13 caroligulden en tien stuivers 

 

#037 Jan Jansz in ’t Veld, schout, eist namens de kerk van IJsselmonde 29 
pond en 10 stuivers van Frans Willemsz wegens achterstallige pacht 
van de Westdijk. 

 

#038 Jan Willemsz vraagt vrijwillige veroordeling in de kosten van de 
achterstallige pacht en verbindt daaraan zijn persoon en goederen. 

 

#039 Adriaen Leennaertsz en de erfgenamen van Leennaert Arensz Bolles 
eisen van Heindryck Pietersz Craennendonck, curator van de boedel 
Pieter Pietersz Craennendonck, zijn vader, eisen 15 pond en 6 stuivers 
wegens gedane arbeid en verteerde kosten door deze laatste. 



#040 Heemraden veroordelen Frans Willemsz tot het betalen van 4 
caroligulden wegens de koop van 3 schepel haver van Jan Jansz in ’t 
Veld. 

 

#041  Heindryck Heindrycxsz, timmerman  eist betaling van een schuld van 
29 pond 17 stuivers van  Pieter Cornelisz, wagenmaecker, borg voor 
Cornelis Andryesz Cock. 

 

#042 Pieter Pietersz, secretaris eist 1 pond 6 stuivers van Willem Geeraertsz 
wegens minuteren en het schrijven van de uitkoop. 

 

#043 Cornelis Arensz uit Oost-Barendrecht doet gifte van 10 hond land 
genaamd de Waterkering in de eerste hoeve van het Oostambacht van 
IJsselmonde aan Japhet Leendertsz. 

 

#044 Willem Cornelysz Coon en Dammis Jansz met bewilliging van de 
voogden van het weeskind van Adriaen van Lisz en van Emanuel van 
der Steyn, met procuratie van zijn zuster Anthonia van Dryel eisen van 
de weesvaders van Dordrecht ende van Jan Anthonisz, mede-eigenaar 
van de 7e hoeve van het Oostambacht van IJsselmonde kaveling van 
dit stuk grond door het gerecht. 

 

#045 Heemraden houden de zaak tussen Willem Cornelysz Coon en Dammis 
Jansz enerzijds en de weesvaders van Dordrecht anderzijds aan tot de 
volgende rechtsdag. 

 

#046 Opnieuw verdagen heemraden de zaak tussen Willem Cornelisz Coon 
en Dammis Jansz contra de weesvaders van Dordrecht. 

 

#047 Pieter Thielmansz laat gerechtelijk beslag leggen op de schuit van 
Bastiaen NN die hem 73 gulden 17 stuivers 8 penningen schuldig is 
wegens geleverde waren. 

 

#048 Heindryck Dircxsz Bogge en Cornelis Michielsz, brouwers in De Drie 
Haringen te Delft eisen van Leendert Jansz betaling van 38 gulden 
wegens geleverde bieren. Een biersteker in Oud Beijerland zou nog 32 
gulden van hem krijgen. 



#049 Weesvaders van Dordrecht verklaren dat er nooit gemeenschap van 
land tussen hen en de eisers is geweest. Heemraden wijzen voor recht 
dat beide partijen 5 gulden inleggen opdat het gerecht met behulp van 
deskundigen zich nader in de zaak kan verdiepen. De zaak wordt 
opnieuw verdaagd. 

 

#050 Jan Arensz, waarsman, vraagt de schout maatregelen te nemen tegen 
degenen die de eerste omslag niet hebben betaald. 

 

#051 Heemraden veroordelen Leendert Jansz tot betaling van 38 gulden aan 
Heindryck Dircxsz Bogge en Cornelis Michielsz wegens gehaalde 
bieren.  

 Dirck Boudewyn, gemachtigde van Cornelis Michielsz, brouwer, 
presenteert een verklaring van David Fransz Eversdyck waarbij 
Leendert Jansz onder ede heeft beloofd de 32 pond 12 stuyvers 8 
penningen te zullen betalen. 

 Heemraden hopen dat partijen de zaak in der minne zullen schikken en 
verwijzen de zaak bij gebreke van dien naar de volgende rechtdag. 

 

#052 Heemraden in de zaak van Willem Cornelisz Coon ende Dammis Jansz 
met procuratie van Emanuel van der Steyn contra de weesvaders van 
Dordrecht menen dat de zaak nog niet kan worden afgerond. Zij vragen 
de eisers op de volgende rechtsdag enkele nader gespecificeerde 
documenten te overleggen. 

 

#053 Pieter Cornelisz, wagenmaker, eist 28 gulden 17 stuivers van Cornelis 
Andryesz Cock wegens borg voor zijn schuit en vergoeding van 
bijkomende kosten. 

 

#054 Het gerecht geeft Harmen Jansz toestemming de kerkwerf te blijven 
gebruiken. 

 

#055 In de zaak van Willem Cornelisz Coon en Dammis Jansz tegen de 
weesmeesters van Dordrecht verklaart het gerecht zich wederom niet in 
staat recht te wijzen. Partijen dienen opnieuw juridisch advies in te 
winnen en heemraden wijzen ter naasten rechtsdag. 

 



#056 Leendert Jansz bekent Heindrick Dircxsz Bogge en Cornelis Michielsz 
16 caroligulden schuldig te zijn en belooft op Sint Bavo te betalen. 

 

#057 Pieter Zegersz met procuratie van Maerten Arensz, brouwer te 
Rotterdam eist betaling van een obligatie van 200 gulden van Willem 
Cornelisz Coon, nazaat van Adriaen Paulisz en van Jan Jansz als 
nazaat van Cornelis Cornelisz. 

 

#058 De weesvaders van Dordrecht gaan in appel bij de Hoge Vierschaar 
van Zuid-Holland tegen het vonnis van schout en heemraden van 
IJsselmonde die, gehoord de nadere toelichting van Willem Cornelisz 
Coon ende Dammis Jansz en de getuigenis van Jacob van Driel, de 
eisers in het gelijk stellen. 

 

#059 Schout en heemraden verlenen op voorwaarden toestemming aan 
Adriaen Jansz in het Bouwhuis om zijn hennepwerf beoosten zijn huis, 
eertijds eigendom van het Heilige Geesthuis en van de kerk, te betelen 
en tot boomgaard te maken. 

 

#060 Cornelis Roochusz Clootwyck eist van Pieter Foppen, molenaar, 
terugbetaling van een voorschot van 8 gulden en één stuiver. 

 

#061 Huygo Pietersz Craennendonck, bestorven bloedvoogd van Jop 
Boudewyns, machtigt Adriaen Dircxsz te Charlois om namens dat kind 
handelend te mogen optreden. 

 

#062 Andries Aertsz, timmerman, voogd van het weeskind van Sebastiaen 
Leennertsz Snoo eist van Pieter Thonisz, timmerman, betaling van 65 
gulden en 13 stuivers wegens achterstallige huishuur. 

 

#063 Pieter Tonisz, timmerman, eist van Sebastiaen Leennertsz Snoo 
terugbetaling van reeds ontvangen gelden. 

 

#064 Sebastiaen Leennertsz Snoo eist van Andries Aertsz, timmerman en 
Heindrick Heindricxsz als voogd van zijn weeskind bewijs dat de 32 
pond en 10 stuivers ten onrechte zijn ontvangen. 

 



#065 Sebastiaen Florisz te  Barendrecht en Adriaen Jansz,  ooms en 
voogden van de weeskinderen van Floris Pouwelsz en Anneken Jans 
verklaren 207 gulden en 1 blank schuldig te zijn aan Clara Eland 
wegens landpacht. 

 

#066 Japhet Leennertsz, waarsman van Oost-IJsselmonde, vraagt de schout 
maatregelen te nemen tegen degenen die de omslag niet hebben 
betaald. 

 

#067 Pieter Anthonisz, timmerman, eist 14 gulden van Jan Jansz, smit, 
wegens verzorging van zijn kind. 

 

#068 Engel Arensz eist van Anthonis Arensz, visser de helft van de 
nalatenschap van Adriaentghen Engelen. 

 

#069 Heemraden stellen Sebastiaen Leennertsz Snoo in het ongelijk in zijn 
eis tegen Hendrick Hendricxsz en Andries Aertsz, timmerman en 
veroordelen hem in de kosten.  

 

#070 Pieter Thonisz, timmerman blijft bij zijn eis tegen Sebastiaen Leennertsz 
Snoo. Heemraden veroordelen de laatste meteen 25 gulden en 4 
stuivers terug te betalen aan de eiser.  

 

#071 Jan Jansz Brul en zijn borg Cornelis Roochusz Clootwyck blijven 67 
pond schuldig in de tienden van 1605. 

 

#072 P. Winderbeke, rentmeester van de ambachtsheer, sommeert Pieter 
Pietersz, gerechtsbode, de schuld van Jan Jansz Brul en diens borg 
Cornelis Roochusz Clootwyck in de tienden van 1605 te innen. 

 

#073 Op verzoek van Cornelis Roochusz Clootwyck autoriseert de schout 
Pieter Pietersz, gerechtsbode, om een vordering van Jan Jansz Brul op 
Pieter Cornelisz, wagenmaker, en een koe in beslag te nemen om 
eerstgenoemde daarmee te bevrijden van diens borgstelling. 

 

#074 Jan Jansz Brul treft een betalingsregeling om zijn schuld in de tienden 
van Oost-IJsselmonde te kunnen voldoen. 



#075 In de zaak tussen Engel Arensz tegen Anthonis Arensz, visser, vragen 
heemraden partijen in der minne met elkaar tot overeenstemming te 
komen of nader bewijs te leveren opdat alsnog recht kan worden 
gesproken. 

 

#076  Dirck Clemensz doet gifte van drie morgen land in de achtste hoeve 
van het Oostambacht van IJsselmonde aan de ambachtsheer Van 
Merode. 

 

#077 Cornelis Andriesz Zoetelieff eist drie gulden, tien stuivers van Leennert 
Leennertsz Vrancken, timmerman, als rest van de verkoop van een koe. 

 

#078 Cornelis Andriesz Soetelieff eist 48 gulden van Willem Dircxsz wegens 
het ploegen van land. 

 

#079 Cornelis Andriesz Soetelieff eist 17 gulden van Frans Willemsz van de 
verkoop van een schaap en een koe. 

 

#080 Cornelis Roochusz Clootwyck, smit, eist van Jacob Anthonisz 4 gulden, 
15 stuivers, 9 duiten. 

 

#081  Rentmeester Arnout Winderbeecke verzoekt de schout beslag te 
leggen op gewas, koeien, paarden en andere dieren die Frans Willemsz 
te velde heeft om daaraan 220 pond 19 stuivers en 11 penningen te 
verhalen die hij schuldig is aan de Heer van Merode. 

 

#082 Pieter Pietersz, gerechtsbode, heeft op verzoek van de rentmeester van 
de Heer van Merode, beslag gelegd op gewassen en dieren van Frans 
Willemsz. Hij heeft hem opgeroepen op de volgende rechtsdag te 
verschijnen en diens vrouw aangezegd dat deze eigendommen niet 
mogen worden vervreemd. 
 

#083 Schout en heemraden veroordelen Frans Willemsz tot betaling van zijn 
schuld aan de rentmeester en in de kosten van het geding. 
 

#084 Schout en heemraden van West- en Oost-IJsselmonde verpachten de 
verponding van 1607 aan Claes Andriesz.    



#085 Claes Andriesz eist teruggave van zijn werpnet door meester Pieter NN 

 

#086 Leennert Jansz Soetentyt eist van Claes Andriesz ende Pieter 
Cornelisz, wagenmaecker, 12 gulden en 13 stuivers wegens leverantie 
van wijnen. Schout en heemraden veroordelen de gedaagden in de eis. 

 

#087 Het gerecht veroordeelt meester Pieter NN tot het betalen van een 
schadevergoeding van 36 stuivers aan Claes Andriesz. Het bedrag dekt 
huns inziens de kosten van het werpnet. 

 

#088 Ccornelis Roochusz Clootwijck eist 14 gulden en een oortje van Pieter 
Cornelisz, wagenmaecker wegens kosten en arbeidsloon. De gedaagde 
verbindt zijn persoon en goederen aan deze schuld en laat zich willig 
veroordelen. 

 

#089 Pieter Zegersz eist betaling van 32 halve vaten door Lysbeth 
Ouwensdr. Heemraden wijzen voor recht dat partijen de zaak in der 
minne zullen schikken. 

 

#090 Cornelis Dircxsz Grooten eist 12 gulden van Jan Jansz int Velt de 
Jonge wegens arbeidsloon van het maken van de dijk van zijn voorzaat 
Cornelis Cornelisz. Heemraden vragen partijen  de volgende zitting 
nader bescheid in te brengen. 

 

#091 Ambachtsvrouwe Margriete van Pallant geeft Pieter Pietersz, 
gerechtsbode van de ambachtsheerlijkheid, opdracht Frans Willemsz in 
rechte aan te zeggen dat hij binnen acht dagen aan haar of de 
rentmeester 269 pond en 1 stuiver plus 17 capoenen wegens 
achterstallige landpacht dient te betalen.  

 

#092 Op 26 februari 1608 heeft gerechtsbode Pieter Pietersz, Frans Willemsz 
in rechte aangezegd dat hij zijn achterstallige landpacht dient te betalen 
en dat hij het tot dan toe door hem gebruikte land onaangeroerd dient te 
laten.  

 

#093 Omdat Frans Willemsz niet van zins is zijn achterstallige huur te betalen 
en geen afstand van de door hem in gebruik zijnde grond wil doen 
gelast Ambachtsvrouwe Margriete van Pallant gerechtsbode Pieter 



Pietersz om Frans Willemsz voor schout en heemraden te dagen en 
hem vervallen te verklaren van de huur van de grond en hem te 
gelasten de achterstallige huur van 269 pond plus 17 capoenen te 
betalen. 

 

#094 Frans Willemsz erkent zijn schuld en verbindt daaraan zijn persoon en 
goederen. Hij belooft niet langer gebruik te maken van het voorheen 
door hem gehuurde land. Daarop volgt veroordeling door schout en 
heemraden. 

 

#095 Maertgen Maertgensdr, weduwe van Leennert Heindricxsz captein,  
bijgestaan door Heindrick Leennertsz, haar voogd geeft Pieter Pietersz, 
bode, om een nieuwe erfscheiding tussen haar eigendommen en die 
van Antonis Arensz visser aan te brengen. 

 

#096 Op 24 april 1608 doet Leennert Leennertsz Francken, timmerman, gifte 
aan Pieter Woutersz van 2 morgen en 94 roeden land in de eerste 
hoeve van Oost-IJsselmonde. 

 

#097 Op 23 mei 1608 doet Leendert Leennertsz Francken gifte aan Jacob 
Homse van 1 morgen 4 hond en 84 roeden land in de Waterkering. 

 

#098 Meester Jan Aelbrechtsz, chirurgijn te Rotterdam, eist van Goossen 
Jacobsz 40 gulden voor het genezen van het gebroken been van diens 
vrouw. Schout en heemraden, die hem tot deze vergoeding hadden 
veroordeeld, zullen op de volgende rechtsdag vonnis wijzen. 

 

#099 Goossen Jacobsz eist een schadevergoeding van 40 gulden van Pieter 
Dircxsz Verschoor omdat zoon Dirck Pietersz de beenbreuk van zijn 
vrouw zou hebben veroorzaakt. 

 

#100 Heindrick Heindricxsz, scheepstimmerman, eist de  vier gulden en 19 
stuivers van Leennert Vrancken die hij hem schuldig is uit de 
nalatenschap van Jan Vasse. Heemraden wijzen de eis toe. 

 

#101 Jan Jansz in ’t Veld eist van Adriaen Cameraat 15 gulden wegens pacht 
van de oortjes van straat. Wegens het niet verschijnen van de 
gedaagde, wordt deze gedagvaard bij de volgende zitting. 



#102 Meester Jan Aelbrechtsz blijft bij zijn eis tegen Goosse Jacobsz. 
Heemraden hebben nog geen goed begrip van de omstandigheden 
waaronder de vrouw van Jacobsz haar been heeft gebroken en 
verdagen de zaak. 

 

#103 Goosse Jacobsz blijft bij zijn eis tegen Pieter Dircxsz Verschoor. Mede 
gezien hun vonnis in de voorgaande zaak verwijzen zij ook deze naar 
de komende rechtsdag. 

 

#104 Adriaen Arensz Cammeraet verschijnt ten tweede male niet ter zitting. 
Jan Jansz in’t Velt, schout, daagt hem opnieuw. Heemraden verklaren 
hem vervallen van het recht op uitstel. 

 

#105 Leennert Leennertsz Vrancken laat opnieuw verstek gaan. Heindrick 
Heindricxsz, scheepstimmerman handhaaft zijn eis. Heemraden 
verklaren ook hem vervallen van het recht op uitstel. 

 

#106 Heemraden veroordelen Goosse Jacobsz in de eis van Johan 
Aelbrechtsz, chirurgijn te Rotterdam. Indien de veroordeelde zulks 
wenst, dient de heelmeester te bewijzen dat de kwetsuur geheel 
genezen is. 

 

#107 Heemraden veroordelen Pieter Dircxsz Verschoor in de eis van Goosse 
Jacobsz met de kosten. 

 

#108 Schout en heemraden van het Oost- en Westambacht van IJsselmonde 
besteden de inning van de algemene verponding voor het jaar 1608 
over deze landen. Pieter Pietersz, secretaris, neemt de administratie op 
zich tegen een vergoeding van 2 blanken per morgen land.  

 

#109 Pieter Cornelisz, wagenmaker, draagt het huis aan de Gemenedijk, 
zoals hij dat destijds gekocht heeft van Goosse Anthonisz, over aan 
Pieter Pietersz, secretaris tegen 675 caroligulden. 

 

#110 Margriete van Pallandt, geboren te Culemborg, weduwe van Johan, 
vrijbannerheer te Merode Petershem benoemt haar zoon Philips tot 
enig erfgenaam. 



#111 Cornelis Jacobsz uit Ridderkerk deponeert 52 caroligulden in handen 
van Jan Jansz in’t Velt, schout, ten behoeve van de weeskinderen van 
Claes Heindricxsz uit Vlaanderen. Het geld wordt op 10-03-1611 
uitbetaald aan Jan Dircxsz, getrouwd met een dochter van Cornelis 
Heindricxsz  Beide stukken zijn doorgehaald. 

 

#112 Op straffe van een boete van 12 stuivers wijzen schout en heemraden 
dat Adriaen Arensz Sevenbergen, Adriaen Jansz, Welen Jacobsz en 
Willem Cornelisz de schenkel tussen de ene molen en de andere 
moeten onderhouden. 

 

#113 Schout en heemraden veroordelen Cornelis Roochusz Clootwyck tot 
het op eigen kosten terugstorten van de grond die hij heeft uitgegraven 
in de aanwas recht tegenover zijn huis. De aanwas is eigendom van de 
ambachtsvrouwe. 

 

#114 Oth Willemsz Klinck uit IJsselstein legt beslag op een schuit gelegen te 
IJsselmonde en eigendom van Jan Leenertsz uit Schiedam. Hij heeft op 
hem een vordering van 138 gulden, 3 stuivers en 11 penningen wegens 
de leverantie van appels. 

 

#115 Jan Bouwens, man van Maertgen Joosten, weduwe van Heindrick 
Cornelisz Voocht, bekent 15 gulden schuldig te zijn aan Pieter Pietersz, 
secretaris, en Willem Jacobsz wegens de koop van een slachtbeest. 

 

#116 Margriete van Culemborg en Pallant, vrouwe van De Merode, 
ambachtsvrouwe van IJsselmonde vermaakt meubelen en kredieten 
van haar overleden dochter Françoise de Merode aan Philips de 
Merode, haar zoon. 

 

#117 Leendert Cornelisz uit Barendrecht doet gifte aan Jan Jansz de Jonge 
van 2 morgen 1 ½  hond land in het oudeland van IJsselmonde gemeen 
met Anthonis Pietersz Craennendonck in een stuk van 9 ½ morgen, 
belendende oost Pieter Dircxsz en Jan Jorisz, noord: de baljuw en zuid 
Maertge Dircxsz, weduwe van Dirck Cornelisz. 

 

#118 Heindrick Pietersz Craennendonck, Thonis Pietersz, Sebastiaen 
Pietersz Craennendonck en Adriaen Aertsz Hacke, man van Maertghen 
Pietersdr, erfgenamen van Pieter Pietersz Craennendonck en Adriana 



Geeritsdr machtigen Leennert Cornelisz te Barendrecht, man van 
Lysbeth Pietersdr, om uit hun naam van Huygo Pietersz 
Craennendonck een deel van de aanwas in West-Barendrecht en een 
evenredig deel van de opbrengst van dat land op te eisen. 

 

#119 Op verzoek van Pieter Woutersz, waarsman van IJsselmonde, dagen 
heemraden van Oost-IJsselmonde, de onwillige betalers van de omslag 
van 1607, om hun achterstallige gelden alsnog te voldoen. 

 

#120 Willem Jansz, zowel voor zichzelf als voor zijn broers en zusters eist 28 
gulden 19 stuivers en 6 penningen van Cleys Robbensz wegens een 
reeds lang verschenen obligatie. 

 

#121 Willem Jansz, zowel voor zichzelf als voor zijn broers en zusters, eiser 
tegen Cleys Robbrechtsz, blijft bij zijn voorgaande eis. 

 

#122  Gijsbrecht van Arckel, rentmeester van Vrouwe De Merode, eist 55 
gulden, 14 stuivers en 1 blank van Leendert Leendertsz, timmerman en 
Jacob Thonisz wegens een half jaar verlopen rente. 

 

#123 Gijsbrecht van Arckel, rentmeester van Vrouwe De Merode gelast 
Pieter Pietersz, secretaris van het Oostambacht van IJsselmonde, alle 
vruchten, paarden, koeien en andere beesten in beslag te nemen die 
zich bevinden op het land dat Frans Willemsz in pacht heeft en 
waarover hij nog 66 pond, 10 stuivers en 25 kapoenen schuldig is. 

 

#124 Pieter Pietersz neemt 13 hond bonen, een wit gevlekte en een blauw 
gevlekte koe in beslag van Frans Willemsz en hem gedaagd voor de 
eerstkomende zitting van het gerecht. 

 

#125 Frans Willemsz bekent schuld. Zijn bonen en koeien blijven verbonden 
aan het geld dat hij schuldig is. Hij wordt vervallen verklaard van de 
pacht van het land. 

 

#126 Heemraden veroordelen Leennert Vrancken en Jacob Anthonisz tot 
betaling van 55 gulden, 14 stuivers en 1 blank wegens 4 ½ jaar 
verlopen rente en verbinden deze schuld aan hun personen 



#127 Ten overstaan van het college van heemraden leggen Leennert 
Vrancken, timmerman en Jacob Anthonisz hun boeken naast elkaar om 
te bepalen wat de laatste nog schuldig is. 

 

#128 Heindrick Pietersz Craennendonck doet gifte aan Japhet Leennertsz 
van 3 morgen 5 ½  hond land in het Oude Land van IJsselmonde in de 
Tweede Hoeve, gerekend van af het Oude Dijkje. 

 

#129 Anthonis Pietersz Craennendonck doet gifte aan Jan Jansz in ’t Velt de 
Jonge van 2 morgen 1 ½ hond land in de Eerste Hoeve van het Oude 
Land van IJsselmonde. 

 

#130 Schout en heemraden gunnen het innen van de omslag over 1609 aan 
Ploen Clemensz Ouwen. Hij ontvangt 1 stuiver en 1 oortje per morgen. 
Willem Cornelisz Koon en Cornelys Pors staan borg. 

 

#131 Beatris van Rhyn, weduwe van Roochus van Haerlem, wonende te 
Dordrecht en Gysbert van Haerlem, haar zoon en voogd doen gifte van 
3 morgen land in de Vijfde Hoeve van IJsselmonde aan Jan Arensz 
voor de ene en aan Pieter Woutersz voor de andere helft, met 
uitzondering van het daar op staande huis en belendende oost: 
Bastiaen Pietersz Byl, west Dirck Fyck van Hout, noord Jan Arensz 
Bruyckwaer en zuid Jan Jorisz Bruyckweer. Gysbert van Haerlem staat 
borg. 

 

#132 Cornelis Roochusz, smid, eist van Adriaen Jan Harmensz 180 gulden, 
XVII stuivers wegens geleverd ijzerwerk. Heemraden vragen partijen de 
zaak in den minne te schikken. Zo zij niet tot overeenstemming geraken 
verwijzen heemraden de zaak naar de volgende rechtsdag. 

 

#133 Pieter Pietersz, secretaris van het Oostambacht van IJsselmonde, geeft 
regels aangaande de verdeling van goederen door de kinderen van 
overleden ouders ingeval die kinderen willen trouwen. Dit met in 
achtname van het bepaalde in de politieke ordonnantie van de Staten 
Van Holland van 01-04-1580. 

 

 

 



#134 Leennert Cornelisz, man en voogd van Elisabeth Pietersdr van 
Craennendonck eist van Heindrick Antonisz van Craennendonck en 
Sebastiaen Pietersz van Craennendonck, Adriaen Aertsz Hacke, man 
en voogd van Maeryken Pietersdr Craennendonck en de kinderen van 
Willem Pietersz Besemer en Fyken Pietersdr Craennendonck, 
erfgenamen van Pieter Pietersz van Craennendonck en Adriana 
Geeritsdr dat zij op bruiloftsfeestkleding ter waarde van 120 gulden na 
niets uit de boedel zullen vervreemden voordat deze is gescheiden. 
Heemraden wijzen dat partijen de zaak in der minne zullen moeten 
schikken. 

 

#135 Adriaen Harmensz en Sebastiaen Pietersz doen gifte aan Claes 
Robbrechtsz van de werf Zevenbergen met het huis dat daar op staat, 
mits hij de rente op zich zal nemen ten behoeve van Adriaen Huygen. 

 

#136 Jacob Geeraertsz eist 75 gulden van Willem Geeraertsz wegens 
verlopen huur van zijn woning. Cornelis Roocken Clootwijk als 
gemachtigde van de huurder stelt zich borg en vraagt een half jaar 
uitstel van betaling. 

 

#137 Schout en heemraden stellen Pieter Pietersz aan als gaarmeester van 
de verponding van 1610. Hij ontvangt een vergoeding van 2 stuivers per 
morgen land. 

 

#138 Lijntje Teusdr benoemt Willem Dirxsz, haar man, tot universeel 
erfgenaam van haar nalatenschap. 

 

#139 Anthonia van Driel uit Leiden, bijgestaan door Emanuel van den Steen 
uit Dordrecht, haar voogd, doet gifte aan Willem Cornelisz Coon en 
Dammis Jansz van gelijke helften van 5 morgen land in de zevende 
hoeve van het Oostambacht van IJsselmonde. 

 

#140 Dammis Jansz doet gifte aan Cornelis Jan Heindricksz van 5 morgen 
land in de zevende hoeve van het Oostambacht van IJsselmonde vanaf 
de Noord-Zeedijk. 

 

 

 



#141 (04-06-1611) 
Leennert Jansz Zoetentyt eist 25 gulden en een halve stuiver plus 
kosten van Dirck Jan Jorisz voor de levering van drie vaten wijn. 
Heemraden veroordelen de gedaagde overeenkomstig de eis. 

 

#142 (04-06-1611) 
Meester Cornelis, cherugijn eist tien caroligulden wegens de 
behandeling van een wond aan de hals van Joris Jansz, wever. Deze 
vraagt uitstel van betaling omdat hij de kosten wil verhalen op Ploen 
Clemensz Ouwen die hem de wond toebracht. Heemraden verzoeken 
partijen de zaak in den minne te schikken. 

 

#143 (04-06-1611) 
Joris Jansz, wever, eist vijf gulden van Leenen Dircxsz wegens het 
toebrengen van een wond.. Heemraden vragen partijen de zaak in den 
minne te schikken.  

 

#144 (04-06-1611) 
Joris Jansz eist van Ploen Clemensz Ouwen tien caroligulden wegens 
het toebrengen van een brandwond met heet water tijdens een gevecht. 
De wond is door Meester Cornelis, chirurgijn behandeld. 

 

#145 (04-06-1611) 
Leennert Dircxsz eist 39 gulden van Cornelis Arensz, visser, wegens de 
rest van het arbeidsloon dat hij tegoed heeft voor zijn werk aan de dijk 
bij Mookhoek onder ’s-Gravendeel. 

 

#146 (16-06-1611) 
Leennert Dircxsz handhaaft zijn eis tegen Cornelis Ariensz, visser. 
Joris Jansz, wever, handhaaft zijn eis tegen Leennert Dircxsz. 

 

#147 (16-06-1611) 
Cornelis Cornelisz Jonge Romain eist 86 caroligulden die Dirck 
Clemensz hem schuldig is van een obligatie plus twee jaar rente à  
10 %. 

 

#148 (16-06-1611) 
Cornelis Cornelisz Jonge Romain eist van Adriaen Cammeraet 31 
gulden voor een slachtkoe in 1609 aan hem verkocht. 



#149 (16-06-1611) 
Cornelis Cornelisz Jonge Romain eist 10 caroligulden en 15 stuivers 
van Heindrick Leennertsz voor de koop van een slachtkoe in 1608. 

 

#150 (16-06-1611) 
Dirck Jansz eist  25 ½ stuiver van Leennert Cornelisz die hij schuldig is 
aan Leendert Jansz Soetentyt wegens de vertering van wijn bij de 
verkoop van zijn Damloperschuit. 

 

#151 (30-06-1611) 
Cornelis Cornelisz Jonge Romain blijft bij zijn eis tegen Dirck Clemensz. 
Heemraden stellen voor dat partijen zich beiden laten bijstaan door een 
lid van de vierschaar om de zaak in der minne te schikken. 
 

#152 (30-06-1611) 
Cornelis Cornelisz Jonge Romain blijft bij zijn eis tegen Adriaen 
Cammeraet. Heemraden geven de laatste 14 dagen de tijd om te 
betalen en de rest over twee en vier maanden. Cammeraet betaalt 7 
gulden en 10 stuivers. 

 

#153 (30-06-1611) 
Dirck Jan Jorisz blijft bij zijn eis tegen Leennert Cornelisz Hen. 
Heemraden bevelen beide partijen zich aan gedane afspraken te 
houden. 

 

#154 (30-06-1611) 
Geeraert Heindricxsz eist van Willem Geeritsz 150 gulden wegens 
achterstallige huishuur plus 40 gulden wegens pacht van de 
boomgaard. Heemraden veroordelen Willem Geeritsz tot het voldoen 
van de schuld. Op 28-07-1611 betaalt hij de eerste 50 gulden. Cornelis 
Roochusz, smit, stelt zich borg. 

 

#155 (14-07-1611) 
Cornelis Cornelisz Jonge Romain volhardt in zijn eis tegen Dirck 
Clemensz. Heemraden veroordelen de verweerder 26 gulden te 
betalenen wettig bewijs in te brengen van het gerecht van Ridderkerk 
over de handel en wandel van wijlen zijn vader. 

 

 



#156 (28-07-1611) 
Dirck Jansz blijft bij zijn eis tegen Leennert Cornelisz Hen. Heemraden 
wijzen voor recht dat partijen hun zaak aan het oordeel van het gerecht 
zullen onderwerpen. Bij weigering verwijzen zij de zaak naar de eerste 
rechtsdag na de vakantie. 

 

#157 (28-07-1611) 
Cornelis Cornelisz Romain handhaaft zijn eis tegen Dirck Clemensz. 
Heemraden veroordelen de gedaagde de 40 gulden te betalen. De ene 
helft op komende Bamis de andere helft op vastenavond daarna. Ploen 
Clemensz Jonge staat borg. 

 

#158 (18-11-1611) 
Pieter Zegersz eist 8 gulden van Jan Jansz, smit, wegens gehaalde 
waren. 

 

#159 (28-12-1611) 
Met speciale procuratie van Adriaen Moeysyenbroeck, licentiaet in de 
rechten en Haermen Oom Harmensz uit Dordrecht doet Japhet 
Leennertsz  gifte aan Heindrick Jansz van 4 morgen 343 roeden vrij 
eigen land in het Oostambacht van IJsselmonde in de 13de hoeve, 
genaamd het Jan Oomsweer. 

 

#160 (29-12-1611) 
Bouwen Jan Bastiaensz, Cryntgen Jansdr en Antonia Jansdr vragen nu 
zij meerderjarig zijn ontslag uit de voogdij van Meux Sebastiaensz en 
Adriaen Leennertsz teneinde de nalatenschap van hun ouders voortaan 
zelf te beheren. 

 

#161 (23-02-1612) 
Leennert Dircxsz handhaaft zijn eis jegens Cornelis Arensz, visser. 
Heemraden verwijzen de zaak naar de volgende rechtsdag. 

 

#162 (23-02-1612) 
Dirck Leennertsz Snoo eist 66 gulden van Claes Robbrechtsz wegens 
een schuldbekentenis na de koop van een paard op Maria Lichtmis 
1612. 

 

 



#163 (08-03-1612) 
Leennert Dircxsz handhaaft zijn eis jegens Cornelis Ariensz , visser. 
Heemraden nemen van beide partijen eden af. 

 

#164 (08-03-1612) 
Claes Robbrechtsz bekent een schuld van 66 gulden aan Dirck 
Leennertsz Snoo. Hij vraagt vier weken tijd om zijn paarden te verkopen 
en zijn schuld met gerechtelijke kosten in te lossen. 

 

#165  (19-07-1612) 
 Pieter Woutersz en Jan Arensz eisen van Harman Jansz Snyer 
 teruggave van de boete en de kosten van schouw van de watering 
           bij zijn werf aan de Westdijk. Zij eisen dat hij zijn watering voortaan 
           zal onderhouden zoals de eigenaren van de grond dat voor hem al ruim 
           30 jaar hebben gedaan..       

 
#166  (02-08-1612) 
  Pieter Woutersz en Jan Ariensz handhaven hun eis tegen Harman 
  Jansz Snyer. 

 

#167  (20-09-1612)   
           Heemraden veroordelen Harman Jansz Snyer in de boete en de kosten 
 van de schouw en wijzen voor recht dat hij de watering voortaan zal 
           onderhouden overeenkomstig de voorwaarden die hij bij het transport 
           van de boomgaard, beteling en woning op zich genomen heeft. 

 

#168  (20-09-1612) 
           Heindrick Claesz Pyeck eist van Anne Woutersdr, weduwe van Joost    
           Pietersz, 31 gulden en 16 stuivers wegens geleverd laken. Heemraden 
           veroordelen de gedaagde bij verstek om alsnog te verschijnen. 

 

#169  (04-10-1612) 
           Jan Claesz Pieck, gemachtigde van Grietgen Ockersdr, weduwe van 
           Claes Heindricxsz Pieck eist van Anna Woutersdr, weduwe van Joost 
           Pietersz, ten tweede male absent, dat zij de schuld van 31 gulden en  
           16 stuivers erkent en deze zal betalen. 

 

 

 



#170  (01-02-1613) 
           Maertgen Voppensdr, weduwe van Adriaen Jacobsz, maakt haar 
           testament op. Zij wil naast haar man begraven worden. Zij geeft  
           Adriaen Jacobsz, zoon van Barber Adriaensdr, haar dochter een deel 
           van haar boedel en kleding en benoemt hem tot universeel erfgenaam.
 Aan de kinderen van Jacob de Wever en Machtel Yemantsdr laat zij 
 1 pond groot Vlaams na. 

 

#171  (31-01-1613) 
 Jan Jorisz eist dat Jan Adriaensz de huur- en kavelcedulle toont van 
zijn landerijen in de vijfde en zesde hoeve ten einde vast te stellen voor 
hoeveel hij in de omslag gegoed is. 

 

#172 (21-02-1613) 
Ploen Clemensz Ouwen, waarsman van de 51 Morgen, vraagt aan 
schout Pieter Dircxsz uitleg van de kwade en onwillige betalers van de 
omslag over 1612.  

 

#173 (07-03-1613) 
Pieter Pietersz, met procuratie van Arye Jansz in t Velt eiser in een 
zaak tegen de erfgenamen van Jan Jansz in t Velt, vraagt schout en 
heemraden op woensdag en donderdag woning, land en goederen van 
de laatste in het openbaar te verkopen. Hem zouden de helft van zijn 
moeders goederen en een zesde deel van zijn vaders eigendommen 
toekomen. 

 

#174 (29-05-1613) 
Fop Adriaensz en Anneken Jansdr, zijn vrouw, maken een testament op 
van eerststervende aan langstlevende. 

 

#175 (06-06-1613) 
Maertgen Ariensdr, weduwe van Adriaen Jochums, thans getrouwd met 
Pieter Schalken bedankt de schout voor zijn bemoeienissen met het 
opheffen van het voogdijschap haar verleend door wijlen Barbara 
Pietersdr, haar grootmoeder. Zij draagt al haar verplichtingen over aan 
haar man.  

 

 

 



#176 (01-06-1613) 
Pieter Pietersz, secretaris te IJsselmonde, met speciale procuratie van 
Adriaen Jansz in ’t Velt, universeel en enig erfgenaam van Lysbeth 
Ariensdr en nog voor 1/6 deel erfgenaam van Jan Jansz in ’t Veld, zijn 
vader en nog als bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van 
Sytgen Jansdr , Adriana Jansdr en Heindrick Jansz, doet gifte van 11 
morgen land, gemeen liggende in een hoeve van 20 morgen, zijnde de 
elfde IJsselmondse hoeve, aan Cornelis Jansz in ’t Velt, zijn broer, die 
dat toekomt als mede erfgenaam van zijn vader. 

 

#177 (28-02-1614) 
(buitengewone rechtsdag) 
 
Pieter Dircxsz Verschoor, schout, Pieter Pietersz, secretaris met 
procuratie van de erfgenamen van wijlen Jan Jansz in ’t Velt, schout, 
alsmede Lysken Joosten en Maertgen Joosten, eisers tegen Pieter Jan 
Jorisz. 
De eissers eisen 22 gulden, 7 stuivers, 6 penningen voor de verzorging 
van het kind dat verweerder heeft verwekt bij Neeltgen Jansdr Cock. 
Het paard van verweerder is in beslag genomen en kan worden 
verkocht indien verweerder de geëiste kosten niet tijdig vergoedt. 
Heemraden veroordelen de verweerder in de kosten. Het paard blijft 
verbonden aan de kosten. Betaling binnen 24 uur. 

 

#178 (06-06-1614) 
 
Willem Dircxsz, weduwnaar van Leentgen Teuxdr stelt 50 gulden in 
handen van het gerecht ten behoeve van de weeskinderen Jacob 
Lauwersz en Jan Lauwersz, haar erfgenamen.bij testament van 07-03-
16.. .. 
Op 08-10-1614 zijn deze penningen gelicht door Cornelis Goosz, voor 
de ene helft ten behoeve van de kinderen van zijn vrouw, voor de 
andere helft ten behoeve van Jan Lauwensz. Deze had daartoe als 
voogd van de kinderen toestemming gegeven. 

 

#179 (12-06-1614) 

 Pieter Pietersz, secretaris van IJsselmonde, als beredder van de boedel 
van wijlen Jan Jansz in 't Velt, schout, eist 300 pond en 7 stuivers van 
Heindrick Jansz in 't Velt, zoon van de overledene, wegens door 
eerstgenoemde gemaakte "kosten van justitie". 

 

 



#180 (12-06-1614) 

 Heindrick Jansz in 't Velt bekent de in de vorige akte genoemde schuld 
en verzoekt het gerecht tot betaling daarvan veroordeeld te worden. 

 

#181 (12-06-1614)  

 Leennert Dircxsz bekent 7 gulden en 11 stuivers schuldig te zijn aan 
Cornelis Roochusz, smid, wegens de levering van 4 schepel bonen en 
ijzerwerk. 

 

#182 (28-06-1614) 

 Willem Dircxsz en Machtelt Jacobsdr, zijn vrouw, benoemen elkaar tot 
wederzijdse erfgenamen. Wanneer Heyltje Jansdr, moeder van 
Machtelt, zou komen te overlijden, erft Lyntge Jansdr, dochter van 
Machtelt, uit Heyltjes nalatenschap 100 gulden. 

 

#183 (28-08-1614)   -  buitengewone rechtdag 

 Leennert Jansz Zoetentyt eist van Neeltgen Leennertsdr, vrouw van 
Pieter Cornelisz, wagenmaker, de leverantie van de helft van ongeveer 
5 hond tarwe, die hij in de herfst van 1613 van Pieter Cornelisz heeft 
gekocht voor 30 gulden en drie vanen in het gelag. Partijen gaan 
akkoord. De schuld van 32 gulden zal worden betaald. De schout zal de 
rekening verscheuren. 

 

#184 (15-01-1615) 

 Pieter Pietersz, secretaris, als bijzonder gemachtigde van Gysbrecht 
van Arckel, secretaris van de stad Woerden, voormalig rentmeester van 
wijlen ambachtsvrouwe De Merode, eist van Pieter Woutersz, 
heemraad, 25 pond over twee jaar rente uit de hypotheek van 200 pond 
op de 6 morgen land waar de woning van Leennert Leennertsz 
Vrancken, timmerman, op staat. De rente is vervallen op 29-09-1608 en 
op 29-09-1609. De opbrengst van het land zal aan de schuld worden 
verbonden en daar eventueel mee worden verrekend. 

 

 

 

 

 



#185 (15-01-1615) 

 Pieter Woutersz bekent zijn schuld aan Pieter Pietersz. Hij vraagt 
schout en heemraden tot betaling veroordeeld te worden en verbindt 
zijn persoon en goederen aan deze schuld. 

 Pieter Woutersz heeft zijn schuld en de daaraan verbonden kosten 
voldaan op 13-03-1615. 

 

#186 (11-02-1615) 

 Truytgen Hendricxdr benoemt Anna Leennertsdr, haar stiefmoeder , tot 
universeel erfgename. Anna heeft Truytgen verzorgd tijdens haar 
ziekte. 

 

#187 (19-03-1615) 

 Leennert Jansz Zoetentyt, voogd van Cathalyna Aertsdr, weduwe van 
Bastiaen Bastiaensz Jonge Byll eist van Claes Andriesz Cock 44 pond 
wegens de pacht van 3/4 van 5 1/2 hond teelland die hij in de zomer 
van 1614 met lijnzaad zou bezaaien en die hij van Bastiaen Jonge Byll 
had gehuurd. De pacht was vervallen met kerstmis 1614. 

 Claes Andriesz Cock wordt bij verstek veroordeeld in de eis van de 
aanlegger. 

 Pieter Pietersz, secretaris, stelt zich borg voor Claes Andriesz Cock. 

 

#188 (28-05-1615) 

 Op verzoek van Adriaen Ariensz, visser, zijn door schout en heemraden 
de erfscheidingen vastgesteld tussen huis en erf van de voornoemde 
Adriaen Ariensz dat Meester Cornelis, chirurgijn, tegenwoordig bezit en 
het huisje waar Maertgen Jorisdr, weduwe van Joris Jansz, lapper, in 
woonde en dat nu gekocht is door Jan Andriesz Cock. 

 

#189 (16-07-1615)  - buitengewone rechtdag 

 Abraham Pietersz, brouwer in Brouwerij 't Hert te Rotterdam eist van 
Nicolaes Andriesz Cock 33 pond wegens de leverantie van 13 1/2  vat 
bier. 

 Nicolaes Andriesz Cock zegt maar 4 1/2 vat bier te hebben ontvangen 
en wil de zaak tweemaal vier maanden verdagen. 



 Abraham Pietersz toont een uittreksel uit zijn boeken met een 
specificatie van dag en datum van het halen van het bier. Hij wil een en 
ander met een plechtige eed bekrachtigen. 

 Heemraden veroordelen de gedaagde bij verstek. 

 

#190 (21-07-1615) 

 Op verzoek van Gillis Cornelisz leggen schout en heemraden beslag op 
het huis en erf Sint Joris en de schuren daar buitendijks tegenover 
gelegen alsmede de inboedel van Claes Andriesz Cock, die gevlucht 
zou zijn. Daarnaast wordt ook nog beslag gelegd op tweemaal 300 
roeden vlas op de landerijen van Harman Ariensz en Ploen Clemensz 
Oude. In zijn schuld zal tevens de pacht van de IJsselmondse 
Steenstraat begrepen zijn. 

 

#191 (17-10-1615) 

 Claes Willemsz en Neeltgen Leennertsdr, zijn vrouw, maken hun 
testament op en benoemen elkaar wederzijds tot erfgenamen. 

 

#192 (16-06-1616) 

 Heemraden veroordelen Antonis Aeriensz Visser, veerman, tot het 
optrekken van een heining tussen zijn erf en dat van Maertgen 
Maertensdr, eiseres, weduwe van Leendert Heindrixsz, kapitein, 
volgens de eerder getrokken reelijn, zoals overeengekomen op          
20-03-1608. 

 

#193 (06-10-1616) 

 Pieter Pietersz, secretaris, legt rechtelijk beslag op de blauwe grafsteen 
van Pieter Leenertsz in de kerk, die de laatste bestemd zou hebben 
voor de erfgenamen van wijlen Gysbrecht Ariensz, zonder dat hij die 
had gekocht of dat de waarde ervan in mindering zou worden gebracht 
op het geld dat Pieter Pietersz aan Pieter Leenertsz had geleend. 

 

#194 (18-10-1616) 

 Pieter Pietersz van Haeckdoornen, spinnewielmaker te Rotterdam, legt 
rechtelijk beslag op een partij wilgenhout die hij heeft gekocht van Claes 
Jansz, timmerman en die ligt opgeslagen bij diens huis aan het 
Onderrijpad. 



#195 (10-11-1616) 

 Pieter Pietersz, eist dat zijn eigendomsrecht op een grafsteen in de kerk 
waarop hij beslag heeft gelegd wordt erkend en dat de waarde daarvan 
in mindering wordt gebracht op het geld dat hij volgens zijn boek aan 
Pieter Leennertsz heeft geleend.  

 Heemraden bewilligen de eis van Pieter Pietersz op voorwaarde dat de 
erfgenamen van Gysbert Arensz nog voor de komende zitting van het 
gerecht zullen besluiten of zij de grafsteen voor 30 gulden willen kopen. 

 De erfgenamen van wijlen Gysbrecht Arensz, de voormalige schout, 
aanvaarden de grafsteen, zonder dat zij erkennen die te hebben 
gekocht. Pieter Lenertsz heeft Pieter Pietersz toegezegd dat hij de 30 
gulden zal ontvangen. 

 

#196 (10-11-1616) 

 Aeriaentgen Bastiaensdr, weduwe van Tomis Goossz, benoemt 
Grietgen Tomisdr, haar dochter, tot enige erfgename. In geval deze 
dochter zou komen te overlijden en ook haar kinderen, erven Goossen 
Tomisz en Cornelis Tomisz, haar zonen, alsmede Symon Jansz, man 
van Meynsken Tomisdr, haar andere dochter. 

 

#197 (01-12-1616) 

 Pieter Woutersz eist van Heindrick Pietersz Craenendoncq 300 pond 
als borg voor Arye Jan Bastiaensz. 

 

#198 (15-12-1616) 

 Heindrick Pietersz Craennendock eist van Pieter Woutersz, heemraad, 
33 gulden wegens het sluiten van het huwelijk van zijn zoon. 

 

#199 (15-12-1616) 

 Heindrick Pietersz Craennendonck eist van Pieter Woutersz, heemraad, 
4 gulden als restant van een obligatie op Dirck Foppensz, zijn zwager. 

 

#200 (15-12-1616) 

 Heindrick Pietersz Craennendonck eist van Pieter Woutersz, heemraad, 
14 gulden en 15 stuivers wegens de hoofdelijke schatting van 1581. 

 



#201 (16-03-1617) 

 Heindrick Pietersz Craennendonck handhaaft zijn eisen van 15-12-1616 
jegens Pieter Woutersz, heemraad. 

 Schout en heemraden veroordelen Pieter Woutersz tot het betalen van 
15 pond aan Heindrick Pietersz Craennendonck. Ook zal hij de kosten 
moeten vergoeden en een vaan in het gelag betalen voor de 
heemraden. 

 

#202 (16-03-1617) 

 Adriaena van Troeyen, weduwe van Cornelis Cock eist van Leennert 
Jansz Zoetentyt betaling van de huur die zijn dochter bij haar heeft 
verwoond. 

 

#203 (25-06-1617) 

 Japhet Leenertsz legateert de armen van IJsselmonde een jaarlijkse 
rente van 5 pond die zijn erfgenamen te eeuwigen dage zullen betalen 
uit de opbrengst van zijn 5 morgen land gelegen in de vijfde hoeve van 
IJsselmonde. 

 

#204 (16-07-1617)  

 Lysbeth Harmansdr te Rotterdam, weduwe van Ploen Arensz, legt 
rechtelijk beslag op het geld dat Jan Pietersz, metselaar, tegoed heeft 
voor het maken van de Dorpssteenstraat. Hij is haar nog geld schuldig 
wegens geleverde waar. 

 

#205 (18-01-1618) 

 Wouter Pietersz eist 30 stuivers van Antonis Arensz, visser, wegens de 
verkoop van rijshout. 

 Antonis Arensz erkent de schuld, maar wenst dat die verrekend wordt 
met het veerloon dat Wouter Pietersz hem en zijn vader schuldig is 
wegens het jarenlange vervoer van koeien naar de andere kant van de 
rivier. 

 

 

 

 



#206 (07-06-1618) 

 Jorisken Ariensdr uit Delft eist 23 pond van Carel Caerelsz, linnewever, 
wegens geleend geld, de koop van een broek en een borgstelling. De 
laatste ontkent de eis geheel. Heemraden vragen Jorisken Ariensdr met 
bewijzen te komen. 

 

#207 (07-06-1618) 

 Meester Cornelis NN, barbier, eist van Aert Andriesz Cadt 8 gulden 
meestersloon wegens het behandelen van verwondingen die Cadt 
opliep tijdens een steniging door de schout, vier maanden daarvoor. 
Cadt billijkt de eis van Meester Cornelis, maar vindt dat het geld moet 
worden betaald door Claes Jansz, timmerman, die hem de 
verwondingen heeft toegebracht. Heemraden veroordelen Cadt in de 
eis, maar vinden dat hij Claes Jansz schadevergoeding kan vragen en 
veroordelen hem tot betaling van de kosten. 

 

#208 (07-06-1618) 

 Aert Andriesz Cadt eist van Claes Jansz, timmerman, vergoeding van 8 
gulden en 8 stuivers en gerechtskosten, waartoe hij vandaag is 
veroordeeld, wegens betaling van meesterloon aan Meester Cornelis 
die hem behandeld heeft aan vier verwondingen. Claes Jansz, 
timmerman, verklaart dat hij nooit onwillig is geweest om de 
behandeling van de verwonding te vergoeden. Hij zou Meester Cornelis 
tot driemaal toe hebben gevraagd "om het met recht te laten besteden". 
Heemraden geven partijen een week om de zaak onderling te schikken. 

 

#209  (14-06-1618) 

 Jorisken Adriaensdr van Delft eiseres tegen Caerell Caerelsz, 
linnewever, blijft bij haar eis. Zij overhandigt het gerecht een verklaring 
afgelegd voor een notaris te Delft op 13-06-1618. Heemraden 
accepteren de verklaring en veroordelen de gedaagde 23 gulden te 
betalen tenzij hij binnen 14 dagen bewijs levert dat hem van de eis zou 
kunnen ontslaan en teruggave te krijgen van de 23 gulden die het 
gerecht zolang in bewaring neemt. 

 

#210 (28-06-1618) 

 Jorisken Arensdr van Delft eiseres tegen Caerell Caerelsz, linnenwever 
te IJsselmonde blijft bij haar eis. Wanneer de verweerder evenwel 
onder ede verklaart niet schuldig te zijn, zal zij hem zijn schuld 
kwijtschelden. De verweerder zal Jorisken 20 gulden betalen en de rest 



over 14 dagen en verder op driemaal twee maanden mits zijn goederen 
daartoe verbonden blijven. Verder belooft hij het kind waarvan eiseres 
zwanger is al het vaderlijk onderhoud te geven en zoveel mogelijk 
bijstand in de kraam te verlenen mits de eiseres het kind bij zich houdt. 

 

#211 (23-09-1618) 

 Pieter Zegersz van Waelwijck en Margrieta Stoffelsdr, zijn vrouw, 
maken een testament op van eerststervende aan langstlevende. De 
eerststervende schenkt 25 gulden aan de armen van IJsselmonde. 
Erfgenamen: Sijtge Pietersdr en Pieter Willemsz zijn nicht en neef; 
Phillips Egbertsz en Cornelis Egbertsz, zijn neven te Meeuwen in het 
land van Heusden; Grietge Cornelisdr Dobbe, Aelbrecht Dobbe, 
Lijsbeth Dobbe, Wouter Dobbe, Jacob Dobbe en Willem Dobbe, 
kinderen van Cornelis Dobbe, haar neef. Na het overlijden van Pieter 
Zegersz heeft Margrieta Stoffelsdr 25 gulden betaald. 

 

#212 (04-10-1618) 

 Pieter Pietersz, rentmeester van de heer Van Merode, ambachtsheer 
van IJsselmonde tegen Pieter Woutersz, mede-eigenaar van de 6 
morgen land binnen de waterkering waar de woning van Leenert 
Lenertsz Vrancken op staat. De rentmeester eist 50 gulden over 
verschenen rente over de jaren 1614 tot en met 1618. Pieter Woutersz 
erkent zijn schuld evenals Cornelis Jacobsz, boekhouder. Hij belooft 
zijn schuld binnen 14 dagen te voldoen. 

 

#213 (04-10-1618) 

 Claes Willemsz eist van Jan Jansz 4 gulden, 15 stuivers wegens 
kruiwerk verricht op het erf van Ploen Clemensz Ouwen. Heemraden 
verdagen de zaak tot de volgende rechtsdag om in die tussentijd de 
schuld te voldoen. 

 

#214 (14-11-1618) 

 De ziek in bed liggende Truytgen Bastiaensdr maakt haar testament op 
en benoemt de kinderen van Bastiaen Bastiaensz, haar broer, en het 
weeskind van Janneken Bastiaensdr, haar zuster, tot erfgenamen. 
Pietertge Bastiaensdr, kind van haar broer, vermaakt zij 100 
Caroligulden. Beatrijs Bastiaensdr, haar zuster, vermaakt zij haar 
linnenkast van wagenschot. 

 



#215 (15-11-1618) 

 Claes Willemsz, eist 4 gulden 15 stuivers van Ploen Clemensz Ouwen 
wegens arbeidsloon. 
Jan Jansz zegt dat Lysbeth gezegd heeft dat Pieter Willemsz het geld 
heeft beloofd. 
Heemraden bevelen dat Lysbeth Aertsdr, vrouw van Jan Jansz, zal 
verklaren of zij geld heeft beloofd. Zij vinden de zaak duidelijk en 
veroordelen de gedaagde in de eis. 

 

#216 (29-01-1619) 

 Ten overstaan van schout en heemraden is het huis van de 
voortvluchtige Claes Andriesz verkocht voor 587 gulden, 14 stuivers en 
8 penningen. Schuldeisers worden met voorrang uit de opbrengst van 
het huis betaald. Achtereenvolgens: Willempgen Bastiaensdr, weduwe 
van Bastiaen Arensz Verstoup, Pieter Pietersz, secretaris, als 
penningmeester van de IJsselmondse Straat en Gillis Cornelisz als 
beschadigde borg, Jan Pietersz Tirens, brouwer te Rotterdam, Hillegont 
Claesdr uit Rotterdam. 

 

#217 (18-07-1619) 

 Adriaen Jochumsz eist betaling van zijn wagen die door toedoen van 
Cornelis Jacobsz, boekhouder, in brand is geraakt. 
Omdat de eiser niet voor het gerecht is verschenen veroordelen 
heemraden hem in de kosten van deze zitting. Zij kunnen in deze zaak 
niet eerder rechtspreken voor deze kosten zijn voldaan. 

 

#218 (23-01-1620) 

 Langdurige ervaring heeft schout en heemraden geleerd dat velen 
gebruik maken van het recht elkaar, ook voor het minste en geringste, 
voor de vierschaar te dagen. Voor het boeken van de eis en de kosten 
van het gerecht behoeven slechts 12 stuivers te worden ingelegd. Voor 
dat geld kan een zaak nog vele termijnen worden gerekt. De kosten 
dienen de leden van het gerecht vaak uit eigen beurs bij te passen. De 
thans geldende ordonnantie op het salaris van de vierschaar dateert 
van 07-06-1550. In overleg met de ambachtsheer en Pieter Pietersz, 
diens rentmeester wordt de inleg van de rechtszoekende hierbij 
vastgesteld op 2 gulden, 8 stuivers. Dit met uitzondering van zaken die 
het belang van het land of dat van de ambachtsheer betreffen. 

 

 



#219 (23-01-1620) 

 Dirck Jansz Joren, voor hemzelf en gemachtigd door Pieter Jansz en 
Leenert Jansz, zijn broers, eist 387 gulden en 10 stuivers van Antonis 
Arensz, veerman, wegens geleverd graan. Heemraden geven partijen 
veertien dagen om tot overeenstemming te komen. 

 

#220 (06-02-1620) 

 Heemraden besluiten dat zij van nu af aan hun salarissen, 
zittingsgelden, verschijngelden, zegelrecht en vergoeding voor het 
bezoek aan boedelhuizen allen tezamen zullen genieten en dat hoewel 
de ene heemraad vaker zal worden ontboden dan de ander, de 
secretaris ter voorkoming van jaloezie aantekening zal houden van de 
werktijd van iedere heemraad zodat het binnengekomen geld hoofdelijk 
over de heemraden zal worden verdeeld. 

 

#221 (06-02-1620) 

 Dirck Jansz Joren eist antwoord van Antonis Arensz, veerman. De 
laatste overhandigt zijn antwoord in geschrifte. 

 

#222 (20-02-1620) 

 Dirck Jansz Joren verwerpt de onbevredigende en ontoereikende 
voorstelling van zaken door Antonis Arensz, veerman. Heemraden 
bevelen partijen opnieuw te verschijnen met hun procureurs en nog 
twee ter zake kundige personen, de zaak in vriendschap op te lossen of 
bij de volgende rechtsdag zodanig bewijs in te brengen dat heemraden 
recht kunnen spreken. 

 

#223  (05-03-1620) 

 Anthonis Arensz, veerman, eist dat Dirck Jansz ten overstaan van het 
gerecht een eed aflegt. Hij verzoekt ook een nieuwe rechtsdag. Dirck 
Jansz legt de eed af. Heemraden wijzen de eiser een nieuwe rechtsdag 
toe. 

 

#224 (05-03-1620) 

 Dirck Jansz Joren gaat accoord met het schriftelijke uitstel van eed en 
dat Anthonis Arensz, veerman, veroordeeld zal worden in de kosten van 
het proces. Hij is tevreden dat het kladje dat zijn vader aan de 
rentmeester heeft laten zien geen invloed zal hebben op het verdere 



verloop van het proces. Anthonis Arensz vraagt opnieuw de zaak te 
verdagen. Dirck Jansz protesteert, maar heemraden staan de 
gedaagde toch een nieuwe rechtsdag toe. 

 

#225 (28-05-1620) 

 Dirck Jansz Joren tegen Antonis Arensz, veerman. De raadslieden van 
partijen zijn niet komen opdagen. Partijen zijn niet in staat hun 
procespapieren over te leveren. Zij leggen beiden 6 gulden in. 

 

#226 (03-06-1620) 

 Aeffgen Cornelisdr, weduwe van Thonis de Geest, maakt haar 
testament op. Zij legateert 25 gulden aan de armen van IJsselmonde en 
50 gulden aan Huych Lenertsz, zoon van haar zuster. 

 

#227 (11-06-1620) 

 De gezamenlijke ingezetenen van het Oosteinde van IJsselmonde 
volgens de keur van dijkgraven en heemraden op deze rechtsdag 
bijeen, verklaren hun dammen te willen behouden als bij diezelfde keur 
bepaald. Te weten: Lenert Jansz, schout, de dam achter het kerkhof 
tussen de weduwe van Willem Coonsz, Ploen Clemensz Jongen, de 
weduwe van Pieter Dircxsz Verschoor, een kamp achter Neeltgen 
Lenertsz, weduwe van de wagenmaker, Adriaen Querijnnen, Dirck 
Clemensz, Arye Jan Harmensz, Arye Zevenbergen, Cornelis Roochusz, 
smit, Dirck Pietersz Verschoor voor Geerit Arensz, bij naar achter 
Heindrick Jansz, achter Cornelis Jan Heindricxsz, tegen de 10 hont 
Cornelis Jansz int Velt, Pieter Woutersz, Jan Jorisz, Cornelis 
Geeraertsz Lyster, Pieter Cornelisz en Jan Tonisz voor op zijn 4 hont of 
tegen Jan Tonisz, Heindrick Jansz int Velt, Cornelis Geeraertsz, Jan 
Arensz en Pieter Woutersz op het eind van de weide, Cornelis 
Roochusz aan de oostzijde voor aan de dijk, Pieter Cornelisz tussen 
Geen Jorisz waar hij nu ligt, Geen Jorisz, Cornelis Jacobsz, boekhouder 
en Willem Geeraertsz achter aan het Dijkje. 

 

#228 (02-07-1620) 

 Dirck Jansz Joren tegen Antonis Arensz, veerman, : 

 Joren zegt dat Arensz aan Pieter Jans, zijn broer 200 gulden en nog 
eens 100 gulden en met Pasen 1613 nog eens 100 gulden plus 30 
gulden heeft betaald. Volgens hem is aan alle eisen tegemoet 
gekomen. Hij verzoekt de vierschaar recht te doen. De verweerder 
vraagt om een nieuwe rechtsdag. Heemraden staan de verweerder 



opnieuw een rechtsdag toe. Daarop dienen alle schriftelijke bewijzen te 
worden ingebracht. 

 

#229 (16-07-1620) 

 Anthonis Arensz, veerman, gedaagde, tegen Dirck Jansz Joren, eiser. 

 De gedaagde blijft afstand doen van uitstel van eed. Hij overlegt 
schriftelijk bewijs en verzoekt uitspraak van het gerecht. 

 

#230 (16-07-1620) 

 Dirck Jansz Joren met procuratie van Pieter Jansz, zijn broer, tegen 
Anthonis Arensz, veerman. 

 Heemraden, overwegende hetgeen behandeld werd tijdens vorige 
zittingen, gezien de stukken die zijn overlegd en overwegende de 
adviezen van rechtsgeleerden, beschouwen de zaak nog niet rijp om 
afgesloten te worden. Zij bevelen partijen binnen drie weken in 
gezelschap van hun rechtsgeleerden opnieuw te verschijnen om de 
zaak naar behoren af te sluiten. Partijen dienen nogmaals 6 gulden in te 
leggen. 

 

#231 (30-09-1620) 

 Maertgen Arensdr, vroedvrouw en Maerten Cornelisz, schipper komen 
overeen dat hij bij zijn grootmoeder zal inwonen, haar zal onderhouden 
en verzorgen en de huur betalen. Na haar dood zal hij de 100 gulden en 
11 stuivers ontvangen die hij voor het herstel van het huis heeft betaald. 
Maertgen Arensdr bekent voor de koop van de oude schuit betaald te 
zijn. 

 

#232 (25-10-1620) 

 In de zaak, onbeslist hangende tussen Dirck Jansz Joren, mede 
gemachtigd door Pieter Jansz, zijn broer, tegen Antonis Arensz, 
veerman, gezien alle verslagen van vorige rechtsdagen, gezien ook alle 
stukken en adviezen van commissarissen en rechtsgeleerden, 
veroordelen heemraden Antonis Arensz, veerman, tot betaling aan eiser 
van 141 gulden met rente. Zij ontzeggen de eiser hiermede het recht tot 
verdere eisen. 

 

 



#233 (21-12-1620) 

 Margrieta Geeraertsdr, weduwe van Huygo Pietersz Craennendoncq, 
maakt haar testament op. Zij legateert 100 pond aan de armen van 
IJsselmonde.Geeraert Huygensz Craennendoncq, haar zoon, is haar dit 
geld nog schuldig wegens achterstallige pacht 1650 roeden land in 
Dircksmeetsland. Hij zal het land zijn leven lang mogen gebruiken tegen 
20 pond per jaar. Na diens overlijden zal het land verdeeld worden over 
zijn kinderen. 

 

#234 (28-03-1621) 

 Pieter Cornelisz Jongen, gerechtsbode, en Anneken Wittendr, zijn 
vrouw, maken een testament op van eerststervende aan langstlevende. 

 

#235 (24-06-1621) 

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout, eist 100 gulden van Heindrick Pietersz 
Craennendoncq, voormalig waarsman van IJsselmonde, wegens een 
drinkschuld van hem en Tonis Pietersz Craennendoncq, zijn broer. 
Heemraden houden de zaak aan tot de volgende rechtsdag. 

 

#236 (08-07-1621)  

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout, tegen Heindrick Pietersz 
Craennendoncq wegens een drankschuld van de laatste. 
Kyboom, procureur van verweerder, verzoekt een kopie van de 
rekening waaruit de drankschuld blijkt. Bovendien vraagt hij verdaging 
tot een volgende rechtsdag. Heemraden wijzen het verzoek toe. 

 

#237 (22-07-1621) 

 Heindrick Pietersz Craennendoncq, gedaagde, tegen Lenert Jansz 
Zoetentyt, eiser, inzake een achterstallige drinkschuld van de eerste. 
Procureur Kieboom dient namens gedaagde van antwoord. 
Procureur Veeckemans vraagt namens eiser om kopie van antwoord. 

 

#238 (05-08-1621)  

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout van IJsselmonde, eiser, tegen Heindrick 
Pietersz Craenendoncq, gedaagde, inzake drinkschuld. 
Gezien het frivole en ongefundeerde antwoord van de gedaagde eist de 
schout betaling van de drinkschuld en zonodig antwoord in tweede 



termijn. Procureur Kyboom verzoekt tweede termijn. Heemraden 
wensen inzage van stukken tijdens de volgende rechtsdag. 

 

#239 (09-09-1621) 

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout van IJsselmonde, eiser, tegen 
HeindrickPietersz Craennendoncq inzake een oude drinkschuld. De 
schout blijft bij zijn eis en deponeert zijn stukken van de vorige 
rechtsdag. Kyeboom, procureur van gedaagde, ziet af van het 
overleggen van stukken en verzoekt om een volgende rechtsdag. 

 

#240  (30-09-1621) 

 In de zaak van wijlen Goosse Jacobsz waarin schulden met voorrang 
worden ingelost, beschouwen heemraden de 450 pond, spruitende uit 
de verkoop van diens huis het belangrijkst, ook de opbrengst van de 
boedel van Jan Joppen te Rotterdam ten bedrage van 150 pond plus de 
waarde van een rentebrief kunnen dienen tot vermindering van de 
schuld van overledene. 

 

#241 (30-09-1621) 

 Heindrick Pietersz Craennendoncq, verweerder, tegen Lenert Jansz 
Zoetentyt, schout van IJsselmonde, eiser, inzake de oude drinkschuld 
van de eerste. De eiser overlegt de benodigde processtukken. Partijen 
zijn besluiteloos en vragen heemraden de zaak te willen verdagen naar 
de volgende rechtsdag. 

 

#242 (14-10-1621) 

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout van IJsselmonde, eiser in de zaak 
vaneen oude drinkschuld van Heindrick Pietersz Craennendoncq, 
verweerder. De eiser dient bij verweerder een schriftelijk verwijt in. 
Kyeboom, die het schriftelijk verwijt heeft aangenomen, verzoekt de 
zaak uit te stellen tot de volgende rechtsdag. 

 

#243  NB: (18-05-1640) 

 (losse notitie in het Dingboek van Oost-IJsselmonde) 

 Pieter Pelt, notaris uit de Lombardstraat te Rotterdam, vraagt Adriaan 
van Golen, secretaris van IJsselmonde, of hij zijn bode opdracht wil 
geven het beslag op het schip van Pieter Jansz Vleyschouwer, schipper 



uit Breda, met alle gereedschap en aankleven van dien, op te heffen nu 
alle schulden zijn aangezuiverd. 

 

#244 (20-10-1621) 

 Margrieta Heindricxdr, weduwe van Lenert Jansz, bleker, uit de 
Stormpolder maakt haar testament op. Zij laat Heindrick Lenertsz, haar 
oudste zoon en Maertgen Lenertsdr en Janneken Lenertsdr, haar 
dochters ieder 150 pond na. Haar zoon Cornelis Lenertsz behoort niet 
tot haar erfgenamen. Hij heeft ooit een beurs met meer dan honderd 
daalders van haar gekregen. 

 

#245 (28-10-1621) 

 Lenert Jansz Zoetentyt, eiser, tegen Heindrick Pietersz Craennendoncq 
inzake een oude drinkschuld. 
Partijen stellen zich teweer. 
Heemraden bevelen partijen ieder 5 gulden en 10 stuivers in te leggen 
om advies te verkrijgen van twee onpartijdige rechtsgeleerden. 
Heemraden zullen over 14 dagen recht wijzen. 

 

#246 (11-11-1621) 

 In de onbeslist gebleven zaak tussen Lenert Jansz Zoetentyt, eiser, en 
Heindrick Pietersz Craennendoncq, gedaagde, betreffende een oude 
drinkschuld van de laatste, wijzen heemraden voor recht, gezien de 
gehele procesgang, alle stukken door partijen ingebracht alsmede het 
advies van twee onpartijdige rechtsgeleerden dat eiser onder ede 
verklaart de geëiste 100 gulden niet ontvangen te hebben en dat 
gedaagde de drinkschuld alsnog met eiser dient te vereffenen. Ook 
betaalt hij de helft van de proceskosten. 

 

#247 (23-11-1621) 

 Margrieta Stoffels, weduwe van Pieter Zegersz, benoemt Pieter 
Pietersz, dijkgraaf en secretaris, tot executeur testamentair. 

 

#248 (28-03-1622) 

 Maertgen Foppen, weduwe van Adriaen Jacobsz, maakt haar testament 
op. Zij laat Fop Adriaensz, haar zoon, haar huis, erf, boomgaard en 
goederen na. Op voorwaarde dat hij zijn moeder inwoning zal geven en 
haar zal verzorgen. Ook zal hij gehouden zijn schulden te betalen aan 
Heindrick Heindricxsz, timmerman, ten behoeve van Jacob Cornelisz 



haar zwager. Er zijn legaten voor Arye Jacobsz, zoon van wijlen haar 
dochter, de kinderen van Machtel Yemantsdr en aan de kinderen van 
Jacob de Wever. 

 

#249 (31-03-1622) 

 Anneken Dircxdr, bijgestaan door Pieter Woutersz, haar voogd en Dirck 
Cornelisz met de schout als oppervoogd enerzijds en Maerten 
Cornelisz, schipper, anderzijds, beide erfgenamen van Maertgen 
Arensdr, vroedvrouw, verdelen haar nalatenschap. 

 

#250 (21-04-1622) 

 Cornelis Aryen Teuxsz uit Kijfhoek legt rechterlijk beslag op de koe die 
Harman Heinricxsz, slager te Rotterdam, heeft staan in de stal van 
Lenert de Groote te IJsselmonde. Heinricxsz heeft een schuld van 20 
gulden aan Teuxsz van de koop van een partij schapen. 

 

#251 (06-05-1622) 

 Lenert de Groote stelt de koe, die zolang in zijn stal staat, in handen 
van de schout. 

 

#252 (12-05-1633) 

 Buitengewone rechtsdag wegens beslaglegging. 

 Cornelis Aryen Teuxsz, eiser, tegen Harman Heindricxsz, slager te 
Rotterdam, gedaagde, inzake een in beslaggenomen koe. 
De eiser eist dat de koe als onderpand zal dienen voor de schuld die de 
slager aan hem heeft wegens de koop van een partij schapen. 
Omdat de gedaagde niet is komen opdagen en gelet op de verklaring 
van Lenert Melisz, nemen heemraden de koe van rechtswege in beslag. 
Zij veroordelen de gedaagde in de gerechtelijke kosten. De schout zorgt 
tot de volgende rechtsdag voor de koe. 

 

#253 (22-05-1622) 

 Krachtens vonnis van heemraden van 12 mei 1622 ten voordele van 
Cornelis Aryen Teuxsz, die beslag heeft laten leggen op de koe van 
Harman Heinricxsz, slager te Rotterdam, wordt de koe in het openbaar 
verkocht om daaraan de schuld van 20 gulden te verhalen die Harman 
Heinricxsz schuldig is aan Cornelis Aryen Teuxsz. Fenneken Pietersdr, 
vrouw van de schout koopt de koe voor 32 gulden. Cornelis Aryensz 



Teuxen ontvangt zijn 20 gulden. De rest van de opbrengst vloeit als 
rechtelijke kosten in de kas van het college van heemraden. Het 
hoorngeld voor de schout bedraagt 2 gulden en 5 stuivers. 

 

#254 (02-06-1622) 

 Adriaen Jan Harmansz, waarsman te IJsselmonde eist van Dirck 
Clemensz dat deze de gehele drie morgen land oplevert, dus inclusief 
de sloten die Adriaen Jan Harmansz heeft gekocht.  
Heemraden veroordelen de gedaagde bij verstek en bepalen dat de 
eiser sloten zal mogen graven langs de palen die de landmeter heeft 
geslagen. 

 

#255 (16-06-1622) 
 
Adriaen Jan Harmansz, eiser, tegen Dirck Clemensz, verweerder. De 
eiser blijft bij het standpunt dat hij tijdens de vorige rechtsdag innam. 
Partijen leggen hun geschil in handen van Ploen Clemensz Jongen en 
Tonis Arensz, voormalige zegslieden van het land in kwestie. De zaak 
wordt verdaagd naar zondag eerstkomende. 

 

#256 (16-06-1622) 

 Jan Cornelisz uit Hamont, inwoner van IJsselmonde, machtigt Jan 
Jansz Bollen en Aert Adriaensz van den Winckel uit Hamont om uit zijn 
naam landerijen en goederen te verkopen die hij in Hamont bezit. 

 

#257   (01-11-1623)  

 Pietertje Pietersdr en haar moeder zijn door armmeesters onderhouden. 
Zij verwijt het armbestuur nalatigheid. Voor schout en heemraden slaat 
zij een heel andere toon aan. Zij zegt dat zij niets op armmeesters heeft 
aan te merken en bedankt hen voor hun goede zorgen. 

 

#258 (18-03-1624) 

 Claes Adriaensz, weduwnaar van Ychtgen Jochumsdr, heeft op 19-05-
1609 samen met zijn vrouw voor notaris Coulster te Rotterdam een 
wederkerig testament opgemaakt. Hij maakt nu een nieuw testament op 
waarbij hij Jochum Claesz en Leentgen Claesdr, zijn kinderen, ieder 
200 gulden nalaat op voorwaarde dat zij niet zullen trouwen en hun 
vader tot aan hun dood zullen blijven onderhouden. Indien zij wel 
trouwen erven zij niets. 



#259 (24-03-1624)  

 Koos Voppensz uit Oud-Beijerland en Gerit Aryensz de Haes uit 
Ooltgensplaat, man en voogden van de twee dochters van Cunera 
Aertsdr, zuster van Adriaen Aertsz Hacke, hebben beslag laten leggen 
op het geld dat zij nog moeten ontvangen uit de nalatenschap van Dyna 
Jansdr uit Gorinchem. Pieter Pietersz, secretaris te IJsselmonde is 
gemachtigd. Ook de weduwe en de kinderen van Streyen Aertsz Hacke 
en Michiel Aertsz, zijn broer, delen in de nalatenschap.  

 

#260 (30-03-1624) 

 Heynrick Roos, secretaris te Rotterdam uit naam van zijn 
schoonmoeder en Pieter Keyser hebben rechtelijk beslag doen leggen 
op de huurpenningen die Pieter Cornelisz den Ouden schuldig is aan 
Johan van Beaumont en Antonis van Schuylenburch over de pacht van 
6 morgen en 400 roeden land. 

 

#261 (30-03-1624) 

 Antonis Pietersz Craennendoncq te West-IJsselmonde stelt zich borg 
voor de kinderen van wijlen Adriaen Aertsz Hacke, schout van  
West-IJsselmonde uit hoofde van de nalatenschap van Digna Jansdr uit 
Gorinchem uit naam van Koos Voppensz en Geert Ariensz de Haes, 
man en voogden van de dochters van wijlen Cornelia Aertsdr, ten 
bedrage van 75 gulden 18 stuivers en 9 penningen. 

 

#262 (02-06-1624) 

 Aert Ariensz Hacke, schout van West-IJsselmonde, stelt zich borg 
voorWouter Jansz voor het oplichten van de potie van Michiel Aertsz 
Hacke die 75 gulden 18 stuivers en 9 penningen beloopt. 

 

#263 (18-07-1624) 

 Cornelis Pietersz Vendrecht te IJsselmonde, voor hemzelf en als voogd 
van Maertgen Pietersdr, zijn moeder, weduwe van Pieter Dircxsz 
Verschoor, schout, en Willem Pietersz, man van Lyntgen Pietersdr, 
eisen van Dirck Pietersz Verschoor achterstallige reparatiekosten van 
diens woonhuis. De verweerder vraagt drie of vier weken de tijd. 

 

 

 



#264 (18-07-1624) 

 Cornelis Pietersz Vendrecht eist van Dirck Pietersz Verschoor betaling 
van 155 gulden waartoe hij door het gerecht al op 26-06-1623 is 
veroordeeld. De eiser krijgt 110 gulden wegens reparatie aan de woning 
en voor zaadkoren plus 45 gulden wegens ploegen, eggen en zaaien. 
De verweerder bekent schuld en zal binnen een week betalen. 

 

#265 (02-11-1624) 

 Lenert Cornelisz Henne, korenkoper te IJsselmonde, maakt in 
tegenwoordigheid van Ploen Cornelisz Henne, zijn broer, zijn testament 
op. Hij laat de armen van IJsselmonde 500 gulden na. Schout en 
schepenen dienen dat geld te beleggen op vaste panden zodat de 
armen jaarlijks van de opbrengst profiteren. 

 

#266 (09-03-1625) 

 Pieter Woutersz verkoopt in het openbaar een wit ramschaap. Het 
wordt voor 6 gulden gekocht door Lenert Jansz, schout. De schout, de 
verkoper en de armen van IJsselmonde krijgen ieder een derde deel 
van de opbrengst. 

 

#267 (04-05-1625) 

 Met toestemming van de Hoofdofficier van Zuid-Holland visiteren schout 
en heemraden het dode lichaam van Maerten Cornelisz, schipper, die 
naar men zegt in de vroege ochtend overboord is geslagen en 
verdronken. Schout en heemraden verklaren dat hij niet door iemand is 
omgebracht. 

 

#268 (03-05-1625)  

 Antonis Phillipsz, wagenmaker en Adriana Cornelisdr, zijn vrouw, 
maken een testament op van eerststervende aan langstlevende. 

 

#269 (12-05-1625) 

 Adriaentgen Ariensdr uit Oostendam, weduwe van Heindrick Cornelisz, 
schipper, maakt haar testament op en benoemt haar kinderen en 
kleinkinderen tot erfgenamen. Zij bevoorrecht de kinderen van Arijen 
Jan Bastiaensz en Maertgen Heindricxdr, haar dochter, boven hun 
ouders. Zij betaalt een lening terug aan Adriaen Goethart te Rotterdam. 
Er is een legaat voor het kind van Jan Heindricxsz, haar overleden 



zoon. Zij treft maatregelen dat deze niet in zijn bezittingen zal worden 
geschaad. Cornelis Heindricxsz, haar zoon, wordt in staat gesteld de 
twee morgen land die hij sinds jaren van haar pachtte in eigendom te 
verwerven. 

 

#270 (14-06-1625) 

 Jan Atonisz en Pietertgen Janszdr, zijn vrouw maken een testament op 
van eerststervende aan langstlevende. Er is een legaat voor Ploen 
Jansz, hun zoon. 

 

#271 (03-01-1626) 

 Cornelis Pietersz Craennendoncq stelt de erfenis van Hendrick Pietersz 
Creannendoncq, zijn oom, in handen van Huybrecht Pietersz te Rhoon. 
Bij voorbaat stelt hij hem ook in bezit van de nalatenschap van Neeltgen 
Pauwelsdr, weduwe van Hendrick Pietersz Craennendoncq. 

 

#272 (08-02-1626) 

 Heindrick Lenertsz en Geerit Lenertsz, zonen en erfgenamen van 
Lenert Heindricxsz, kapitein, en Maertgen Maertensdr, weigeren het 
erfdeel van Pieter Lenertsz, hun overleden broer en vragen het gerecht 
om aanstelling van een curator om de boedel verder te beredderen. 

 

#273 (08-02-1626) 

 Op verzoek van Geerit Lenertsz en Heindrick Lenertsz benoemen 
schout en heemraden Lenert Cornelisz de Henne, de belangrijkste 
schuldeiser, tot curator van het erfdeel van wijlen Pieter Lenertsz. 

 

#274 (24-02-1626) 

 Hoewel Lenert Cornelisz, curator, het arrest van zijn benoeming van  
09-02-1626 willig heeft aangenomen, is hij onwillig gebleven in het 
uitoefenen van zijn taken. Wegens de geringheid van de zaak en om 
een dag voor de openbare verkoop van de boedel te bepalen, 
benoemen schout en heemraden Pieter Pietersz, secretaris van 
IJsselmonde en tevens schuldeiser, tot curator. 

 

 

 



#275 (24-02-1626) 

 Pieter Pietersz, secretaris van IJsselmonde en curator van het vijfde 
deel van de boedel van wijlen Lenert Heindricxsz, kapitein, toekomende 
wijlen Pieter Lenertsz, diens zoon, verkoopt in het openbaar het huis, 
erf, beteling, keet en aankleven, genaamd De Zwarte Arend, aan de 
noordzijde van de dijk, naast Heindrick Heindricxsz, 
scheepstimmerman, ten westen, en de weduwe van Antonis Arensz, 
veerman, ten oosten. Alsmede de inboedel van het pand zoals 
laatstelijk bezeten door wijlen Maertgen Maertensdr, weduwe van 
Lenert Heindricxsz, kapitein. Gekocht door Geerit Lenertsz voor 70 
gulden. Borgen: Heindrick Lenertsz en Heindrick Heindricsz, 
scheepstimmerman. 

 

#276 (04-04-1626) 

 Geeraert Adriaensz Mijnlieff en Ingetgen Lenertsdr, zijn vrouw, maken 
een testament op van eerststervende aan langstlevende. 

 

#277 (12-08-1626) 

 Pieter Pietersz, secretaris, als curator van de nalatenschap van Lenert 
Heindricxsz, kapitein ten behoeve van zijn zoon Pieter Lenertsz als 
erfgenaam, maakt de boedelrekening op.  
In de rekening komen de volgende namen voor: Geerit Lenertsz; 
Meester Anthony, advocaat te Rotterdam en Lenert Jansz Zoetentijt, 
schout. 

 

#278 (17-10-1626) 

 Pieter Huygensz Craennendoncq, Adriaen Heindricxsz Boots, Willem 
Lenertsz en Pieter Dick Willemsz, mannen en voogden van hun 
vrouwen en gemachtigden van Neeltgen Huygensdr Craennendoncq en 
Pieter Huygensz Craennendoncq voogd van Maertgen Geeritsdr en 
Willem Geeritsz met Geerit Geeritsz, kinderen van Geerit Huygensz 
Craennendoncq, erfgenamen van wijlen Margriete Geeritsdr, weduwe 
van Huygo Pietersz Craennendoncq, stemmen toe in revisie en 
liquidatie van de nalatenschap op verzoek van Querijn Arensz Huyser, 
man van Neeltgen Geeritsdr, dochter van Geerit Huygensz 
Craennendoncq. 

 

 

 



#279 (21-10-1626) 
(24-10-1626) 
 
Pieter Cornelisz, bode, nodigt op verzoek van de schout en dijkgraaf 
van IJsselmonde Arye Jan Arensz uit om aanstaande zaterdag ten 
huize van Lenert Jansz Zoetentijt, substituut schout, aan handen van 
schout en dijkgraaf en in tegenwoordigheid van het college van 
heemraden eed van getrouwigheid af te leggen als lage en 
binnenlandse heemraad, zoals opgedragen door de heer Van Merode, 
ambachtsheer van IJsselmonde, om vervolgens de schouw te helpen 
bedrijven. 

 

#280 (06-12-1626) 

 Nadat er tussen de schout en Hendrick Jansz in 't Velt onenigheid was 
ontstaan over het veilen van een doof lam van wijlen Geerit Arensz dat 
aan de heer was gebracht, is het dier tijdens openbare verkoop gemijnd 
door Pieter Pietersz, secretaris om 3 gulden en 5 stuivers. 
(de rekening is doorgehaald) 

 

#281 (27-02-1627) 

 Lenert Jansz Zoetentijt, schout en dijkgraaf van IJsselmonde, vraagt 
Pieter Cornelisz, gerechtsbode, om Arye Geeritsz Boots aan te zeggen 
dat hij uit naam van de heer Van Merode, ambachtsheer van 
IJsselmonde, is aangesteld tot hoog dijkheemraad van IJsselmonde in 
plaats van de overleden Pieter Woutersz. Hij vraagt hem om de eed van 
trouw te komen afleggen aan handen van de dijkgraaf. 

 

#282 (26-02-1627) 

 Heindrick Pietersz Verschoor stelt tweemaal 50 gulden in handen van 
schout en heemraden die hij schuldig is wegens de koop van het huis 
van Aeffgen Cornelisdr, weduwe van Antonis de Geest. De betaling is 
enigszins opgehouden doordat de Baljuw van Zuid-Holland hem 
financiële transacties had verboden wegens een vechtboete die hij 
schuldig was aan Jan Harbertsz te Charlois. 

 

#283 (27-05-1627) 

 Jan Harbartsz uit Katendrecht licht de tweemaal 50 gulden die 
Heindrick Pietersz Verschoor bij schout en schepenen van IJsselmonde 
had gedeponeerd. Cornelis Roochusz Clootwijck staat borg. 

 



#284 (23-10-1627) 

 Eldert Pietersz uit IJsselmonde gaat in ondertrouw met Cornelia 
Jaecobsdr, geboren te Heinenoord. De eerste kerkelijke afkondiging 
van het voorgenomen huwelijk geschiedt op 24-10-1627. 

 

#285 (24-10-1627) 

 Cornelis Jansz, waarsman te IJsselmonde, vraagt de inwoners van 
IJsselmonde alsnog betaling van hun achterstallige omslag te doen. In 
de kerk zal hiervan afkondiging worden gedaan. 

 

#286  (07-11-1627) 

 Tweede en derde proclamatie van het voorgenomen huwelijk van Eldert 
Pietersz en Cornelia Jacobsdr 

 

#287 (circa 14-11-1627) 

 Voorschriften, regels en formuleringen in het geval mensen voor schout 
en heemraden willen trouwen. 
Op 28-04-1675 zijn Juriaen Tinthoff en Janneken Heindrick door schout 
Hoochstrate en de heemraden Mathijs Pauwelsz en Mathijs Arendsz in 
de huwelijkse staat bevestigd. 

 

#288 (18-11-1627) 

 Eldert Pietersz en Cornelia Jacobsdr zijn door schout en heemraden 
van IJsselmonde in de huwelijkse staat bevestigd. 

 

#289 (11-02-1628) 

 Aeffgen Cornelisdr, weduwe van Pieter Woutersz, geeft 147 gulden en 
15 stuivers in bewaring bij schout en schepenen. Het geld komt toe aan 
Aeltje Dircxdr uit de nalatenschap van Pieter Woutersz, haar 
grootvader. Querijn de Crijger, man van Aeltje Dircxdr, had Aeffgen 
Cornelisdr rechtelijk verboden het geld aan zijn vrouw te geven. Pas 
twee maanden later kunnen Querijn en Aeltje over het geld beschikken. 
Ook Jacob Pietersz, brouwer in Den Briel, krijgt dan de hem 
toekomende 42 gulden. 

 

 



#290 (25-05-1628) 

 Jacob Pietersz, brouwer in Den Briel, ontvangt de hem toekomende 42 
gulden door Aeltgen Dircxdr bij schout en heemraden in bewaring 
gegeven. 

 

#291 (14-03-1629) 

 Harman Jansz, kleermaker, en Aechtgen Geenen, zijn vrouw maken 
een testament op van eerststervende aan langstlevende. Er is een 
legaat voor de dochter van Jan Harmansz. 

 

#292 (14-02-1630) 
 
Aert Andriesz en Jan Andriesz, beiden timmerman, eisen van Lenert 
Cornelisz de Henne, korenkoper, betaling van 400 gulden arbeidsloon 
voor het maken van een nieuw huis, getaxeerd door Adriaen van der 
Meer en Jacob Jorisz, timmerlieden. Lenert de Henne overhandigt een 
verklaring van 12-02-1630 van notaris Troost waarin Adriaen van Aller 
en Geerit Cornelisz, timmerlieden, het werk taxeren op 365 gulden. 
Heemraden vragen partijen nader te overleggen en de zaak in 
vriendschap te schikken. 

 

#293 (zonder datum) 

 Schout en gerecht van IJsselmonde ordonneren overeenkomstig de 
richtlijnen van Baljuw en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland op zondag 
en andere dagen niet te kaatsen nabij de Kerkstraat en ook tijdens de 
predicatie niet te kaatsen in de buurt van de kerk en het huis van de 
schout. Indien het kinderen betreft, zal de boete van 6 gulden worden 
verhaald op de ouders. 

 

#294 (04-04-1630) 

 Pieter Geeritsz Craennendoncq, op het punt om naar Oost-Indië te 
vertrekken, machtigt Pieter Huygensz Craennendoncq en Adriaen 
Geeritsz Boots, zijn ooms, om tijdens zijn afwezigheid zijn zaken waar 
te nemen en in het bijzonder om te procederen tegen Querijn Ariensz 
Huyser, zijn zwager, wegens de koop van land in de 68 Morgen. 

 

 

 



#295 (05-04-1630) 

 Heindrick Pietersz Verschoor geeft aan het gerecht van IJsselmonde 
100 gulden in bewaring die hij schuldig is aan de erfgenamen van 
Aeffgen Cornelisdr wegens de koop van haar huis. 

 

#296  (27-05-1630) 

  Joost Jacobsz, wever, en Aeltgen Michielsdr, zijn vrouw, maken een 
testament op van eerststervende aan langstlevende. 

 

#297 (14-11-1630) 

 Aryen Willemsz Coon eist van Cornelis Heindricxsz, veerman, en 
Adriaentgen Jacobsdr, zijn vrouw, terugbetaling van 350 gulden. Hij 
heeft 14 jaar geleden ten behoeve van wijlen Willem Cornelisz Graeff, 
zijn neef en tweede echtgenoot van Adriaentgen Jacobsdr 750 gulden 
geleend, 500 gulden van Jan Egbertsz en 250 gulden van de Armen 
van Lekkerkerk. Adriaentgen heeft daarvan 400 gulden terugbetaald. 
Coon eist nu betaling van het resterende geld. De gedaagden zijn niet 
op deze rechtdag verschenen. Heemraden geven hen twee weken de 
tijd om alsnog voor het gerecht te verschijnen. 

 

#298 (28-11-1630) 

 Pieter van Golen, rentmeester van ambachtsheer De Merode eist van 
Neeltgen Dircxdr, weduwe van Antonis Arensz, veerman, bijgestaan 
door Dirck Clemensz, haar vader, 65 gulden 10 stuivers en 8 penningen 
voor het resterende deel van de veerpacht over 1625 en de aanslag in 
de verponding van 1629 over haar huis en boomgaard. 
Neeltgen bekent schuld. 

 

#299 (12-12-1630) 

 Joost Jacobsz, linnenwever, weduwnaar van Aeltgen Joosten, toont 
schout en heemraden van IJsselmonde het testament dat hij en zijn 
vrouw op 27-05-1630 opmaakten. Hij belooft zijn 6 kinderen, zodra zij in 
het huwelijk treden, 50 gulden te schenken en hen tot die tijd te kleden 
en op te voeden. Michiel Pietersz, zijn vrouws neef, krijgt een legaat 
van 25 gulden. Ook belooft hij de legaten voor zijn kinderen te beleggen 
en verbindt daaraan zijn huis en erf, die hij belooft niet te zullen 
verkopen. 

 

 



#300 (12-12-1630) 

 Cornelis Heindricxsz, veerman, stelt zich voor 400 gulden borg voor 
Willem Jaecobsz, dijkgraaf van West-IJsselmonde, die deze tegoed 
heeft van Cornelis Maerten Symonsz te Ridderkerk. Het geld is 
verhypothekeerd op 6 morgen 500 roeden land, verkocht aan Jacob 
Stoop te Dordrecht. 

 

#301 (20-01-1631) 

 Adriaen Antonisz, op het punt om naar West-Indië te vertrekken, maakt 
zijn testament op en benoemt Neeltgen Dircxdr, zijn moeder, tot 
erfgename. 

 

#302 (12-12-1630) 

 Heindrick Bastiaensz Prins, man van Grietgen Jochemsdr, Huybrecht 
Thijsz, man van Beatricx Jochemsdr, Pieter van Golen, voogd van 
Adriaentgen Cornelisdr en Muus Jochemsz en tevens als 
administrerend voogd van de kinderen van Adriaen Jochumsz, naast 
Gijsbert Jochumsz, erfgenamen van Maertgen Jochumsdr, dragen 
Pieter van Golen op om haar boedel te beredden en te verkopen. 
Cornelis Jcobsz, boekhouder, is belanghebbende. 

 

#303 (10-08-1631) 

 Op last van de baljuw van Zuid-Holland visiteren schout en heemraden 
het dode lichaam van een onbekend persoon die waarschijnlijk het 
slachtoffer is geworden van de vallende ziekte en die verdronken is 
gevonden in de sloot bij Cornelis Jan Heindricxsz. De weinige 
eigendommen van de dode zijn verdeeld over de twee mannen die hem 
hebben gevonden en hem naar het kerkhof hebben gebracht. De 
doodskist is door de gemeente betaald. De dode droeg een Engels 
psalmboekje bij zich. 

 

#304 (07-01-1632) 

 Willem Lenertsz Aryswagers en Maertgen Huygensdr Craennendoncq 
herroepen eerdere testamenten en vertrouwen erop dat de 
langstlevende van hun beiden de nalatenschap in alle vriendelijkheid en 
redelijkheid zal verdelen. 

 

 



#305 (09-07-1632) 

 Pieter van Golen, secretaris van IJsselmonde, administrateur van de 
nalatenschap van Maertgen Jochemsdr, verkoopt in het openbaar haar 
vervallen huis, erf en beteling. Teux Meuxsz zet in op 180 gulden. Na 
afslag wordt koper Jochem Claesz voor 125 gulden. 

 

#306  (01-07-1632) 
 
Huybrecht Mathijsse uit de Tonnekreek in de Niervaart, man van Beatrix 
Jochemsdr, machtigt Pieter Pietersz van Golen, dijkgraaf en 
rentmeester te IJsselmonde om uit zijn naam zijn deel uit de 
nalatenschap van Gijsbert Cornelisz, zoon vanCornelis Gijsbertsz, neef 
van zijn vrouw van vaders zijde en gewoond hebbende te 's-Gravendeel 
op te eisen.      

 

#307 (29-09-1632) 
 
Margriete Stoffelsdr, weduwe van Pieter Zergersz, laat aan Ermken 
Wittensdr en aan Wit Wittensz, kinderen van Truytgen Ariensdr, 50 
gulden na. 

 

#308 (21-01-1633) 
 
Pieter van Golen maakt de rekening op van de boedel van wijlen 
Maertgen Jochumsdr. Genoemd worden: Jochum Claesz - Dirck Jan 
Jorisz - Cornelis Jacobsz, boekhouder - wijlen Gijsbert Jochumsz - 
Francois N.N. , kolfdrager - Jan Pietersz Veeckemans, procureur - 
Lenert Jansz, schout - Teux Meuxsz - Dirck Pietersz Verschoor - 
Anneken Pietersdr. 

 

#309 (31-01-1633) 
 
Margrieta Stoffels, weduwe van Pieter Zegersz, laat al haar goederen 
na aan de huisarmen van de kerk van IJsselmonde en vraagt de rest 
van haar leven door diezelfde kerk te mogen worden onderhouden. 

 

 

 

 



#310 (10-03-1633) 
 
Otte de Gelder uit Rhenen machtigt Jan Claesz van Lyn, rentmeester te 
Leiden, om voor de gerechten van Ridderkerk en West-IJsselmonde te 
ontvangen de kwitantie van de verkoop van land in Oud-Reyerwaard 
aan Ingetgen Heindricxdr, weduwe van Pieter Jacobsz Craennendoncq, 
aan Ploen Ploenen Verschoor, dijkgraaf van Smeetsland, aan Willem 
Pietersz Muyer en aan Claes Willemsz de Vries en schuldbrieven op 
naam te stellen van de 5 weeskinderen van Geertruyt Claesdr van Lyn 
en Pieter Claesz van Campen. 

 

#311 (19-05-1633) 

 Schout en heemraden van IJsselmonde visiteren met toestemming van 
Pieter de Roovre, baljuw van Zuid-Holland, het lijk van Cornelis 
Coppersz uit IJsselmonde. Vanaf zijn schuit, op stroom in de Merwe, 
probeerde hij met een bootje naar de wal te varen, raakte te water en 
verdronk. 

 

#312 (03-12-1633) 

 Allert Herbertsz, jongeman van West-IJsselmonde gaat in ondertrouw 
met Aeltgen Pietersdr, jongedochter van Oost-IJsselmonde.  
Op 22-12-1633 worden zij na drie kerkelijke afkondigingen door schout 
en heemraden in de echt verbonden. 

 

#313 (10-01-1634) 

 Met toestemming van Pieter de Roovre, baljuw van Zuid-Holland, 
visiteren schout en heemraden van IJsselmonde het lijk van Claes 
Robbrechtsz. Deze laatste is waarschijnlijk gestruikeld en van het 
voetpad in de sloot achter de woning van Heindrick Jansz int Velt 
geraakt en verdronken. Op het lijk zijn geen littekens of verwondingen 
gevonden. 

 

#314 (08-06-1634) 

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout en gewezen kerkmeester te 
IJsselmonde, eist van Ploen Clemensz Ouwen 61 gulden, 14 stuivers 
en 6 penningen van twee jaar pacht van de Kerkedijk. Heemraden 
verdagen de zaak naar de volgende rechtsdag en hopen dat partijen 
intussen in der minne tot oplossing van hun geschil komen. 

 



#315 (29-06-1634) 

 Omdat Ploen Clemensz Ouwen niet op de zitting is verschenen en ook 
zijn schuld aan Lenert Jansz Zoetentyt niet heeft voldaan, verdagen 
heemraden de zaak naar de volgende rechtsdag. 

 

#316 (17-11-1634)  

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout, blijft bij zijn eis. Heemraden 
veroordelen Ploen Clemensz Ouwens tot betaling van 43 gulden, 14 
stuivers en 6 penningen ook moet hij de proceskosten betalen. 

 

#317 (25-03-1635) 

 Neeltgen Pauwelsdr, weduwe van Heindric Pietersz Craenendoncq , 
maakt haar testament op en benoemt de kinderen van Floris Pauwelsz, 
haar broer en de kinderen van Lyntgen Pauwelsdr, haar halfzuster 
alsmede het kind van Roocxken Cornelisdr, dochter van Maertgen 
Pauwelsdr, haar zuster en de kinderen van Dirck Cornelisz, zoon van 
Maertgen Pauwelsdr, tot erfgenamen. 

 

#318  (05-09-1635) 

 Cornelis Willemsz Koon verklaart dat het graven de sloot op zijn erf en 
de beplanting met elzen en ander gewas is geschied met voorafgaande 
toestemming van Pieter van Golen, rentmeester van Florents van 
Meroede, Baron tot Petershem, Diepenbeecke enzovoort. 

 

#319 (16-11-1635) 

 Anneken Witten, weduwe van Pieter Cornelisz Jonge, ratificeert het 
testament dat zij en haar man op 28-03-1621 hebben opgemaakt. Ter 
voorkoming van geschillen met nabestaanden laat zij 50 gulden na aan 
Jan Antonisz, haar neef of diens kinderen en nakomelingen. Neeltgen 
Toenisdr en Machtel Toenisdr, haar nichten, krijgen samen 25 
gulden.De rest van haar nalatenschap gaat naar Leentgen Witten, haar 
zuster. 

 

#320 (19-12-1635) 

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout en Clement Ploennen waren zeven 
weken geleden op bezoek bij Cornelis Heindricxsz van der Houpe toen 
Clement Ploennen schout en het gerecht plotseling uitschold voor 
fielten, schelmen en rabauwen, niet waardig om het land te dienen. De 



schout belegt deze bijzondere rechtsdag en eist dat Ploennen terstond 
afstand neemt van zijn beledigingen, God en gerecht om vergeving bidt 
en aan de armen een boete van 100 daalders betaalt. Ook dient hij de 
kosten van het proces te betalen. Ploennen eist dat het gerecht zijn eis 
op schrift stelt. Heemraden wijzen de gedaagde schriftelijk bewijs van 
de gerechtelijke uitspraak toe en verdagen de zitting naar de volgende 
rechtsdag. 

 

#321 (19-12-1635) 

 Aert Adriaensz Hacke, schout van het Westambacht van IJsselmonde 
eist 30 gulden van Heindrick Pietersz Verschoor als rest van de 
koopsom van twee koeien. 
Heemraden wijzen Aert Adriaensz Hacke de eis toe en geven Heindrick 
Pietersz Verschoor twee maanden de tijd om te betalen. 

 

#322 (24-01-1636) 

 Lenert Jansz Zoetentyt, eiser, tegen Clement Ploenen wegens 
belediging. 
Heemraden wijzen voor vonnis dat de gedaagde vandaag voor deze 
vierschaar afstand zal nemen van zijn beledigende taal en schuld zal 
bekennen. Bovendien zal hij drie gulden aan de armen dienen te 
schenken en vijf gulden gerechtelijke kosten moeten betalen. 
De verweerder tekent verzet aan tegen het vonnis. 
Op 28-01-1636 heeft Clement Ploenen zich geschikt in het vonnis van 
de vierschaar en spijt betuigd over zijn beledigende dronkemanstaal. Hij 
heeft de acht gulden voldaan. 

 

#323 (24-01-1636) 
Lenert Jansz Zoetentyt, schout en oppervoogd namens de 
ambachtsheer eist van Cornelis Geeritsz Lyster binnen 14 dagen alle 
schuld te voldoen aan de kinderen van Leentgen Coppen. 
Heemraden veroordelen de gedaagde bij verstek om op straffe van 
gijzeling binnen 14 dagen te verschijnen en de zaak in den minne te 
schikken. 

 

 

 

 

 



#324 (02-06-1636) 

 Op 2 juni 1636 heeft Lenert Jansz Zoetentyt, schout, op last van de 
baljuw van Zuid-Holland het dode lichaam gevisiteerd van de dochter 
van Wouter Jansz, verdronken bij het zinken van zijn schip. Wegens het 
grote verlies dat hem te beurt viel mag hij zijn dochter begraven zonder 
de grafelijkheid iets schuldig te zijn. Volgens zijn predikant kon Wouter 
Jansz de begrafenis niet betalen.     

 

#325 (06-02-1637) 

 Heindrick Heindricxsz, scheepstimmerman, is Lijntge Willemsdr, 
weduwe van Heindrick Leendertsz, nog 124 pond schuldig wegens de 
koop van grond tussen zijn en haar woning. Lijntge was het 
Gemeeneland van IJsselmonde 100 pond schuldig, plus 6 pond 
onkosten plus 6 pond voor een jaar rente. De overeenkomst tussen 
Heindrick en Lijntge wordt ondertekend door Pieter van Golen, 
secretaris-rentmeester en door schout en heemraden van IJsselmonde. 

 

#326 (07-05-1637) 

 Buitengewone rechtsdag. 

 Cornelis Heindricxsz van der Houp en Adriana Willemsdr beschuldigen 
Adriana Cornelisdr, vrouw van Lenert Cornelisz de Henne van laster. 
De gedaagde strooit het praatje rond dat Cornelis al twee à drie jaar het 
bed deelt met Adriana, dochter uit het eerste huwelijk van zijn vrouw. 
De eisers eisen dat de lasteraarster tijdens een openbare rechtszitting 
op de knieën en met gevouwen handen God, Justitie en de eisers om 
vergiffenis zal bidden. Voorts eisen zij een boete van 1000 gulden, die 
ten goede moet komen aan de armen van IJsselmonde. 

 Heemraden verdagen de zaak veertien dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#327 (14-05-1637) 

 Buitengewone rechtsdag. 

 Leentgen Jansdr beschuldigt Adriana Cornelisdr, vrouw van Lenert 
Cornelisz Henne van laster. 

 Adriana zou praatjes rondstrooien over Leentgen, die het bed zou 
hebben gedeeld met Pieter van Golen, tegenwoordig secretaris van 
Ridderkerk. De twee zouden ongetrouwd een kind hebben dat in 
Rotterdam wordt opgevoed. 
De eisers eisen dat Adriana al haar leugens in openbare rechtszitting 
herroept en een boete betaalt aan de armen van IJsselmonde  
 Heemraden verdagen de zaak naar de volgende rechtsdag en hopen 
dat partijen de zaak in de tussentijd in der minne schikken. 

 

#328 (14-05-1637) 

 Eduwaert Bouwens, man en voogd van Trijntgen Ariensdr, beschuldigt 
Adriana Cornelisdr, vrouw van Leendert Cornelisz Henne, van laster. 
Adriana zou hebben rondverteld dat Trijntgen vleeslijke gemeenschap 
zou hebben gehad met zowel Ploen Ploenen Verschoor, dijkgraaf van 
Smeetsland als met Cornelis Heindricxsz van der Houp. 
Heemraden verdagen de zaak naar de volgende rechtsdag en hopen 
dat partijen de zaak in de tussentijd in der minne zullen schikken. 

 

#329 (04-06-1637) 

 Cornelis Heindricxsz van der Houp en Jan Adriaensz Goethert, 
zeilmaker te Rotterdam, man en voogd van Adriana Willemsdr zien in 
dit stadium af van stappen tegen Adriana Cornelisdr, vrouw van 
Leendert Cornelisz de Henne. 
Vogel, advocaat van de gedaagden ziet in dit stadium af van stappen 
en vraagt om verdaging van de zaak tot de volgende rechtsdag. 
Van Aller, advocaat van de eisers wil dat de gedaagden de verdaging 
wordt ontzegd omdat zij weigerden eerder voor het gerecht te 
verschijnen. 
Advocaat Vogel vraagt of de eis nogmaals in het bijzijn van alle partijen 
kan worden voorgelezen. 
Heemraden veroordelen de eisers in de kosten van de vorige rechtsdag 
omdat zij weigerden te verschijnen en verdagen de zaak tot de 
volgende rechtsdag. 

 

 

 



#330  (02-07-1637) 

 Cornelis Heindricxsz van der Houp en Jan Adriaensz Goethert 
procederen tegen Lenert Cornelisz de Henne en Adriana Cornelisdr, 
zijn vrouw wegens belediging. Advocaat Vogel en advocaat Van Aller 
geven beurtelings hun visie op de zaak. Tenslotte eist Vogel dat de 
eisers hun zaak op de volgende rechtsdag duidelijk uiteen zetten. 

 

#331 (02-07-1637) 

 Lenert Jansz Zoetentijt, schout te IJsselmonde, eist van Dirck Pietersz 
Verschoor, voormalig waarsman, dat deze de 690 gulden en 2 stuivers 
terugbetaalt die hij schuldig is wegens verteerde consumpties over de 
jaren 1634, 1635 en 1636. Heemraden vragen de gedaagde binnen 14 
dagen te antwoorden en duidelijkheid te scheppen over een al dan niet 
voldane betaling. 

 

#332 Lenert Cornelisz de Henne en Adriana Cornelisdr, zijn vrouw, eerst 
gedaagden, nu eisers tegen Leentge Jansdr, eerst eiseres, nu 
gedaagde, eisen schadevergoeding. 

 Lenert Cornelisz de Henne en Adriana Cornelisdr, zijn vrouw, eerst 
gedaagden, nu eisers in hun zaak tegen Eduwaart Bouwensz, man van 
Trijntgen Ariendr, eisen schadevergoeding. 

 

#333 (30-07-1617) 

 Cornelis Heindricxsz van der Houp en Jan Adriaensz Goethert eisen 
van Abraham van Peenen, predikant en van Fop Adriaensz dat zij bij 
ondervraging ten overstaan van het gerecht getuigenis der waarheid 
zullen geven en dat zij bij weigering of bij niet verschijnen door het 
gerecht zullen worden veroordeeld. 
Advocaat Van Aller vraagt of dominee Van Peenen en Fop Adriaensz 
op een ander tijdstip mogen worden gehoord. 

 

#334 (30-07-1637) 

 Eduwaert Bouwensz, eiser in zijn zaak wegens belediging tegen 
Leendert Cornelisz de Henne en Adriaentgen Cornelisdr zijn vrouw. 
Ondanks door de gerechtsbode behoorlijk voor deze rechtsdag te zijn 
opgeroepen, zijn de gedaagden en hun procureur niet ter zitting 
verschenen. 
Heemraden verdagen de zaak naar de volgende rechtsdag. 

 



#335 (05-08-1637) – Buitengewone Rechtsdag 

 Pieter van Waelbeeck uit Utrecht eist 126 gulden, 7 stuivers en 6 
penningen van Jan van Deventer, varkenkoper wegens de koop van 19 
magere varkens. 
De eiser vindt dat Jan van Deventer hem heeft opgelicht.  
Heemraden wijzen Van Waelbeeck zijn eis toe. 

 

#336 (05-11-1637) 

 Lenert Jansz Zoetentyt, schout van IJsselmonde in zijn zaak tegen 
Dirck Pietersz Verschoor. 
Volgens procureur Van de Graeff is het geld van de verteringen allang 
aan de eiser voldaan. 
Procureur Van Aller vindt het verweer van gedaagde in alle opzichten 
ontoereikend. 
Van de Graeff toont een kwitantie van 100 pond van 04-02-1635 en 
verklaart zich bereid uittreksels uit het register van de gedaagde te 
tonen. 

 

#337 (05-11-1637) 

 Eduwaart Bouwensz eiser in zijn zaak wegens belediging tegen Lenert 
Cornelisz de Henne en Adriana Cornelisdr, zijn vrouw. De raadsheren 
Van Aller en Van de Graeffhoren elkaars verklaringen aan en nemen de 
tijd. 

 

#338 (05-11-1637) 

 Cornelis Heindricxsz van der Houp en Jan Adriaensz Goethert eisers in 
hun zaak wegens belediging tegen Lenert Cornelisz de Henne en 
Adriana Cornelisdr, zijn vrouw. 
Juridische schermutselingen tussen de procureurs Van Aller en Vogel. 
Heemraden verdagen de zaak.   

 

#339 Cornelis Heindricxsz van der Houp en Jan Adriaensz Goethert, eisers in 
hun zaak wegens belediging tegen Leendert Cornelisz de Henne en 
Adriana Cornelisdr, zijn vrouw. 
Na enig juridisch getouwtrek tussen partijen veroordelen heemraden 
partijen bij verstek en vragen hen ieder 12 gulden in te leggen teneinde 
advies te vragen aan neutrale rechtsgeleerden alvorens definitief recht 
te spreken. 

 



#340 (22-04-1638) 
Lenert Cornelisz de Henne, man en voogd van Adriana Cornelisdr, 
gedaagden in een zaak wegens belediging, na tussenkomst van de 
Hoge Raad van Holland. 
Heemraden veroordelen de gedaagden de belediging terug te nemen in 
gespannen vierschaar in tegenwoordigheid van de eisers, zo deze dat 
wensen, en de belediging als kwalijk en ten onrechte gezegd te zijn, die 
te herroepen en vergiffenis te vragen. Voorts leggen zij gedaagden een 
boete van 200 gulden op ten bate van de armen van IJsselmonde. 
Voorts worden zij veroordeeld in de proceskosten.  
Lenert Cornelisz de Henne en zijn vrouw gaan in beroep bij het Hof van 
Holland. 

 

#341 (23-06-1638) 

 Op verzoek van Cornelis Dermoeyen, kolfdrager van de Baljuw van 
Zuid-Holland, hebben schout en heemraden van IJsselmonde het dode 
lichaam van het tweejarig dochtertje van Jacob Ariensz Zevenbergen 
gevisiteerd. Het kind zou in het voorbijrijden van de door paarden 
getrokken wagen van Lenert Querijnen zijn geraakt, hoewel die 
stapvoets door het hek reed. De moeder vond het bewusteloze maar 
nog levende kind langs de dijk en bracht het binnenshuis. Daar is het 
drie uur later overleden. Schout en heemraden hebben bij het kind geen 
verwondingen kunnen vinden. Aangenomen wordt dat het is overleden 
aan de vallende ziekte. 

 

#342 (24-06-1639) 
 
Lenert Jansz Zoetentyt, schout, eist van Lenert Cornelisz de Henne en 
diens vrouw 34 gulden en 7 stuivers wegens rechtelijke kosten en de 
kosten van verteringen in zijn proces wegens belediging tegen Cornelis 
Heindricxsz van der Houp en de zijnen. 
Heemraden veroordelen gedaagde bij verstek. 
Bastiaen Pietersz Craennendoncq staat borg. 

 

#343 (24-06-1639) 
Dirck Adriaen Jorisz, huisman te Katendrecht, eist het geld dat op rente 
is belegd ten behoeven van wijlen Willem Geeritsz Craennendocq, zijn 
zwager door Ploen Ploenen Verschoor en Adriaen Geeritsz Boots op 
last van Queryn Huyser, zijn zwager te Ridderkerk, bij arrest van 
Elisabeth Ploenen te West-IJsselmonde. 
Procureur Schepens oppert dat Queryn Huyser landpoorter van 
Dordrecht is, op wiens goederen geen beslag kan worden gelegd en dat 
de zaak nog voor het gerecht van West-IJsselmonde hangt. 



Heemraden oordelen dat het pleit door de vierschaar van West-
IJsselmonde dient te worden beslecht. 

 

#344  (15-08-1639) 
Buitengewone rechtsdag. 
Adriaen Geeraertsz Boots, heemraad te IJsselmonde in zijn zaak tegen 
Cornelis Heindricxsz van der Houp, mede-heemraad te IJsselmonde. 
Na enige juridische schermutselingen vonnist de vierschaar van 
IJsselmonde dat de eiser op 24-08-1639 kopie van zijn eis levert. 

 

#345 (28-08-1640) 
Maerten Pietersz Joncxten en Sytgen Dammisdochter, beiden uit 
Ridderkerk, maken een testament op van eerststervende aan 
langstlevende. 

 

#346 (24-02-1640) 
Met last van de baljuw van Zuid-Holland visiteren schout, heemraden 
en secretaris van IJsselmonde het dode lichaam van Adriaen Lenertsz 
Zoetentyt, zoon van Lenert Jansz Zoetentyt, schout van IJsselmonde. In 
de avondschemering van 22-02-1640 is het slachtoffer om het leven 
gebracht door een schot in de borst uit de karabijn van Jan Visser, 
chirurgijn, zijn zwager. 

 

#347 (27-01-1640) 
Lenert Jansz Zoetentyt, onderschout, en Fenneken Pietersdr van 
Golen, zijn vrouw, maken een testament op van eerststervende aan 
langstlevende. 

 

#348 (20-03-1640) 

 Pieter Pelt, notaris en procureur te Rotterdam, legt beslag op het schip 
De Rechtvaardige met al zijn toebehoren. Het ligt aan de scheepswerf 
van IJsselmonde en is eigendom van Pieter Jansz, vleeshouwer, die 
200 gulden schuldig is wegens de koop van een schip op 28-03-1637 te 
Rotterdam met De Rechtvaardige als onderpand. Over het lot van het 
schip zal door schout en heemraden worden beslist op donderdag     
22-03-1640. 

 

 

 



#349 (22-03-1640) 

 Buitengewone rechtsdag. 
Pieter Pelt, notaris te Rotterdam, beslaglegger op het karveel De 
Rechtvaardige, afgemeerd te IJsselmonde, in zijn zaak tegen Pieter 
Jansz, vleeshouwer uit Breda. 
De eiser vraagt of de gedaagde de schuldbrief van 200 gulden kent, op 
28-03-1637 verleden door schepenen van Rotterdam. Hij eist betaling 
van de in de schuldbrief genoemde 200 gulden. 
Bij afwezigheid van haar man bekent Tryntgen Jansdr de schuld en 
vraagt veertien dagen uitstel van betaling. 
Schout en heemraden van IJsselmonde verlenen de gedaagde veertien 
dagen uitstel van betaling. 

 
(Typescript van de transcriptie van het Dingboek van                        
Oost-IJsselmonde door mij voltooid in maart 1988. De digitale invoer 
van het Dingboek van Oost-IJsselmonde door mij voltooid op 1 oktober 
2013. Het maken van regesten uit het Dingboek van Oost-IJsselmonde 
door mij afgesloten op woensdag 13 juni 2018 – Kerkehout –         
Michel G.A. Ball) 

  
 

     

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


