
Dijk 

Rechtdagen Klei-Oldambt, bewerkt door Jacob Boerema. 

Bron: 731-6341, [Fol. 64v]  

Datum: 27 februari 1751 

Koopman Pieter Ekkes en nne: ux: te Appingadam C Albert Jans Schoemaker en nne: 
ux: te Termunten 
De impetr contenderende ten eijnde gede op den 28 maij 1751 anstaande wederom 
zoude moeten aflossen en betalen zoodane restante honderd car guldens met de 
agterstallige renten van dien als den impetr ingevolge verzegelde rentebrief schuldig 
was. Dienende dezen etc:salvo omni jure alio ac ulteriori. Ead: sententia. 

Bron: 731-6343, [Fol. 89v-90]  

Datum: 16 januari 1773 

De coopman Ruert Dijk cragt bekomen cessie van Jacob Jurriens en Aeffijn Jacobs C 
Klaas Pieters te Woldendorp 
- Ten eijnde tegens den eersten verschijndag welke zijn zal maeij aanstaande, sult 
hebben op te brengen sodanig capitaal als volgens versegeling met de renten ten 
daege van betaling schuldig zijt. Diene u desen voor opzaege, ad idem, ut supra. 

Bron: 731-6343, [Fol. 239v]  

Datum: 9 mei 1778 

De coopman Willem Reurds Dijk impetrant Ca. Pieter Jans tot Woldendorp gede 
Uit naam van den impetrant wierd per advocatum gecontendeerd tot confirmatie der 
geemaneerde citatie en condemnatie over den gedaagden, zijnde de citatie van teneur. 
Ten eijnde sult voldoen zodane somma van 293-15- als volgens boek an den impetr. 
wegens an u verkogt en geleverd leer schuldig zijt ingevolge boek, salva tamen 
deductione probabili. De gedaagde absent en niemand zijnentweegen in judicio zijnde 
gecompareerd. Zoo heeft het e. e. gerigte ter instantie van den impetr den gedaagden 
in primam contumaciam geteekend en in de landregtelijke breuke van een mark 
gecondemneerd, den gerigtsdienaar teevens gelastende om den gedaagden teegens 
naasten regtdag bij poena drie mark te citeeren. 

Bron: 731-6343, [Fol. 242v]  

Datum: 16 mei 1778 

Coopman Willem Reurts Dijk impetrant Ca. Pieter Jans te Woldendorp, gedaagde 
Uit naam van den impetrant wierd alsnog per advocatum gecontendeerd tot confirmatie 
der geemaneerde citatie en condemnatie over den gedaagden, zijnde de citatie van 
teneur, als bij voorige acte in dato den 9 deezer vermeld. De gedaagde thans in judicio 
praesent, en de schulde bekennende, dog teevens declareerende geen geld ter 
betaaling te hebben. Zoo heeft het e. e. gerigte de geemaneerde citatie op 
acquiescement van gedaagde geconfirmeert, en den gedaagden gecondemneerd om 
aan den eijsch te voldoen. 

Bron: 731-6343, [Fol. 245v]  

Datum: 30 mei 1778 

De coopman Willem Reurds Dijk impetrant Ca. Pieter Jans tot Woldendorp gedaagde 
Uit naam van den impetrant wierd per advocatum een acte van exsecutie over den 
gedaagden verzogt voor de somma van tweehonderd drie en neegentig guldens vijftien 



stuivers, ingevolge citatie op voorigen regtdag in dato den 16den deezer op 
acquiescement van gedaagde geconfirmeerd. De gedaagde absent en niemand 
zijnentweegen in judicio zijnde gecompareerd. Zoo heeft het e. e. gerigte den impetrant 
de verzogte exsecutie over den gedaagden in contumaciam geaccordeerd. 

Bron: 731-6344, [Fol. 41]  

Datum: 6 februari 1779 

De kooplieden Jan Blaupot, E. J. Wijk, S. Scheltens, en J. Dijk als curatoren over de 
minderjaarige zoon van wijlen koopman R. W. Dijk en vrouw als meede erfgenaam van 
gemelde zijne ouders en deesen bij scheiding en deeling met desselfs broeder te deele 
gevallen, impetrn Ca. Wabbe Cuiper te Woldendorp gedaagde 
Uit naam van den impetrn wierd per advocatum gecontendeerd tot confirmatie der 
geemaneerde citatie van teneur. 

Bron: 731-6344, [Fol. 42v]  

Datum: 20 februari 1779 

Petitie. 
De koopman W. R. Dijk verz. 
Te zien in 't request protocol. 

Bron: 731-6344, [Fol. 46]  

Datum: 8 mei 1779 

De kooplieden Jan Blaupot, E. J. Wijk, S. Scheltens, en J. Dijk als curatoren over de 
minderjaarige zoon van wijlen koopman R. W. Dijk en vrouw als meede erfgenaam van 
gemelde zijne ouders en deezen bij scheiding en deelinge met desselfs broeder te 
deele gevallen, impetrn Cornelis Eilkes te Woldendorp gedaagde 
Uit naam der impetrn wierd per advocatum gecontendeerd tot confirmatie der 
geemaneerde citatie van teneur. Ten eijnde sult voldoen sodanig capitaal groot 300 
guldens met een en het op den 4 maij 1779 verscheenen jaar rente naa 4 gulden 
procento als gij volgens verzeegeling van den denuncianten qq. op rente sijt hebbende 
en ingevolge geconfirmeert mandaat van opzage in contumaciam ergaan, en daarvan 
geinsinueerde acte op den 11 febr. 1779 sijt verpligt, salvo jure op de zelfs schuldige 
borgen ofte diens repraesentanten, et salvis aliis. De gedaagde absent en niemand des 
geaqualificeerd zijnentweegen in judicio zijnde gecompareerd. Zoo heeft het h. ed. 
gerigte den gedaagden weegens absentie in primam contumaciam genoteert, in de 
breuke van een mark gecondemneert, en den gerigts substituut gelast denzelven 
teegens naasten bij poena 3 mark te citeeren. 

Bron: 731-6344, [Fol. 46v]  

Datum: 15 mei 1779 

De kooplieden Jan Blaupot, E. J. Wijk, S. Scheltens, en J. Dijk als curatoren over de 
minderjaarige zoon van wijlen koopman R. W. Dijk en vrouw als meede erfgenaam van 
gemelde zijne ouders en deezen bij scheiding en deelinge met deszelfs broeder te 
deele gevallen, impetrn Cornelis Eilkes te Woldendorp gedaagde 
Uit naam der impetrn wierd alsnog per advocatum gecontendeert tot confirmatie der 
geemaneerde citatie breeder ten protocolle op voorigen regtdag in dato den 8sten 
deezer vermeld, en teevens tot condemnatie over den gedaagden. Waarin de 
gedaagde thans in judicio praesent acquiesceerende, dog teevens eenigen tijd van 
uitstel ter betaaling imploreerende. Zoo heeft het h. ed. gerigte de geemaneerde citatie 
op acquiescement van gedaagde geconfirmeert en den gedaagden gecondemneert om 
met vier weeken uitstel aan den eijsch te voldoen. 



Bron: 731-6344, [Fol. 47v]  

Datum: 19 juni 1779 

De kooplieden Jan Blaupot, E. J. Wijk, S. Scheltens, en J. Dijk als curatoren over de 
nog minderjaarige zoon van wijlen koopman Ruerd Willems Dijk en vrouw Antje 
Pieters Dijk, en bij scheiding en deeling der ouderlijke boedel met de thans 
meederjaarige zoon van genoemde zijne ouders deezen geheel aan hem hebbende 
bekoomen, impetrn Ca. Cornelis Aeilkes te Woldendorp gedaagde 
Uit naam der impetrn per advocatum zijnde gecontendeert tot confirmatie der 
geemaneerde citatie van teneur. Ten eijnde teegens 1mo 9ber 1779 wederom zult 
opbrengen en aflossen zoodaanig capitaal groot 300 guldens met nog een somma van 
24 guld., zijnde twee jaaren rente alsdan verscheenen, en daarenbooven de kosten van 
deeze opzage als gij volgens volgens verzeegeling op rente na 4 procento zijt 
hebbende. Dienende deezen voor opzage, salvo jure op de zelfs schuldige borge Aeijelt 
Jans. En de gedaagde absent en niemand zijnentweegen in judicio zijnde 
gecompareert. Zoo heeft het h. ed. gerigte de geemaneerde citatie ter instantie van de 
impetrn in contumaciam geconfirmeert. 

Bron: 731-6344, [Fol. 49v]  

Datum: 13 november 1779 

De kooplieden Jan Blaupot, E. J. Wijk, S. Scheltens, en J. Dijk als testamentaire 
curatoren over de nog minderjaarige zoon van wijlen koopman Ruerd Willems Dijk en 
vrouw Antje Pieters Dijk, en bij scheiding en deelinge der ouderlijke boedel met de 
thans meederjaarige zoon van genoemde zijne ouders deezen geheel aan hem 
hebbende bekoomen, impttrn Ca. Cornellis Eilkes gede te Woldendorp 
Uit naam van de impetrn wierd per advocatum gecontendeert tot confirmatie der 
geemaneerde citatie van teneur. Ten eijnde zult voldoen zodanig capitaal groot 300 
guldens met nog 24 guldens, zijnde twee jaaren verscheenen rente, salvo jure op de 
nog loopende renten, als gij volgens volgens verzegeling en geconfirmeerd mandaat 
van opzage schuldig zijt, salvo jure op de zelfs schuldige borge Aeijeld Jans. De 
gedaagde weegens onpasselijkheid absent, dog bij een door hemzelven in dato deezes 
verteekende schriftuur acquiesceerende en teevens drie maanden uitstel ter betaalinge 
verzoekende. Zoo heeft het h. ed. gerigte de geemaneerde citatie op acquiescement 
van gede geconfirmeert en dezelve gecondemneert om met agt weeken uitstel aan den 
eijsch te voldoen. 

Bron: 733-722, Fol. 129  

Datum: 8 januari 1784 Plaats: Appingedam 

Monsieur Willem Dijk en diens vrouw Jantie Cornelis Huizinga bekenden verkogt te 
hebben aan Roelf Meinderts en Eenje Fiebes (ehel) des verkoperen behuizinge met 
een hof er agter staande en gelegen in de Broerstraat te Appingedam, hebbende ten N: 
de nieuwe weg, ten O: de straat, ten Z: Derk Jans en ten W: Monsr. H. Ringels. Doende 
aan de kerke van Appingedam jaarlijks tot grontpagt 2 guldens en 11 stuivers 4 duiten. 
Verkocht voor 225 guldens te betalen bij aanvaarding van het verkogte op 1 mei 
naastkomende. 

Bron: 731-6345, [Fol. 98v]  

Datum: 26 mei 1787 

De koopman Willem Dijk impt Ca. Aldert Jans en mede caverende voor zijn vrouw 
Berendje Jans te Woldendorp, gedde 
Uit naam van de impt wierd per advocatum gecontendeert tot confirmatie der 



geemaneerde citatie, bij absentie van de gedde in contumaciam, zijnde de citatie van 
teneur. Ten einde tegens den 26 junij 1787 zult opbrengen en aflossen zodanig capitaal 
groot 162 guld, met de alsdan verscheenen maandrenten na zeven stuivers procento 
maandeliks, als gij ingevolge obligatie van denuncianten op maandrente zijt hebbende. 
Dienende u deezen voor opzage, onder deductie van al 't geen geblijken zal hierop 
betaalt te zijn. De gedde in jud. praesent, exhibeerde een verbaal (dor [sic] hem zelfs 
vertekent) van teneur. De gedde versoekt salvo omni jure et quacunque exceptione dat 
de aanlegger, als buiten de jurisdictie van de gedde woonagtig, alhier moge stellen 
domicilium citandi cum procuratore acceptante en borge voor de kosten ingevolge 
landregt, voorts dat des impts advocaat de ordre en last van zijn principaal moge 
produceren, welk een en ander door des impts advt tegens naasten zijnde 
aangenoomen te volbrengen. Zoo heeft het e. e. gerigte het wederzijdsche ingebragte 
in actis getekent. 

Bron: 731-6345, [Fol. 126v]  

Datum: 1 maart 1788 

De koopman Willem Dijk impt Ca. Cornellis Eilkes te Woldendorp, gedde 
Uit naam van de impt wierd per advt gecontendeert tot confirmatie der geemaneerde 
citatie en condemnatie over de gedde, zijnde de citatie van teneur. Ten einde sult 
voldoen sodane summa van 138 guld, als ingevolge boek wegens geleverde 
schoenmakers waaren schuldig zijt, onder deductie van al hetgeen hieraan geblijken sal 
betaalt te zijn, of na regte in liquidatie kan worden gebragt. De gedde absent en 
niemand van zijnentwegen in judicio zijnde gecompareert. Zoo heeft het e. e. gerigte ter 
instantie van de impt den gedde in primam contumaciam getekent en in de breuke van 
1 mark gecondemneert, voorts de gerigtsdienaar gelast denzelven tegens naasten bij 
poena 3 mark te citeren. 

Bron: 731-6345, [Fol. 130]  

Datum: 31 mei 1788 

De koopman Willem Dijk impt Ca. Cornellis Eilkes te Woldendorp, gedde 
Uit naam van de impt wierd per advocatum gecontendeert tot confirmatie der 
geemaneerde citatie en condemnatie over de gedde, zijnde de citatie bevorens ten 
prothocolle geinsereert. De gedde in jud. praesent en zig tegens het mandaat partij 
makende, wierd uit naam van de impt voorgedraagen, dat de gedde reeds, ingevolge 
acte in dato den 1 maart 1788 in primam contumaciam was getekent en in de breuk van 
een mark gecondemneert, en daar dezelve, na inhoud van het 13 art. van de proces 
ordeninge voor het hooge gerigte an burgem. en raad in old. en Sapmeerster zaaken 
niet mogte worden gehoort, bevoorens van de eerst contumacie relief mogte hebben 
bekomen, zoo versogte de impt, dat de gedde, als niet veerdig zijnde, in 2dam 
contumaciam mogte worden getekent. Zoo heeft het e. e. gerigte ter instantie van de 
impt den gedde in 2dam contumaciam getekent en dezelve gelast zig tegens naasten 
van een advt te voorzien. 

Bron: 731-6345, [Fol. 130v-131]  

Datum: 7 juni 1788 

De koopman Willem Dijk impt Ca. Cornellis Eilkes te Woldendorp, gedde 
Uit naam van de impt wierd per advt voorgedragen, dat de gedde ingevolge acte van 
den 1 maart en 31 maij jongst in primam et secundam contumaciam was getekent, en 
daar dezelve bij de laatste teffens ook gelast was zig van een advocaat te voorzien, zoo 
versogt de impt dat de gedde hieraan mogte voldoen. Van wegens de gedde wierd per 
advt navolgende instantie gedaan, en na zulks schriftelijk door adv. Bruins qq en in qlite 



vertekent, in judicio geexhibeert. De gedde bij acten van den 6 maart en 31 maij 1788 in 
primam et secundam contumaciam zijnde getekent, zoo praesenteert de gedde aan den 
imp te willen betaalen de rechtskosten van elke contumacie drie guld, te zamen 6- -, 
naar inhoud van het 14 art. van de ordonnantie voor het hooge en laage gerigte van 
borgemren. ende raad in Oldambster en Sappemeerster zaaken, declarerende gedde, 
indien imp zulks niet wil accepteren die penningen bij het e. e. gerigte mits dezen te 
namptiseren, versoekende dat daarop door het e. e. gerigte van voorschr. contumacien 
moge worden gereleveert. Eisschende voorts de gedde, dat, aangezien de impt buiten 
de jurisdictie van het Kleij Oldambt is woonagtig, dezelve moge worden gelast praevie 
in deze judicature te stellen domicilium citandi en een procurator acceptans nomineren, 
en dat impt zijn boek ter conclusie vermelt ten fine van copie en visie voor de gedde 
moge produceren, latende gedde verders tekenen de procuratie op deszelvs advocaten 
afgegeven te exhiberen, welke instantie door den impt salvo jure ad acta zijnde versogt, 
aannemende zig op naasten daarop te zullen declareren. Zoo heeft het e. e. gerigte des 
geddes instantie salvo jure in actis getekent, als mede dat dezelve desselfs volmagt op 
zijne advocaten in judicio heeft geproduceert. 

Bron: 733-723, Fol. 41v, No. 244  

Datum: 5 mei 1790 Plaats: Appingedam 

De koopman W. R. Dijk en mejuffrouw Jantje Huizinga (ehel), de koopman J. Huisinga 
en mejuffrouw Geertruida van der Boog (ehel) bekenden te hebben verkogt en 
overgedragen aan Hidde Pieters en diens vrouw Martje Hindriks de vaste en altoos 
duirende beklemminge van 15½ grazenland gelegen te Eeuquert onder het 
schatregister van Wirdum, hebbende ten N: de Euquerder wech, ten O: Willem Hoeijkes 
weduwe, Thies Oosting en mejuffrouw de weduwe H. Wijchel, ten Z: de trekwech en ten 
W: mejuffrouw de weduwe H. Wijchel en de heer O. Alberda. Zullende jaarlijks tot een 
vaste huire doen 62 car gld vanaf midwinter 1790. Verkocht voor 1053 car gld 6 st 
waarvan 526 car gld 13 st ontvangn uit handen van koperen en de rest te voldoen op 1 
mei 1791. 

Bron: 733-723, Fol. 42, No. 245  

Datum: 12 mei 1790 Plaats: Appingedam 

De koopman W. R. Dijk en mejuffrouw Jantje Huisinga (ehel), de koopman J. Huisinga 
en mejuffrouw Geertruida van der Boog (ehel) bekenden te hebben verkogt en 
overgedragen aan monsr. G. Westerhofs en deszelvs zuster juffer Trijntje Westerhoff 
hunne verkoperen eigendom van 15½ grazen land gel te Eeuquerd onder het 
schatregister van Wirdum bij Hidde Pieters en Martje Hindriks (ehel) onder een vaste en 
altijdduirende beklemminge in gebruik, 's jaars voor 62 car gld huur hebbende ten N: de 
Eeuquerder wech, ten O: Willem Hoeijkes weduwe, Thies Oosting en mejuffrouw de 
weduwe H. Wijchel, ten Z: de trekwech en ten W: mejuffrouw de weduwe H. Wijchel en 
de heer O. Alberda. Verkocht voor 1675 car gld (is voldaan). 

Bron: 733-723, Fol. 48v  

Datum: 0 juni 1790 Plaats: - 

[juni 1790, exacte dag niet vermeld, plaats niet vermeld] 
Jantje Aarends, weduwe wijlen Pieter Hindriks Ruiter, woonagtig te Appingedam, 
bekende ontfangen en op rente genomen te hebben van de koopman Willem Dijk en 
mejuffrouw Jantje Huisinga (ehel) 300 car gld na 4% vanaf 1 mei 1786. 

Bron: 731-6345, [Fol. 193]  

Datum: 11 september 1790 



De koopman Willem Dijk Ca. Jan Clasen Schoenmaker te Termunten, gedde 
De impt contendeerde bij verbaal (door dr. van Wartum in qlite vertekent) tot confirmatie 
van de geemaneerde citatie en condemnatie over de gedde. De gedde absent zijnde 
word versogt dat deselve in 1mam contumaciam werde getekent, en in de breuk van 
een mark gecondemneert, dog praesent en sig partije stellende, dat dan desselfs 
ingebragte s. j. ad acta werde gebragt, zijnde de citatie van teneur. Ten einde sult 
voldoen en betalen de summa van seven en twintig gulden seven stuivers en seven 
duiten, als aan hem volgens boek voor geleverd leeder schuldig zijt, salva deductione 
probabili. De gedde absent en niemand van zijnentwegen in jud. zijnde gecompareert. 
Zoo heeft het e. e. gerigte de de gedde in primam contum. getekent, en in de breuk van 
een mark gecondemneert, voorts den gerigtsdienaar gelast denzelven bij poena drie 
mark tegens naasten te citeren. 

 


