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Op huijden den 27e april 1727
compareerde voor mij, Quintijn van der Ven
openbaar en bij den ed hove van hollant
geadmitteert notaris, tot saandam residerende
en voor de getuijge na genoemt de eersame
Jan Hooglander, meester vleeshouder ende Jan
Claasz Kan, timmerman, werkende bij Jochem Last,
voorknegt. Beijde van genoegzaame ouderdom,
omme de waarheijt getuijgenisse te geven,
wonende tot Oostzaandam, mij notaris wel
bekent. Dewelke verklaarde ten dienste van de
waarheijt doende, desulcke te versoeke van
Dirk Barkhout, meester voorbakker, mede
tot Oostzaandam woonagtigh.
Ende hij besteede deposant hoe dat hij voor
omtrent vijf weeken geleeden zonder in den netter
dag behaalt te willen zijn voor de requirant
en op sijne ordre doende was agter aff
beweste des requirants huijsinge staande ende
gelegen tot Oostzaandam, voor in de Noort,
op te regte en de te timmere een cleijn
schuurtje ter plaatse.
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Voorts ende nadat de deposant het voornoemde
schuurtje omtrent
een uur of drie hadde gearbeijt, is op en
bij het werk gekoomen Teewis van Breen,
eijgenaar van ’t huijs daar bezuijden staande. Dewelke
tegen de deposant zeijde: Jan, bent gij soowat
doende en de deposant antwoorde: ja.
De opgemelde van Streen wederzeggende: ik
verzoek dat gij daar uijtscheijt. De deposant
repliceerde: ik zal ’t mijn meester zeggen.
Wanneer op den selve dag, de klokke omtrent
twee uur na de middag, de selve van Breen
weder op en bij het werk is gekoomen,
zeggende: Jan bent gij nog doende. Hij, deposant
antwoorde: ja, ik volg mijn meesters order.
Van Breen zeggende tegen hem deposant:
Ik wil niet hebben dat gij een slag meer slaat.
Ende Jan Hooglander of eerste deposant
doen daarbij staande en dus beijde gezien, dat hij
van Breen de slaaij of groote hamer nam
en sloeg het gemaakte ….. uijt de weegh en aan stukken,
en daarbij voegende: Gij zult vandaag niet meer daaraan werken
U dagloon is voor mijn reekening
De opgemerlde requirant daarbij gekoomen,
vraagde aan hem, van Breen, wien hem
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daartoe order hadde gegeven om het
gemaakte of sooverre het schuurtie doen
was, stukken te slaan en of hij
daar regt toe hadde.
Waarop door van Breen wierde geantwoort:
Die ordre neem ik op mijn leiff en
ik ga ’t u toonen of ik regt heb of niet.
En met eene in grammen moede
zeggende: soo je veel te zegge maakt,
soo kan ik je ook op ’t lijff
koomen en een slag geven.
Off diergelijke woorde in substantie.
Wijders niets getuijgende gevende voor redenen
van weetenschap als in de text en dat zij deposanten,
daarbij en present zijn geweest, met
presentatie omme haare gegeven
getuigenisse desnoots en daartoe gesogt
zijnde, nader gestant te doen.
Aldus gedaan en gepasseert tot Saandam.
Voorts present Louris Jansz en Teunis
Jansz Hooglander als getuijgen hier
toe versogt.
w.g. Jan Hooglander
Jan Klasen Kan
Louris Janse Hooglander
Teunes Jansz Hooglander

