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Op heden, den Agtsten Maart
in den jare zeventienhondert zeeven
en zeventigh, compareerde voor mij,
Albert Booker, openbaar nota
ris bij den hove van Holland gead
mitteert, te Zaandam residerende
en in presentie van de na te melde ge
tuijgen,
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Cornelis van Dijk, Gerrit Ariaansz Blok,
Pieter Jansz Groot, Arian Gerrits Munter,
Claas Tol, Teunis Abrahams Flix, Pieter
Adriaans Sant, Claas Jansz Suiderling,
Jan Jansz, Filip Hermes, Stoffel
Juriaans, Christiaan Jansen, Dirk
Kan, Dirk Klopper, Gerrit Brouwer,
scheepstimmerlieden,
Alle wonende te zaandam.
alle getuygen van competente ouderdom, dewelke
verklaarde ter requirantie van de heer Cornelis
Arisz Noome groot schepenmaker te Zaan
dam en die het verder zoude mogen aangaan,
voor de opregte waarheit hebben getuygd en
verklaard:
En wel eerst de elf eerst
getuygen dat zij op hier van haar baas, den
requirant, in de maand van mey den gepas
seerden jaars 1776, een schip genaamd de Nije
Heerlijkheid Bergen, leggende aan de
werf van den requirant, hebben gekielt en
van ondere geklamyt en van de kiel aff
tot aan de barghoute toe verbreeuwd, mits
gaders het dek en stuurplegt verbreeuwd.
Verklaarde wijers, zij 5 en 9 getuygen mitsgaders de 12, 13,
en 15de getuygen dat zij op hier als voren in de maanden
november en december des gepasseerden jaar 1776
het gemelde schip leggende aan de werf van
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den requirant voornoemt weder buyten om van
boven af tot het water toe hebbe geklamyd en verbreeuwd,
mitsgaders gekielt en van onder in de ..
en v bovenraak enige boute geslagen en
verder een boegsprietsbalke daarin gemaakt
en een nieuwe boegspriet en besaan
mast enige ...... en verder vertimmerd

Gevende zy getuygen met redenen van wetenschap
‘t selve te hebben gedaan verrigt en van ‘t
dese dan ook bereyd zijnde het gedeposeerde
desnoods ............ geregt ................. zouden
met solemneele ede te zullen
bevestigen.
Gepasseert te Zaandam voorn in pre
Sentie van Dirk Leur en ? als getuygen.
w.g.
Klaas Janse Suilderling
Jan Janse
Dit

Cornelis van Dijk
Gerrit Arijase Blok

x merk gesteld bij Filip Hermes dewelke

verclaerde niet te kunnen schrijven

Pieter Janse Groot
Dit merk

x

Dit merk
getseld bij Stoffel
Jurriaans denwelke verclaerde
niet te kunnen schrijven
Christiaan Janse
Dirk Jansz Kan

x gesteld bij Arian

Gerrits Munter
dewelcke verklaarde niet te
kunnen schrijven
Klaas Tol
Teunis Abrahams Flix

x

Dirk Klopper

Dit merk
gesteld bij Pieter Sant
dewelcke verklaarde niet te
kunnen schrijven

3

