
Transcriptie van de brief van 1679:  
 
 

 [Attestatie dat Cornelis Jacobss, schoonvader van de requirant, f 700,- voor het huis van 
kolonel Louis Aquila heeft betaald, welk huis, vanwege weigering van Maartensdijk om 
brandschatting te voldoen, door de Fransen in de as was gelegd 
 

Getuigen, Cornelis de Wyst  en Gysbert van Toll, eiser Dirck Hendricxss Worm, schoonzoon 
van de vrouw van de overleden Cornelis Jacobsz..; notaris:  Anthonis . Houtman.] 
 
 
Op huyden den tienden juny 1674 compareerden voor mij Anthonis Houtman, notaris 
publycq van den Ed[ele]. Hove van Utregt, geadmitteert binnen Utrecht,  
 
Regarderende ter presentie vande naervolgende getuygen Cornelis de Wyst  
ad[vocaa]t voor t selve hove ende Gysbert van Toll, schouth van Zuylen ende 
Westbroeck,  
 
De welcke verclaerden ter requisitie van Dirck Hendricss Worm wonende aan de 
Maertensdijck,  
 
Dat sij sijn versocht inde voorleden somer 1673 vande huysvrouw van Cornelis 
Jacobs[sen] syns requir[ant]s [Worm] overleden schoonvader omme aff te maecken 
ende accorderen  de actie die den heere Colonel Aquila zal[iger] institueerde tegens de 
voors[chreven] Cornelis Jacobs[en] ende waer voor deselve alrede gevanckelyck van 
de Martensdyck was gegaen ende alsdoen noch in verseeckeringe in Vrieslandt 
gehouden is ende tegen Floris Uuttenbogaert gemachtichde van de voors[chreven] 
heere Aquila. 
  
Door intercessie van haer getuygen met [d]e huysvrouw van de voors[chreven] 
Cornelis Jacobs[en] geaccordeert ter somme van seven hondert gulden ende 
 
Dat voorder schade die den here  Aquila geleden hadde int verbranden van syn huys 
gestaen hebbende aen de Martensdyck, omdat die ingesetenen vant selve dorp van 
Martensdyck de brantschatting vande francen daervoor niet hadden willen voldoen, 
ende oock den voors[chreven here Uuttenbogaert tegens haer attestanten verclaerde 
dat hy, den voors[chreven] Cornelis tot dien eynden voort gehele dorp van 
Martensdyck hadde gegaen, verscheyden reysen repeterende accoort dat het gehele 
dorp betaelde, ende dat daerop het accoort ter voors[chreven] somme oock is 
geslooten, de penningen betaelen ende des gemelten Cornelis Jacobs[sen] ontslaegen, 
sonder dat enige het minste gewagh wiert gemaeckt dat de heer Aquila oft yemant 
anders enige particuliere actie tegens des requir[ant]s [schoon]vader  hadde, veel min 
dat hy daerdoor soude wesen gehaelt ende dat oock des requir[ant]s [schoon]moeder  
ende […] die haer assisteerde onder het tellen van de penningh[en] mede verscheyde 
reysen seyden dat sy het gelt voor het dorp gaeven ende dat sy het niet weder  souden 



becomen, ende van haere vande andren syde met expressel[ycke] woorden wierden 
verseeckert [dat dat wel zou gebeuren].   
 
t Welck alsoo waerachtich synde, presenteerde de getuygen dit noch des versoght 
synde naerder  met eede gestant te doen  […] [gedaan] in Westbroeck ter presentie van 
de heeren Cornelis van Domborgh advocaet ende voor den voors[chreven] hove en 
Meyndert van Ruuven [Ruyven] vleyshouwer t Utrecht getuygen heirtoe versocht 
 
[was getekend] Cornelis de Wyst  Gysbert van Toll, Cornelis van Domburch, Anthonis 
Houtman.   
 
 

 

 

De handtekening van d’Aquila in een testamentair stuk van januari/februari 1672 

Hieronder: de acte uit 1674 

 



 



 


