
Poederooijen R5 [68 scans]

   3189/5. Rechterlijk archief van Poederoijen, Signaat (civiel, crimineel
           en voluntair) 1725-1729, Poederoijen

[scan 1: voorkant vh boek]
signaat van Poederoijen 8-2-1725 t/m 8-10-1729

[scan 2] leeg

[scan 3, f.1]
Abram Timmer, schepen te Zuilichem, stelt zich borg voor de proceskosten 
van Corst, Wouter ende Joost Brandt, tegen Theuntije Corste Brandt,
voor het gerecht van Poederoden. 8-2-1725.
getekend: Arien Versluijs en + het merk van Hendrick Leendertse Hoek, A. Schoock

[scan 4, f.2]
Vrouwe Hester Bussij de Rabutijn,  laasts wed. van dhr. Hendrick Willem 
Pieterson, vrouwe van Poederoijen, maakt bezwaar tegen een declaratie van
de advocaat Servatius van Cuijlenborgh, of diens weduwe Johanna Maria van
Lith de Jeude, modo Philippus de Vael, gehuwd met voorss. weduwe. En stelt
een waarborg van 30 gulden voor de boete, te weten een stuk land genaamd de
Geer, belent oost de vrouw comparante, zuid de gemeene dijck, noord de gemeene
straat en west Hendrick van[der] Moore. 14-2-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl, subst. drost, Arien Versluijs, Claes Peterse.

[scan 4, f.3]
Jan Geurtse van Beest, ziek van lichaam etc., laat na een huijsken aan den
buijtendijck ten zuiden daar comparant altans in woont, te togten sijne
tegenwoordige huisvrouw Beatrix Dirckse van Eijck. Zij, en na haar, haar
kindt, zullen het bezitten en behouden. 21-2-1726.
Getekend: Arien Versluijs, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek als schepen,
L. de Bruijn

[scan 5, f.4]
Claes Peterse van Wijck, mede schepen, en zijn huisvrouw Aerjaentje Cornelisse
van Triest, zij ziek te bedde leggende, stellen langstlevende testament op.
Langstlevende zal voogd over de nagelaten kinderen zijn. 20-2-1725.
Getekend: Arien Versluijs, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek als schepen,
L. de Bruijn.

[scan 6, f.6]
Vrouwe Hester Bussij de Rabutijn, douajere van dhr. Hendrick Willem Pieterson,
vrouwe van Poederoijen, heeft procuratie gegeven op den procureur
Jan Aensorgh, maar trekt deze nu in. 28-2-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl, Arien Versluijs.

[scan 7, f.8]
Vrouwe Hester Bussij de Rabutijn, douajere van dhr. Hendrick Willem Pieterson,
vrouwe van Poederoijen, heeft procuratie gegeven te Zaltbommel op de heer
advocaat Hendrick de Laet en de procureur Johan Goris, maar trekt deze nu in.
28-2-1725. Getekend: Corstiaen Bijl, Arien Versluijs.

[scan 7, f.9]
Vrouwe Hester Bussij, lest wed. Pieterson, vrouwe van Poederoijen, heeft de som
van 52-18-0 gelicht, die zij op 26-4-1723 tbv Theuntjen Brand, wed. van
Mattheus de Zeeuw, ter secretarie had geconsigneert. 28-2-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl, Arien Versluijs.



[scan 8, f.10]
Arien Versluijs, mede schepen, verkoopt zekere dijckcavelinge 4 roeden en 
8 voeten  lanck, belent oost de gemelde Arien Versluijs, zuid de uijtterwaerdt,
west den Drost Bijl, noord den gemeenen dijck, voor 25 gulden, aan zijn zoon
Leendert Ariense Versluijs, met alle boomgewassen daarop. 1-3-1725.
Getekend: Claes Petersse, Herber Bouman.

[scan 8, f.11]
Marike Cornelisse, wed. van Hendrick Hoek, verklaart dat Cornelis Engelebergh
bij obligatie van 20-1-1712 aan haar man 150 gulden beloofd heeft wegens 
geleend geld tegen 4 procent.
Gijsbert Craeij heeft zich tot borg gesteld, en hij en zijn kinderen
worden daar nu op aangesproken. 19-3-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl als richter, Arien Versluijs, Claes Peterse.

[scan 8, f.11]
Gijsbert van den Berghe, gevolmachtigd door de erfgenamen van schout Cornelis
Verwilligen en Maria van der Mooren, gewesene echtelieden, doet aanspraak op
de goederen van [Dirck] Naeijen en de goederen van de kinderen en erfg. van
Gijsbert Craeij, als erfg. van haren vader en grootvader Dirck Jansen Naeijen,
vanwege 1/4 deel van een obligatie van 3000 gulden die Peter Schook, Dirck
Jansen Naeijen, Dirck den Ruuk en Cornelis Verwilligen, tesamen zijn aangegaan
aan dhr. Antonij de Cocq op 15-5-1700. Gedaan 31-3-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Peterse, + het merk van Hendrik Leendertse,
L. de Bruijn

[scan 9, f.12]
Hester Bussij de Rabutijn, wed. van dhr. Hendrick Willem Pieterson,
verwinhebbersse deser heerlijkheid, verklaart dat haar Wel. Ed. de 
verponding over 1723 had aangenomen voor 1 stuiver per gulden, en het
verschuldigde aan het comptoir van de ontfanger generaal tot Bommel heeft
voldaan. Tot borg heeft hij het huijs tot Poederoijen en naastgelegen
boomgaard gesteld. Zij geeft daarvoor coop en coop van weerden [?]. 5-4-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl, Arien Versluijs.

Dhr. Diederick Schook, momber deser lantschap, erfdrossaert, erfdijckgraaf en
erfsecretaris der vrije heerlijckheijt Poederoijen, revoceert sodanige 
substitutie van het secretariaat zoals die 13-6-1722 is gepasseert tbv de
procureur Anthonij Schook. 15-4-1725.
Getekend: Arien Versluijs, Claes Peterse.

[scan 9, f.13]
Schepenen: Hendrick Leendertse Hoek en Arien Versluijs.
Philip de Vaal nomine uxoris Johanna Maria van Lith de Jeude,
heeft vanwege een appel van een taxatoire sententie 8-2-1725 tussen hem
en Hester Bussij, laatst wed. Pieterson, qq. vrouwe van Poederoijen, voor
het hof van Gelre, Joost van Veen tot borg gesteld. Joost verbindt hieraan
2 mergen 4 hont land op de Cievitsheuvel, belent oost de Kerck, west de
erfg. Craeij, noord den afterdijck. 6-5-1725.
Getekend: + het merk van Hendrick Leendertse Hoek, Aert van Veen,
Arien Versluijs.

[scan 9, f.13]
Dhr. Philippus de Vaal, is door vrouwe Hester Bussij, wed. Pieterson,
verzocht inventarisatie te maken van de stukken "prioris instantie",
maar heeft dit met zijn advocaat niet kunnen doen, en protesteert
over alle geleden costen. 19-5-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Peterse, Herber Bouman.



[scan 10, f.14]
Jacob Geurtse doet aanspraak op de goederen nagelaten door scholtus
Cornelis Verwilligen en diens huisvrouw Maria van der Mooren, en speciaal
op de cooppenningen die Drost Bijl wegens coop van't huijs en de weertjens
aan de erve van voornoemde Verwilligen en diens vrouw debet is. Dit voor
voldoeninge van een som van 825 gulden en 12 stuivers, zo dat nog resteert
792 gulden en 8 stuivers aan achterstallige huurpenningen. 24-5-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Petersse, Arien Versluijs.

[scan 10, f.14]
Gijsbert van den Berghe, gemachtigde vd erfg. van schout Cornelis Verwilligen,
en zijn huisvrouw Maria van der Mooren, doet een aanspraak op de goederen
van Aerien Versluijs voor de somme van 80 gulden. 30-5-1725.
Getekend: Claes Peterse, + het merk van Hendrick Leendertse, 
A. Schoock als drossaart.

[scan 10, f.15]
Johannes Naeijen, met procuratie van Dirck Craeij dd.30-8-1725 voor notarissen
Bernard en Bolle binnen Bordeaux gepasseert, en Adrianus Papegaeij voor zichzelf
en met procuratie van zijn huisvrouw Johanna Albertina Craij dd.23-9-1725 voor
G. Belligam en D. van Dockum te Driel gepasseert.
Comparanten transporteren voor 2525 gulden een huis en alle landerijen daar toe
behorende, zoals van Gijsbert Craeij hercomstigh is, aan dhr. vaandrigh
Cornelis de Bruijn. Het huis wordt per 1-5-1726 overgedragen. 27-10-1725.
[afgeschreven 8-11-1725]
Getekend: Corstiaen Bijl, + het merk van schepen Hendrick Hoek, Herm de Laat.

[scan 11, f.16]
Dhr. Cornelis van der Bruijn, vendrigh deser lande, heeft gekocht de goederen
van Gijsbert Craeij, waarop een aanspraak rust door de wed. van schepen Hoeks
voor een somme van 153-16-0 vanwege een obligatie met intrest sinds 20-1-1712.
En omdat bij het transport van de goederen door Johannes Naeijen en Adrianus
Papegaeij, in presentie van schepenen Corstiaen Bijl en Hendrick Hoek was
beloofd aan de wed. van schepen Hoek dat aan haar recht zou worden voldaan,
zo doet vendrigh van der Bruijn als interveniente voor de wed. van schepen
Hoek nu aenspraak op zeker capitaal tot laste van de gemeenten van Poederoijen
die de gemelde Craeij of diens erfg. is competerende. 7-11-1725.
Getekend: Corstiaen Bijl als rigter, Arien Versluijs, + het merk van Hendrik
Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 11, f.17]
Lambert de Bruijn heeft gepant vanwege dhr. advocaat Hendrik de Laat en
procureur Peter van Stockum, vanwege verdiend salaris aan Philip de Vaal
numine exoris, het bedrag an 750 gulden, zoals afgesproken tussen de vrouw
van Holzenbergh als gemachtigde van de vrouwe van Poederoijen ter eenre en
voorss. Philip de Vaal ter andere zijde. 27-12-1725.
Getekend: Claes Peterse, Arien Versluijs.

[scan 12, f.18] leeg

[scan 12, f.19] 1726
De heren Jacob en Marcus ten Ham, zich sterk makende voor hun absente broeders
en joffrouw Tijnagel, vragen inventaris van de nalatenschap van dhr .Johan ten
Ham en diens huisvrouw joffr. Alexandrina Ganseneb genaamd Tijnaegel,
en beloven hem ter aarde te bestellen. 8-1-1726.
Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Peterse.

[scan 13, f.20+21, en scan 14, f.22]
Inventaris vd nagelaten goederen van dhr. Johan ten Ham en joffr. Alexandrina



Ganseneb genaamd Tijnagel, in leven egteluijden.
Betreft de inventaris van het huis per kamer [3 bladzijden].
Hierbij o.a. gemeld 2 kwitanties wegens de begrafenis van mevrouw Ten Ham
Gedaan 9-1-1726. Getekend: Corstiaen Bijl subst. rigter, Herber Bouman, Claes
Peterse, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek, Arie Versluijs.

[scan 14, f.23]
Dhr. Philip de Vael, toont een quitantie getekend door zijn huisvrouw
J.M. de Vael, geb. van Lith de Jeude, waarin zij zich verbindt 
de voorgaende kinderen 750 gulden te betalen. Hij stelt zich borg zodat
Mevrouw Pieterson, vrouwe van Poederoijen, en mevrouw van Stolzenberg,
daar nooit op zullen worden aangesproken.
En doet afstand van de verpanding van 27-10-1723 door joffr. Joh. Maria
van Lith de Jude, wed. Cuijlenborgh.
Gedaan 9-3-1726. Getekend: Claes Peterse van Wijck, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 14, f.23]
Peter van Stockum, gemachtigde van dhr. Hendricus de Laer, doet afstand van
verpanding dd.27-12-1725 wegens verdient salaris op dhr. Philip de Vaal nomine
uxoris, en speciaal van de penningen die onder de vrouw van Stolzenbergh
berustende waren, waarvan de renunciatie door hem en Dr. de Laat dd. 2 maart
is overgegeven. Gedaan 9-3-1726.
Getekend: Claes Peterse van Wijck, + het merk van Hendrick Hoek als schepen,
L. de Bruijn.

[scan 15, f.24]
Dhr. Cornelis van der Bruijn, vaandrigh ten dienste van desen staat, doet
aanspraak op de goederen van de kinderen en erfg. van Gijsbert Craeij,
en speciaal op het deel in 182-10-0 en 220-0-0 tot laste van het dorp
Poederoijen dat zij volgens transport dd.29-4-1711 aan haren
grootvader Dirck Jansen Naeijen hebben gedaan. Ofwel in zekere obligatie
door drossaart en schepenen en geerfden van Poederoijen aan joffr. Biben,
wed. Scharp beloofd dd.18-8-1700. En dit tot verzekering van de aanspraak
die de wed. van Hendrick Hoek heeft gedaan op de goederen die comparant van
haar heeft gekocht voor 150 gulden die haar vader aan Hendrick Hoeck
had beloofd. En ook tot verzekering van de kosten voor zekere procedure die
de wed. Hoek tegen comparant mogte ondernemen. 10-3-1726.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, Arien Versluijs.

[scan 15, f.24]
Jacob Theunisse van der Ven, won. alhier, belooft aan de drossaart Corstiaen
Bijl een tijns van 1-10-0 jaarlijks tegen een hoofdsom van 30 gulden.
Gedaan: 15-3-1726. Getekend: Claes Peterse, + het merk van Hendrick
Leendertse, G. van den Berghe.

[scan 15, f.25]
Corstiaen Bijl drossaert en mede schepen, doet afstand van zijn vordering
van amptsgerigts costen vanwege een obligatie bij Jan Mattheussen Groenevelt
dd.29-11-1721 groot 30 gulden aan Jacob Theunisse van der Ven. 15-3-1726.
Getekend: Claes Petersse, + het merk van Hendrick Leendertse, G. van den Berghe.

[scan 15, f.25]
Joost van Veen, is ten onrechte gepand door drossaart Corstiaen Bijl.
Aert van Veen staat borg voor hem. 18-3-1726.
Getekend: Claes Petersse, Aerien Versluys, Aert van Veen.

[scan 16, f.26]
Op 27-3-1726 compareerde Anthonij Schoock, verzoekt admissie om als procureur



voor dese gerigte te mogen optreden. Heeft daartoe de eed afgelegd tegenover
Claes Petersse als oudste schepen. Ter presentie van Aerien van der Sluijs
en Herbert Bouman, schepenen in Poederoijen.

[scan 16, f.26]
Jacob Theunisse van der Ven, getrouwd geweest zijnde met Cornelia Janse
Groenevelt, en als voogd van de 7 kinderen die hij bij haar heeft verwekt,
wil nu hertrouwen met Geertruij Dircks van Thiel. Heeft in het bijzijn van
Hendrick Leendertse Hoek, op verzoek van Cornelia Jansen Groenevelt, en 
Jan Hendrikse van der Ven, als oom en voogt van deze 7 kinderen, geven
permissie om van hum moeders versterf te krijgen alle linde, wolle, gout
en silverwerk, en nog een som van 50 gulden. 5-4-1726.
Getekend: Arien Versluijs, Claes Peterssen.

[scan 16, f.27]
Marike Cornelisse Decker, wed. van Hendrick Hoek, doet afstand van een
aanspraak dd.19-3-1725 op de goederen van Gijsbert Craeij en zijn kinderen
en erfg., houdende die voor betaald. Met uitzondering van het salaris van
advocaat van Loenen dat door Papegaeij te betalen is. 6-4-1726.
Getekend: Claes Petersse, + het merk van Hendrick Hoek, C. v.d. Bruijn.

[scan 16, f.27]
Gijsbert van Emmenes, als kerkmeester over 1723 en 1724, machtigt den
scholtus Lambert de Bruijn en Corstiaen Hoek om uit zijn naam de rekeninge
van de gemelde jaren te doen op aanstaande donderdag 11-4-1726.
Gedaan 7-4-1726. Getekend: Claes Petersse, + het merk van Hendrick Hoek,
Gijsbert Groenevelt.

[scan 17, f.28]
Corstiaen Hoek, heeft 16-4-1726 publiek aangenomen de verponding van het
jaar 1724, en stelt tot borgen Corstiaen Bijl en Herbert Bouman. 18-4-1726.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, Arien Versluijs.

[scan 17, f.28]
Theuntjen Corsten Brand, wed. van Mattheus de Zeeuw, doet aanspraak op de
goederen van Jan Tijsen Blankens, watermolenaer tot Poederoijen, wegens
betaling van 50 gulden van pagt van den Golsens weert anno 1719 die de
comparante voor hem aan de heer Versijl heeft betaald. 3-5-1726.
Getekend: Corstiaen Bijl, subst. riger, Claes Petersse, Herber Bouman.

[scan 17, f.29]
De procureur Johan van der Linden, gevolmachtigde van Gijsbert Verhuijs,
coopman en grutter tot Utrecht, doet vanwege 100 gulden schuld sinds 1716
aanspraak op de goederen van Theuntje Brand, wed. van Mattheus de Zeeuw.
Gedaan 6-5-1726. Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Petersse van Wijck,
Aerien Versluijs.

[scan 17, f.29]
Marike Cornelisse Decker, wed. van Hendrick Hoek, doet aanspraak op de
goederen van Gijsbert Gijsbertse van Emmenes en Catharien Rombergen,
met Gijsbert van Emmenes desselfs soon altans wordende beseten, voor de
som van 100 gulden 4 stuivers als rest van 270 gulden die op 18-5-1724 aan
haar man beloofd was. En nog 10-10-0 die Gijsbert van Emmenes beloofd had, en
in 1725 wegens de coop van een paert tot 8 gulden die nog rest van geleende
penningen op 11-11-1724. In totaal 150-9-0. Gedaan 16-5-1726.
Getekend: Corstiaen Bijl, subst.rigter, Claes Petersse, Arien Versluijs.

[scan 18, f.30+31]
Catharina Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, met Lambert de Bruijn



schout, als haar voogd, ter eenre, en Gijsbert van Emmenes, hun meerderjarige
zoon, met Baaij Jansse als bloetneef en voogd ter andere zijde, stellen
accoord op mbt de nalatenschap van za. Gijsbert van Emmenes.
Catharina zal houden een zekere erve, huis en hof groot 4 hont aan den dijk,
belent oost de pastorij, west Claes Peterse van Wijck, zuid den huijswaert,
noord den gemeenen dijck, en nog 8 hont bosch en bouland, op de panoven,
belent oost de vrouwe van Poederoijen, west de pastorije, en alle gerede
goederen.
De zoon zal krijgen 20 hont land op het block de Cievitsheuvel, belent oost
en west de vrouwe deser heerlijckheijt, nog 10 hont land in 't block de
Verve en Oevers, belent oost Aert Cros, west den drost Bijl, nog 1 mergen
genaamd den soft camp, belent noord de gemeenen steegh, zuid de meergemelde
vrouwe van Poederoijen, nog 1/2 mergen bouwland op't hooglant gelegen, belent
oost Baaij Jansse, west de voorgen. vrouwe van Poederoijen, en laats nog
een bruijn cold merriepaerdt. Gedaan 16-5-1726. Getekend: Corstiaen Bijl
subst. rigter, Claes Petersse, Arie Versluijs, L. de Bruijn, Baeijken Janssen.

[scan 19, f.32]
Catarina Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, en Gijsbert van Emmenes,
hun meerderjarige zoon, gaan een schuld aan van 150 gulden 19 stuivers,
wegens geleend geld en ook uit hoofde van gedane coopmanschap als reste van
betaalde penningen aan Mariken Cornelisse Decker, wed. van Hendrick Hoek.
Gedaan 16-5-1726. Getekend: Corstiaen Bijl subst. rigter, Claes Petersse,
Arien Versluijs.

[scan 19, f.33]
Anthonis Ballingh, won. tot Brakel, doet aanspraak op de goederen van
Gijsbert Emmenes voor de som van 34 gulden wegens coop van 2 beesten die in
1725 van hem zijn gekocht. 20-5-1726. Getekend: Corstiaen Bijl subst. rigter,
Claes Petersse, Arien Versluijs.

[scan 19, f.33]
Catarina Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, verklaart uit redenen van
ouderdom te hebben aangesteld scholtus Lambert de Bruijn als voogd. 20-5-1726.
Getekend: Claes Petersse, Arien Versluijs.

[scan 19, f.33]
Gijsbert van Emmenes verklaarde gepant te sijn wegens Pieter de Mele door
Lambert de Bruijn, voor gecoft haver, omdat comparant tot laste van mevrouw
van Poederoijen voor de gemelde de Meele de administratie doet. Ten zake van
arbeidsloon zal Catharina Rombergen borg voor hem staan. 20-5-1726.
Getekend: Claes Petersse, Arien Versluijs.

[scan 20, f.34]
Gijsbert van Emmenes heeft verkocht voor 150 gulden 10 hont land, hergecomen
van den schout Cornelis Verwilligen nomine uxoris, en diens huisvrouw Maria
van der Mooren, en nog 10 hont aan de beneden seijde gelegen hergecomen van
Abraham Gijsbertse tot Herwijnen, beiden gelegen op het block van de
Cievitsheuvel, belent oost en west de vrouwe van Poederoijen, noort de 
afterdijk, zuid desselfs moeder Catrien Rombergen ofte Baeijken Janse van
Emmenes en de pastorije van Poederoijen. En nog 3 hont land op den polder,
belent oost Baeijken Jansen van Emmenes, west de voorgen. vrouwe van
Poederoijen, noord de vercooper, zuid den gemeenen dijck.
Verkocht aan Corstiaen Hoek. Gedaan 25-5-1726. Getekend: Claes Petersse van
Wijck, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek, L. de Bruijn.
[den 11-9-1726 afgeschreven]

[scan 20, f.35]
Andries Jansen Bock en Willem van der Vliet, beiden won. in het Munnicklant,



verklaren op verzoek van Theuntje Corsten Brand, wed. van Mattheus de Zeeuw, 
dat waar is dat Jan Tijssen Blancken in het jaar 1719 een gerecht 1/3 part
heeft gehad en gebruikt of geweijt op den Goolzenwaert onder het Monnicklant,
toebehorende dhr. schepen Jacobus Versijl. De pachtsom bedraagt 150 gulden.
Gedaan 3-6-1726. Getekend: Corstiaen Bijl subst. rigter, Claes Petersse,
+ het merk van Hendrick Leendertse Hoek, L. de Bruijn.

[scan 20, f.35]
Dhr. Davidt Potgieter, predicant tot Poederoijen, doet afstand tbv vrouwe
Hester Bussij de Rabutiijn, wed. Pieterson, van een uiterwaard die hij
namens haar in verwin hadde genomen, volgens sententie dd.31-1-1726.
Gedaan 7-6-1726. Getekend: Claes Petersse, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 21, f.36]
Theuntje Corsten Brand, wed. van Mattheus de Zeeuw, heeft volgens rekeninge
tot laste van Jan Tijssen Blancken, een som van 9-2-0 en Jan Tijssen Blancken
een rekeninge van 6-17-0, Theuntje Brand heeft tot last van Jan Tijssen 
Blancken 50 gulden wegens verschoten pagtpenningen aen schepen Versijl,
waarvoor Jan Tijssen Blancken overgeeft aan de voorn. weduwe een vordering
op Hendrick van der Mooren als buurmeester in 1725. Genoemde Theuntje verklaart
tevreden te zijn mits Jan nog 2-10-0 betaald voor de kosten. 8-6-1726.
Getekend: Teunten Brandt.

[scan 21, f.36]
Willem Verhoek heeft op verzoek van Corstiaen Bije, subst. drossaardt alhier,
onder eede verklaard, dat in de nacht van maandag op dinsdag 12-6-1726 de
schoolmeester Jan Pauwlusse Verhellouw zijn huis is binnengekomen, waarna hij
met een stok heeft geslagen en de schoolmeester hem met een mes heeft 
aangevallen en een zware snede op het hoofd heeft toegebracht. 13-6-1726.
Getekend: Arien Versluijs, Herber Bouman.

[scan 21, f.37]
Marike Cornelis Decker, wed. van Hendrick Hoek, verklaart dat meester
Jan Pauwlusse Verhellouw, schoolmeester alhier, aan haar schuldig is
wegens zijn kostgeld de som van 30 gulden, en doet bij deze aanspraak op
diens tractement. 14-6-1726. Getekend: Claes Petersse, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoek, P. de Mele.

[scan 21, f.37]
Claes Petersse van Wijck, mede schepen, verklaart dat hij als buur- en
maanmeester over 1711 de inning heeft uitbesteed aan Cornelis Bijl tegen
de somme van 18-18-0. Stelt tot borgen Leendert Versluijs en Gijsbert
Groenevelt. 15-6-1726. Getekend: Arien Versluijs, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoek als schepen, Corstiaen Hoek.

[scan 22, f.38] leeg

[scan 22, f.39]
Extract uit 't actenboek 's hoves van Gelderlant.
Doctor Diderick Schook, momber deeser lantschap, en heeft als secretaris der
heerlijkheijt van Poederoijen, Lambert de Bruijn, heemraedt in den dijckstoel
vd voorss. heerlijckheijt, aangesteld als vervanger. Verzoekt dat den
gesubstitueerde drost Corstiaen Bijl en het gerecht van Poederooijen en
verder een ijgelijck, de gemelde Lambert de Bruijn als subst. secretaris
zal erkennen. Gedaan te Arnhem 2-7-1726.
Getekend met zijn Wel. Ed. cachet en verders met D. Schoock.

[scan 23, f.40+41, scan 24, f.42+43, scan 25, f.44+45, scan 26, f.46+47,



 scan 27, f.48+49]
Interrogatie van Aert Dirckse van Boxel, Steven van Asperen, Gerit van Veen,
en Geurt van Veen, Aert van den Oven en desselfs huijsvrouw, Geertje 
Ballogoijen, huijsvrouw van Gijsbert van Emmenes, Aeltje Dircksen Udemans
huijsvrouw van Jan de Coningh, Grietje Hoppenbrouwer, huijsvrouw van Frans
Bock allen wonende alhier, onder eede af te leggen voor Corstiaen Bijl,
subst, drost en dijckgraaf.
Allen zijn van competenten ouderdom en verklaren niet verwant te zijn aan
den subst. drossaert. De meesten verklaren dat zij gezien hebben dat op 
28-7-1726 Corstiaen Bijl, subst. drost en dijckgraf tussen 6 en 7 ure op
den dijck van de vrouw van Poederojen, ofwel waar nu de Wel. Ed. Vrouwe 
douagiere van Stolsenbergh woont, heeft gestaan.
Dat een wagen aan is komen rijden met Hendrick Claessen van Wijck, geb. van
hier maar nu knegt en wonende bij Sweer Groeneveld int Monnicklant, en
met desselfs broeder Cornelis Claessen van Wijck, met Jielis Dirckse, won.
tot Brakel en Clara en Maeijken Smith, won. onder Andel, Willemke van
Rijswijk en Pieterke Willemse Groenevelt.
De 4e deponent verklaarde dat hij met Cornelis Vinck naast den wagen heeft
gereden. De meeste andere hebben het wel gezien.
Gevraagd wordt of men heeft gezien dat de wagen halt hield voor het huis
van Gijsbert Groenevelt en daar Hendrick Claessen een pint wijn en een kom
jenever eiste, die hem ook gebracht is. Of Hendrick Claessen van Wijck
heeft gezegd "ginder staet den drost die schelm seijt dat ik een half jaar
voor hem moet dienen, en "gij sijt van den duijvel gecomen" etc., en "ik sal
hem in sijn ribbe stooten" etc. en zeer zwaar heeft gevloekt en vele
dreijgementen heeft gedaan. Dat hij zich heeft gekant tegen de vermaningen van
[zijn] vader ende moeder.
Gedaan 30-7-1726. Getekend: Arien Versluijs, + heet merk van Hendrik
Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 28, f.50]
Lambert de Bruijn, heeft uit kracht van de substitutie dd.2-7-1726 door
dhr. Diderick Schoock, onsen erfsecretaris, de eedt afgelegd als substituut
secretaris. Gedaan: 10-8-1726. Getekend: Corstiaen Bijl, subst. drost,
Claes Petersse, Herber Bouman.

[scan 28, f.51]
Aert Jansen van Giesen en Aert Dirckse van Boxel, als erfg. van Jan Thonisse
Snoek, in leven buurmeester alhier, en omdat die het verschot over 1710 moet
inmanen, verklaren ze dit recht te verkopen aan Cornelis Bijl tegen een 
vergoeding van 40 gulden. Corstiaen Bijl, subst. drossaert en Gijsbert
Groenevelt zullen borg blijven. 19-8-1726. Getekend: Claes Petersse,
+ het merk van Hendrick Leendertse Hoek, Gijsbert Groenevelt, + het merk
van Aert Dirckse van Boxel, L. de Bruijn.

[scan 29, f.52]
Stoffel Arisen Versluijs, Cornelis de Zeeuw, beiden won. alhier, verklaren
onder eede, op verzoek van Hendrick Hofman van Somer, Here van Aelst,
dat vrouwe Catarina Bussij nu wed. Stolzenbergh, so voor als na haar mans dood,
dat zij hebben horen zeggen dat zij aan de heer van Aelst hadde verkocht
de goederen en effecten resorterende tot de Heerlijckheijt van Poederoijen,
zoals die door Johan Laembert Chenel sijn naergelaten. Dat sij nooijt van haar
of haar man of suster of iemand anders hebben gehoord dat deze verkoping
tegen haar mans ofte susters vrouwer wed. Pieterson zin of intentie sou sijn
gedaan. Verder dat zij steeds zich heeft gedragen alsof zij de heerlijkheid
bezat. Gedaan: 9-9-1726. Getekend: Corstiaen Bijl subst. drost, Claes
Petersse, Arien Versluijs.

[scan 29, f.53]



Frans Bock en Baijen Jansen verklaren ook onder eede dat de voorstaande
verklaring waar en waarachtig is. 9-9-1726. Getekend: Corstiaen Bijl subst.
drost, Claes Petersse, Arien Versluijs.

[scan 29, f.53]
Jacob van den Heuvel, won. tot Wijck op het Munnickhof, toebehorende de vrouw
van Stolzenbergh, verklaart dat hij meermaals heeft gehoord dat deze vrouwe
heeft gezegd de heerlijkheijt en goederen te hebben verkocht aan de heer van
Aelst. 23-8-1726. Getekend: Jacobus van den Heuvel.

[scan 29, f.53]
Bovengenoemde Jacob van den Heuvel, is door de heer van Aelst gearresteerd,
bevestigt zijn bovenstaande verklaring onder eede. 9-9-1726.
Getekend: Corstiaen Bijl subst. drost, Claes Petersse, Arien Versluijs.

[scan 30, f.54]
Aert Jansen van Giessen en Aert Dircksen van Boxel, beide won. alhier, hebben
op verzoek van Hendrick Hofman van Somer, Heere van Aelst, onder eede verklaard
dat zij vrouwe Catharina Bussi nu wed. Stolzenbergh veelmael hebben horen seggen
dat de heerlijkheid van Poederoijen door haar was verkocht aan de Heer van
Aelst, ook toen haar man nog leefde, en ook in bijzijn van haar zuster
Hester Bussij, wed. Pieterson, die daarover geen ongenoegen toonde maar liet
blijken dat het met haar consent was geschied. Verder dat zij zich nog steeds
als vrouwe gedraagt. Gedaan 9-9-1726. Getekend: Corstiaen Bijl, subst. drost,
Claes Peterssen, Arien Versluijs.

[scan 30, f.55]
Andries Joosten Timmers, won. alhier, verklaart onder eede, op verzoek van
Hendrick Hofman van Somer, Heere van Aelst, dat ongeveer 5/4 jaar geleden
vrouwe Catharina Bussi nu wed. Stolzenbergh staande voor haar huis tegens
hem seijde dat sij eijgenaeresse en erfvrouw van dese heerlijckheijt was.
Gedaan: 9-9-1726. Getekend: Corstiaen Bijl subst. drost, Claes Petersse,
Arien Versluijs.

[scan 30, f.55]
De scholtus Lambert de Bruijn heeft gepant wegens Cornelis Bijl, maenmeester
der verschoote 1710 en 1711, aan de pagte van dhr. vendrigh van der Bruijn,
die de benedenste vierdalve mergen in pagt heeft, als ook aan de pachtpenningen
van 3 mergen op de Cievitsheuvel, waarvan pagter is Herber Bouman, genaamd
Sint Antoniskamp, en nog pagt die Hendrick van Cleef is debet over 4 hont
papesteeg, voor de somme van 68-9-10 voor het gene de kercke, pastorij,
ficarije en H. Geest goederen in gemelde verschooten sijn debet. 20-9-1726.
Getekend: Claes Peterse, Arien Versluijs.

[scan 31, f.56]
Assuerus Groenenevelt, out schepen,
Egbert Blomhert, voor zichzelf en namens zijn zwager Cornelis van Diest,
en Johan Ganswijck, en de kinderen van sijnen broeder Ottho Blomhert, en
Cornelis Dirckse de Jongh, voor zichzelf en namens zijn zuster Anneken
de Jongh, mede erfgenamen van Cornelis Verwilligen, in leven scholtus tot
Poederoijen. Item Corstiaen Bijl, onse mede schepen en subst. drossaert,
Hendrick van der Mooren, en Gijsbert Vinck, erfgenamen van Maria van der
Mooren, huijsvrouw van voorn. Verwilligen, machtigen samen Eduard Girae, om
uit hun naam in te vorderen wat hem nog toekomt. Gedaan 21-9-1726.
Getekend: Arien Versluijs, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek,
Johan van Driel.

[scan 31, f.57]



Stoffel Versluijs, Willem Leendertse Verhoek, en Leendert Versluijs, allen
won. alhier, maken machtig Jacob Theunisse van der Ven, om 68-12-12 te
ontvangen, zoals zij hebben verdiend aen den Meijdeijk, voor Joost en Pieter
Vroegh, met Jan de Kock. Verder pretenderen zij penningen van schout en
buurmeesters van Driel. Gedaan 23-9-1726. Getekend: Claes Peterss., + het merk
van Hendrick Hoek, L. de Bruijn.

[scan 31, f.57]
Jacob Theunisse van der Ven, verklaart dat hij verscheijdemaelen de vrouwe
van Stolzenbergh heeft horen zeggen dat sij de heerlijckheijten goederen van
Poederojen finael aan den heer van Aelst vercoft heeft, en dat de verkopinge
alleen niet voltrokken werd omdat de heer van Aelst in gebreeke bleef te
betalen. 23-8-1726. Getekend: Jacob Theunisse van der Ven.
Bevestigt dit vervolgens onder eede, dd. 1-10-1726.
Getekend: Corstiaen Bijl, subst. rigter, Arien Versleuijs, + het merk van 
Hendrick Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 32, f.58+59]
Jacob Theunisse van der Ven nomine uxoris Geertruij Dirckse van Thiel desselfs
huisvrouwe, en Jan Hendrickse van der Ven, en Hendrick Leendertse Hoek als oom
en voogden van de onmondige kinderen bij Jacob Theunisse van der Ven en sijne
huisvrouw Cornelia Jansen verwekt, hebben inventaris gemaakt van de gerede
goederen en kleding nagelaten door Cornelia Jansen Groenevelt. 6-10-1726.
Getekend: Corstiaen Bijl subst. rigter, Claes Petersse, Arien Versluijs.

[scan 32, f.59]
Lambert de Bruijn, schout, heeft vanwege Corstiaen Hoek, collecteur der
verpondingen over 1724, gepant de pagt penningen die Jacob Theunisse van der
Ven schuldig is voor 3 mergen op de Kievitsheuvel over 1726 voor hetgene de
kercke pastorije vicarije en H. Geest goederen in voors. verpondinge schuldig 
zijn. 23-10-1726. Getekend: Claes Peterse, + het merk van Hendrik Leendertse
Hoek, Cornelis Bijl.

[scan 33, f.60]
Corstiaen Hoek, won. alhier, doet aanspraak op de goederen van Gijsbert van
Emmenes nomine uxoris Geertje Ballegojen desselfs huisvrouwe voor de som
van 44-5-0 wegen coop van een paerdt op 14-11-1726, en nog wegens gedane
betalinge van besaeijt onder Brakel 4-1-0, dus totaal 48-6-0. Gedaan 7-1-1727.
Getekend: Corstiaen Bijl subst. rigter, Claes Petersse, + het merk van
Hendrick Leendertse Hoek, L. de Bruijn.

[scan 33, f.61 en scan 34, f.62]
Gijsbert Gijsbertse van Emmenes, nomine uxoris Geertje Ballegoijen, desselfs
huisvrouw, verklaart dat hij verkocht heeft voor 88 gulden twee parcelen
lant, namelijk 10 hont op de Verve en Oevers, belent oost Aert Dirckse van
Boxel, west den drossaert Corstiaen Bijl, zuid de gemeene aftersteegh, noord de
gemeene uijtwateringe ofte vliet, en nog 1 mergen genaamt den Soegcamp.
belent [oost] de Wel Ed. vrouwe van Poederoijen, west Baeijken Janssen van
Emmenes en Corstiaen Hoek, zuid de gemelde Wel Ed. vrouwe, en noord de gemeene
aftersteege, aan Gijsbert Groenevelt. Gedaan 8-1-1727. Getekend: Claes Petersse
van van Wijck, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek, L. de Bruijn.
Afgeschreven den 9-1-1727

[scan 34, f.62]
Corstiaen Hoek, verklaart voldaan te zijn met de gelofte van Catharien
Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, voor de somme waarop dezelve
aanspraak heeft gedaan dd.7-1-1727 op de goederen van Gijsbert van Emmenes.
Gedaan 9-1-1727. Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoek, L. de Bruijn.



[scan 34, f.63]
Antonis Ballingh, doet een aanspraak teniet op gerede en ongerede goederen
van Gijsbert van Emmenes. 9-1-1727.Getekend: Claes Petersse van Wijck,
+ het merk van Hendrick Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 35, f.64]
Corstiaen Hoek, verklaart dat hij als collectuer der verpondingen over 1724,
1725 en 1/4 part over 1726 tot borg stelt Baeijken Jansen van Emmenes en
Gijsbert Groenevelt. 15-1-1727. Getekend: Claes Petersse, + het merk van
Hendrick Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 35, f.65]
Jasper van Selm als erfg. van desselfs vader Wouter van Selm en sijn moeder
Rijnhardt Elisabeth van Veen, en als maenmeester van het veltverschot 1718,
verklaart deze maninge uitbesteed te hebben aan Cornelis Bijl voor een
vergoeding van 18-18-0. Cornelis stelt tot borg Gijsbert Groenevelt en
Baeijken Janse van Emmenes. 7-2-1727. Getekend: Corstiaen Bijl, Herber Bouman.

[scan 36, f.66]
Baeijken Jansen van Emmenes, tegenwoordige buurmeester, heeft in de kerk aan
de Wel. Ed. vrouwe Hester Bussij de Rabutijn, douagiere van den Ed. manhafte
Heere Hendrick Willem Pieterson, vrouwe van Poederoijen, meegedeeld dat
Hendrick Jansen van der Ven van de gemeenlants dijck wel 7 of 8 roeden dijck
met de buitendellen tegen de dijck aangelegen tot de Brakelse uijtwatering toe,
beginnende naast Bastiaen Gerritse Hollander, tot zijn last wil nemen, en
daarmee belasten 5 hont en nog 2 hont land op den polder. Nog 10 hont land
op de Verve en Oevers gelegen, als mede nog 14 hontop den Dobgraef. Om het
gemelde perceel gemeenlants dijck te mogen betimmeren en bepooten. Hij krijgt
toestemming onder de voorwaarde dat in tijden van watersnoot de dijckwaekers in
het huijs haer vrije verblijf en optreck sullen hebben. Baeijken Jansen van
Emmenes en Pieter de Mole hebben toestemming de akte te doen passeren voor
den dijckstoel. Gedaan 4-3-1727. Getekend: Hester Bussij Rabutin, wed.
Piterson, Baeijken Jansen buurmeester, Corstiaen Bijl, L. de Bruijn schout,
Claes Petersse, Gijsbert Groenevelt, Frans Bock, Jacob van der Ven,
Corstiaen Hoek.
L. de Bruijn subst. secretaris.

[scan 36, f.67]
Baeijken Jansen van Emmenes en Pieter de Mele, uit naam van de Wed. Ed. vrouwe
Hester Bussij de Rabutijn, douajere van den Ed. heer Hendrick Willem Pieterson,
vrouwe van Poederojen, volgens buurspraeke dd.4-3-1727 in de kerke alhier,
transporteren aan Hendrick Jansen van der Ven 8 roeden dijck, toebehorende
de gemeijnte deser heerlijkheid met de dellen daartegengelegen tot de Brakelse
uitwateringe toe. Hendrick van der Ven verbindt hieraan 5 hont, 2 hont land op
den polder, 10 hont land op de Verve en Oevers, 14 hond op den Dobgraef en
heuveltjes. Gedaan 4-3-1727. Getekend: Corstiaen Bijl, L. de Bruijn,
Claes Peterssen van Wijck.

[scan 36, f.67 en scan 37, f.68]
Catrien Rombergen, wed. van Gijsbert Gijsbertse van Emmenes, bekend een schuld
van 36-5-0 aan de rentmr. Pieter de Mele, vanwege gekochte haever, die haar
zoon Gijsbert van Emmenes van gemelde rentmr. in 1726 heeft gekocht, omdat
zij borg voor hem stond. Ze zal over 2 maanden betalen op 22-6-1727.
Gedaan 24-4-1727. Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Petersse.

[scan 37, f.68]
Corstiaen Bijl als voogd over de onmondige dochter Feijken Mattheusse de Zeeu,
bij Mattheus de Zeeuw aan Theuntjen Corsten Brandt verwekt, heeft verzocht te



mogen verkopen aan Gerrit Hendrickse Crom volgens koop van 30-4-1727. 
Dit wordt toegestaan. Gedaan 8-5-1727. Getekend: Claes Petersse van Wijck,
Herber Bouman, Arien Versluijs, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek,
L. de Bruijn.

[scan 37, f.69]
Baeijken Jansen van Emmenes, als buurmeester en maenmeester van het verschot
over 1726, geeft een volmacht aan Cornelis Bijl om het geld te innen, voor
een vergoeding van 21 gulden. De borgen zijn Gijsbert Groenevelt en Hendrick
Janssen van der Ven. 25-5-1727. Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk
van Hendrick Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 37, f.69]
Cornelis Gerritse vande Weijgert, smit tot Poederoijen, machtigt Jan Heldersse
van Tiel, om uit zijn naam het geld te vorderen die het gemene land van
Poederoijen aan hem schuldig is in de jaren 1720 en 1721 vanwege arbeidsloon
en leverantie aan den buurmr. Gijsbert van Emmenes. Gedaan 19-6-1727.
Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Petersse van Wijck.

[scan 38, f.70]
schepenen Claes Peterse van Wijck en Hendrick Hoek.
Aert Cornelisse van den Oven nomine unxoris desself huisvrouwe
Grietjen Jansen, verkoopt voor 125 gulden ongeveer  7 hont land gelegen
op het block van de Verve en Oevers, belent oost Gijsbert Vinck,
noord en west de Wel. Ed. Vrouwe van Poederoijen, zuid de gemeene dijck,
aan Gerrit Hendrickse Crom. Gedaan 12-8-1727. Getekend: Claes Petersse van
Wijck, + het merk van Hendrick Hoek, L. de Bruijn.

[scan 38, f.70]
De procureur Antonij Schook doet aanspraak op de nagelaten goederen van zijn
vader den drossaert Peter Schoock en zijn moeder Elisabeth van Heessel,
en speciaal op pagten en ongelden die zij nog tegoed hebben van de heerlijk-
heid Poederoijen van 200 gulden. Gedaan 4-9-1727. Getekend: Corstiaen Bijl,
Claes Petersse van Wijck, Herber Bouman.

[scan 38, f.71 en scan 39, f.72]
Schepenen Claes Peterse van Wijck en Hendrick Leendertse Hoek.
Corstiaen Bijl, subst. drossaert en dijckgraaf, als voogd aangesteld door
Mattheus de Zeeuw over diens onmondig dochtertje Feijke de Zeeuw, bij Theuntje
Corsten Brand in egte verwekt, heeft voor 600 gulden verkocht de Coorn
wind moolen, huijs en erf cum annexis, of haar vaders deel hierin, en de halve
dijckkavelinge met fruijt en andere boomen, belent oost Aert Dirckse van Boxel,
west de gemelde drossaert Bijl, zuid de wed. Ed. vrouwe deser heerlijkheid 
Poederoijen, noord den gemeenen dijck. Nog 1/4 deel in anderhalf hond land
op den polder, gemeijn gelegen met de wed. van Cornelis [?Ercht?] de Zeeuw,
en nog haar deel in de gereede goederen, aan Gerrit Hendrickse Crom.
Gedaan 11-9-1727. Getekend: Claes Peterse van Wijck, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoek, A. Versijl.
Afgeschreven 16-9-1727.

[scan 39, f.72+73]
Schepenen Claes Petersen van Wijck en Hendrick Leendertse Hoek.
Gerrit Hendrickse Crom en Theuntjen Corsten Brand, laatst weduwe van Mattheus
de Zeeuw, belooft een tijns van 3-10-0 of mits op tijd betaald 3 percent per
jaar uit de helft van de coorn wintmoolen en huijs cum annexis, en de halve
dijckkavelinge met fruijt en andere boomen, belent oost Aert Dirckse van
Boxel, west den drossaert Bijl, zuid de Wel Ed. vrouwe deser Heerlijkheid,
noord den gemeene dijck. Nog 1/4 part in anderhald hont land op de polder,
onverdeeld met de wed. Cornelis de Zeeuw, aan Corstiaen Bijl, subst. drossaert



en dijckgraef als voogd van Feijke Mattheusse de Zeeuw. 
Te lossen met 300 gulden. Gedaan 11-9-1727. Getekend: Claes Petersse van
Wijck, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek, Mattijs Versijl.
Afgeschreven 20-9-1727.

[scan 40, f.74]
Gerrit Hendrickse Crom, en Theuntjen Corsten Brand, laatst wed. van Mattheus
de Zeeuw, verkopen aan Corstiaen Bijl als voogd van de onmondige dochter
Feijke Mattheusse de Zeeuw, bij Theuntje Corsten in egte verwerk, een
capitaal van 140 gulden tot laste van het dorp Poederoijen. 11-9-1727.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk van Hendrick Leendertse
Hoek, L. de Bruijn.

[scan 40, f.74]
Aert Cornelisse van den Oven, als buurmeester en maenmeester over 1716, geeft
volmacht aan schout Lambert de Bruijn om het geld te innen. Borgen zijn de
schepen Claes Petersse van Wijck en Andries Timmers. 29-9-1727.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek
als schepen, Andries Timmers.

[scan 40, f.75]
Cornelis Bijl verkoopt aan N.N. de Bour, won. te Brussel, 2 merrie paerden op
de korteverre in de weij gaende, toebehorende voorss. land de vrouwe van
Poederoijen, bij welke coopmanschap gepasseerd tot Andel in de Swaen 
dd. 27-9-1727 niet anders is bedongen als de oogen goet te houden.
Gedaan 30-9-1727. Getekend: Claes Peterse van Wijck, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoek als schepen, Gijsbert Groenevelt.

[scan 40, f.75]
Den subst. drossaert Corstiaen Bijl verklaard gepand te zijn door G. Buschman,
coopman in Bommel, maar weet niet dat hij hem iets schuldig is. Stelt tot
borg de commies Lambert de Bruijn. Gedaan 1-10-1727. Getekend: Claes
Petersse van Wijck, Herber Bouman.

[scan 41, f.76+77]
Op verzoek van de Wel. Ed. vrouwe Hester Bussij de Rabetijn, douagiere van
den Wel. Ed. Heer Hendrick Willem Pieterson, vrouwe van Poederoijen,
worden de volgende leengoederen getaxeerd:
-eerst den huijse van Poederoijen met boomgaard en landerijen: 5100 gulden
-nog 129 mergen binnen landerije, bouw en weijland en enige bossen: 7800 gulden
-nog den huijsrijs en rietwaert met den coornwaert, en de cribben en andere
buiten dellen: 15100 gulden
-de grove en smale tienden: 5200 gulden
-het halve veer met het veerhuis en toebehorende landerijen: 2000 gulden
-de buiten en binnen visserije: memorie
-het recht van collatie of aanstellen vd predikant en buur- en kerkmeesters,
schepenen en heemraden.
Berekend uit de jaarlijkse opbrengsten met aanname van 4 procent.
Gedaan 7-10-1727. Getekend: Claes Petersse van Wijck, Herber Bouman, + het merk
van Hendrick Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 42, f.78]
Schepenen Claes Peterssen van Wijck en Herber Bouman verklaren op verzoek van
Jan van Andel dat op 4-10-1727 is bevonden dat Hendrick van der Mooren
meerdere partijen Cennip in een ceur sloot hadde inleggen, gelegen tussen
14 hont den Dobgraef genaamd, toebehorende de vrouwe van Poederoijen, maar
nu bij gemelde van den Andel in pagte gebruikt wordende, en aan de andere zijde
ligt het land van gemelde Mooren. Ook is bevonden dat daer een paard van de
gemelde van Andel in was gevallen en verdronken is en in de sloot ligt.



Gedaan 8-10-1727. Getekend: Claes Petersse van Wijck, Herber Bouman.

[scan 42, f.79]
Corstiaen Bijl, subst. drost en dijckgraef, als voogd van Feijke Mattheusse
de Zeeuw bij Theuntje Corsten Brand in egte verwekt, en nu gehuwd met Jan
Gijsbertse Vinck, verklaard afstand te doen van zijn voogdijschap volgens
akte dd. 26-9-1719, over het kapitaal van 140 gulden tot laste van het dorp
van Poederoijen, die door Gerrit Crom en Theuntje Brand op hem was overgedragen,
en over een schepenbrief van 300 gulden tot laste van Gerrit Crom en Theuntjen
Brand dd.11-9-1727, en nog 160 gulden contant. Gedaan 17-10-1727.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, Herber Bouman.

[scan 43, f.80]
De procureur Johan van der Linden, uit naam van Godefridus Buschman, coopman
in wijnen tot Bommel, doet afstand van verpanding op de goederenvan
den subst. drost Corstiaen Bijl op 1-10-1727. Gedaan 1-11-1727.
Getekend: Claes Petersse, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek,
G. v. Minninghen.

[scan 43, f.80]
Catharina Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, won. alhier, stelt testament
op en benoemd tot erfgenamen de kinderen die haar zoon Gijsbert van Emmenes
en zijn huisvrouw Geertje Ballegooijen bij elkaar zullen verwekken. 13-11-1727.
Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Petersse van Wijck.

[scan 43, f.80+81]
Leendert Ariensen Versluijs en Marieke Ariense Versluijs, met Huijbert
Dodijns als man van Aerijaentje Ariense Versluijs, doen gezamelijk afstand
tbv Stoffel Versluijs, van de gerede en ongerede goederen die hun vader 
heeft nagelaten en ook van alle schulden. Gedaan 15-11-1727.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, Herber Bouman.

[scan 43, f.81 en scan 44, f.82]
Marieke Cornelisse Decker, wed. van schepen Hendrik Hoek, Adriaentje van 
Trist, huisvrouw van Klaes Peterse van Wijck, Aeltje Dirckse Udemans, huisvrouw
van Jan de Joningh, alle wonende alhier, verklaren gekend te hebben juffrouw
Neeltje van de Raadt, in leven huisvrouw van den Eerw. heer Davidt Potgieter,
getrouw leeraer deser gemijntje, en verklarende waar te zijn dat:
-Neeltje heeft gezegd dat ze alles nalaat aan haar man.
-Neeltje heeft gezegd dat haar man de opbrengst mag genieten van de obligatie
 op naam van Maerten van de Raadt van 2000 gulden zo lang hij leeft.
-Neeltje heeft gezegd dat deze of die van haar vrienden van haar goederen
 het gout, silver ofte juwelen zou krijgen, maar dat dit niet is gebeurd.
Gedaan 18-11-1727. Getekend: Corstiaen Bijl, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.
De drie vrouwen bevestigen dit vervolgens onder eede op 15-12-1727.
Getekend: Corstiaen Bijl subst. rigter, Claes Petersse van Wijck, + het merk
van Hendrick Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 44, f.82 en 83]
Dhr. Cornelis van der Bruijn, vaendrager onder het regiment van den heere
bregardier Crommelijn, verklaart bij deze dat hij voor zodanige injurie die
hij in zijn beschonkenheid gedaan mocht hebben, en die juffr. Elisabeth Cornelia
Etserda Chenel, dochter van vrouwe Hester Bussij, laatst douagiere van dhr.
Hendrick Willem Pieterson, verklaart dat haar is aangedaan, genoegdoening
zal geven zoals zal worden goedgevonden door sodaene personen als ten desen
door wedersijts goedvinden sijn genomineert. En verklaart dat hij nooijt
enige voornemen of intentie gehad heeft de genoemde juffr. te injurieren.
Gedaan 19-11-1727. Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk van 



Hendrick Leendertse Hoek, M. H. v. Minninghen.

[scan 44, f.83]
Advocaat Hermanus de Laat, met volmacht van Otte Sparo, coopman in paerden
tot Steenwijck, doet aanspraak op de goederen van Catharien Rombergen.
wed. van Emmenes, en van Gijsbert Emmenes, voor het bedrag van 125 gulden,
volgens een hantschrift dd.13-11-1725. Gedaan 19-11-1727.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk van Hendrick Leendersse Hoek
als schepen, L. de Bruijn.

[scan 44, f.83 en scan 45, f.84]
Catarien Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, verkoopt voor 116-15-0,
8 hond land, bouwland en bosch op den panoven, gemeen gelegen met Baeyke Jansen
van Emmenes, belent oost de vrouw van Poederoijen, zuid de gemeene wegh, west
de pastorije, noord Corstiaen Hoek, aan den schout Lambert de Bruijn. 
Gedaan 26-11-1727. Getekend: Corstiaen Bijl, + het merk van Hendrick Leendertse
Hoek als schepen, Gijsbert Groenevelt.

[scan 45, f.84+85]
Catarien Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, verkoopt voor 183-15-0
anderhalf hond land, met de opstaande bomen, belend oost de pastorije, zuid
den huijs of steenovensewaert, noord den gemeenen dijck, west de comparante
zelf, en dat op de middelsloot half af van de Meer aan tot den gemeenen dijck
toe, aan Jan de Koningh. Gedaan 27-11-1727. Getekend: Corstiaen Bijl, + het
merk van Hendrik Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn subst. secretaris.

[scan 45, f.85]
Catarien Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, bekend een schuld aan
Baeijken Jansen van Emmenes, buurmeester, van 400 gulden wegens geleend geld
tegen 5 procent per jaar. Zij verbindt hieraan een huis en erf bij haar bewoond
en verder al haar goederen. Gedaan 2-12-1727. Getekend: Corstiaen Bijl,
+het merk van Hendrik Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 46, f.86]
Baeijken Jansen van Emmenes doet aanspraak op de goederen van Catarien
Rombergen, wed. van Gijsbert van Emmenes, voor 400 gulden, volgens
akte dd.2-12-1727. Gedaan 9-12-1727. Getekend: Claes Petersse van Wijck,
+ het merk van Hendrick Leendertse Hoek,
L. de Bruijn.

[scan 46, f.86] 1728.
Gijsbert van Emmenes, machtigt de procureur Johan van der Linden.
Gedaan 15-1-1728. Getekend: Claes Peterse, + het merk van Hendrick Leendertsse
Hoek, Cornelis Bijl.

[scan 46, f.87]
Verklaring van de onderstaande inwoners van Poederoijen op verzoek van Eeltje
Egonisse van Veen en Aerjaentje Lambertsse Spaen:
-Gerrit Egonisse van Veen dat hij met haar naar boven gegaan is. Daarbij
waren Eeltje Willemse Groenevelt en Willemke van Rijsewijck, Hendrick Salm,
Anthonij Monseur. Dat hij heeft horen zeggen dat er toebak gevonden is en
weer verkocht etc.
-Antonij Monseur bevestigd dit.
Gedaan 31-1-1728. Getekend: Gerrit van Veen, + het merk van Antonij Monsieur,
Claes Peterse, + het merk van Hendrik Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 46, f.87 en scan 47, f.88+89]
Ondervraging op verzoek van van Herber Bouman, schepen en hooghdijckheemraedt,
als vader van zijn dogter Aerjaentje Bouman, van:



Hendrik van Salm, geb. van hier en nu in dienst onder de heer bregadier van
Aersholt in 's Bos in guarnisoen leggende, met Eeltje Willemse, lidmaet deser
gemeijnte, en Willemke Adriaense van Rijsewijck, welke laeste wonen beiden 
alhier. Alle 3 zijn van competente ouderdom en niet gerelateerd.
Verklaren dat ze 27-1-1728 zijn geweest in het huis van commies Dirck de Bruijn,
en dat zij daarna naar huis gingen en op de dijk gevonden hebben Eeltje Egonisse
van Veen en Aerjaentje Lambertse Spaen en Antonij Monseur, die als knegt woont
bij de vrouw  van Poederoijen, en overhoord hebben dat zij zeiden "so wij
dede als hebbe Jaantje de kruijtkoekjes gestolen en vercoft". Ook dat zij 
zeiden dat Jaentje of Aerjaentje Bouman toeback gestolen heeft en vercoft.
Gedaan onder eede 6-2-1728. Getekend: Corstiaen Bijl, Claes Peterse van Wijck,
+ het merk van Hendrick Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn,
subst. secretaris, 1730.

[scan 48, f.90]
Jacob Theunisse van der Ven, vertoont een hantschrift van Hester Bussij de 
Rabutijn, wed. Pieterson, in haar eigen hand getekend in 's Gravenhage
dd. 17-1-1725, waarin zij de voorn. van der Ven aanstelt als schepen,
waarop die de eed aflegt. Gedaan 7-2-1728. Getekend: Corstiaen Bijl, Claes
Petersse van Wijk, Herber Bouman, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek
als schepen, L. de Bruyn.

[scan 48, f.90+91]
Den outsten schepen ipv den drost en schepenen desen ondertekent.
De subst. drossaert Corstiaen Bijl en de secretaris hebben nomine officii,
in opdracht van den momboir Diderick Schook, erfdrost en dijckgraef en
erfsecretaris, aanspraak gedaan op de goederen van Jasper van Selm, brouwer
tot Waspick, en Hendrik Duijser, molenaer tot Genderen nomine uxoris Geertrij
van Santen, als erfg. van hare vader en moeder, of grootvader en grootmoeder
respective, Wouter Gerritse van Sellem en Reijnarth Elisabeth van Veen, in
leven egte luijden, en in specie op het huis en hof en land door hen achter-
gelaten, om daar aan te verhalen de 20e of 40e penningvan 700 gulden en de
boete daarboven wegens het verzwijgen en niet betalen vd impost.
Gedaan 11-2-1728. Getekend: Claes Petersse van Wijck, Herber Bouman, + het
merk van Hendrick Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

[scan 48, f.91]
De schout Lambert de Bruijn, voor zichzelf en namend den drossaert Corstiaen
Bijl, doet schepenpandinge op de penningen uit de erfhuiscedul dd.16-2-1728
door Gijsbert van Emmenes verkocht, om te verhalen de penningen uitgegeven in
proceduren tegens den procureur J. Aensorgh en de andere ongelden.
Gedaan 16-2-1728. Getekend: Claes Peterse van Wijck, Jacob van der Ven.

[scan 49, f.92]
Rentmeester Pieter de Mele doet aanspraak voor 36-5-0 volgens schepen gelofte
door Cathrien Rombergen dd.27-4-1727. De aanspraak is op degereede en ongerede
goederen van Gijsbert van Emmenes en zijn huisvrou Geertje Ballegoijen en van
de erfg. van genoemde Catarina Rombergen. 17-2-1728.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk van Hendrik Leendertse Hoek,
L. de Bruijn.

[scan 49, f.92]
Jan Peterse van Erp, gerigtsdiender alhier, verklaart dat enige tijd geleden
zijn zoon Geurt Jansen hadde gebracht aan de Caek ofte pael van justitie, omdat
die niet naar hem wilde luisteren, in de hoop hem van het quade af te schrikken.
En dit was gedaan op eigen verzoek zonder order van de drost of schout, zodat
hij zelf een eerlijke attestatie kan krijgen. Gedaan: 11-3-1728.
Getekend: o het merk van Jan Petersse van Erp, Claes Petersse van Wijck,
Jacob Theunisse van der Ven, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek, 



L. de Bruijn.

[scan 49, f.93]
Michiel Dirckse van Brakel, verklaarde op den persoon van Jacob van der Ven
niet wetende te seggen van sijn oneer ofte disrespect. Gedaan 17-4-1728.
Getekend: Corstiaen Bijl, + het merk van Hendrik Leendertse Hoek, L. de Bruijn.

[scan 49, f.93]
Corstiaen Hoek, heeft de verponding over 1725 en 2/4 part over 1726, en
borg daarover is dhr. Jacob Ten Haegen en Hendrik van der Mooren. 20-4-1728.
Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk van Hendrick Leendertse Hoek
als schepen, Cornelis Vinck.

[scan 50, ongenummerd] 2 lege bladzijden
[scan 51, linkerzijde] leeg

[scan 51, rechterzijde, f.94, en scan 52, f.95+96]
Vrouwe Catharina Bussy de Rabutijn, wed. van dhr. Baron Joost Adam van
Stolsenberg, in zijn leven bregadier in dienste van sijne Cheurvorstelijke
doorlugtigheijt van de Pals, machtigt Pieter de Mele, om uit haar naam in
's Hage bij dhr. Gerard Beekman een obligatie dd.22-11-1724 op naam van 
E. Steld in te lossen tot verzekering van een kapitaal van 5000 gulden, 
en om dit bedrag opnieuw te verpanden. Gedaan 6-3-1729.
Getekend: Claas Peterse van Wijk, Jacob van der Ven.

[scan 53, f.97]
Marike Cornelisse Decker, wed. van schepen Hendrick Hoek, en Corstiaan Hoek,
verklaren ten onrechte te zijn gepand door David Potgieter voor 14 gulden.
Stellen tot borg de huishuur door dhr Jacob ten Hagen. Gedaan 12-3-1729.
Getekend: Corsteijaan Bijl, Claas Peterse van Wijk.

[scan 53, f.97+98]
De schout Lambert de Bruijn doet schepen panding op de pagt penningen die
Claas Petersse van Wijk wegens 10 hond de Verve, en Cornelis van Wijk wegens
7 1/2 hond op den Kievitsheuvel over den jare 1728 gepagt hebben, voor
Corstiaen Hoek als collecteur der verpondinge over 1726 en 1/4 over 1727.
In totaal 16-0-5, die dezelve van de pastorije goederen tegoed heeft.
Gedaan 14-3-1729. Getekend: Claes Petersse van Wijck, + het merk van Hendrik
Leendertse Hoek, L.de Bruijn.

[scan 53, f.98 en scan 54, f.99]
Baaijken Janssen van Emmenes als buurmeester en maanmeester over 1727,
heeft de inning uitbesteed aan Cornelis Bijl tegen een vergoeding van 18 gulden.
Borgen zijn schout Lambert de Bruijn en Gijsbert Groenevelt. Gedaan 24-3-1729.
Getekend: Jacob van der Ven, + het merk van Hendrik Leendertse Hoek,
L. de Bruijn.

[scan 54, f.99+100]
Hester Bussij, wed. van dhr. Hendrik Willem Peterson, als vrouwe van 
Poederoijen, geeft toestemming om Joost van Veen tot borgemeester alhier
over 1729 aan te stellen. Die mag dit van het gerecht echter niet aannemen
omdat hij die van den gerichte generalijk "met seer affronteuse woorden voor
eenigen jaren heeft benadeelt", en men protesteert hiertegen.
Gedaan 15-4-1729. Getekend: Claas Peterse van Wijk, Herber Bouwman, Jacob
van der Ven, + het merk van Hendrik Leendertse Hoek, L. de Bruijn.

[scan 54, f.100, en scan 55, f.101]
Schout Lambert de Bruijn heeft gepant op verzoek van Cornelis Bijl, maanmeester
der verschoten en amptslasten, op de pagtpenningen die dhr. van der Bruijn



wegens landpacht over 3 1/2 mergen met 3 morgen op den Kievitsheuvel,
over 1728 van den kerkmeester Cornelis van Giessen gepagt,
voor in totaal 99-1-9. Na aftrek van 50 gulden betaald door Leendert Versluijs
als pagter van 3 1/2 mergen in 1726, blijft over de som van 49-1-9.
Gedaan 18-4-1729. Getekend: Claas Peterse van Wijk, Jacob van der Ven.

[scan 55, f.101+102]
Pieter de Mele, vertoont akte dd.10-4-1729 door de Hoog Welgeb. vrouwe
Hester Bussij, wed. Pieterson, waarin hij wordt aangesteld tot kerkmeester.
Waarop hij de eed aflegt. Gedaan 27-4-1729. Getekend: Corsteyaan Bijl, 
Claes Peterse van Wijk, + het merk van Hendrik Leendertse Hoek, L. de Bruijn.

[scan 55, f.102]
Dhr. Jan Chistiaan Swaen, heere van Pouderoijen, machtigt de procureur
Johan van der Linden. Gedaan 13-5-1729. Getekend: Claas Peterse van Wijk,
+ het merk van Hendrik Hoek, P. de Mele.

[scan 55, f.102 en scan 56, f.103+104]
Vrouwe Hester Bussij de Rabutin, laatst wed. van dhr. Piterson, machtigt
haar schoonsoon Dr. J.C. Swaan, Heer van Poederoijen, an advocaat voor den
WedEd. hove van Gelderland. Verder machtigt zij hem om nevens de kinderen
en erfg. van hare vrouwe comparantes moeder, vrouwe Elisabeth Roefs, wed.
van de heer Bussij, te treden tot schiftinge en deijlinge van de nog 
onverdeelde goederen. Gedaan 13-5-1729. Getekend: Claas Peterse van Wijk,
+ het merk van Hendrik Hoek, P. de Mele.

[scan 56, f.104]
Vrouwe Catharina Bussij de Rabutijn, douagiere van dhr. bregadier Stolsenburg,
machtigt den procureur Johan van der Linden, om de procureur Jan Aansorg te
dwingen tot betaling van een slagtbeest in 1722. Gedaan 13-5-1729. 
Getekend: Claas Peterse van Wijk, + het merk van Hendrik Hoek, P.de Mele.

[scan 57, f.105]
De WelEd. gestr. heer en mr. J.C. Swaan en vrouwe E.C.E. Chenel, heer en
vrouwe van Pouderoijen, registreren huwelijkse voorwaarden die 15-4-1729
voor schepenen van [Op] en NederAndel zijn gepasseert. Gedaan 27-5-1729.
Getekend: Claas Peterse van Wijk, Jacob van der Ven.

[scan 57, f.105+106, scan 58, f.107]
Copie van huwelijke voorwaarden gedaan voor schout en schepenen van Op- en
Neder Andel, tussen dhr. Johan Christiaan Swaan, in beiden regten docter en
advocaat voor den hove van Gelderland, toekomende bruijdegom, en juffrouw
Elisabeth Cornelia Etzarda Chenel, geassisteerd met haar WelEd. moeder,
mevrouw Hester Bussij de Rabutin, laatst wed. van de heer Pieterson, toekomende
bruid. Zij schenken elkaar wederzijds al hun goederen. Verder erkennen zij
de afministratie die voorss. vrouwe Hester Bussij de Rabutin heeft gevoerd
ten tijde van haar dochters minderjarigheid. Gedaan voor Dirk Pus, schout, en
Jan Verzijl en Anthonij Pus, schepenen tot Andel op 15-4-1729.

[scan 58, f.107+108]
Dhr. en mr. Johan Christiaan Swaan, heer van Poudroijen, machtigt den WelEd.
heer en mr. H.H. Otters, advocaat voor den hove van Gelderland, om op te treden
in de zaak contra Marijtje Dijks, wed. Brouwe, won. tot Epe. Gedaan 13-6-1729.
Getekend: Corsteyaen Bijll, Herber Bouwman.

[scan 58, f.108]
Schout Lambert de Bruijn heeft gepand op verzoek van advocaat Herm. de Laat
de goederen van D[omi]nus David Potgieter, die onder vrouwe Hester Bussij,
laatst wed. Pietersen, vrouwe van Pouderoijen, zijn berustende, voor het



verhalen van de som van 65-18-0 wegens verdiend salaris. Gedaan 13-7-1729.
Getekend: Claas Peterse van Wijk, Herber Bouwman.

[scan 58, f.108 en scan 59, f.109]
Joost van Veen en Pieter de Mele, toonden samen actes van den WedEd. Gestr.
heer Johan Christiaan Swaen, heere van Pouderoijen, dd.19-7-1729, waarin zij
worden aangesteld tot schepen, van nu af tot St. Petri 1730. Daarop leggen
zij de eed af. Gedaan 22-7-1729. Getekend: Claas Peterse van Wijk, Herber
Bouman, + het merk van [niet ingevuld].

[scan 59, f.109+110 en scan 60, f.111]
Schepenen Joost van Veen en Pieter de Mele.
Vrouwe Hester Bussij de Rabutijn, douariere de Pieterson, machtigt haar
schoonsoon dhr. en mr. J.C. Swaen, heere van Poederoijen, om te verkopen
4 obligaties dd.1-4-1709 samen groot 5100 guldenten laste van de provintie
Gronningen en omlanden. Nog een obligatie tot last van dhr Grave van Nassauw
Wijlburg, groot 30.000 gulden. Gedaan 28-7-1729. Getekend: Joost van Veen,
P. de Mele.

[scan 60, f.111]
Subst. drost Corstiaan Bijl doet aanspraak op de goederen van Jacob van der Ven
voor de som van 50 gulden wegens boete dd 24.6-1729. Gedaan 25-8-1729.
Getekend: Joost van Veen, P. de Mele.

[scan 60, f.112]
Cornelis Dirkse van Boxel en Hilleke Jans, echtelieden, verklaren dat de
gesubst. drossaart Corstiaan Bijl gisteravond in hun huis gecomen is om de
tweede comparant te apprehenderen. Omdat zij meent nergens aan pligtig te
zijn is tot borg gesteld 't huis en hof, belent oost Jan Petersse, west
Goris van Veen, noord den gemeynen dijck, zuid dhr. van Pouderoijen.
Gedaan 8-9-1729. Getekend: Joost van Veen, + het merk van Hendrik Leendertse
Hoek, L. de Bruijn.

[scan 61, f.113]
Gijsbert van Emmenes, als maanmeester van de extraordinairen omslag 1721
van 6-9-0 per mergen, moet dit jaar nog afsluiten. Verklaart  dat den subst.
secretaris L. de Bruijn als schout mede heeft ingevorderd, en stelt hem aan
tot originele maanmeester. Gedaan 17-9-1729. Getekend: Joost van Veen, + het
merk van Hendrik Hoek, Josephus Fierman.

[scan 61, f.114]
Wouter van Kell, vertoont akte als schout gegeven doorden Wed Ed.Gestr. Heer
J.C. Swaen, als Heere van Pouderoijen, op 15-9-1729, en dat tot St. Petri 1730.
Daarop legt hij de eed af. Gedaan 24-9-1729. Getekend: Corsteijaan Bijl,
Herber Bouwman, P. de Mele.

[scan 61, f.114]
Stoffel Versluys nomine uxoris Grietje Leendertse Verhoek, machtigen de
subst. secretaris Lambert de Bruijn om het verschot 1712 en 1713 te zuiveren,
en speciaal om quitantie rakende de wed. van Mattheus de Zeeuw.
Gedaan 25-9-1729. Getekend: Corsteijaan Bijll.

[scan 62, f.115+116]
Vrouwe Hester Bussij de Rabutijn, douariere de Piterson, machtigt dhr Raad
en Advocaat Berkhoven, won. tot Franfurt am Main, om in der minne te vorderen
van sijn Hoog Graaffelijke Excellentie de Graaff van Nassouw, een obligatie
van 12000 rijxdaalders die sijn vader op 12-10-1697 van de doenmalige
Ritmeester Joost Adam van Stolsenberg uit de penningen van diens schoonmoeder
vrouwe Elisabeth Roefs, wed. Bussij heeft genegotieert. Gedaan 8-10-1729.



Getekend: Jacob van der Ven, P. de Mele.

[scan 63, twee lege bladzijden]

[scan 64, linkerzijde is leeg]

[scan 64, rechterzijde, ongenummerd en 
 scan 65, linker en rechterzijde ongenummerd]
Corstiaen Hendrikse Hoek, jm. alhier, swack van lighaem etc., stelt een
testament op. Hij benoemd tot zijn erfg. Corstiaen Bijl, subst. Drossaert
of na zijn overlijden diens kinderen, alsmede Adrijaentje Bijl, vrouw
van Gijsbert Groenevelt, won. alhier, of hun kinderen.
Met conditie dat de comparanten moeder Maria Cornelisse, wed. van schepen
Hendrick Hoek, zijn vader, haar leven lang in het volle bezit van de goederen
zal blijven. Verder legateert hij aan Jan en Claes Adriaense van Rijsewijck,
gebroeders, ijder de som van 50 gulden, en aan Govert en Arien van Rijsewijck
alle linnen en wolle tot sijn lijve gehorene. Gedaan 29-7-1729.
Getekend: Claes Peterse van Wijck, P. de Mele, Corstiaen Hoek.

[scan 66, twee lege bladzijden]
[scan 67, twee lege bladzijden]

[scan 68, kaft, achterzijde]


