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1-5. Transporten en hypothecaties

1 . 1730-1753 . 4 . 1797-1807.
2. 1753-1774. 5 . 1807-1810.
3 . 1774-1797 . 4 dIn + 1 pakket .

6. Register van condities van verkoop van roerende
goederen 1683-1717; register van desolate boe-
dels 1717-1724 . 1 deel.

7-8 . Testamenten, voogdijstellingen en andere sca
binale akten

7 . 1717-1749. 8 . 1750-1811 . 2 pakketten.

9 0 Condities van verkoop v~n vaste goederen 1706-
1810 0 1 pa kke t;

10. Procuraties 1716-18090 1 pakket.

11. Condities van verpachting van tienden, visse-
rijen enz. 1800-1811 . 1 pakket.

12 . Inventarissen v~ boedels 1722-1799.
1 pakket.

13 . Rekeningen van boedels 1720-1804 . 1 pakket .

14. Register van aangifte voor de Kollaterale suc-
cessie 1754-1800. 1 deel.

15-18. Ordinaris rechtsdagen 1628-1811:

15. 1628-1665. 17 . 1722-1805 .
16 . 1665-1699. 18 . 1806-1811. 4 delen.

19 . Requesten aan het gerecht 1750-1794.
1 pakket .

20. Rekeningen van de kerkgoederen 17de eeuw .
1 pakke to

N.B. Zie ook Zuid-Holland nr 1300

21 . Gerechtelijke verklaring omtrent de opvolging
in eigendom van een stuk land 1541.1 stuk.

22. Akte van donatie 1648.

23. Akte van volmacht 1688.
Afk . van Johan Steenis, procureur en no
taris te Gorinchem .

24 . Civiele rol van schout en schepenen van Giessen-
Nieuwkerk 1613. 2 katerns en

1 omslag .

25. Advies, vermoedelijk aan het Hof van"Holland
in een niet nader aangeduid proces gevoerd voor
s chout en s chepenen van Giessen-Nieuwkerk tus 
sen Herbaen Joosten Schaliedecker te Schoonhoven
en Herbaren Willemsz . Mol 1615 . 1 stuk.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

34.

350

36.

Request van de inwoners van de .vrije heerlijk
heid Giessen-Nieuwkerk aan schepenen en gerecht
aldaar, houdende verzoek om de schout te gelas
ten de aan het gemene land toekomende papieren
terug te geven 16470 1 stuk .

Verklaring afgelegd door enige ingezetenen van
Giessen-Nieuwkerk voor Gijsbrecht van Rietvelt,
notaris, ten verzoeke van Claes Willemse van
Rossum betreffende het eigendomsrecht van een
paard en wagen 1720 (grosse) . 1 stuk .

Ge.tuigenverklaring afgelegd voor schout en
schepenen van Giessen-Nieuwkerk door enige per
sonen op verzoek van Jan Cornelisse Ouwerkerk
betreffende een door Jan de Groot hem aangeda-
ll e beledi gi ng î727 . î stuk.

Verklaring van de echtgenoten van Bastiaentjen
en Maijken kinderen van wijlen Claes Leeniersz
betreffende de ontvangst van de brieven van het
geld uit de weeskerk . 1 omslag en

1 stuk .

Overeenkomst verleden voor schout en schepenen
van Giessen-Nieuwkerk tussen Theunis van Kars
sen enerzijds en Joh~Dna Cornelis en Geertruy
Cornelis Muylwijk anderzijds betreffende de op
voeding van het weeskind van wi j l en de huisvrouw
van Theunis Karssen 1732 . 1 stuk .

Losse boedelpapieren;
akte van transport van 7t hont land gelegen in
het ambacht IJselmonde in Jacob Bokelambacht
door Frederik van Reneesse van Ridderkerk 1744 .

2 perkamenten
stukken .

Akte van uitkoop verleden voor schout en sche
penen van de kinderen van Heinricksz. uit de
boedel van wijlen hun moeder Aryaentje Cornelis-
dr . 1589 . 1 stuk .

Onderhandse huwelijksvoorwaarden tussen Pieter
Hermensz . en Heijlgen Pieters 1671 .

1 s tuk,

Afscheidingen van interesten van een niet nader
aange duide rentebrief 1671-1733 . 1 stuk .

Akte van transport verleden voor schout en · sche
penen van Meerkerk van een hofstede met een mor
gen hennepland door de erfgenamen van Mijnsje
van Wijngaerden aan Huygh Reyertse de Ruyter
1737 0 1 s t uk.

Brief van ••• Vonk aan zijn br oeder houdende enige
me dedelingen omt ren t de bur gerwapeni ngen oef eningen
in Slingerland 178 5 e 1 stuke

Diverse stukken , meest betrekking hebbende op
geabandonneerde boedels 1770 en z .d. 1 omslag~


