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3189/4. Rechterlijk archief van Poederoijen, Signaat (civiel, crimineel
           en voluntair) 1673-1713, Poederoijen

[scan 1, voorkaft vh boek]

[scan 2, linkerblad]
Zonder band overgenomen, 2 december 1917 opnieuw ingebonden

[scan 2, rechterblad is leeg] 189/4]

[scan 3, linkerblad is leeg]

[scan 3, rechterblad]
Gerichtelijcke signate der vrijheerlijckheijt Poederoojen,
beginnende met den jaere XVIc LXXIII.
23 februari 1673 - 18 october 1713. 108 folios.
zonder band.

[scan 4, linkerblad is leeg]

[scan 4, rechterblad, f.1 en scan 4, f.1v]
Joffr. Cornelia van IJsendoorn, zwak naer den lichame etc., heeft op 18-2-1673
voor had ziekbed ontboden Joannes Cramer, president schepen, en gedelegeerde
schout, Jasper Ghijsbertsen en Jan Ghijsbertsen, schepenen, en heeft voor hen
gelezen haar besloten testament dd. 4-11-1656 en wederom 4-11-1657, en
voelt zich bezwaart van het geen daarin staat mbt de kinderen van haar
overleden broeder Boudewijn van IJsendoorn, en wil deze testamenten annuleren,
en beslist nu als volgt:
-50 gulden voor de armen tot Wijck, 50 gulden voor de armen van Poederoojen,
100 gulden voor de kerk van Poederoojen en een goet nieu swart roukleet
-de dochter van haar broeder Boudewijn van IJsendoorn zal in alle overige 
goederen evenveel meedelen als haar broeder Philebert van IJsendoorn.
Gedaan: 25-2-1673. 
Besegelt bij: Joannes Cramer, Jasper Gijsbertsen en Jan Gijsbertsen.
Getekend: A.van Hemert, secretaris tot Braeckel in absentie van den ordinaris
secretaris.

[scan 5, f.2]
Jofrou Cornelia van IJsendooren, in gevolge van het testament van wijlen
jofrou Cornelia Isendooren, vraagt schout en schepenen een bevestiging
mbt de deling tussen haar en Philibert van Isendoorn.
-dat Joffr. Cornelia van Isendooren in absentie van haar erfg. tot Wesel en
Maestricht op haar doodbedde den 18-2-1673 geannuleerd heeft alle haar besloten
testamenten, speciaalen met die van 4-11-1656 en 4-11-1657.
Is daarop de dochter van Boudewijn van Isendooren ontboden volgens missiven
van 12 en 24-2-1673.

[scan 5, f.2] II.
Zij is na genoemd aanschrijven naar Poederoijen gekomen met haar moeder,
en daar de boedel van de overleden Cornelia van Isendoorn gevonden, die was
overgenomen door joncker Willem van Isendooren, zoon van Philibert van
Isendoorn en met diens toestemming, die wel 50.000 gulden waard is, en
alle mobiele goederen waren naar Heusen en Gorcum had verplaatst.



De overgebleven rommel is geinventariseerd op 1-5-1673. De begrafenis kosten
zijn door genoemde Cornelia van Isendoorn betaald.

[scan 6, f.2v]
De dochter van Boudewijn van Isendoorn is daarom genoodzaakt te eisen dat
alle goederen gerestitueerd zullen worden.

III. Omdat vanwege oorlog nauwelijks brieven naar Maastricht gestuurd kunnen
worden is daavan notificatie aan Philibert van Isendoorn gegeven, maar daar
heeft hij nooit op geantwoord. Cornelia heeft de raad gekregen alle goederen
terug te eisen om de verdeling naar behoren te kunnen doen. Gedaan 20-2-1767.

[scan 6, f.3]
Joffrouw Cornelia van Isendooren, is erfg. bij testament van haar Ed. moeije
Cornelia van Isendooren dd.18-2-1673 dat door de erfg. wordt gequerreleert.
Ook is aan de zoon van Philibert van Isendooren een copie van dit testament
gewijgerd. Ook heft hetgerecht van Poederooijen verzuimd de boedel veilig
te bewaren in absentie van de erfgenamen. Om deze redenen verzoekt Cornelia
naerder openinghe aengaende dese.

Het gerecht veklaart dat de genoemde boedel niet is geweesd in het sterfhuis
te Poederooijen, maar gevlucht naar Heusden en elders, ter tijd dat de soon
van Philibert van Isendooren met procuratie van zijn vader possessie genomen
had.

[scan 7, f.3v]
Verklaart dat het tegen de waarheid is dat copie van het testament gewijgerd
zou zijn, maardat requirant wijgerde het bodeloon daarvan te betalen, uit 
vrees dat hij ook het dootcleed zou moeten betalen.
Het gerecht voelt zich daarom niet verplicht zich te defenderen.
Ten overstaan van Christoffel van Hilsom, schout, Govert Cornelisse,
Matteus Arissen, Tonis Cornelisse, Gijsbert Jansen, schepenen.
Gedaan 27-6-1676.

[scan 7, f.4 is leeg]

[scan 8, f.4v]
Schout Christoffel van Hilsom, schepenen Govert Cornelissen, Matteus Arissen.
Maeyken Louwen, weduwe van z. Huijch Arisen, en Engel Cornelissen Sacht en
Matteus Arisen als voogden van de onmondige weeskynderen
van z. Giel Cornelisse Sacht, en Gereke Wouters, geven over aan Jan Arisse
een huis en hof, die hij in 1670 van Huijch Arisse en Gereken Wouters gecoft
heeft, nadat hij het restant van de koopsom heeft betaald. Gedaan 31-3-1677.
Getekend: Christofel van Hilsom, schout, en Govert Cornelissen, Matteus Arissen,
Cornelis Dierckssen, secretaris.

[scan 8, f.5]
Juff. Cornelia van Isendooren, heeft possessie genomen op huis, hof en 
landerijen, en verdere goederen, zoals bij Joffr. Cornelia van Isendooren
hare moijen, metten doodt ontruijmpt is. Gedaan 16 en 17-4-1673.
Het betreft:
-zeven ackers achter het huis
-den hoof en halven mergen after aen, gecomen van mester Gijsbert
-achtalff hondt aan den achterdijck
-een mergen gecomen van Jabick Dingen aan de sijdestech
-delange campen achtalve hondt, gecomen van Fr?? Gerets.
[scan 9, f.5v]
-den Suskes van seven hondt, gecomen van Maey Piters
-het land van Joffrou Isendooren aan den ouden mulen.



-anderhalve mergen land dat van de vrouw van Bre?? tot Bommel gecomen is
-twee en een halve hondt de selencampen gekomen van Frenken Gertsz.
-twee mergen in den Lech, gecomen van Aerts Vos
-de bogert en de Haesacker gecomen van Anne IJans
-den bogert tegen over het huijs van Garstman
-den dijckcavelinge met het vervallen huijs van Jan Selen.
-Griet Wilmen hof die van haar gecomen is.
-het huis en hof dat van Marselis Jansen gecomen is 1673.
Getekend: Christofel van Hilsom, schout, Johannis Cramer, Matteus Arisen.

-het husken gecomen van Cornelis Locht 1674.
Getekend: Christofel van Hilsom, Govert Cornelisse,
Tonis Cornelisse Dodijns.
-huys van Assweris Tonissen 5 mergen op Suylichem
Joffr. Cornelia van Isendoorn verklaart dat dit alle goederen zijn die haar
moeije za. heeft nagelatne, en dat ze voor de helft toekomen aan den heer
Collonel Isendooren. Gedaan 25-3-1678.

[scan 9, f.6]
Jan Gijsbertsen en Tonis Cornelissen, als schepenen en hemeraden.
Peter Schoock, bij den Ed.Welgeboren Heere Johan Kirckpaterick, heer tot
Poederoijen, sergeant maijor collenel, governeur van de stat, meijerije en 
omlegende forten van 's Hertogenbos, aengesteld tot drossaert, dijckgraef en 
secretaris, en daartoe de eed afgelegd. Gedaan 16-7-1677.

[scan 9 f.6]
Drossaart Peter Schoock, benoemt bij zijn absentie tot vervanger als 
secretaris Cornelis Dierkse, die daartoe de eed aflegt. Gedaan 16-7-1677.

[scan 10, f.6v]
Jan Gijsbertsen en Tonis Cornelissen, schepenen en hemeraden
Peter Schoock bij den wel geb. heere Johan Kirckpaterick, vrijheer tot
Poederoyen, sergant maijor etc. aangesteld tot drostaert, dijckgraef en
secretaris. En legt de eedt af. Gedaan 16-7-1677.

De Ho. Welgeboren heer Johan Kirckpatrick, vrijheer deser vrije heerlijckheid,
etc., verklaart dat zijn zoon Jr. Everwijn Kirckpatrick overleden is en de
begrafenis noodich was, maar dat hij zich niet als erfgenaam wilde gedragen,
omdat de boedel met vele schulden bezwaard is, verzoekt daarom het lichaam te
mogen begraven zonder de erfenis te aanvaarden. Verzoekt ook dat
Jr. Johan Egber tot curator over den boedel mag worden aangesteld.
Het gerecht staat dit verzoek toe. Gedaan 22-5-1677.

[scan 10, f.7]
Peter Schoock, drossaart en dijckgraef, doet op verzoek van de heer van
Poederoijen convoceren dat den doorgebroken dijck ontrent de molen nu bijna
opgemaeckt is, dat de onkosten verhaald mogen worden op "den ronden mergen".

Schepenen Govert Cornelisse, Mattheus Arissen, Jan Gijsbertssen, Govert Jansen
Bijl, [-Dirck Janss Naeyen-], Tonis Cornelissen, Gijsbert Janssen, Dirck Jan
Naijen geerfden, Claes Arissen geerfden, Peter Claess geerfden, Jan Abransz.
Rosa geerfden. Schepenenen geerfden verklaren dat sij bij de besteding van de
dijck niet betrokken waren, en dat zij zich er ook nu niet mee willen bemoeien.

Peter Schoock, in name als boven, protesteert over de costen hier over alrede
gecauseert. Gedaan 29-6-1677. Getekend: Cornelis Dircksz. gesubst. secretaris.

[scan 11, f.7v]
Schepenen Teeuwis Arissen en Govert Bijl.



Peter Schoock, drossart, gemachtigd door dhr. Johan Kirckpatrick, heer van
Poederoijen, etc. doe aanspraak op de goederen van Wiggert van Swanevelt of
zijn erfg. Gedaan 23-7-1677.

Rechtdach op sondach te publiceren op woonsdach 1-8-1677 en
Citatie de doen aan de weduwe.

[scan 11, linkerzijde, f.7v]
6-8-1677. Op versoeck van buermeesters sijn drost en schepenen vergadert
om te beslissen over de pandinge van joffr. Golsen, en is besloten dat men
de zaak op gemeenschappelijke kosten ten uitersten sal afwachten.
Gedaan 6-8-1677. Present: Peter Schoock, drossart, Geurt Cornelisse, Jan
Gijsbertsz., Gijsbert Janssz., Mattheus Arissen, Christoffel van Hilsom.
Hebben Govert Bijl de macht gelaten. Cornelis Dircksz. en Tonis Cornelisz.

[recente potlood aantekening: er is geen folio 8]

[scan 11, rechterzijde, f.9]
Schepenen Gerrit Cornelisz. en Jan Gijsbertssz.
Tonis Cornelisz. borgemeester tot Poedroijen, wegens joffer Golsen, vanwege
acherstallige middelen over 1657 en 1658 gepand zijnde. Stelt tot borgen
Mattheus Arissen en Cornelis Dircksz. Gedaan: 6-8-1677.

[scan 11, rechterzijde, f.9]
Schepenen Geurt Cornelissen en Gijsbert Jan Ruijs.
Geertjen Huijgen, wed.van Wiggert van Swanevelt, met haar schoonzoon Michiel
Peijs als voogd, verklaart dat zij wegens resterende pachtpenningen aen dhr.
van Poederoijen, het huijs opden Steenoven, staande op sijn Ho.Ed. weerdt
blijven zal aan sijn Ho.Ed., met de helfte vande steen, en dat aan de oostzijde
als bosch wordt gebruikt door sijn Ho.Ed. Dat zij zal betalen soo Sr. Grim
noch debet mochte zijn. Verder dat Schoock voor onkosten vooraf vande steen 
genieten zal 60 gulden, en den schout voor vertering 15 gulden. Dat het surplus
van d'eene helfte der steen geprofiteerd sal worden bij Michiel Peijs voor rek.
van comparants onmundigen soon Hugo Swanevelt.

[scan 12, f.9v]
Waer na Peter Schoock als gemachtigde van dhr. van Poedroijen verklaarde
hiermee genoegen te nemen. Dat alle steenen door Schoock en Peijs tesamen
of door Schoock alleen zullen worden verkocht. Scholt Hilsom zal dit 
administreren. Peijs zal van de weduwe Swanevelts vooraf genieten 10.000 stenen,
en dit is al gebeurd. Gedaan: 18-9-1677.
Getekend: P. Schoock, secretaris.

[scan 12, f.9v]
Schepenen Mattheus Arissen en Cristoffel van Hilsom.
Johan van Genderen, schepen der hooge gerichtsbanck van Zulichem en 
dijckheemraet van de hooge schou in Bommelerweerdt doet aanspraak op de
goederen van za. Wiggert van Swanevelt, en speciaal op de helft vande stenen
en steenoven alhier. Gedaan 21-12-1677.

[scan 12, f.10 is leeg]

[scan 13, f.10v]
Cristoffel van Hilsom, schout, Govert Cornelissen en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Jan Ubilaer als man en voogd van Gijsbert, hem sterk makende voor zijn vrouw
en zusters, en Antonij Vernoij, en schenkt uit vrije wil aan Jan Thijsz. Bock,
won. alhier, 4 mergen land op de heuvelkens inde ouden sijl, belent oost den
secretaris Otto Valcken, west de achtersteech, zuid Joffr. Balveren en



Otto Valcken, noord den WelEd. Heer van Poedroijen. Gedaan 14-8-1678.
Getekend: Gerit Cornelissen, Jan Gijsbertssen, Cristoffel van Hilsom.

[scan 13, f.11]
Den ontfanger wil voor achterstallige verponding. na 3 zondaagse veijlinge,
verkopen de goederen hergecomen van za. Willem Huijbertsz. en stelt de
verkoopcondities vast. Het betreft:
-2 hont en 1/4 hoplant geweest, neffens 1 hoff ende hoffstadt daer't huijs
heeft gestaen
-5 hont op depolder gelegen, sijnde zaeijlant

Judex Schoock, schepenen Geurt Cornelissen en Hilsom.
De geveilde percelen zijn gemijnt bij Johannis Aertsz. voor 330 gulden,
dat is inclusief 42 gulden achterstallige verpondingen. Gedaan 22-5-1678.
Getekend: P. Schoock, Geurt Cornelissen, C. van Hilsom.

[scan 14, f.11v]
De halfteult van 1 1/2 mergen terruw op't hooglant gelegen, ingeset bij 
Heijntje Bartels voor 27-10-0 en onkosten, is gemijnt bij Cristoffel van
Hilsom voor 46 gulden 17 stuivers. Gedaan 22-5-1678.
Getekend: P. Schoock, Mattheus Arissen, Jan Gijsbertssen, C. van Hilsom.

[scan 14, f.11v]
Peter Schoock, drossaart, Geurt Cornelissen en Cristoffel van Hilsom, schepenen.
Vrouwe Johanna Vijgh, douagiere van den Hoog Ed. en Welgeb. Heer Jacob Pieck,
in leven amptman van Beest en Renoij, heer van Brakel, 't huijs ter Does, etc.
als moeder en voogdes van haar onmondige kinderen bij genoemde heer verwerkt,
machtigt Johan Roukens, procureur tot Nijmegen, om haar zaken waar te nemen.
En speciaal om van dhr. Burggraeff Welderen in ter minne of middels rechtens 
aff te vorderen een gerecht 1/5 part die haar kinderen uit de nalatenschap van
za. Vrou Alarda Pieck, in leven gemalinne van za. den Hoog Welgeb. Heer
Johan van Weldre, commissaris generael etc. is aencomende. Gedaan 21-9-1678.
P. Schoock, Govert Cornelissen, C. van Hilsom.

[scan 14, f.12]
Jan Gijsbertsse van Emenes en Anthonis Cornelissen, schepenen.
De E. Daniel Boons, practisijn binne 's Hertogenhosch, weduwnaar van 
Elijsabeth Kerfs van Erckelens, bruidegom ter eenre, en
juffr. Cornelia Isendoorn a Blois, jonge juffr., geassisteerd met eenen
gecoren momber, ter andere zijden.
Verklaren een wettig houwelijck gecontracteert te hebben en zijn gisteren
alhier in ondertrouw getreden. Ze stellen huwelijkse voorwaarden op:
ze brengen alleen de inkomsten uit de eigen goederen in, maar de goederen
zelf blijven persoonlijk eigendom. Gedaan 16-11-1678.
Getekend: Boons, Cornelia van Isendoorn a blois,
Jan Gijsbertssen, Teunis Cornelissen.

[scan 15, f.12v]
Peter Schoock, drossaart, Geurt Cornelissen en Cristoffel van Hilsom, schepenen,
verklaren aanwezig te zijn geweesd toen vanwege de maenmeester van de achter-
stallige verpondingen tot 1669 incluijs, verkocht zijn  de goederen hergecomen
van za. Willem Huijbertsz., te weten:
-2 1/2 hont op de haesackers, en 5 hont in Celen campkens
beiden zijn samen na opveijlinge ingemijnt bij Johannis Aertsz. voor 300 gulden.
Gedaan: 22-5-1678.

[scan 15, f.12v]
Peter Schoock, drossaart, Geurt Cornelisse, Mattheus Arissen, Jan Gijsbertsse,
Tonis Cornelisse, Govert Bijl, Gijsbert Jan Ruijssen, en Cristoffel van



Hilsom, schepenen van Poederoijen, verklaren aanwezig te zijn geweest toen
de drossaart verkocht heeft de goederen van Willem Huijbertsz. op 22-5-1678
aan Johannes Aertssen cum suis, en heeft getransporteerd 2 1/2 hont op de
haesackers en 5 hont in Cele campkens gelegen.
Daarna verscheen Jan Tonisz. Snoeck, soone van Adriana Willems, weduwe van
Tonis Meertensz., en verzocht om een scheijding en deijling tussen
Johannes Aertssen en hem comparant wegens zijn moeder. Johannes Aertsz.
toonde zich onwillig, waarna wij de goederen in 2 loten gestelt hebben,
en de loten door de scholt en secretaris getrocken sijn als volgt:
-5 hont op Cele kampen te deel gevallen aan Johannes Aertsz.
-2 1/2 hont op de haesckers gecomen aan Jan Tonissen of Adriana Willems,
vermits Jan Tonissen 25 gulden aan Johannes Aertsz. zal betalen.
Gedaan 28-11-1678.

[scan 15, f.13]
Peter Schoock, drossaart, Geurt Cornelisse en Cristoffel van Hilsom, schepenen.
Adriaentjen Willems, lest wed. van Antonis Meertens, verklaart dat het haar
uiterste wil is dat na haar dood haren soon Jan Tonisz., vanwege gedane
diensten en onderhoud die hij al 11 jaar lang verleent zonder wederdienst.
jaarlijks minstens 16 gulden hiervoor zal krijgen uit de nalatenschap.
Verder zal hij nu al genieten de schuijt met sijn toebehoren en de som van
200 gulden. Verder zal comparantes dochter Pieternella Antonisse, soolang
zij blint of ondienstbaer sal sijn, voor haar onderhoud jaarlijks de opkomste
van de overige goederen genieten. Na de dood van deze dochter zullen de overge-
bleven goederen tussen de kinderen en kindskinderen egalijck gedeijlt worden.
Gedaan: 20-12-1678. Getekend: P. Schoock, C. van Hilsom, Geurt Cornelisse,
+ het merk van Adriana Willems, Cornelis Dirckssen.

[scan 16, f. 13v]
Peter Schoock, drossaert, Gijsbert Jan Ruijsen, Govert Bijl, schepenen.
Bastiaen Jacobsz. van Soor, verkoopt voor 100 gulden aan Cristoffel van
Hilsom, schout, zeker huis en erf staande in dijckaveling, belent oost en
west Jenneken Princen, zuid. joffr. Isendoorn, noord den gemeijnen dijck.
Gedaan 30-12-1678. Getekend: P. Schoock, Gijsbert Jan Ruijsz., Govert Bijl,
Bastiaen Jacobssen van Soor.

[scan 16, f. 13v]
Hilsom en Gijsbert Jan Ruijssen, schepenen.
Jan Tonisz. Snoeck, heeft tbv Johannis Aertsz. 25 gulden betaald
die hij volgens uitsprake van schepenen wegens de afscheijdinge van
Willem Huijbertsz. goederen schuldig is. Gedaan 30-12-1678.
Peter Schoock, drossaart heeft van deze som 18 gulden gelicht die de
voorn. Johannis Aertsz. bij schepen vonnis moet betalen.
Gedaan 30-12-1678. Getekend: P. Schoock, C. van Hilsom, Gijsbert Jan Ruijssen.
Nog door den schout gelicht wegens verteringen 38 stuivers, rest 5 gulden
2 stuivers onder den secretaris.

[scan 16, f. 14]
Peter Schoock, drossart, wil na gedane pandinge verkopen 8 morgen 2 hont
land, te weten 3 morgen op de lange campen en de rest in leech poedroijen,
waarop ook een obligatie van 300 gulden staande op 't dorp rust, die voorheen
in bezit waren van Jenneken van Houten of nu haar erfg. Afgeslagen bij
Peter Schoock, voor de som van 350 gulden. Gedaan 14-11-1678.
Getekend: P. Schoock, Cornelis Dircksse, secretaris.

[scan 16, f. 14]
Voor den vollen schepen stoel.
Op 28-11-1678 sijnde de beraemden slachdach is de slach aen de
insetter gebleven. Gedaan: 28-11-1678.



[scan 17, f.14v]
Dirck Jansse Naijen en Jan Gijsbertsz. schepenen.
Cristoffel van Hilsom, subst. schout, verklaart dat hij weet van koop heeft
gedaan vanwege Peter Schoock, op 13-2-1679 aan Mattheus de Vael als gemachtigde
van joffr. Adriana Le Grue, wed. van capiteijn luijtenant Perkins.
Gedaan 22-2-1679.

[scan 17, f.14v]
Dirck Janssen Naijen en Johan Gijsberts, schepenen, verklaren aanwezig te zijn
geweest toen Peter Schoock, voor zichzelf en namens Cornelis Dircksse en
Cristoffel van Hilsom, uit kracht van een koop en verbinsbrieve tot laste
van Adriana Le Grue, wed. Perkins, possessie genomen heeft van zeker huis
en erve met zaailand, belend oost Jenneken Princen, west Assuerus Antonisse,
en Peter Claesse. Gedaan 22-2-1679.

[scan 17, f.14v]
Schepenen Geurt Cornelissz. en Tonis Cornelisse.
Cornelis Dircksse, subst. secretaris en Cristoffel van Hilsom, schout,
transporteren aan Peter Schoock hetgene zijlieden wegens ongelden en
salaris van joffr. Perkins hebben te eisen. Gedaan 6-9-1678.

[scan 17, f.14v]
Coram IJsdem
Vanwege Peter Schoock, voor zichzelf en namens Cornelis Dircksz. en mij 
ondergeschreven, zijn de goederen van joffr. Adriana Le Grue, wed. Perkins
gepand. Gedaan 6-9-1678.

[scan 17, f.15]
Geurt Cornelisse en Dirck Jansse Naijen, schepenen.
Jan Geurtsz. heeft verkocht aan drossaart Peter Schoock zekere obligatie
van dhr. Sipesteijn, wegens legerdienst hem aancomende, groot 76-11-0.
Gedaan 6-3-1679. Getekend: D.J.Naijen, Geurt Cornelisse.

[scan 17, f.15]
Mattheus Arissen en Cristoffel van Hilsom [als schepenen].
Claes Ariesz., won. alhier en hoogeheemraet, als behoudt vader en erfg. van
Jan Cornelisz., heeft aan drossaart Peter Schoock verkocht een ordinantie
op den ontvanger Volbergen, groot 253-10-0 dd.26-4-1674, van hem comparant
en de voorn. Jan Cornelisz. wegens dienst den lande te velde gedaen.
Gedaan 31-12-1678. Getekend: Claes Arisse, Mattheus Arisse, C. van Hilsom.

[scan 17, f.15]
Govert Cornelissen en Mattheus Arissen, schepenen.
Jan Arissen, regerende burgemeester, en Claes Arisse, heemraet, hebben
verkocht aan Peter Schoock, de helft van een ordinantie wegens dienst den lande
te velde gedaen, groot 1248 gulden, staande op naam van Dirck Feijter, en
nu berustende onder notaris Sr. van Rensen in 's Gravenhage.
[geen datum of ondertekening]

[scan 18, f.15v]
Dirck Janssen Naijen, onze mede schepen, en Antonis Coolhaes, en Gijsbert
Arien Baijens, als mannen en momboirs van hun huisvrouwen, tezamen erfg.
van Casparus van Veen, in leven Scholt alhier, verkopen aan de voorn.
Schoock hun 3/5 part in de helft van de voorss. ordonnantie van 1248 gulden.
Gedaan 6-3-1679. Getekend: Geurt Cornelisz., Mattheus Arissen.

[scan 18, f.15v]
Jan Ariens van Poedroijen, regerende burgemeester, verkoopt aan Peter Schoock,



drossaart en dijckgraeff, een ordonnantie van 247-4-0 wegens dienst den lande
int veldt gedaen, dd.26-4-1674. Nog op een obligatie op den heer Sipesteijn,
van 121-11-0 dd.6-4-1675. Gedaan 6-3-1679.
Getekend: Mattheus Arissen, D.J. Naijen.

[scan 18, f.16]
Voorwaarden waaronder Cornelis Dircksz. een zeker huis en erf buitendijcx
gelegen wil verkopen op woensdag 12-2-1679 ten huize vande scholt.
Er rust een schuld op tbv Sr. de Burggraef door transport daarop gekomen.
Jan Gijsbertsz. van Emmenes zet in op 180 gulden plus onkosten, en
verhoogt nog eens met 20 gulden. Gedaan 12-2-1679.
Tijdens de verkooping compareerde joffr. Cornelia van Isendoorn, huisvrouw
van monsieur Boons, en verzocht 2 maanden uitstel van de veiling.
Gedaan 12-1-1679. Getekend: P. Schoock

[scan 19, f.16v]
Jan Gijsbertsz., als voogd van de kinderen van Heijman Jans, verzoekt verkoping
om de oudste schuldeisers te kunnen voldoen, van voorss. huis en erve.
Daarom heeft drossaart Peter Schoock, als bezitter van de eis van Cornelis
Dircksz., dit verkocht zoals hij door transport van Sr. Burggraef en
Cornelis Dircksz. had verkregen. Een schuld van 236 gulden moet met de
opbrengst afgelost worden. Inzetting en verhogen is als boven geschied.
Peter Schoock heeft nogmaals met 20 gulden verhoogd. 28-4-1679.
Afgeslagen en verkocht aan Peter Schoock voor 270 gulden, inclusief
alle onkosten. Gedaan: 28-4-1679.
Getekend: P. Schoock, C. van Hilsom, Jan Gijsbertsz.

[scan 19, f.16v]
Coram Geurt Cornelisz. en Dirck Jansz. Naijen.
Peter Schoock verkoopt bovengenoemd huis en land aan Jan Gijsbertsz.
met daarop een last van 117 gulden. Gedaan 8-5-1679.

[scan 19, f.17]
Dirck Jansz. Naijen en Cristoffel van Hilsom, schepenen.
Seigneurs Hendrick vanden Bosch, getrouwd met Leodora van Veen, en Sr.
Pieter Hendricx, getrouwd met Jenneken van Veen, verkopen aan Peter Schoock,
drossaarten dijckgraeff, hun 2/5 deel in de helft van een ordonnantie van 1248
gulden staande op naam van Dirck Feijter. Gedaan: 27-3-1679.
Getekend: D.J. Naijen, C. van Hilsom.

[scan 19, f.17 en scan 20, f.17v+18], scan 21, f.18v
Cristoffel van Hilsom, schout, Geurt Cornelisz. en Jan Gijsbertsz. schepenen.
De Wed.Ed. Joncker Jacob Ludolf van Losecaet, getrouwd met vrouwe Cornelia
van Isendoorn ablois van Burg-haren, ook namens juffrouwe Lucretia van
Isendoorn ablois, sijne schoonsuster, mede erfgen. van Dhr. Philibert van
Isendoorn a Blois, vrijheer van Burgharen, en van vrouwe Alida van Agres,
vrouwe van Burgharen, zijn comparants schoonvader en schoonmoeder, en vader
en moeder zaliger van juffr. Lucretia van Isendoorn a Blois.
Welke heer Philibert van Isendoorn a Blois voor de helft erfg. was volgens 
testament van za. juffrouwe Cornelia van Isendoorn a Blois, sijne suster, 
overleden tot Poederoijen, 

En Sr. Daniel Boons, notaris en subst. griffier der stadt 
's Hertogenbosch, getrouwd met juffr. Cornelia Isendoorn a Bloijs, enige
nagelaten dochter en erfg. van za. Joncker Boudewijn van Isendoorn,
voor de andere helft testamentair universeel erfg. van meergemelde 
juffr. Cornelia Isendoorn a Bloijs, haere moeije zaliger, volgens testament
te Poederoijen dd.23-2-1673.
Zij stellen een boedelscheiding op als volgt:



De heer Losecaet krijgt:
-de helft van een huijs genoemt Mets, met den hoff, boomgaard etc., waarvan
 hij al de wederhelft bezit.
-dordalff hont boulant genoemd Celen Kempkens
-de Haesackers groot vierdhalff hont boulant
-een acker boulant genoemd den langen camp groot achtd'halff hont
-de helft in een acker boulant groot 4 hont, leggende achter de kerck inde
 steegh, waarvan hij al de wederhelft bezit.
-een acker boulant groot 4 hont, liggende achtervoorss. huijs genoemt Mets.
-2 ackers boulant daer bij liggende groot 9 hont.
-1 mergen boulant of weijlant genoemd de Sievingcamp, aan de Sieving steegde.
-1 mergen en 4 1/4 hont hoplant aan den ouden meulen achter Teunen Willem met
 de dijckaveling en 't huijs daer Willem in woont, ende Teijltjens daer
 tegen over.
-2 mergen weijlant in leegh Poedroijen
-de helft van achtd'half hont, sijnde vierd'halff en 1/4 hont weijlant
 gelegen naast het kercken lant
-de helft inde beneden bogaert recht tegens over den huijse ende erve
van Hertman, waarvan hij al de wederhelft bezit.
-zeker dijckaveling recht tegenover de Haesackers, gekomen van Neeltjen
 Hessels
-een dijckavelinsken recht tegenover de huijsinge van de secretaris
 Cornelis Dircksz.
-huijs en hof van Marcelis Jansz. groot 1 1/2 hont en noch 1 1/2 hont gecomen
 van Hendrick Cornelisz., neffens den voorss. huijse Mets gelegen, en nu
 gebruikt wordt door Jan Theeuwisz. 

Daniel Boons nomine uxoris krijgt:
-12 1/2 hont boulant en hoplant gelegen tot Genderen
-4 1/2 mergen bouland genoemd de hoeven gelegen tot Wijck
-2 kampkens weijlant beide groot 2 mergen 4 hont aen den ouden meulen.
-2 mergen 2 hont grient op Suijlichem
-een hofken groot 2 1/2 hont tegens over de woning vande predikant.
-1 morgen boulant aen de oude meulen, genoemd inde Heufkens
-1 morgen boulant op Suijlichem, die eigenlijk hier niet in de deling thuishoort
 maar door dhr. Losecaet tegen het 1/4 part van Mets en Jan Theeuwissen huijs
 en lant tot egalisatie aan de voorss. Boons wordt toegedeijlt
-een boomgaard tussen de pastorie huijsinge oostwaerts en het huis en erf van
 de erfg. van Gijsbert Martens westwaerts.
-een dijckavelinge, belent oost de wed. van Claes Lourensz., west de erfg.
 van Jan Willemsz.

Verklaarden mede alle de gerede goederen, soo tot Gorcum, Heusden als in het
sterfhuijse tot nog toe berust hebbende tot wederzijts contentement
onderling verdeeld is. Gedaan: 29-5-1679.
Getekend: C. van Hilsom, Geurt Cornelissz., Jan Gijsbertssen,
Cornelis Dirckssen, secretaris.

[scan 21, f.19 en scan 22, f.19v]
Johan Kirckpatrick, vrijheer van Poederoijen etc. verklaart verzekerd te zijn
van de getrouwichheid van drossaart Peter Schoock, en stellen hem of zijnen
erfgenamen of nakomelingen daarom opnieuw aan tot erff drossaert, erff 
dijckgraeff en erff secretaris. Volgt een lange lijst van al zijn plichten.
Als salaris hiervoor zal hij ontvangen wat zijn voorsaten van outs hebben
gehad of genoten en meer niet, te weten 200 gulden jaarlijks.
Getekend binnen 's Hertogenbosch dd.16/26 junij 1679. J. Kirckpatrick.

Ik ondergeschrevene belove voorss. commissie te achtervolgen.



Gedaan 16/26 junij 1679. Getekend P. Schoock.

De eed door den drost afgelegt.
Getekend: C. van Hilsom en Claes Ariss. 12-8-1679.

[scan 22, f.20]
Peter Schoock, drossart, Cristoffel van Hilsom en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Dhr. Daniel Boons, nomine uxoris en Herberen Jans,  gaan een onderlinge
permutatie [ruiling] aan:
-Daniel Boons zal krijgen 1 hont land op't Clooster met laste van 9 duijm
 in den steenoven, belent oost Sr. Boons, west secretaris Cornelis Dircx, zuid
 Tonis Coolhaes.
-Herberen Jansz. zal krijgen de dijck cavelinge en dijck met opstaende 
timmeringe en bepoting, eertijts van joffr. Isendoorn hergecomen.
Gedaan: 24-10-1679. Getekend: P. Schoock, drossart, C. van Hilsom

[scan 22, f.20 en scan 23, f.20v]
Cristoffel van Hilsom, schout, Jan Gijsbertssen en Peter Claesz. schepenen.
Na voorgaende aerdvergunninge van de Hoogh Ed. Geb. Heer Willem van Raesvelt,
hoogh schout der stadt 's Hertogenbosch, dd.8-8-1679 nieuwen stijl, hebben
Monsr. Daniel Boons, notaris en subst. griffier vande voorss. stad,
en juffr. Cornelia Isendoorn a Bloijs, echtelieden, zij ziek van lichaem etc.,
Zij annuleren hun huwelijkse voorwaarden alhier gepasseert, en verklaren
gezamelijk al hun goederen te Poederoijen te hebben verkocht aan Monsr.
Johan van Esch, klerck ter griffie binnen 's Hertogenbosch, die al die
goederen vervolgens weer aan hen terugverkoopt onder conditie dat wanneer een
van beide echtelieden sterft zonder kinderen achter te laten, dat de 
langstlevende alle goederen zal behouden. 
Gedaan te 's Hertogenbosch 30-7-1679 ouden stijl of 9-8-1679 nieuwen stijl.
Getekend: D. Boons, J. v. Esch, Cornelia van Isendoorn a Bloijs, 
C. van Hilsom schout, Jan Gijsbertsen, Peter Claessen,
Cornelis Dircksz. secretaris tot Poedroijen.

[scan 23, f.21]
Cristoffel van Hilsom, schout, Dirck Janssen Naijen en 
Tonis Cornelisz. schepenen.
Mattheus Arisen en Jan Arisen en Peter Claesz. als voogden van de weeskinderen
van za. Claes Arissen en Geertjen Sijmons en Eeltje Jans met gekoren momber,
lest weduwe van za. Claes Arisen, spreken af vanwege de boedel van de voorn.
Claes Arise, dat Eeltje Jans uit de boedel zal trekken de goederen en
schulden die zij daarin heeft ingebracht , en daarboven de som van 
100 gulden, en dat de weeskinderen alle overige goederen en schulden
zullen behouden. Gedaan: 22-10-1679.

[scan 23, f.21]
Hilsom en Claes Arise en Teunis Cornelissen, dijckheemraden en schepenen.
De Ho.Welgeb. Heer Johan van Kirckpatrick, Baron de Poedroijen, etc.
heeft tot erfdrossart, erfdijckgraef en erfsecretaris alhier aangesteld de
persoon van Peter Schoock, en verzoekt dat deze benoeming hier zou worden
geregistreerd. Verder machtigt hij hem om de som van 2565 gulden te ontvangen
van de heeren staten van het quartier van Nijmegen, die hij in 1677 volgens
aequit van dhr. van Ellemeet aenkomt, dd.26-4-1678.
Gedaan 12-8-1679.

[scan 24, f.21v is leeg]

[scan 24, f.22]
Peter Schoock, drossart, Christoffel van Hilsom en Peter Claesz. schepenen.
Reijer Aertsz. heeft nomine uxoris, en mede namens zijn mede erfgenamen van



za. Margriet Borre, en Jan Arisen en Peter Claesz. onsen mede schepenen,
ieder als mede erfg. van Herbert Jansz. za., die in zijn leven was getrouwd
met de voorss. Griet Borre, verkopen voor 72 gulden aan Johannis Aertsz. Backer,
zeker erf en dijckaveling met timmering en bepoting, hergecomen van de erfg.
van za. Joffr. Isendoorn, belent aan de ene zijde de wed. Claes Laurents,
en aan de andere zijde de kinderen van Jan Willemsz., met de transport brief
van Sr. Boons. Gedaan: 15-4-1680.

[scan 25, f.22v]
Uit kracht van zeker akte van maeggescheijt dd.26-3-1668 tussen za. Claes
Arisse ter eenre. en Hendrick Jansz. van den Heuvel, als voogd van het nagelaten
weeskind van Pieter Jansen, bij Geertjen Simons, die destijds met de voorss.
Claes Arissen ten tweede huwelijk ging treden, 
is aan het nagelaten weeskint genaemt Stijntjen Pieters voor haar vaders goed
beloofd 157 gulden.
Daarom is vanwege het overlijden van de voorn. Claes Arissen, tussen Mattheus
Arissen en Jan Arissen en Peter Claesz. als voogd over dit weeskind van
Claes Arisse ter eenre, en Gijsbert Geurtsz., die een volmacht heeft
van Hendrick Jansen van den Heuvel, also oom en bloetvoogd van voorss.
Stijntjen Pieters ter andere zijden, wegens Stijntjens vaders en moeders
versterf overeengekomen dat zij Stijntjen Pieters ofwel dan voorn. Gijsbert
Geurtsz. binnen 14 dagen van de voorn. Mattheus Arissen en Jan Arissen
zal ontvangen de som van 157 gulden voor haar vaders erfdeel.
Verder zal zij over een jaar vanwege haar moeders erfdeel uit de genoemde
Claes Arissens goederen aan de voorn. Gijsbert Geurtsz. betalen de som van
60 gulden. Gedaan 16-4-1680.
Getekend: Mattheus Arissen, Peter Claessen, P. Schoock drossardt,
Jan Arissen, Gijsbert Geurtssen, D.J. Naijen, Govert Bijl.

[scan 25, f.23]
Peter Schoock, drossardt, Christoffel van Hilsom en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Dhr. Daniel Boons, nomine uxoris joffr. Cornelia van Isendoorn a Bloijs, die
voor de helft mede erfg. is van za. joffr. Cornelia van Isendoorn a Bloijs,
krijgt de helft betaald van een schuld die Leendert Dircksz. of Dirck 
Leendertsz. aan comparants vrouwe moeije de gemelde joffr. Isendoorn debit
was, en doet daar afstand van tbv Cornelis Dircksz. secretaris alhier.
Gedaan 16-6-1680.

[scan 25, f.23]
Coram ijsdem
Cornelis Dircksz. subst. secretaris verkoopt voor 100 gulden aan dhr. Daniel
Boons ongeveer 1 hont land aan de dijck int block achter de kerk gelegen,
met de betimmering en bepoting, daer Peter Cros in woont.
Gedaan 16-6-1690.

[scan 26, f.23v]
Peter Schoock, drossart, Christoffel van Hilsom en Jan Gijsbertsz. schepenen.
Gerrit Dircksen de Jongh, mede namens zijn absente susteren en broeders,
verkoopt voor 57-2-0 aan Sr. Daniel Boons ongeveer 1 hont land in't block
achter de kerk, tegenover het pastorije huis aan den dijck gelegen, belent
aan de ene zijde Dirck Jansz. Naijen, en aan de andere zijde Cornelis Dircksz.
secretaris, ofwel nu Daniel Boons. Gedaan 17-6-1680.
Getekend: P. Schoock, C. van Hilsom, Jan Gijsbertsz.

[scan 26, f.23v]
Coram ijsdem
Sr. Daniel Boons heeft tbv bovenstaand transport 57-2-0 gedeponeerd onder
den drossard Peter Schoock.



[scan 26, f.23v]
Peter Schoock, drossard, Christoffel van Hilsom en Jan Gijsbertsz. schepenen.
Gerrit Dircksz., won. tot Andel, voor zichzelf en voor zijn mede erfg. doet
aanspraak op de goederen van Jan Tonisz. den Ouden aende Locht.
Gedaan 17-6-1680.

[scan 26, f.24]
Christoffel van Hilsom, schout, Jan Gijsbertsz. van Emmenes en
Peter Claesz. schepenen.
Sr. Daniel Boons, subst. griffier der stadt 's Hertogenbosch en
juffr. Cornelia van Isendoorn a Bloijs, echtelieden, annuleren de
huwelijkse voorwaarden die zij alhier hebben laten passeren.
Daarna verkopen zij al hun goederen aan Lodewijck Gijsbertsz. van Emmenes,
die vervolgens alles weer terugverkoopt onder conditie dat als een van
hen kinderloos sterft alle goederen naar de langstlevende gaan. Als er wel
kinderen zijn erven die alles, met conditie dat de langstlevende uit de
goederen levenslang tocht zal genieten.
Gedaan 11-8-1680.
Getekend: Christoffel van Hilsom, Jan Gijsbertssen, Peter Claessen,
Cornelis Dircksz., secretaris.

[scan 27, f.24v]
Christoffel van Hilsom, schout, Mattheus Arissz. en Govert Bijl, schepenen.
Judocas Cats, Remedes Verbeeck, Peter Cats, Casparus Hagens, verkopen aan
Jan Tijsz. Bock, won. alhier, 5 hont saeijlant in het block opden polder,
belent oost Gijsbert Cornelisz., zuid Hartman Willemsz., west den gemeijnen
dijck, noord Johannis Aertsz. Gedaan 5-9-1680, 
Getekend: Mattheus Arisz., Govert Bijl.

[scan 27, f.24v+25]
Conditie van veiling op verzoek van Peter Schoock die wegens achterstallige
verponding op 23-12-1680 ten huise van de schout wil laten verkopen de volgende
landerijen:
-17 mergen 5 hont gekomen van Sr. Henneken, gemijnt bij Peter Schoock voor
 20 gulden boven de verponding
-5 hont van Tonis Tonisz. tot Veen, gemijnt bij Schoock voor de somma van
 de opstaende ongelden alleen.
Gedaan: 23-12-1680. Getekend: P. Schoock, Geurt Cornelisz., C. van Hilsom

[scan 28, f.25v]
Christoffel van Hilsom, schout, Govert Cornelissen, Jan Gijsbertsz., schepenen.
Gerrit Dircksz. de Jonge, voor zichzelf en namens zijn zuster Margriet de Jonge
en zich sterk makende voor zijn andere broeders en zusters, verkoopt aan
Dirck Jansen Naijen, won. alhier:
-2 mergen land op den Dobgraef, belent oost den secretaris Cornelis Dircksz., west 
Jan Rosa, noord den vrouwen Losecaet, zuid de wetering
-en nog anderhalf hont op de weertjes buitendijks, belent oost den schout,
noord den dijck, zuid den selven Dirck Jansz., west het weeskint van Tonis
Cornelisz. Gedaan 15-1-1681.
Getekend: C. van Hilsom, Geurt Cornelisz., Jan Gijsbertsz.

[scan 28, f.26]
Het dorp van Poederoijen moet jaarlijks 166 gulden aan verponding opbrengen.
De heer betaalt vanwege het casteel 17 gulden. Voor de resterende 149 gulden is
gesteld dat ieder op den gull. corten sal 3 stuivers 14 penningen.
Gedaan 20-1-1681.
Getekend: P. Schoock, drossard, Mattheus Arissen, D.J. Naijen, C. van Hilsom,
Geurt Cornelissen, Jan Gijsbertssen, Govert Bijl, Peter Claesz.



[scan 28, f.26]
Coram de schout en de meeste schepenen.
Peter Schoock, drossard en dijckgraef doet aanspraak op de goederen 
nagelaten door de Ho. Welgeb. Heer Johan Kirckpatrick, in leven vrijheer
deser heerlijckheid, major generael collonel en gouverneur van 
's Hertogenbosch, etc.
Gedaan 18-5-1681.

[scan 28, f.26]
Peter Schoock met volmacht van de voogd over Mad. Anna, dochter van de Grave
van Rillij, om de erfenis onder benefitie van inventaris te mogen adieren
als erfg. van dhr. Gouverneur Kirckpatrick. Gedaan 18-5-1681.
Getekend: Geurt Cornelisz., C. van Hilsom, Mattheus Arisz., Jan Gijsbertssen,
D.J. Naijen, Peter Claesz., Govert Bijl.

[scan 29, f.26v]
Christoffel van Hilsom, schout, Mattheus Arissen, en Jan Gijsbertsz., schepenen.
De Ho. Ed. Welgeb. vrouwe Anna Hinerson Baronesse de Dalembroeck, cum tutore,
en de Ho.Ed. Welgeb. Frederick Cunningham, capiteijn, als naaste bloetverwanten
over de onmondige Ho.Geb. Gravinne Mad. Anna Serskeint, dochter van de Grave
van Rillij, vrijvrouwe van Poederoijen.
Die onder benefitie van inventaris aanvaard hebben 't versterf van haar Ho.
Welgeb. grootvader, den Ho.Ed.Welgeb. Hr. Johan Kirckpatrick, in leven vrijheer
van Poedroijen, etc.
En heeft in minderinge van de pretensien die drossard Peter Schoock heeft op
dhr Kirckpatrick, aan genoemde Schoock verkocht een vordering van 5800 gulden
die de genoemde heer Kirckpatrick za. van de staten van Gelderlant, sedert 
januari 1679 tot meij 1681 als gouverneur a 200 gulden per maand aankomt.
Gedaan 24-5-1681 ouden stijl.

[scan 29, f.27]
Christoffel van Hilsom, schout, Teeuwis Arissen en Govert Bijl, schepenen.
Juffr. Annnalina, huisvrouw van Willem Nanninck, capiteijn onder het
regiment vande overleden Johan van Kirckpatrick, vrijheer van Poederoijen,
etc., heeft aanspraak gedaan op de goederen van za. Johan Kirckpatrick,
om daar aan te verhalen 2 obligaties van elk 900 gulden met 14 jaren
onbetaalde rente. Gedaan 20-5-1681.
Getekend: C. van Hilsom, Mattheus Arissen, Govert Bijl,
Cornelis Dircksz., secretaris

[scan 29, f.27]
Coram schepenen.
Dhr. Capiteijn Nanninck verklaart van waarde te houden, zodanige arrest,
aanspraak of affectatie zoals zijn huisvrouwe had gedaan op de heerlijkheid
Poederoijen of de goederen van de overleden Heer Gouverneur Kirckpatrick.
Gedaan: 12-8-1681.
Getekend: C. van Hilsom, schout, Mattheus Arissen, Jan Gijsbertsz.

[scan 29, f.27]
Coram schepenen.
Dhr. capiteijn Nanninck q.q. doet aanspraak op de goederen vd overleden Heer
Gouverneur Kirckpatrick voor 1886 gulden en enige stuivers. Gedaan: 12-8-1681.
Getekend: C. van Hilsom, schout, Mattheus Arissen, Jan Gijsbertssen.

[scan 30, f.27v]
Christoffel van Hilsom, schout, Teeuwis Arissz. en Govert Bijl, schepenen.
Juffr. Merrobrius, wed. van dhr. Senis Balvert, in leven luijtenant collonel,
heeft aanspraak gedaan op de goederen van za. den Ed. Welgeb. Heer Johan
Kirckpatrick, in leven vrij heer van Poedroijen, etc., om daaraan te verhalen



4000 gulden met het verloop van 3 jaren renten.
Gedaan 20-5-1681. Getekend: C. van Hilsom, Mattheus Arissen, Govert Bijl,
Cornelis Dircksz., secretaris.

[scan 30, f.28]
Christoffel van Hilsom, schout, 
Mattheus Arissen en Johan Gijsbertsz., schepenen.
Den Ho. Ed. Welgeb. Vrouwe Anna Hinderson, baronesse van Dalembrouck, en
den Ho. Ed. Welgeb. Heer Fredrick Cunningham, capiteijn etc., als naaste
bloedverwanten van de Ho. Ed. Welgeb. Gravinne Madame Anna
Aerskeint, dochter van den overleden Grave van Rillij, ende Gravinne
Anna Sophia Kirckpatrick, als vrijvrouw van Poedroijen, en onder benefitie
van inventaris erfg. van de Ho.Ed. Welgeb. Heer Johan Kirckpatrick, in leven
vrijheer van Poedroijen, etc., haar grootvader etc., machtigen Peter Schoock,
drossard van Poedroijen om voor de jonge Gravinne op te treden in rechtszaken.
Verder om de peerden en schapen tot Poedroijen en elders en ook de huijsinge
tot Cuijlenburgh staende te vercoopen, etc. Gedaan: 24-5-1681 ouden stijl.

[scan 31, f.28v]
Vanwege de voogden van de Gravinne Madame Arskin, als onder benefitie van
inventaris aenveert hebbende de nalatenschap van haar grootvader, Johan
Kirckpatrick, in sijn leven vrije heer van Poedroijen, etc.,
en om een curateur over de genoemde boedel te hebben, heeft het gerecht daartoe
aangesteld den E. drossard Peter Schoock. Gedaan: 3-7-1681.

[scan 31, f.28v+29]
Christoffel van Hilsom, schout, Mattheus Arissz. en Peter Classz., schepenen.
Dhr. Mr. Johan Connestable, als gemachtigde van den Ho. Ed. en Welgeb. Heer
Alexander Aruskin, heere van Cambo, ridder, baron, etc., die gevolmachtigde
was van de Ho.Ed.Welgeb. Madame Anna Aruskin, dochter van dhr. Grave Alexander
grave van Rillij, viscompte de Fenton, heere van Pottenwein, etc., verweckt
bij de Ho.Ed. Welgeb. vrouwe Anna Sophia Kirckpatrick, gravinne van Rillij,
dochter van Johan Kirckpatrick, in leven vrijheer van Poedroijen etc.
De selve Mr. Jan (of Johan) Connestable ook als gemachtigde van madame
Araskin voorss.,
bij procuratie dd.29-7-1681 gepasseert binnen Edenborgh in Schotlant, om
te mogen aanvaarden het sterfhuijs vande voorn. heer van Poedroijen, en
vervolgens te mogen verkopen etc. De machtiging is geschreven in de Latijnsche
tale en door dhr. Cornelis Cool, advocaat binnen 's Hertogenbosch in onse
tale verduijtst ende voorgelesen.
Zij machtigen Peter Schoock, drossard te Poedroijen om uit naam van
comparants principalinne te handelen. En verderom zaken die hem zelf 
aangaan te ontvangen ten comptoire des quartiers van Veluwen, zodanige 
24 maanden tractement die dhr. Kirckpatrick za. als Gouverneur zedert
1-1-1679 tot ultimo dec. 1680 ad 200 gulden per maand van de Heeren Staten
desselven quartiers is aencomende.
Verder speciale machtiging om de huijsing tot Cuijlenburgh van dhr. 
Gouverneur Kirckpatrick za. daer madame van Glen in woont te verkopen.
Gedaan: 31-8-1681.

[scan 32, f. 29v]
Mattheus Arisse en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Dhr. Grave Alexander Araskain, Ridder, heer van Cambo, man van vrouwe
Anna Araskin, vrijheer van Poedroijen, heeft in mindering van het slot van
rekening door drossaart Peter Schoock, opgesteld van za. dhr. Johan 
Kirckpatrick, in leven Major Generael, Gouverneur van 's Hertogenbosch.
vrijheer deser heerlijckheid, wegens hetgeen genoemde drossart tegoed
heeft, overgedragen een schuldbekentenis ten laste des Nijmeegsen quartier 
dd.26-4-1678, en verders wordt hij gemachtigd om alle affaires van



Poedroijen waar te nemen. Gedaan: 23-7-1682.

Peter Schoock, drossart, Mateus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Dhr. Johan Connestable, gemachtigde van dhr. Grave Alexander Araskine,
koningh vande wapenen in Schotlant, baron van Cambo en van Poederoien,
bekend schuldig te zijn aan Dirck Jansz. Nayen de som van 500 gulden,
met belofte dit binnen 2 maanden af te lossen met een recognitie  voor
sijn dogter, tegen 6 1/4 per cento rente. Gedaan: 15-9-1682.

[scan 32, f.30]
Teeuwus Arissen en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Den drossard Peter Schoock, heeft zij aanspraak op de heer van Poedrooijen
vernieuwd. Gedaan: 18-5-1682.

[scan 32, f.30]
Peter Schoock, drossard, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Den Ho. Welgeb. Heer Grave Alexander Araskein, Ridder, Vrijheer van Cambo,
Poedroijen, etc., man van Jonckvrouw Anna Araskine, dochter van den overleden
Heer Grave van Rillij, die getrouwd was met Vrouwe Anna Sophia Kirckpatrick,
en in die qualiteit universele erfgen. van den Ho. Welgeb. Heer Johan
Kirckpatrick, in leven vrijheer van Poedroijen, etc., machtigt de heer
Johan Connestable. Gedaan: 26-7-1682.

[scan 33, f.30v+31]
Voorwaarden waaronder den drossard Peter Schoock uit naam van dhr. van
Poedroijen vanwege zijn aanspraak op hem, wil laten verkopen zeker
huis en erve te Poedroijen met 2 mergen land,hergecomen van Joffr. Perkins,
met nog 5 hont land aan den achterdijck, zijnde leenroerigh aen den huijse
Poedroijen. Alle commer sedert 13 jaren herwaerts, welkcke Gijsbert Geurtsz.
moet betalen, blijven tot vercoopers laste.
Ingeset door Gijsbert Geurtsz. voor 200 ducatons en de kosten.
Na afslag is niet meer geboden dus is het gebleven aan de inzetter.
Gedaan 12-10-1682.
Getekend: P. Schoock, Gijsbert Geurtsz.
De eerste helft is betaald door Gijsbert Geurtsz. aan mij P. Schoock
op datum voorss. De rest voldaan met een brief aan dhr. Connestable.
getekend: Johan Constable.

[scan 33, f.31]
Peter Schoock, drossart, Dirck Jansz. Naijen en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Gijsbert Geurtsz. heeft wegens aankoop van huis en land beloofd over een
jaar te betalen aan dhr. Johan Connestable een som van 100 ducatons
tegen 5 percent per jaar. Gedaan: 12-10-1682.
Getekend: P. Schoock, D.J.Naijen, Jan Gijsbertsz.

[scan 34, f.31v]
Peter Schoock, drossard, Dirck Jansz. Naijen en Jan Gijsbertsz. schepenen.
Dhr. Johan Connestable, gemachtigde van de tegenwoordige heer van Poedroijen,
verkoopt voor 640 gulden aan Gijsbert Geurtsz., won. alhier, een huis en
erve en 2 mergen land daarachter aangelegen, belend Sr. Boons qq. aan de ene 
zijde, en de erve Sr. Sprinsen of Mattheus Arisz. aan de andere zijde,
en nog 5 hont land aan de achterdijck, leenroerigh aan de Huijse Poedroijen,
het welck Gijsbert Geurtsen te leen moet ontvangen. Gedaan: 12-10-1682.
Getekend: P. Schoock, Johan Constable, D.J. Naijen, Jan Gijsbertsz.

[scan 34, f.31v]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Peter Schoock, drossart, heeft uit kracht van geobtineerd octroij van het
capittel van Oudemunster te Utrecht dd.17-7-1682 aanspraak gedaan op de



nagelaten goederen, tienden en effecten van za. dhr. Johan Kircpatrick,
in leven vrijheer van Poedroijen. Gedaan 12-10-1682.

[scan 34, f.32]
Peter Schoock, drossard, Geurt Cornelisz. en Mattheus Arisz., schepenen.
Jean Jonekijn doet aanspraak op de nagelaten goederen van za. dhr. Johan
Kirckpatrick, in leven vrijheer van Poedroijen, etc.
Gedaan 18-9-1682. Op 4-8-1683 gerenoveert.

[scan 34, f.32]
Peter Schoock, drossard, Mattheus Arisz., Jan Gijsbertsz., schepenen.
Dhr. Johan Connestable, gemachtigd volgens procuratie dd.26-7-1682 door
dhr. Grave Milord Lijon qq., machtigd op zijn beurt van Bade, procureur
tot Cuijlenburgh. Gedaan 28-10-1682.

[scan 34, f.32]
Coram IJsdem.
Dhr. Johan Connestable, in kwaliteit als boven, beneffens de akte van
secretaris Gaesbeeck die sijn Ed. versoeckt dat geregistreert mach worden,
beloofd de drossaart Peter Schoock cost en schadeloos te houden van de
borghtochte die hij had staan op de huijsing tot Cuijlenborgh.
Gedaan 28-10-1682.

[scan 34, f.32]
Coram IJsdem.
Dhr. Johan Connestable in kwaliteit als boven, geeft over aan de drossart
Peter Schoock, coop en verwin voor sodane pretens en achterwesen als
hem Schoock van de heer van Poederoyen za. is aencomende.
Gedaan: 28-10-1682.

[scan 35, f.32v]
Jan Gijsbertsz. en Pieter Claesz., schepenen.
Maeijken Pieters, met haar gekoren momber Jacob Jansz. vanden Heuvel,
verkoopt aan Hartman en Leendert Willemsz., onse inwoonderen,
achtalf hont lants op de Verven, belent oost den Wel Ed. Heer, west den selven,
noord de weteringe, zuid de achtersteegh. Gedaan: 28-12-1682.
Getekend: Jan Gijsbertsz., Peter Claesz., Cornelis Dircksz. secretaris.

[scan 35, f.32v+33]
Mattheus Arisz. en Pieter Claesz., schepenen.
Aert Abramsz. Rosa, mede namens zijn broeder Jan Rosa, verkoopt aan
Lodewijck Gijsbertsz., onsen inwoonder, 14 hont lant op den dobgraef,
belent oost Dirck Jansz., noord Mattheus Arisz., zuid Cornelis Dircksz.
secretaris, west de weteringe.
En noch 10 hont op den Kivitsheuvel, belent oost de erven van Gijsbert Vernoeij,
west den Wel Ed. Heer, noord den achterdijck, zuid de wetering.
Gedaan: 31-12-1682. Getekend:  Mattheus Arisz., Pieter Claesz.

[scan 35, f.33]
Mattheus Arisz. en Peter Claesz., schepenen.
Peter Jansz., als man van Elijsabeth Gerritssen, nagelaten weduwe van
Dingeman Jansz., en Meerten Jansz. met Jan Gijsbertsz. als bloetvoogden
van het nagelaten weeskint van Dingeman Jansz., met namen Gerrit Dingemansz.,
verkopen aan Lodewijck Gijsbertsz. en Gijsbert Gijsbertsz., met Jan
Gijsbertsz., onse inwoonderen, 1 1/2 mergen op de panoven, belend oost het
weeskind van Tonis Cornelisz., west de wed. van Tonis Coolhaes, zuid de
achtersteegh, noord de wetering.
En nog 3 hont land achter de kerck, belend oost de Wel Ed. Heer, west de
kinderen van Claes Arisz., noord de achtersteegh, zuid Pieter Hendricxsz.



Gedaan: 31-12-1682. Getekend: Mattheus Arisz., Peter Claesz., Cornelis Dircksz.

[scan 36, f.33v]
Voor drossaert en schepenen is gesloten een wettigh huwelijck tussen
Cornelis Dircksen, jm, toekomende bruydegom, geassisteerd met sijne moeije en
neve respective, Maijken Leenderts, wed. Tijs Jansen Bock, en Jan Tijssen Bock
haeren soone, ter eenre,
en Maria Henricse, geb. van Genderen, lest weduwe van Henrick Tomerus,
geassisteerd met den drossart Peter Schoock, toekomende bruid, ter andere zijde.
Zij stellen huwelijkse voorwaarden op: de goederen die zij inbrengen zullen
naar ieders familie terugkeren mocht een van beiden kinderloos overlijden.
Verder zal de bruid in geval zij het langst mocht leven, 600 gulden verbeterd
zijn, en de bruidegom in het geval dat hij het langst mocht leven,
400 gulden verbeterd zijn. Gedaan: 20-7-1682.
Getekend: Cornelis Diercksen, Maria Hendricks, Jan Teijssen, Hartman Verhoeck,
Mart[?]in Artsze, Jan Gijsbertse, als schepen.

[scan 36, f.34]
Mattheus Arisz., Jan Gijsbertsz., schepenen.
Sr. Reinier van den Bern, coopman tot Amsterdam draagt een obligatie van
400 gulden dd. 1-6-1677 over aan de drossard Peter Schoock, die door
den Ho. Welgeb. Heer Cornelis van Gent, in leven Heer van Loenen, amptman, etc.
aan den comparant was gelooft. Gedaan 28-5-1683.
Getekend: Mattheus Arisz., Jan Gijsbertsz., R. van den Bern.

[scan 36, f.34]
Coram ijsdem.
Peter Schoock, drossard, vernieuwd de aanspraak op dhr. van Poedroijen
door[?] mevrou Balsoir. Gedaan: 28-5-1683.

[scan 36, f.34]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Den capiteijn Nanninck q.q. doet aanspraak op de goederen en effecten van sijn
Ho. Ed. Heer Kirckpatrick, in leven Gouverneur der stadt 's Hertogenbosch,
in qualiteite als erfg. van sijne sone Jr. Jan Kirckpatrick, ten overvloed
en onverminderd de aansprake gedaan op 12-8-1681.
Gedaan: 12-7-1683.
Getekend: Mattheus Arisz., Jan Gijsbertsz., Cornelis Dircksz.

[scan 37, f.34v]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz. van Emmenes,
schepenen.
Dhr. Daniel Boons, nominus uxoris, ter eenre, en Jan Arisz. Groenevelt,
inwoonder alhier, ter andere zijde, gaan een permutatie ofte erfmangelinge aan
[ruiling]. Boons zal krijgen 1 mergen land op het clooster, waarvan de ene
halve mergen ligt tussen de akkers vande voorss. Boons aan beijde zijden,
en de andere halven mergen gemeijn en onverdeijlt ligt met Pieter Claesz.
in 1 mergen, belend oost Gijsbert Geurtsz., west en zuid den voorss. Boons,
noord de achtersteegh, met last van 4 1/2 voet dijcx tegen den bol.
Jan Arisz. Groenevelt zal krijgen een akker lants genaamd den langen camp,
groot 7 1/2 hont, belent oost den Wel Ed. Heer, zuid den armen, west den 
Wel. Ed. Heer, noord de achtersteegh. Gedaan: 18-8-1683.
Getekend: Mattheus Arisz., Jan Gijsbertsz., Cornelis Dircksz.

[scan 37, f.35 en scan 38, f.35v]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz. van Emmenes, 
schepenen.
Lodewijck Gijsbertsz. van Emmenes, inwoonder alhier, gemachtigd door den
Ho. Ed.Geb. en gestrengen Heer Otto Georgh van Berckevelt, man van



mevrouw Lucretia van Isendoorn a Bloijs, die momboir is van het nagelaten
weeskind van za. den Ho.Ed.Geb. Heere Jacob Ludolf van Losecaet, verwekt
bij za. mevrouwe Cornelia van Isendoorn a Bloijs, haar zuster,
volgens hun testament dd.15-1-1681. Het kind is genaamd juffr. Jacoba
Adelheijde van Losecaet. De genoemde machtiging is 24-5-1683 te Maastricht
gepasseerd voor notaris Corstius, en op 2-8-1683 door de heeren Hoog Schout
en schepenen van de Hoogen Brabantsen Gerechte wegens haer Ho. Mo. tot
Maestricht geconfirmeert.
En heeft voorn. comparant uit naam van de Ed. Heere en mevrouwe Berckefelt,
verkocht aan dhr. Daniel Boons, notaris en secretaris der judiciele depositien
der stadt 's Hertogenbosch, en aan juffr. Cornelia van Isendoorn a Bloijs,
zijne huisvrouwe, de volgende percelen te Poedroijen die bij mutueel testament
dd.12-5-1681, van za. den Hooch Ed. Geb. Heer Philibert van Isendoorn a Bloijs,
in leven heer van Borcharen, en za. mevrouw Adelheijda van Agris, nagelaten
waren aan de voorn. mevrouwe Cornelia en mevrouwe Lucretia van Isendoorn a 
Bloijs. En die genoemd zijn in de scheiding gedaan tussen za. den Ho.Ed.Geb.
Heer Losecaet en mevrouwe Lucretia van Isendoorn dd.9-10-1679.
-eerst een huis genaamd het huijs te Mets, met een boogaert en hof groot 4 hont,
met alle het recht en gerechtigheden aan en totte Capelle aldaer van 
grafsteden als andersints, en het recht van begraeffenisse aldaer, dat is
gereserveerd aan de voorn. verkopers.
-nog volgens voorss. deling no. 1 toegevallen aan mevrouwe Lucretia van
Isendoorn, eerst een akker land achter de kerck aan de steegde, groot 4 hont
-nog een akker daaraanvolgende ook groot 4 hont
-nog een derde akker daaraanvolgende groot 3 hont
-nog een langen kamp groot 7 1/2 hont
-nog de Haesackers groot 3 1/2 hont
-nog Selen kempken groot 2 1/2 hont
-nog het huijs aen den olden meulen, daer Willem Jansz. in woont, met 10 hont
lants met alle appendentiene en dependentien van dien
-nog 7 1/2 hont land gelegen bij het kerckelant
-nog volgens voorss. deijlinge no. 2: den vijfden akker, gelegen achter de
kerk, groot 3 hont
-nog den sesten akker gelegen achter de kerck, groot 4 hont en 1 hont
-nog den sevenden akker gelegen achter de kerk groot 4 1/2 hont
-nog den achtsten akker gelegen achter de kerck, groot 3 hont
-item het huijs van Marchelis Jansz. met 3 hont land
-item het Seving kempken groot 1 mergen
-item den beneden bogaert
-item de dijckavelinge van Hessel
-nog in leegh Poedroijen 2 mergen weijlant
Gedaan: 18-8-1683.
Getekend: Cornelis Dircksz., Mattheus Arissen, Jan Gijsbertssen

[scan 38, f.36]
Cornelis Dircksz., schout, Jan Gijsbertsz. en Dirck Jansz. Naijen, schepenen.
Jenneken Christiaens Heermans, heeft geaccordeert met Cornelis van Poedroijen,
schoolmeester alhier, haren schoonsoon, en Adriana Heermans, haar dochter, 
echteluijden, dat zij zich bij hen beiden heeft besteet inde kost tegen
een vergoeding van 50 gulden per jaar, beginnende 1673 met het begin van het
jaar, toen sij echteluijden voorss. haer seer kranck te huijs hebben gehaald,
waarna zij 5 jaar niet gesond en is geweest. Met uitsluiting[?] van het geld
van Baerdwijck in totaal 82 gulden dat zij verklaart vermeestert te hebben, 
en met andere onkosten die zij tot Heusden verteert heeft.
Gedaan: 23-9-1683.
Getekend: Jan Gijsbertsz., D.J. Naijen, Cornelis Dircksz. schout

[scan 38, f.36]
Schoock, drossard, en Cornelis Dircksz. om te gightigen[?] aan



Jan Gijsbertsz. schepen.
Dhr. Joachim Ploech, man van Aletta van Enschede, doet aanspraak op de
goederen van Christoffel van Hilsom, mede op huijs en hof leenroerig aan
den huijse van Poedroijen, waarvan octroij verkregen 22-10-1683.

[scan 39, f.36v is leeg]

[scan 39, f.37]
Cornelis Dircksz., schout, Geurt Cornelisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Geurt Cornelisz. geeft aan dat hij aan drossardt Peter Schoock, over geeft
een vordering op zijn goederen wegens landpachten etc.
Gedaan: 16-2-1684.

[scan 39, f.37]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Peter Schoock, drossart, als oppervoogd van het onmondige kind van za.
Tonis Cornelisz., verkoopt voor 136 gulden 4 hont land buitendijks gelegen
op de weertjes, belend zuid den heer, west Gijsbert Baijens, noord Dirck Jansz.
Naijen, aan Dirck Jansz. Naijen. Gedaan: 6-3-1684.

[scan 40, f.37v]
Peter Schoock, drossart, Jan Gijsbertsz., Dirck Jansz. Naijen, schepenen.
Jan Staesz. van Hemert, als voogd van de kinderen van za. Jasper Gijsbertsz.,
verkoopt voor 190 gulden aan Mattheus Arisz. een huis en erve aan den dijck 
gelegen, belent de heer van Poedroijen aan de ene zijde, en Jan Arisz. aan 
de andere zijde. Om daarmee te voldoen de vordering die Willebort Catz. van
za. Jasper Gijsbertsz. te eijschen hadde. Gedaan: 6-3-1684.

[scan 40, f.37v]
Peter Schoock, drossart, Dirck Jansz. Naijen en Cornelis Dircksz., schepenen.
Heijltjen Goossens, wed. van Pieter Pietersz., verkoopt voor 67 gulden en
3 stuivers, aan de armen, een huijs en erve metten dijck en dijckcavelinge
buitendijcx gelegen, belent Cornelis Thonisz aan de ene zijde, en het weeskind
van Jan WIllemsz. aan de andere zijde. Gedaan: 8-3-1684.

[scan 40, f.38]
Dirck Petersz. Cros belooft aan de armen binnen 1 jaar de bovengenoemde
koopsom te betalen met rente. Bij gebrek zal hij jaarlijks huishuur aan de
armen moeten voldoen. Gedaan: 8-3-1684.

[scan 40, f.38]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Dhr. Daniel Boons, nomine uxoris, ter eenre, en Pieter Claesz., won. alhier,
ter ander zijde, gaan de volgende erfmangelinge [ruiling] aan:
-hij Boons zal krijgen 1 1/2 mergen land op het clooster, belent ten oosten
Gijsbert Geurtsz., noord de achtersteegh, zuid en west dhr. Boons selve.
-Pieter Claesz. zal krijgen een akker land groot 3 hont gelegen achter de kerk,
belent oost Dirck Jansz., noord de achtersteegh, west den Wel.Ed. Heer, zuid
de voorn. Boons.
Pieter Claesz. verkrijgt een uitweg te voet aan de voorzijde en met de wagen
aan de achterzijde. Gedaan: 21-3-1684.
Getekend: Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz., Jan Gijsbertsz.

[scan 41, f.38v+39]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Pieter Claesz., schepenen.
Sr. Daniel Boons, subst. griffier der stadt 's Hertogenbosch, en juffr.
Cornelia van Isendoorn a Bloijs, echteluijden, verkopen aan Lodewijck
Gijsbertsz. van Emmenes, won. alhier, de huijsinge genaamt Metz, met alle
appendentien en dependentien van dien, met boomgaard en hof, samen groot



4 hont, met het recht en gerechtigheden aen ende tot de Capelle inde Kerck
en grafstede aldaer gereserveert aen die vanden huijse van Isendoorn a Bloijs,
mede het recht van begraeffenis aldaer.
-Item een akker lants achter de kerck aan de steech, groot 4 hont
-Nog een akker daar aan volgende ook groot 4 hont
-nog een derde akker daaraanvolgende groot 3 hont
-nog een vierde akker daaraanvolgende groot 3 hont
-nog 1 mergen land op het clooster, gekomen van Jan Arisz. alias Tanbaen
-nog de haesackers groot 3 1/2 hont
-nog Selen campen groot 2 1/2 hont
-nog het huijs aen den olden meulen daar Willem Jansz. in woont, met 10 hont
land met alle appendentien en dependentien van dien
-nog 7 1/2 hont bij het kerckelant aan den achterdijck
-nog de vijfde akker achter de kerck groot 3 hont
-item de zesde akker ook aldaer, groot 4 1/2 hont
-item de zevende akker ook aldaer, groot 4 1/2 hont
-item de achtste akker, ook achter de kerk gelegen, groot 3 hont
-item het huijs van Marcelis Jansz. met 3 hont land
-item het sive campken groot 1 mergen
-item den beneden boomgaert
-nog 2 mergen in leech Poedroijen gelegen 
Daarna droeg de voornoemde Lodewijck Gijsbertsz. alle goederen weer op
aan genoemde echtelieden Boons en Isendoorn, met conditie dat wanneer een
van beiden overlijdt zonder kinderen, dat dan de langstlevende alle
goederen zal hebben en behouden. Gedaan: 21-3-1684.
Getekend: D. Boons, 1684, Cornelia van IJsendoorn a Bloijs, + het merk
van Lodewijck Gijsbertsz., Cornelis Dircksz., secretaris en schout,
Mattheus Arisz., Peter Claesz.

[scan 41, f.39]
Cornelis Dircksz., schout, Dirck Jansz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Mariken Cornelisdr. verkoopt aan de armen alhier zekere dijck en 
dijckcavelinge, strekkende van de erfg. van Corst Hendricksz. af tot de
erven van Aert Jacobsz. erven toe, voor 22 gulden 18 stuivers aan haar
verstrekt in tijden des noots. Gedaan: 20-04-1684.
Getekend: Cornelis Dircksz., schout, D.J. Naijen, Jan Gijsbertsz.

[scan 42. f.39v]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
De voorn. Cornelis Dircksz. schout, verkoopt aan Dirck Jansz. Naijen, onsen
schepen, zekere 2 hont land gelegen buitendijcx opde weertjes, belend
oost het kind van Gijsbert Baeijensz., west de Wel Ed. Heer, noord de
Versteech, zuid den Wel Ed. Heer met den Riewaert. Gedaan 22-04-1684.
Getekend: Cornelis Dircksz., Jan Gijsbertsz.

[scan 42, f.39v]
Jan Gijsbertsz., en Leendert Willemsz.
Pieter Schoock, in voorss. qualiteit wegens zijn vorderinge en daar hij
volmacht van heeft, bestoort om niet te bejaren ofte bedagen. 
Gedaan 03-05-1684.

[scan 42, f.39v]
Jan Gijsbertsz. en Leendert Willemsz., schepenen.
Cornelis Dircksz., schout, als gemachtigde van Capiteijn Nanninck,
heeft zijn voorn. aanspraak vernieuwd zonder te bejaren of te bedagen.
Getekend: 02-07-1684.

[scan 42, f.40]
Cornelis Dircksz. Verwilligen, schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz.



van Emmenes, schepenen.
Peter Schoock, erfdrossart, erfdijckgraef en erfsecretaris, verkoopt voor
100 gulden een vordering uit krachte van transport voor schepenen van Bommel
dd. [niet ingevuld] door Johan vander Steegh, op de Vroenlanden benoorden
Alckmaer die comparant te eissen heeft, aan de heer Gualther Brant, coopman
tot Alckmaer. Gedaan: 09-07-1684.

[scan 42, f.40]
Vanwege het overlijden van Casparus van Veen, die curator was van de boedel
van za. Cornelis Jansz., hebben drossart en schepenen aangesteld
de schout Cornelis Dircksz. en Dirck Jansz. Naijen als bewindvoerders.
Gedaan: 21-07-1684.
Getekend: P. Schoock, drossart, Geurt Cornelisz., Mattheus Arisz.,
Jan Gijsbertsz., Peter Claesz., Jan Tijsz., Leendert Verhoeck.

[scan 43, f.40v]
Vanwege de advocaet Versteegh, als gemachtigde van Vrouwe, gehout te manen
uit kracht van hovelijke sententie, de drossaart Peter Schoock als 
gemachtigde van de erfg. van za. dhr. Coronel Cilpatrick. Gedaan: 19-08-1684.
Dit bovenstaande aan de drossaart Peter Schoock geinsinueert die hetzelve
heeft aangenomen.
Vervolgens wegens Capiteijn Nanninck aanspraak gedaan aan drossart 
Peter Schoock als gemachtigde van de erfg. van de heer van Poedroijen.
Gedaan 19-08-1684.

[scan 43, f.40v]
Mattheus Arisz. om Jan Gijsbertsz. aan te dienen.
De ontvanger Adam van Loenen, die met drossart Peter Schoock de verpondinge
heeft gerekend die den Wel Ed. Heer van Poedroijen over 1670, 1671, 1675 en
1676 debet was, jaarlijks voor 487 gulden 3 stuivers 4 penningen. Komt over
deze 4 jaren op 1948-13-0. Daarop aan de ontvanger de Vael betaald eerst
300 ducatons en nog 488 gulden, en blijft nog over 516-13-0 met 7-10-0
aan onkosten betaald door drossart Schoock. 
[JK: 1 ducaton is dus ongeveer 3 gulden 3 stuivers waard]
Dit is exclusief de betaling van 106 gulden die Schoock nog aan Vael heeft
gedaan. Gedaan 21-8-1684.

[scan 43, f.41]
Mattheus Ariensz. om Jan Gijsbertsz. aan te dienen.
Dhr. ontvanger Willem Calf bekend ontvangen te hebben tot betaling van de
verponding over de jaren 1677 t/m 1682 verschuldigd door de heer van
Poederoijen, uit handen van Peter Schoock, diverse assignatien ter somma
van 1880-17-6. Item een quitantie over de bij 't quartier toegestane
quijtslach over de jaren 1677 t/m 1682, van 862 gulden. Maakt in totaal
2737-17-6 en nog 7-8-0 aan onkosten. Resteert nog 7-10-0.
Gedaan 21-8-1684.

[scan 43, f.41]
Peter Schoock, drossart, Geurt Cornelisz. en Mattheus Arisz., schepenen.
Dirck Jansz. Naijen en Cornelis Dircksz. als curatoren over de boedel van
Cornelis Jansz., doen aanspraak op de goederen van den Ho.Ed.Welgeb. Heer
Johan Kirckpatrick, in leven heer tot Poedroijen, etc.
Gedaan: 27-8-1684.

[scan 43, f.41]
Coram [niet ingevuld]
Dirck Jansz. Naijen en Cornelis Dircksz. als curatoren over de boedel van
Cornelis Jansz. doen teniet de aanspraak op de weduwe en erfg. van dhr.
Cornelis Vernoeij, in leven dijckgraef tot Braeckel.



Verder doen zij aanspraak op de goederen van dhr. Dionisius van Kessel
nomine uxoris, man van Elisabeth van de Burggraef, weduwe van de voorn.
Vernoeij. Gedaan: ut supra (27-8-1684.)

[scan 44, f.41v]
Coram Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz.
Jean Jonelijn, mr. cleermaker van sijn hoogheid den heere Prince van
Orangien, wonende in 's Gravenhage, heeft gemachtigd dhr. advocaet
Aelbert van Nusenborgh en Cornelis Dircxsz., schout tot Poedroijen, 
samen en elk int bijzonder. Gedaan: 8-9-1684.

[scan 44, f.41v]
Coram ijsdem.
Jean Jonelijn, mr. cleermaker van sijn hoogheid den Heere Prince van
Orangien,  wonende in 's Gravenhage, heeft geinsereert zijne voorgaande
aansprake op za. dhr. Johan Kirckpatrick, in leven major generael en
gouverneur van 's Hertogenbosch, en doet aanspraak op al diens goederen,
als erfg. van sijne soonen Jr. Jan en Everwijn Kirckpatrick.
Gedaan: 8-9-1684.

[scan 44, f.41v]
Op verzoek van Gijsbert Baeijensz. als vader en voogd van zijn kind
in echte verwekt bij Anna van Veen, wordt toestemming gegeven om de 
goederen van het kind te Poederoijen te mogen verkopen omdat de voogden
van 's moeders sijde onwillig zijn de goederen vande schulden te bevrijden.
Gedaan: 17-9-1684.

[scan 44, f.42]
16-9-1684.
Coram Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz.
Dr. Aelbert van Nusenburgh, gemachtigde van dhr. Cornelis Jansz., ridder,
baronner heere van Nulant, Blois, Bommene en van dhr. Steven Groelart,
heer van Forister, hooftschout tot Maestricht, heeft aanspraak gedaan op
de goederen van za. dhr. Johan Kirckpatrick, in leven heer van Poedroijen etc.
Actum door den drossart gesolemniseert.

[scan 44, f.42]
Voorn. Dr. Nusenborgh, gemachtigde van voorn. heeren, en als 
gemachtigde van Jean Jonelijn, heeft aanspraak gedaan aan de drossart
Schoock qq. Dato ut supra [16-9-1684]

[scan 44, f.42]
Coram Mattheus Arisz. en Pieter Claesz.
Jr. Willem de Verju, heer van St. Rapheau, bloedvoogd over Jr. Bernt Willem
Torck, heere van Aelst, machtigt Peter Schoock om de zaken van de jongen
Heer van Aelst waar te nemen. Gedaan: 19-10-1684.

[scan 44, f.42]
Peter Schoock, drossart, Mattheus Arisz., Jan Gijsbertsz., schepenen.
Johan Mamelt, gemachtigde van mevrou Guesont, volgens procuratie te Arnhem
dd.5-8-1684, heeft richting gedaen op de heerlijcke en leengoederen
van Poedroijen, hergecomen van za. dhr. Johan Kirckpatrick.
Gedaan: 27-9-1684.

[scan 44, f.42]
Schepenen hebben dhr. Johan van Stralen, gemachtigde van mevrouw Guesont
met sententie dd.6-6-1684 koop gewesen in goederen bij za. de heer
Johan Kirckpatrick nagelaten. Gedaan 10-12-1684.



[scan 45, f.42v]
Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz. schepenen.
Wouter Gerritse van Selem, won. alhier, als man van Reijnhart Elisabeth,
dochter van za. Casparus van Veen, en daarvoor getrouwd geweesd met
za. Teunis Coolhaes, en Joost Coolhaes, won. tot Veen, als bloedvoogd van
de onmondige kinderen van de voorn. Teunis Coolhaes sijns overleden broeders.
Zij verkopen voor 200 gulden aan Sr. Daniel Boons, subst. griffier der stadt 
's Hertogenbosch en juffr. Cornelia van Isendoorn a Bloijs, echtelieden,
een hophof groot 2 hont, belent oost en noord den voorss. Boons, west
de secretaris Cornelis Dircksz., zuid de hoogen dijck.
Met voorwaarde dat men deze hof niet mag bepoten of betimmeren zodanig dat
Cornelis Dircxens licht van sijn huijsinge belemmert wordt.
Gedaan: 10-12-1684.

[scan 45, f.42v]
Cornelis Dircx, scholt, Mateus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Peter Schoock, gemachtigde van dhr. Johan Connestable qq. heeft tot
voorkoming van kosten overgegeven tot behoef van Johan Jonolin zodanige
som als die uit kracht van schepen vonnisse te vorderen heeft van 
dhr. Gouverneur Kirckpatrick. Gedaan: 10-3-1685.

[scan 45, f.42v]
Coram ijsdem.
Schoock transporteert aan Jean Jonolin zodanige pachtconditie die hem
comparant qq. in dit jaar 1685 wegens de goederen van dhr. van Poederoyen
gedaan heeft. Gedaan 10-3-1685.

[scan 45, f.43]
Dhr. Johan Jonelijn d' Rochelij en de drossart Peter Schoock hebben, ter
voorkoming van verdere kosten en preceduren op de goederen van Poederoijen,
door de kinderen van Guesont, volgens zeker accoord dd.4-8-1685, afspraken
gemaakt over het beheer van de goederen van de heerlijkheid.
Gedaan 4-8-1685.

[scan 45, f.43]
Matteus Arissen en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Sr. Jan Jonolijn en Peter Schoock, hebben deze voor ons schepenen overgegeven
dd.4-8-1685
Op verzoek van drossart Peter Schoock en Jan Jonolin, concrediteuren totten
boedel en goederen van za. dhr. gouverneur Kirkpatrik, heeft het gerecht
toestemming gegeven tot opmaken van kribben en dijken na behoren, en verdere
reparaties mogen worden gedaan. Gedaan 5-8-1685.

[scan 46, f.43v]
Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Den drossart Peter Schoock, als gemachtigde, heeft wegens zichzelf alle 
coopen en rechts vorderingen bestourt om niet te bejaren of te bedagen. 
Gedaan: 23-5-1685.

[scan 46, f.43v]
Jan Gijsbertsz. en Pieter Claesz., schepenen.
Doctor Johan van Stralen, gemachtigde van dhr. Maurits Wijnant Jonius
de Volkents, amptman tot Wevelichoven, nomine uxoris, en juffr. Odilia
Guesondt, kinderen van za. dhr. Jordaen Guesondt, in leven drossart 
des graafschaps Cuijlenborgh, doet aanspraak op de goederen tot de 
heerlijkheid Poederoijen
uit krachte van octroij dd.13-4-1685 bij den Ed. Heeren dekenen en
capitularen van Oude Munster te Utrecht, en in het bijzonder op zodanige
tienden tot Poederoijen die dhr. Johan Circpatrick, in leven sergiant majoor



generael en gouverneur der stadt 's Hertogenbosch bezeten heeft.
Gedaan: 30-5-1685.

[scan 46, f.44] 1685
Peter Schoock, Matteus Arisz.  en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Johannus Aertsz., als getrouwd gehad hebbende Lijsbet Antonis, en als vader
van de kinderen bij voorn. Lijsbet verwekt, wil nu ten tweede heijlick treden,
en wil zijn twee kinderen voor hun moeders erfdeel geven 5 hont land int 
block op de polder, hergekomen van Willem Hubertsz.
Verder belooft hij de kinderen tot oiren mundigen daghen in cost en
klederen te onderhalden en aen de dochter te laten volgen 't geen tot haar
moeders lijf heeft behoort. De vruchten van het land blijven gedurende de
opvoeding tot zijn profijt.
Jan Tonisz. Snoeck, regerende borgemeester alhier, stemt hier als voogd 
mee in. Gedaan: 13-6-1685.

[scan 46, f.44 en scan 47, f.44v] 1685
Cornelis Dircksz., scholt, Matteus Arisz. en Dirck Jan Naijen, schepenen.
Den drossart Peter Schoock als oppervoogd van het onmondige kind van
Tonis Cornelisz., heeft aan Rutger Gijsbertsz. overgedragen zeker land en
hofken op Brakel, zoals voorn. Tonis Cornelisz. aan Rutger Gijsbertsz.
had verkocht, en stemt toe in deze verkoop. Gedaan 22-6-1685.

[scan 47, f.44v]
Cornelis Dircksz., schout, Matteus Arisz. en Dirck Jansz., schepenen.
Jan Tonisz., onsen tegenwoordigen borgemeester, als voogd van zijn ooms
dogter met name Nelleken Jansse, verkoopt aan Geurt Jansz., won. alhier,
een dijck en dijckcavelinge met bepotinge en betimmeringe daar op staande,
voor 38 gulden. De helft, 19 gulden, is betaald door Dirck Jansz. Naijen
uit de diakonije of armen gelden van Poederoijen.
Daarop hebben wij schout en schepenen de dochter van Jan Willemsz. daar
uijt geset en onterft en Geurt Jansz. daar wedrom ingeset en geerft.
Verder verbindt Geurt Jansz. voorss. erf voor zoveel penningen als
de armen daarop verschoten hebben. Gedaan: 3-10-1685.

[scan 47, f.45]
Matteus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Johan van Stralen der rechten dochter, als gemachtigde van vrouwe
Geertruijd Brentgens, douagire van dhr. Jordaen Guesond, in leven drossard
en dijckgraeff der stadt en graefschap Cuijlenorgh, en dhr. Maurits Wijnant
Iconius de Volherts, amtman van Wevelinckhoven, als man van vrouwe Megtelt
Guesont, en juffrouw Odilia Guesond qq., heeft de aanspraak vernieuwd die
hij had gedaan op de goederen nagelaten bij dhr. Kirpatrick.
Gedaan: 7-1-1686.

[scan 47, f.45]
Coram deselve schepenen.
Peter Schoock voor zichzelf, en als gemachtigde, bestoirt alle coopen en regts
vorderingendat niet te bejaren off te bedagen.
Cornelis Dircksz. ad idem.
Getekend: 9-1-1686.

Nota: staat 4 bladeren verder nog eens geregistreerd nevens de
bovenste acte van den 7-1-1686.

[scan 48, f.45v, is leeg]

[scan 48, f.46] 1685
Jan Gijsbertsz., Pieter Claesz., schepenen.



Docter Johan van Stralen, als gemachtigde van dhr. Maurits Wijnant Joanis
de Volkerts, amptman tot Welichoven, nomine uxoris, en juffr. Odilia
Guesond, kinderen van za. dhr. Jordaen Guesond, in leven drossard des
graefschaps Cuijlenborgh, mag volgens octroij dd.13-4-1685 bij de Ed.
heeren dekenen en capitularen van Oude Munster te Utrecht verleent,
aanspraak doen op de goederen van de heerlijckheijt Poederoijen, en speciaal
op de tienden tot Poederoijen die dhr. Johan Cirpatrick, in leven sergeant
majoor generael en governeur der stad 's Hertogenbosch. Gedaan: 3-5-1685.

[scan 48, f.46 en scan 49, f.46v]
Coram Cornelis Dircksz., schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz.
Peter Schoock, drossart, heeft uit kracht van octroij dd.17-7-1682 van
het capittel van Oude Munster te Utrecht aanspraak gedaan op de goederen,
tienden en effecten van za. dhr. Johan Kirpatrick, in leven vrijheer van
Poederoijen, en speciaal op een brief van 6000 gulden die dhr. Kirpatrick
tot laste van de tienden van Poederoijen sprekende heeft, dd.26-3-1651.
Gedaan 6-6-1685.

[scan 49, f.46v+47]
Cornelis Dircxz., schout, Matteus Arisz., Pieter Claesz., schepenen.
Floran Billigam, schoolmr. tot Rossum, voor hem zelfen als voogd van zijn
zusters kinderen, verkoopt aan Jan en Lodewijk Gijsbertsz., beide won. alhier,
een huijs en hoff groot 1 1/2 hont voor de som van [niet ingevuld].
Belent oost Sr. Daniel Boons, zuid den Wel Edele heer met den huijsweert,
west Pieter Claesz., noord den dijck. Gedaan: 23-6-1685.

[scan 49, f.47 en scan 50, f.47v]
Peter Schoock, drossard, Matteus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen,
verklaren dat Dirck Jansz. Naijen, onsen mede schepen, getrout met Adriana
van Veen, alhier inonse heerlijckheijt heeft liggen huijs, hof, boomgaerden,
seij en weijlanden, tezamen met een waarde van 5000 gulden.
Verklaren verder dat Cornelis Dircxz., scholt en gesubst. secretaris,
het sigaet van gelofte heeft nagezien, en geen enkele last op sijns Naijens
goederen heeft gevonden.
Dirck Jansz. Naijen, heeft tot verzekering van 2000 gulden die door Dom.
Johannus Heijnius, in leven predicant tot Gameren, aan zijne Naijens soontje
voor een legaet zijn gemaakt tot zijn onderhald, al zijn goederen
gehypothekeerd. Gedaan: 22-9-1685.

[scan 50, f.47v]
Cornelis Dirxz., schout, Matteus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Dirckje van Veen, wed. van za. Dom. Heijt, heeft beloofd den drossart
Peter Schoock, en haren swager Dirck Jansz. Naijen, schadeloos te houden van
een borgtocht die zijlieden hadden gedaan tot Bommel voor schepenen aldaar,
tot behoeve van den here amptman. Gedaan: 23-9-1685.

[scan 50, f.47v+48]
Cornelis Dircxz., schout, Matteus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Dirckjen van Veen, wed. van za. Dom. Heijt, heeft beloofd den drossart
Peter Schoock, en haren swager Dirck Jansz. Naijen, schadeloos te houden van
een borgtocht die zijlieden hadden gedaan tot Bommel voor schepenen aldaar,
tot behoeve van den here amptman. Gedaan: 23-9-1685.
[deze akte staat er inderdaad tweemaal!]

[scan 50, f.48]
Bij den drossard en scheenen kerckmeesters is aenden heer Daniel Boons
toegestaan dat hij de heijn muir die de kerck van outs heeft gehad op zijne
costen, op de oude fondementen sal mogen optimmeren linie recht vande muirs
fondament inden sloot beginnende, tot op de utterste muir van't kamerken



van't schoolhuijs, en dan weder van daer totten dijck toe.
Als vergoeding voor de bomen staande int gescheit betaalt bij 6-6-0.
Gedaan: 30-9-1685.

[onderste 2 cm papier afgesneden van deze pagina, waarschijnlijk
 zonder significante inhoud]

[scan 51, f.48v]
Cornelis Dirksen, scholtus, Matteus Arissen en Jan Gijsbertz., schepenen.
Gijsbert Baijensz., als vader en voogd van zijn dochter, verkoopt voor
250 gulden aan Dirck Jan Nayen, 2 hont lants op de weertjes, belent oost en
west den Wel Ed. Heer, noord den voorss. Dirk Jansz. Nayen, zuid de Veersteegh,
met nog 2 hont land aldaar, belent oost en zuid dhr. Boons en den voorss.
Dirk Jan Nayen, west Hartman Willemsz., noord de gemeyne straet.
Gedaan: 9-2-1686.

[onderste 2 cm papier afgesneden van deze pagina, was waarschijnlijk leeg]

[scan 51, f.49] 1686.
Schepenen Mattheus Ariens en Jan Gijsbertsz.
Johan van Stralen, der rechten doctor, als gemachtigde van vrouwe
Geertruijd Brentgens, douagiere van dhr. Jordaen Guesond, in leven
drossard en dijckgraef der stad en graefschap Cuijlenborgh, en dhr.
Maurits Wijnant Joanis de Volkerts, ampman van Wevelinchoven, als man
van vrouwe Mechtelt Guesond en juffrouw Odilia Guesond qq., en heeft
zijn aanspraak vernieuwd op de goederen van dhr. Cirpatrick.
Gedaan: 7-1-1686.

[scan 51, f.49]
Coram deselve schepenen.
Peter Schoock, voor zichzelf en als gemachtigde, heeft bestoirt alle
coopen en regtsvorderinge on niet te bejaren of te bedagen.
Cornelis Dircxz. ad idem.
Gedaan: 9-1-1686.
Nota: beyde dese actens staen 4 bladeren voorwaerts terugh.

[scan 52, f.49v+50] 1686
Cornelis Dircksz. Verwilligen, schout, Matheus Arisz. en Jan Gijsbertsz.
van Emmenes, schepenen.
Peter Schoock, erfdrossard en erfdijckgraeff, nomine uxoris joffr.
Aletta Tijnagel, en als voogd van de minderjarige kinderen van Sr. Abram
Tijnagel. Ook als gemachtigde van Sr. Martinus le Sueur en Martinus
Haesbaert, als mannen en momboiren oirder huijsvrouwen joffr. Jacoba en
Anthonetta Spiringh van Wel, volgens procuratie, houdende de clausule
van substitutie, en voogt van zijn vrouwe susters kinderen joffr. Ida
Tijnagel, wed. Wimmarus Wiselius, in leven predicant tot Gameren, mede
erfg. van joffr. Reijnira van den Oever, wed. van za. dhr. Anthonij de Gaij.
Zij machtigen bij deze de heren Albert van Lith de Jeude, J.V.D. Johan
van Cothen en Johan Cloon, procuratores binnen Tiel.
Gedaan: 15-4-1686.

[scan 52, f.50]
Cornelis Verwilligen, schout, 
Jan Gijsbertsz. van Emmenes en Peter Claesz., schepenen.
Eelken Bock, lest wed. van Gijsbert Geurtsz., bekend een schuld aan den
drossard Peter Schoock de som van 262-2-8, tegen 5 per cent per jaar,
en belooft dit in 4 termijnen van 6 maanden terug te betalen.
Gedaan: 20-9-1686.



[scan 53, f.50v] 1686
Coram Matteus Arisz. en Jan Gijsbertsz.
Barbara Abrams, wed. van za. Cristoffel van Hilsom in leven scholt alhier,
en Anneken Abrams, machtigen Antonij Degenaer, om voor schepenen van Tuijl
de erfenis die hen aankomt van hun ouders op huis, hof en erve tot Herwijnen
daar Oloff Bosman in en op wonende is, te verkopen aan Aert Abrams Rosa
voor 35 gulden. Gedaan: 30-9-1686.

[scan 53, f.50v+51]
Cornelis Dirckse, schout, Pieter Claesz. en Jan Tijsen, schepenen.
Aert Abramsz. Rosa, won. te Herwijnen, doet aanspraak op de goederen
van de wed. van za. Cristoffel van Hilsom, in leven schout alhier.
Gedaan: 30-9-1686.

[scan 53, f.51] 1686
Schepenen Jan Gijsbertsz. en Leendert Willemse Verhoeck.
Johan van Stralen, der rechten doctor, als gemachtigde, heeft bestoirt
alle vorderingen op vrouwe Geertruijd Brentgens, douagiere van dhr. Jordaen
Guesond, in leven drossart en dijckgraef der stad en graefschap Cuijlenborgh,
en dhr. Maurits Wijnant Iconius de Volket etc., amptman van Wevelinckhoven,
als man van vrouwe Mechtelt Guesond, en juffr. Odilia Guesond. 
En vernieuwt alle aanspraken die hij gedaan heeft op de goederen van
dhr. Cirpatrick etc. Gedaan: 6-12-1686.

[scan 54, f.51v] 1686
Schepenen: Peter Claesz. en Leendert Willemsz.
Peter Schoock, drossart, als gemachtigde bestoirt alle coopen en regte
vorderingen om niet te bejaren ofte bedagen. Gedaan: 30-12-1686.

[scan 54, linkerblad, f.51v] 1686
Schepenen: Matteus Arisz. en Jan Gijsbertsz.
Peter Schoock, drossard, doet aanspraak op de goederen van Jean Jonolin,
en speciaal op het geen hij uit cragte van sententie coop als andersins
op de nalatenschap van den heer gouverneur za. te pretenderen heeft.
Gedaan: 31-12-1686.

[scan 54, rechterblad doorgehaald met kruis en ongenummerd]

[scan 55, linkerblad doorgehaald met kruis en ongenummerd]

[scan 55, rechterblad, f.52 en scan 56, f.52v] 1687
Cornelis Dirckse van Willigen, schout,
[-Matteus-] Jan Gijsbertsz., en Peter Claesz., schepenen.
Catalijn Artsz., wed. van Aert Hermensen, won. onder Zuijlichem,
en nevens haar Willem, Herman en Teunisken Artsz., hare meerderjarige
kinderen wettelijk verwekt bij voorn. Aert Hermensz., zich mede
sterk makende voor Aert hennen absenten en uijtlandighen broeder,
en voor Jan en Cornelis, henne onmundige broeders, zij machtigen
de heer Willem van Lith, rentmeester en procureur der stad Bommel
ende [niet ingevuld], tesamen en ider int besonder, om voor de bank
van Zuijlichem te transporteren aan Sr. Daniel Boons, subst. griffier der
stadt 's Hertogenbosch, en sijne huijsvrouwe, eenen mergen en anderhalven hont
hoij ofte weijlant, hen competerende in dordenhalven mergen, gelegen inden
polder van de Priack, buijten meijdijx beland, belend oost de erven van Hermen
Jansz., west den Ael, zuid Dirck Leendertsz., noord 't kerckelant van
Zuijlichem. Vanwege schulden zou dit land eigenlijk bij executie verkocht
worden. Verder aan Willem Jansz., hennen nabuer, een halven mergen hoij ofte
weijland hem comparanten mede competerende in 2 mergen gelegen ter plaatse



voorss., belend oost de erven van Gijsbert Meeussen, west den Ael, zuid 't
kerckelant van Zuijlichem, en noord de erven van Vernoij, schout van Brakel.
Gedaan: 28-3-1687.

[scan 56, f.53]
Peter Schoock, drossardt, Matteus Arisse en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Geertien Henrickse, wed. van Claes Laurense, verkoopt aan Cornelis
Verwilligen, onsen schout, zekere dijck en dijckcavelinge, met de bepoting en
betimmering daaropstaande, belent oost de voorss. schout, zuid den huijsweert,
west Johannis Artsz., noord den dijck. Gedaan: 4-9-1687.

[scan 57, linkerblad, f.53v] 1687
Schepenen Mattheus Ariss en Jan Gijsbertsz.
Johan van Stralen, der rechten doctor, als gemachtigde van vrouwe Geertruijd
Brentgens, douagire van dhr. Jordaen Guessond, in leven drossaert en
dijckgraef der stad en graefschap Cuijlenborgh, en dhr. Maurits Wijnant
Iconius de Volket, etc., amptman van Wevelinchoven, als man van vrouwe
Mechtelt Guesont en joffr. Odilia Guesondt, vernieuwd de aanspraak op de
goederen van de heer Kirpatrick ofte sijnen erven. Gedaan: 5-12-1687.
Den drossart Schoock ad idem.

[scan 57, rechterblad is leeg en ongenummerd]

[scan 58, linkerblad is leeg en ongenummerd]

[scan 58, rechterblad, f.54] 1688
Coram Jan Gijsbertsen en Leendert Verhoeck.
IJmert Gijsbertsz., nabuir tot Herwijnen, man van Wilmken Peters en Reijn
Peters, mede erfg. van Adriaen Lamberts, hebben verkocht aan den drossaert
Peter Schoock een capitaal van 270 gulden metten verloop vandien in eenen
brief van 1200 gulden tot laste des Nijmeegsen quartiers, die zij bij
maeghescheijt uit den boedel van Adriaen Lambers voorss. ten deel is
gevallen. Gedaan: 14-2-1688.

[scan 58, rechterblad, f.54]
Coram IJsdem.
Aert Pellen heeft in voors. qualiteit aan Schoock getransporteerd
een capitaal van 225 gulden in den voorss. brief van 1200 gulden met verloop.
Caerl Blom voor zichzelf, en zich sterk makende voor de mede rechthebbenden
vanden boedel van Arien Lambertsz. verkoopt aan voorn. Schoock een brief
op't quartier groot 500 gulden. Gedaan: 14-2-1688.

[scan 59, f.54v] 1688
Coram Dirck Jansz. Naijen en Leendert Verhoeck.
Sr. Casper Hagens, coopman van wijnen tot Gorcum, machtigt Peter Schoock
en Anthonij Degenaer. Gedaan: 7-3-1688.

[scan 59, f.54v]
Corelis Verwilligen, scholt,
Jan Gijsbertsz. van Emmenes en Leendert Verhoeck, schepenen.
Dhr. Johan van Vollenhoven, gemachtigde van dhr. Robert van Log, volgens
procuratie te Utrecht dd.12-5-1688, machtigt op zijn beurt den drossart
Peter Schoock. Gedaan 16/26-8-1688.

[scan 59, f.54v+55]
Schepenen Jan Gijsbertsz. en Leendert Verhoeck.
Anthonij Degenaer, als subst. gemachtigde van mevrouw Guesond, heeft
bestoirt alle regtsvorderingen en speciael sodanige regt als gemaeckt heeft
op de heerlijckheijt Poederoyen, omme niet te bejaren of te bedagen.



Gedaan: 5-12-1688.
Den drossard Schoock ad idem.

[scan 59, f.55]
Coram Jan Gijsbertsz. en Dirck Janss. Naijen.
Dirck Jansz. Naijen draagt over aan drossaart Schoock 264 gulden capitaal
die hem rest van een schuldbrief op de goederen van Poederoijen dd.15-9-1682
bij dhr. Johan Connestabele beloofd. Gedaan: 10-9-1688.

[scan 60, f.55v, is leeg]

[scan 60, f.56] 1689
Cornelis Verwilligen, scholt,
Jan Gijsbertsz. van Emmenes, en Leendert Verhoeck, schepenen.
Reijnier van Welij, scholt en subst. dijckgraef tot Brakel, verklaart dat
hij nooit, nog van dijckschrijver of heemraden van Brakel, wegens nominatie,
electie of veranderinge van dijckheemraden, is aangesproken, en dat hem
niets ter hand gesteld is.
Gedaan: 20-1-1689.

[scan 60, f.56, en scan 61. f.56v]
Cornelis Verwilligen, scholt, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Eelken Bock, wed. van Gijsbert Geurtsz., als moeder, en Geurt Cornelisz.
als grootvader, van de onmondige kinderen bij voorn. za. Gijsbert Geurtsz.
en Elsken Bock geprocreert, en verkopen voor 625 gulden aan Geurt Artsz.
een huijs, hoff, schuir met 2 mergen land, belend de heer Boons aan de ene
zijde en de heer 's Prinsen aan de andere zijde, strekkende van den dijck aff
tot aan de achtersteegh toe. Gedaan: 28-1-1689.

[scan 61, f.57 en scan 62, f.57v] 1689.
Peter Schoock, drossart,
Jan Gijsbertsz. van Emmenes en Leendert Verhoeck, schepenen.
Adriaentjen Willems, lest wed. van Antonis Meertens, heeft haar testament
voor Govert Cornelisz. en Cristoffel van Hilsom dd.20-12-1688 gemaakt.
Zij verklaart nu daarnaast te willen dat vanwege het overlijden van haar
dochter Piternella, zij aan haar zoon Jan Tonisz. al hare verdere gerede
goederen nalaat, vanwege de dienst die genoemde zoon al 22 jaar lang 
gedaan heeft, waarvoor hem vanaf 1678 jaarlijks 16 gulden was beloofd,
en dat sedert die tijd met 14 gulden jaarlijks wordt geaugmenteert,
sodat zij aan haar zoon Jan Tonisz. boven de 200 gulden heeft gemaakt,
en zij wenst dat die aan hem wordt uitgekeerd. Verder wil zij vooraf
330 gulden aan hem legateren, dus in totaal 530 gulden. Verder zal hij
zolang zij leeft 50 gulden jaarlijks uit de boedel genieten.
Verder zal hij de gerede goederen in de boedel laten,
uitgezonderd den schuijt en sijn toebehooren en 't geen tot sijnen lijve
behoort, welk hij behouden zal. De rest van de nalatenschap moet egaal
tussen haar kinderen verdeeld worden. Gedaan: 10-5-1689.

[scan 62, f.57v+f.58]
Coram scholt, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbersen.
Ot Dircxen, out 80 jaar, wordt afgevraagd of hij weet of Cornelis Vernoij
als kneght bij de vorige heer van Brakel heeft gewoont en daer na scholt
en dijckgraeff is geworden.
Rutger Arisz. ad idem.
Verklaren sulcx wel te hebben hooren zeggen. Gedaan: 7-7-1689.

[scan 62, f.58 en scan 63, f.58v]
Schepenen Jan Gijsbertsz. en Leendert Verhoeck.
De drossaert Peter Schoock heeft voor 1100 gulden verkocht den coornmolen



met den wint en het molenhuijs mette gerechtigheijt soo als van outs daer
toe sijn gehoorende, en de griendingh, soo veer het huijs en den molen
streckt, en 4 hont griendingh tegen den doornbosch aen den Poederoyense
dwarsdijck. Met den last van 12 gulden jaarlijks aan den heer te betalen
voor den wint, en den dijck gelijcx 't agterhuijs off tot den uttersten wint
pael toe, aan Tijs Jansz., altans nabuir en molenaer tot Brakel.
Gedaan: 1-11-1689.

[scan 63, linkerblad, f.58v]
Coram Jan Gijsbertsz. van Emmenes en Jan Tijssen.
Den drossaert Peter Schoock, als gemachtigde van de kinderen van mevrouw
Guesond heeft bestoird alle coopen en regtsvorderinge, om niet te bejaren
of te bedaghen. Gedaan: 29-11-1689.
Coram ijedem.
Antoni Degenaer, subst. gemachtigde van dhr. Straelen ad idem.

[scan 63, rechterblad is leeg en ongenummerd]

[scan 64, linkerblad is leeg en ongenummerd]

[scan 64, f.59] 1690.
Coram Leendert Verhoeck en Jan Gijsbertsz.
Gijsbert Cornelisz. Vinck machtigt den procureur Anthonij Degenaer.
Gedaan [niet ingevuld] feb. 1690.

[scan 64, f.59]
Coram Jan Gijsbertsz. en Leendert Verhoeck.
Tijs Jansz. Blancken, coornmolenaer alhier, heeft vanwege het transport van
den molen op hem door den drossart, belooft jaarlijks een tijns van
12 gulden te betalen ter zake van den wint, beginnende 1 november a.s.
Gedaan: 20-3-1690.

[scan 65, f.59v] 1690
Coram ijsdem
Tijs Jansz. Blancken draagt over aan den drossaert Peter Schoock wegens
reste van de coop van den coornmolen, een obligatie tot laste van den 
Wel Geb. heer Caerl Pieck, heer van Brakel, nog in weerde ter somme
van 330 gulden 14 stuivers. Gedaan 20-3-1690.

[scan 65, f.59v+60 en scan 66, f.60v+61]
Voor het gerecht van Poederoijen is questie ontstaen tussen Claes Jansz. van
Benschap ter eenre, en Arien Dircxsz. Hoogendoorn ter andere zijde,
over huir van sekere helfte van huijs, hof en lant groot 4 hont tot Dussen-
Munster kerck gelegen en aen den huijse Meuwen leenroerigh, als ook over
betaelde penningen voor obligatie daer voor voorn. Claes Jansz. Benschop
zich als borg gesteld hadde voor zijn vader Jan Claesz. van Benschop.
Verklaart dat de andere mede erfg. van zijn vader hem daarvan behoorde te
indemneren, waer over dan wijdere disputen en costen geschapen te ontstaen.
De partijen hadden door intercessie van de drossaert Peter Schoock en dhr.
Peter de Wit, procureur tot Gorinchem een accoord gesloten, te weten dat de
voorn. Claes Jansz. van Benschop, ofwel zijn huisvrouw genaamd Machteltie
Civits, van de Heeren Raden en Mrs.  van de rekeningen der domeijnen van de
Heeren staten van Holland gekocht hebben alle des voorn. haren mans goederen.
Verder dat het genoemde leengoed zal worden opgedragen aan voornoemde
Hoogendoorn, en dat genoemde Claes Jansz. zal afzien van proceduren die 
hij had kunnen doen tot last van voorn. Hoogendoorn vanwege zijn aandeel
inde obligatie aen Adriana de With, groot ongeveer 600 gulden.
Daarentegen zal genoemde Hoogendoorn cum suis aan voorn. Claes Jansz.
of zijn huisvrouw overleveren de obligatie uit magescheijt en den



overgeleverden eijsch. Alle onkosten zullen gezamelijk worden betaald.
Verder zal genoemde Arien Hoogendoorn aan voorn. Magteltie Kivits, wegens
transport van het leengoed en cassatie van genoemde obligatie, die
genoemde Claes Jansz. aan Adriana de Wit heeft betaald, haar contant uitbetalen
de som van 450 gulden. Gedaan: 17-4-1690.

[scan 67, f.61v] 1690
Peter Schoock, drossaert, 
Jan Gijsbertsz. van Emmenes en Leendert Verhoeck, schepenen.
Dhr. Johan Godefridus Kessel, verkoopt aan Lodewijck van Emmenes, 2 mergen
en 4 hont land op de panoven, voor 25 gulden, en moet binnen drie a vier
maenden aenden scholt te betalen. Gedaan: 18-4-1690.

[scan 67, f.61v+62]
Cornelis Verwilligen, schout, Mattheus Arisz. en Jan Gijsbertsz., schepenen.
Lijntgen Jacobsz., als meuij en voogtdes van Jacob Geurtsz., haer susters
soonen, verkoopt aan Jacob den Riemer, den dijck en dijckcavelinge met
de bepoting en betimmeringe daarop staande. Belent oost de wed. van 
Cornelis Gijsbertsz., zuid den Coornweert, west Gijsbert Cornelis Vinck,
noord den dijck. Gedaan: 20-4-1690.

[scan 67, f.62]
Coram Jan Gijsbertsz. en Jan Tijss.
Antonij Degenaer, subst. gemachtigde van Dr. Jan van Stralen,
gemachtigde van de erfg. Guesont, bestoirt alle copen en rechtsvorderingen
om niet te bejaren ofte bedagen. Gedaan: 26-7-1690.

[scan 67, f.62, scan 68, f.62v]
Coram schout, en Jan Bock en Gijsbert Jan Ruijss.
Den drossaart Schoock bestoiring gedaen. Gedaan: 26-7-1690.
Coram ijsdem.
Jan Gijsbertsz. van Emmenes en Eelken Jans, sijn huijsvrouw, en hebben al
hun goederen verkocht aan de scholt Verwilligen, die alles wederom heeft
uijtgegeven aan voors. egteluijden ofte den langstlevende van deselve,
met conditie dat na sterven van de langstlevende of bij opnieuw trouwen
de goederen over beide zijden van de familie verdeeld zullen worden.
Gedaan: 22-8-1690.

[scan 68, f.62v+63]
Coram den drost Schoock, en schepenen Leendert Verhoeck, en Jan Tijssen.
Doctor Johan van Stralen, als gemachtigde van vrouwe Geertruijd Brentgens,
douagire van dhr. Jordaen Guesond, in leven drossard tot Cuijlenborgh,
en dhr. Maurits Iconius de Volkets, amptman, van Wevelinckhoven nomine uxoris,
en juffr. Odilia Guesond, heeft vernieuwd en bestoort alle regtsvorderingen
op de nagelaten goederen van de Wel Geb. Heer Cirkpatrick, in leven
generael majoor, etc. Gedaan: 4-12-1690.
Den drossaert Peter Schoock ad idem.

[scan 68, f.63]
Coram Leendert Verhoeck en Jan Tijssen.
Arien Coenen, nabuir tot Deijl, machtigt Peter Schoock,
Gedaan: 5-12-1690.

[scan 69, twee lege ongenummerde bladen]

[scan 70, linkerblad, ongenummerd]

[scan 70, rechterblad, f.64] 1691
Drossaert Peter Schoock,



schepenen Leendert Verhoeck en Jan Gijsbertsz. van Emmenes.
Martinus Heckenhoeck, nomine uxoris Maria Lambaer, en Meerten Lambaer, erfg.
van Johanna van Lambaer, verklaren dat hen betaald is de kooppenningen
van't half huijs op Hiern volgens conditie dd.6-2-1690 door Gerart Vermeulen.
Zij machtigen Antonij Degenaer om voor schepenen van Tuijl genoemde huis
te verkopen aan genoemde Vermeulen. Gedaan: 15-1-1691.

[scan 70, rechterblad, f.64, en scan 71, f.64v]
Coram scholt en Jan Gijsbertsz. en Leendert Verhoeck, schepenen.
Leendert Verhoeck, belooft de afrekening die heden met den drossart
Schoock is gehouden te voldoen en na te komen. Gedaan: 28-1-1691.

[scan 71, f.64v]
Jan Gijsbertsz. en Jan Mattheussen, schepenen.
Laurens Claessen heeft in de erfenis bij sijn moeder aan de schout Cornelis
Verwilligen gedaan op 4-9-1687 mede geconsenteert. Gedaan: 6-2-1691.

[scan 71, f.64v+65 en scan 72, f.65v]
Cornelis Verwilligen, schout, Jan Tijss. Bock en Jan Teusz., schepenen.
Dhr. predicant Joh. Th. Schutz en joffr. Cornelia Laets, echtelieden,
verkopen al hun goederen aan dhr. scholt Verwilligen, die vervolgens alles
wederom aan hen uijtgegeven heeft of aan de langstlevende. Na sterven van de
langstlevende zal de boedel half op de naaste vrienden van de eerst stervende
devolveren. Verder wordt de conditie gesteld dat wanneer zij comparantinne
eerst komt te sterven, dat haar nigtie Margreta vander Voorn zal genieten
de som van 50 gulden als zij zich wel en deugdelijck zal gedragen, uit te keren
wanneer zij 22 jaar oud zal zijn. 
Gedaan ten huijse van voornoemde testateuren te Poederoijen dd.30-3-1691.

[scan 72, f.65v+66]
Scholt Verwilligen, en Dirck Jansz. Naijen en Leendert Verhoek, schepenen.
Den drossaert Peter Schoock, transport hebbende van Srs. Cornelis Coelemeij,
Henrick vander Cloot en Sophia Minne, en als gemachtigde van de voorn.
van der Cloot, doet aanspraak op de goederen van Jean Jonolijn, en speciaal
op soodane pretensien als hij op de goederen en heerlijkheid van Poederoijen
te eijssen heeft, voor 2250 gulden vanwege gehaelde winckelwaren.
Gedaan: 26-9-1691.

[scan 72, f.66 en scan 73, f.66v]
Cornelis Verwilligen, schout, Jan Gijsbertsz. en Gijsbert Jansen, schepenen.
Heijlken Jansse, wed. van Dirck Tonisz., als moeder van de kinderen door
genoemde Dirck Tonisz. bij haar verwekt, wil nu hertrouwen. Voor haar kinderen
wil ze als vaderlijk versterff, in plaats van finale afdeijlingh bij
inventaris, de helft van 527-9-4 overdragen zoals ze die tegoed heeft van
de gemeijnte van Brakel. Ider kind zal half ontfangen. Verder zullen de 
kinderen het huis ontvangen waar zij in woont, staande aan de Loght alhier,
en de moeder mag daar in blijven wonen zo lang zij leeft, mits zij het
onderhouden zal. Ook moet ze de kinderen onderhouden tot haren modigen dagen.
Jan Huijbersz. vanden Bos stemt als voogd van genoemde onmondige kinderen
hier mee in. Gedaan: 14-11-1691.

[scan 73, f.66v en 67]
Coram ijsdem.
Gijsbert Jansz. en Tonis Henricxen en Jan Henricxen doen afstand van
zodanige erfenis als zij tot laste van den voornoemde boedel hebben gehad.
Gedaan: 14-11-1691.

[scan 73, f.67]
Coram Jan Gijsbertse et Verhoeck.



Den drost Schoock heeft bestoiringh gedaen van alle coopen en regtsvorderinge
om niet te bejaaren off te bedagen. Gedaan: 22-8-1691.

[scan 73, f.67]
Coram Jan Gijsbertse et Verhoeck.
Den drost Schoock en Dr. Stralen qq. hebben bestoiringe gedaen van alle coopen
en regtsvorderinge om niet te bejaaren off te bedagen. Gedaan: 16-12-1691.

[scan 74, f.67v, is leeg]

[scan 74, f.68] 1692
Cornelis Verwilligen, scholt, en
Jan Gijsbertsen van Emmenes en Leendert Verhoeck, schepenen.
Johan de Vael, nomine uxoris joffr. Johanna Maria Jonghbloet, die een mede
erfg. is van joffr. Francina de Leeu, wed. van dhr. Tulleken, heeft uit
kracht van maeghescheijt tussen voorn. comparant qq. en diens mede erfg.
verkocht aan den drossart Peter Schoock een lijfrentebrieff van 50 gulden
jaarlijcx staende ten lijve van Willemina Willems dd.1-3-1666 bij voorss.
joffr. Francina de Leeuw, wed. Tulleken, ten laste van de gedeputeerde
ridderschap en steden des quartiers van Arnhem beleijt, met het verloop
daarop sedert 1-9-1688. Gedaan: 11-3-1692.

[scan 74, f.68]
Cornelis Verwilligen, scholt,
Jan Gijsbertse van Emmenes en Leendert Verhoeck, schepenen.
Peter Schoock, erffdrost, erffdijckgraeff en erffsecretaris, machtigt
Johan Goris, en machtigd hem ook als substituut gemachtigde voor zaken
waarvoor hij zelf gemachtigd is. Gedaan: 10-3-1692.

[scan 75, f.68v, is leeg]

[scan 75, f.69]
Cornelis Drksen, schout, Matteus Arissen en Dirk Jansz. Nayen, schepenen.
Jan Tonisz., borgemeester alhier, en voogd van zijn ooms dogter met namen 
Willeken Jans, verkoopt aan Geurt Jansz., won. alhier, een dijck en
dijckcavelinge met de bepotinge en betimmeringe daar op staande, voor
de som van 38 gulden. De helft wordt door Dirk Jansz. Naijen betaald uit
de diakonij ofte arme gelden van Poederoyen.
Daarop hebben wij de dogter van Jan Willemsz. daar uit geset en onterft
en Geurt Jansz. daar wederom ingeset en geerft. Gedaan: 30-9-169?5.
[JK: er is geknoeid in dit jaartal. Het kan zijn 1685 of 1695 of 1615 of ...
     Zie ook de akte van 3-10-1685]
De voorn. Geurt Jansz. heeft dit erf verbonden voor zodanige penningen 
als de armen daarop voorgeschoten hebben.
Afgelost door Geurt Jansz. op 16-6-1692.

[scan 76, f.69v]
In pleno colegio.
Peeter Schoock, erffdrost, bestoirt alle sijne regtsvorderinge om niet te
beijaren ofte te bedagen. Gedaan: 20-8-1692.

[scan 76, f.69v]
Coram Jan Gijsbertsz. van Emmens en Leendert Verhoek.
Cornelis Verwilligen, schout, machtigt de heeren Steenler en Moliart,
advocaten te Arnhem. Gedaan: 24-2-1693.

[scan 76, f.69v]
Schepenen Jan Gijsbertsz. van Emmenes en Leedert Verhoek.
Den drossart Peeter Schoock machtigd vanwege zichzelf de heren advocaten



voor den Wel Ed. Hove van Gelderlant tot Arnhem residerende
... Moliart ... Foyert en Optenoort [JK: puntjes staan in het origineel],
om zijn zaken, ook waarvoor hij gemachtigd is, als geappelleerde contra
Jean Jonolin, appellant, en alle andere zaken waar te nemen. Gedaan: 16-4-1693.

[scan 76, f.70]
Coram Verhoek et Bock.
P. Schook als gemachtigde heeft bestoiring gedaan van alle coopen en
regtsvorderingen om niet te bejaren nog te bedagen. Gedaan: 16-12-1693.

[scan 76, f.70]
Coram Jan Mateusz. en Verhoek.
Den drossart Pr. Schook voor zichzelf en als gemachtigde heeft bestoirt alle
sijnen regtsvorderinge om niet te bejaren ofte te bedagen. Gedaan: 22-9-1694.

[scan 77, f.70v+71]
Verkoop conditie naar de welcke den drossaert Peter Schoock, uit cragte
van coop ende verwin, tot profijte van de crediteuren publiek aan de meest
biedende zal verkopen nabeschreven percelen van huijs, wooningh, hoff, 
hoffstadt en landerijen hergecomen van Geurt Cornelisse.
De percelen zullen tot 1-1-1697 bevrijd worden van lasten.
Het erff daer het huijs van Eelken Bock op staet blijft in eijgendom aan den
geene die het huijs zal kopen, mits dat de timmeragie daarop staande bij
opsegginge verblijven sal aan Eelken Bock.
-het huis en hoff en 3 hond land daarachteraan gelegen
ingezet bij Cornelis Verwilligen voor 500 gulden.
Verbleven aan de schout voor de inzettinge. Gedaan: 21-2-1697.
-7 hond de Geel
ingezet bij de schout voor 150 gulden. Verbleven.
-4 mergen genaamd d'oude Zijl.
ingezet bij Cornelis Verwilligen voor 325 gulden. Verbleven.
-2 hont griendingh in de Corte Kampkens gelegen
ingeset bij Cornelis Verwilligen voor 25 gulden. Verbleven.
Aldus gedaan: 21-2-1697. Getekend bij scholt en schepenen
Cornelis Verwilligen, D.J.Naijen, Leendert Verhoeck.

[scan 78, f.71v]
In pleno collegio.
Drossart Peter Schoock, heeft na renuntiatie van de gedane aanspraak op
Jean Jonolin, en vermits gedane refusie van costen te hove als elders
gevallen, wederom als gemachtigde van Sr. vander Cloot Reverhorsts,
wed. Sophia Minne en Corneilis Coelemeij, aanspraak gedaan op de goederen
van Jean Jonolin, voor de som van 2444-9-0.
Gedaan: 8-7-1696.
P. Schook voor zichzelf en als gemachtigde, heeft bestoirt alle coopen
en regtsvorderingen om niet desert te lopen. Gedaan: 8-7-1696.

[scan 78, f.71v]
Coram Jan Gijsbertsz. en Peter Claasz.
Den drost P. Schook, voor zichzelf en als gemachtigde, heeft bestoirt alle
copen en regtsvorderingen om niet te bejaren off te bedagen.
Gedaan: 10-2-1697.

[scan 78, f.72]
Coram Nayen en Jan Tijssen Bock.
Cornelis Verwilligen, scholt, heeft vanwege den drossart Peter Schook
gepant de goederen van Egonis Gijsbertsz., Jan Cornelisz. en Corstiaen Bijll
en N. Coolhaas en Dirk den Commissaris, voor zodanige boeten en breuken
als zij schuldig zijn.



Item meede gepant Cornelis Floren voor het niet aanbrengen
placaat 21-4-1697.
Item Gijsbert Cornelis ad idem.

[scan 78, f.72]
Cornelis Verwilligen, schout, 
en Jan Gijsbertsz. van Emmenes en Jan Tijssen, schepenen.
Hendrick Hoeck, won. alhier, bekend een schuld aan Sr. Daniel Boons, notaris
tot 's Hertogenbosch van 600 gulden tegen 3 1/2 procent per jaar
vanwege koop van zeker geseet door genoemde Boons aan hem Hendrick Hoeck. 
Te betalen met 300 gulden op de Brakelse kermis eerstcomende en 250 gulden
op 1-4-1698 en de resterende 50 gulden op 1-4-1699.
Gedaan: 7-5-1697.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Gijsbertse en Jan Teijsen.

[scan 78, f.72]
Coram Nayen et Emmenes.
Den drost Pr. Schook, voor zichzelf en als gemachtigde, heeft bestoirt alle
coopen en regtsvorderingen om niet te bejaren ofte bedagen. Gedaan: 27-12-1697.

[scan 79, f.72v]
Coram Peeter Schook, heeft bestoirt alle copen en regtsvorderingen om niet
de bejaren ofte bedagen. Gedaan: 21-12-1698.

[scan 79, f.72v]
Jan Gijsbertse van Emmenes, en Jan Matteusse, schepenen.
Wouter Teunisse Doudijns, met consent van dhr. drossaart, verkoopt aan
Cornelis Verwilligen, onsen schout, een huijs en hoff met betimmeringe daar
op staande, groot 1 1/2 hond, gelegen aan de stoep van die borghsteegh
te oosten, belend zuid den gemeijnen dijck, west Dirck Janse Naijen, noord den
WelEd. heer, en nog 3 hond gelegen op den panoven, belend oost den schout
Cornelis Verwilligen, zuid d'achtersteegh, west Jan Gijsbertse, noord de
weteringh, voor 200 gulden. Gedaan: 15-5-1698.
Getekend: Jan Gijsbertse, Jan Matteusen.

[scan 79, f.72v]
Cornelis Verwilligen, schout
Jan Matteusen Groenevelt en Hendrick Hoeck, schepenen.
Dhr. Peter Schoock, als erffdrossaart, dijckgraeff en secretaris,
machtigt Gijsbert van den Berghe om als secretaris het gericht waar te
nemen, die daarop de eedt aflegt. Gedaan: 21-12-1698.

[scan 79, f.73]
Cornelis Verwilligen, scholt, Leendert Verhoek en Jan Matteusz., schepenen.
Leendert Verhoek, draagt vanwege landpacht aan den drost Peeter Schook
twee obligatien over, de eene van 1662-7-13 en de andere van 220-8-8.
die Sr. Adriaen Bruijstens aan den comparant debet is.
Gedaan: 2-5-1699.

[scan 79, f.73]
Coram ijsdem.
Peter Schook, erffdrossart en erffdijkgraef, machtigt Matteus de Vael
en Johan Goris en Gijsbert van den Bergh, en heeft uit cragt van
hebbende procuratien  hen procureurs gesubstitueerd. Gedaan: 2-5-1699.

[scan 80, f.73v is leeg]

[scan 80, f.74]
Cornelis Verwilligen, schout, Dirk Jansz. Nayen en Jan Tijssen Bock, schepenen.



Cornelis Dircx Verwilligen geeft toestemming aan de drossart Peter Schook om
6 mergen weijland int leegh Poederoien en de Heuveltjes te mogen verbinden.
Belent oost en west de landen van de heerlijkheyt van Poederoyen, zuid de
kerk, en de heerlijkheyts goederen en noord den achterdijk.
En dit vanwege zodanige kosten die voor den Wel Ed. Hove van Gelderlant in zake
van Jean Jonolin, appellant, contra voorn. drost Schook, geappelleerde,
in geval dat de genoemde zaak onverhopelijk tot nadeel van voorn. Schook
zou mogen worden uitgewezen. Gedaan: 2-8-1700.

[scan 81, f.74v]
Cornelis Verwilligen, schout, 
Dirck Jansz. Naijen en Jan Tijssen Bock, schepenen.
Peeter Schook, erffdrossart en dijkgraaff alhier, tegen hem heeft Jean
Jonolin geprotesteerd in de rechtszaak dd.24-6-1700 voor het Hof van 
Gelderland. Daarop heeft Peeter Schook contra verborging gedaan van de 
kosten die voor gemelde hof in voorgemelde zaken mochten vallen.
Hieraan verbindt hij 6 mergen weijlants in leegh Poederoyen, belent oost
en west de landen van deze heerlijkheid, zuid de kerk en de heers landen,
noord de agterdijck. Gedaan: 2-8-1700.

[scan 81, f.75]
Cornelis Verwilligen, schout, Jan Matteusz. en Jan Tijssen Bock, schepenen.
Peeter Schook, erff drossart en erffdijkgraef alhier, en heeft voor hetgeen
mocht vallen in ze zaak voor het hof van Gelderland inzake van den comparant
als gedaagde en Jakob Elsevier en Peter den Rook, beyde qq. gevoegt met
Dirk Schook als impt[..]n,  verbonden 17 mergen 5 hond weyland op de Oevers
alhier, genaamd Hennekiens land, en verder zijn pretensien op deser
heerlijkheids goederen importerende over de 25M gulden.
Gedaan: 2-8-1700.

[scan 82, f.75v]
Dirk Jansz. Nayen en Jan Tijssen Bock, schepenen.
Peeter Schook, erff drossart en erff dijkgraef, machtigt de heeren
advocaten van Brienen, borgemeester der stadt Harderwijk, Gosuin van Steenler
ende ... van Dam [JK: puntjes in origineel], alle tot Aarnhem residerenden.
Gedaan: 2-8-1700.

[scan 82, f.75v]
Cornelis Verwilligen, scholt, Jan Matteusse en Wilm Groenevelt, schepenen.
Peter Schoock, erff drossaert alhier, heeft ten behoeve van Elisabet van
Hesel overgegeven coop ende verwin van weerden, voor onvoldoeninge voor
een bedrag dat den comparant per obligatie aan de selve Elisabeth van Heesel
debet is. Gedaan: 2-8-1700.
Getekend: P. Schoock, Cornelis Verwilligen, scholt,
Jan Matteusen, Willem Groenevelt.

[scan 82, f.75v]
Coram Jan Matteuse en Jan Tijsen Bock.
Elisabet van Hesel cum tutore machtigt Matteus de Vael.
Gedaan: 12-9-1700.

[scan 82, f.76]
Cornelis Verwilligen, schout, Jan Matteusz. en Jan Tijssen Bock, schepenen.
[akte niet verder ingevuld]

[scan 83, f.76v]
Cornelis Verwilligen, scholt,
Jan Mattheussen Groenevelt en Hendrick Hoeck, schepenen.
Daniel Boons, notaris en secretaris van 't Hoogh Officie der stadt en



meijerije van 's Hertogenbosch, verklaart de procedure te willen staken
die hij heeft voor den hove van Gelderlandt, tussen de heer Pieter Schoock, 
als impetrant ter eenre, en hem comparant als door Jan Lambert Chenel
aangestelde secretaris deser heerlijkheid, gedaagde, ter andere zijde.
Hij trekt hierbij de procuratie in die hij heeft gegeven op 9-1-1706
op de heer Wilhelm van Steenler, der egten doctor, en advocaat.
Gedaan: 7-9-1706.
Getekend: Cornelis Verwilligen, schout
Jan Mateusen Groenevelt, Hendrick Hoeck.
[opmerking] dese acte most op 't 7e volgende bladt om den datum te volgen,
gestaen hebben, dus hier abusieff geregistreert, edogh blijft in effect, 
dient voor memorie, fol. 83 te sien.

[scan 83, f.77]
Coram Jan Matteusen en Jan Tijssen Bock.
Peter Schoock, drost, en Cornelis Verwilligen, scholt alhier, verklaren dat
wij volgens zeker handschrift van Sr. Wilm van Welij op 5-7-1695 tezamen
geweest zijn te Poederoijen, waarbij waren Sr. van Welij, Vermeulen,
Govert Verploegh en anderen. Dat Welij en Vermeulen zamen gerekend hebben
150 gulden te betalen, en dat Geurt Verploegh 100 gulden zou betalen,
die hij van Welij van ontvangen hoij en haver debet was.
Gedaan: 16-9-1700.

[scan 83, f.77]
Coram ijsdem.
Peter Schoock heeft bestoirt alle coopen en regtsvorderingen van zichzelf
en daar hij volmacht van heeft, om niet te bejaren of te bedagen.
Gedaan: 16-9-1700.

[scan 83, f.77]
Jan Matteussen en Jan Tijssen Bock, schepenen.
De heer drost Peter Schoock heeft als secretaris gesubstitueerd Gijsbert
van den Berghe, die daarop de eed aflegt. Gedaan: 3-10-1700.

[scan 83, f.77]
Coram Jan Tijssen Bock en Willem Groenevelt.
Peter Schoock bestoirt alle coopen en regtsvorderingen voor zichzelf en als
gemachtigde om niet te bejaren ofte bedagen. Gedaan: 28-11-1701.

[scan 83, f.77]
Coram Jan Matteuse en Hendrick Hoeck.
Peter Schoock heeft bestoirt alle coopen en regtsvorderingen als gemachtigde
om niet te bejaren ofte bedagen. Gedaan: 11-10-1702.

[scan 84, f.77v]
Cornelis Verwilligen, schout, Jan Tijssen Bock en Willem Groenevelt, schepenen.
Sr. Daniel Boons, notaris tot 's Hertogenbosch en zijn vrouw joffr. Cornelia 
van Isendoorn a Blois, verklaren dat Daniel Stans Molenmakers, in zijn
leven borger der stadt 's Hertogenbosch zich tot borg had gesteld voor
genoemde Boons, zijn zwager, volgens een akte dd.20-6-1700.
Zij bevrijden nu de kinderen en erfg. van genoemde za. Daniel Molemakers
van deze verplichting. Daarvoor verbinden zij henne hoffstede genoemt Mets
alhier, bestaande in een groot steenen huijs met een nieu bouwhuijs, bergh,
bogaerden ende landerijen, soo ackers als weylandt. Item henne hoffstede 
genoemt het clooster alhier, bestaande in huijs, hoff, boomgaart, coornbergh
en de landerijen daarbij en aangelegen. En nog huijs, hoff en landerijen
aan den ouden molen alhier gelegen. Gedaan: 28-11-1701.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Teijsen Bock, Willem Groenevelt.



[scan 84, f.78]
Voor den drost en schepenen Gijsbert Craij en Corstiaen Bijl.
Lijsbet Peters, lest wed. van Herman Reynierse Hoppenbrouwer, en heeft
ter zake van doot- en andere schulden door haren soon Reijnier Hermansz.
Hoppenbrouwer overgedragen aan haren zoon alle haren gereede goederen en de
van weijnigh importantie sijnde meubilen, 't geene aan de basen van den
steenoven te goets mogt sijn. Gedaan: 10-2-1702.

[scan 84, f.78]
Op 10-2-1702 heeft Johannes Artse en de vrouw van Leendert Verhoek, en de
susters van Roeloff Joosten, eene schepen pandinge gedaan voor schepenen
Gijsbert Craij en Corst Bijl op de naergelaeten goederen van Herman
Reijnierse Hoppenbrouwer. Dato als boven [10-2-1702].

[scan 84, f.78]
Cornelis Verwilligen, schout, Jan Mattijssen en Hendrick Hoeck, schepenen.
Maria van Teffelen, wed. van Joost Wildemans, en als moeder van de kinderen
bij voorn. Joost Wildemans verweckt, wil hertrouwen en wil haar kinderen
haar vaderlijck goet bewijzen. Haar twee kinderen met name Sijken Wildemans
en Cornelia Wildemans krijgen een bed met toebehoren, item 2 grote ketels,
en beddepan, 4 tinne schootelen, 2 tinne kommen, een dozijn tinne lepels.
Item 6 paar slaaplakens, een half dozijn servetten, 2 tafellakens, 6 paar
slopen. Gedaan: 19-5-1704.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Teysen, Hendrick Hoeck.

[scan 85, f.78v]
Scholtus Cornelis Verwilligen, en 
schepenen Hendrick Corsten Hoeck en Gijsbert Craij.
Voornoemde van Willigen en Hoeck als leenmannen van den huys Poederoijen
bij absentie van hooffsche leenmannen.
Antoni Degenaer, gemachtigde van de erfg. van za. dhr. Jordaen Guesont,
in leven raet en drossaert des graeffschaps Cuijlenborgh, en heeft uit
krachte van hoves sententie dd.6-6-1684, en opgevolgde coop, verwin en
overgifts brieven dd.10-12-1684 en 27-1-1693, aangevangen en in
werkelijke possessie genomen: de vrije Herlijckheyt Pouderoijen, en alle
goederen soo landerijen, huijsen, boomaerden, bossen, visserijen, etc.
zoals deselve heerlijckheyt voormaels bij de respective Heeren en Vrouwen
van Pouderoijen verkocht en gepossideert geweest is.
Ende den scholtus verboodt etc. Gedaan: 29-9-1704.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Gijsbert Craaij, Hendrick Hoeck.

[scan 85, f.78v]
Coram Jan Matteussen et Hoeck.
Den drossaart Peter Schoock als gemachtigde, machtigt Franck Schaey en
Nicolaes Spillenaer. Gedaan: 14-10-1704.

[scan 85, f.78v+79]
Ick Johan Jonolijn, overdenkende de brosheyt des menschelijcke levens, en
de onsekerheyt van de uure des doots, heb voor het geval het Godt niet mogte
believen dat ik soo langh leeffde, dat het proces dat ik te hove tegen
Peter Schoock alreede heb, of nogmaals mogte crijgen, wegens mijne actien en
pretensien als crediteurvan de heer Colonel Kirpatrick za., op de heerlijkheid
van Poederoijen, was geeijndigt en ik van alle achterwesen waer voldaan,
stel bij deze aan mijnen soon Isacq Jonolin, die evenwel alles sal hebben
te doen met kennise van mijn dochter Johanna Jonolin. Zij zullen een
vordering op de verschooten kosten hebben, en verder alle 't geene ick bij
mijne voorige dispositie en testament met octroij van de Ed. Mog. Heeren
staeten des landts van Utrecht voor notaris en getuijgen tot Langerack
heb gemaakt. Getekend en bezegelt binnen Arnhem dd.27-11-1704 door J. Jonolin.



De superscriptie was:
voor Steven Wilbrenninck en Peter Eijgel, J.N. Drs., schepenen der stad Arnhem,
is verschenen Johan Jeanolijn, gezond van verstand en lichaem, en geeft over
dit besloten pampier waarin de selve  seide begrepen te wesen sijne laatste
wille. Gedaan te Arnhem: 28 november [geen jaar genoemd].
Getekend: Stephen Wilbrenninck, P. Eijgel, Engelb. Opten Noorth, secr.

[scan 86, f.79v]
Schout Verwilligen, en schepenen Hoeck et Bijll.
Den drossaert Peter Schoock met sijne kinderen bij Aletta Tijnagel verweckt,
heeft afdeijling van goederen bij maeggescheijt gedaan, en geeft daarom over
aan zijn voorn. kinderen de helfte van capitaal en renten mette regtsvorderinge
vandien, die hij sprekende en eijsschende heeft op de heerlijckheijt en 
goederen van Poederoijen.
Compareerden Peter Schoock, voor hem zelf en als vader en voogd van zijn
onmondige kinderen bij Aletta Tijnagel verwekt, en Dirck Schoock, en
Peter de Roock, nomine uxoris Anna Schoock, en Jacob Elsevier,
nomine uxoris Maria Judith Schoock, en doen aanspraak op de goederen en
effecten van de kinderen en erfg. van za. dhr. drossaart Jordaen Guesont,
en speciaal op het capitaal als deselve op de heerlijckheijt van Poederoijen
te eijschen heeft. Gedaan: 29-3-1705.

[scan 86, f.79v]
Jan Teeuwissen en Wilm Groenevelt, schepenen.
De heeren Peter Schoock, drossaert alhier, Dirck Schoock en Peter de Roock,
schepen des hogen gerigts van Zuijlichem, hebben elkaar over en weer
gemachtigd. Gedaan: 22-4-1705.

[scan 86, f.80 en scan 87, f.80v]
Coram leenmannen den Advocaet Arnold Frans de Raet, leenman van den huijse
Waerdenborgh, en den rentmeester Wilhelm van Lith, leenman van den huijse
Heuckelom, in plaetse van leenmannen van 't furstendom Gelre en graeffschap
Zutphen. Item schepenen Jan Mattheussen Groenevelt en Gijsbert Craaij.
Johan Adriaen van Munster, notaris en procureur der stadt Cuylenborgh,
als gemachtigde uit kracht van procuratie gedaan in der stadt Wesel,
voor leenmannen aldaar, ook voor leenmannen en gerigtspersonen van 
Wevelinkhoven, door de Welgeb. heeren Mourits Wijnant Iconius, amptman tot
Wevelinckhoven, en Johan Hendrick Groen, rigter van zijn Conincklijcke
Majesteijt van Pruijssen tot Wesel, als erfg. van za. den Welgeb. Heere
Jordaen Guesond, in leven ridder, drossaert en dijckgraeff der stadt en
graeffschap Cuijlenborgh, gedaan 20, 21 martij en 3 april so tot Wesel
als Wevelinckhoven, op den heere en Mr. Johan de Lange, borgemeester tot
Cuijlenborgh gepasseert. Deze heeft op 28 april de comparant gemachtigd.
In die kwaliteit transporteert hij aan de Heer Johan Lambert Chenel,
ontfanger der Geestelijcke goederen tot Maestricht, zodanige recht en
pretensie, en daaruit verkregen sententie, coop, verwin, aanvanck en possessie
als de genoemde erfg. van dhr. Jordaen Gueson hebben op de Heerlijckheijt en
goederen van Poeder[oij]en, als rest van het contract met de heren Peter
Schoock en Jean Jonolin q.q. opgerigt int jaar 1685, ter somma van 3330 
gulden 19 stuivers. Gedaan: 30-4-1705.
Getekend: Arn.F. de Raet, W. v. Lith, Jan Matteusen Groenevelt, Gijsbert Craaij.

[scan 87, f.80v+81]
Cornelis Verwilligen, scholtus, Hendrick Hoeck, schepenen en leenmannen
der heerlijckheijt Poederoijen, en Jan Matteuse Groenevelt en
Gijsbert Craaij, mede schepenen.
Johan Adriaen van Munster, notaris en procureur der stadt Cuijlenburgh,
als gemachtigde van Johan Jonolijn, volgens procuratie te Arnhem dd.2-5-1705,
transporteert aan Johan Lambert Chenel, wegens den Hoogh Mog. Heeren Staeten



Generael der Vereenighde Nederlanden, ontfanger der Geestelijcke goederen
tot Maestricht, al het recht welke des comparants principaal hadde
van de heeren staten des Furstendombs Gelre en Graeffschaps Zutphen,
volgens brief dd.15-8-1691, om sijne sententie voor desen gerichte
dd.31-10-1684 op den huijse en heerlijckheijt Poederoijen met alle sijne
ap ende dependentien vandien. En dat voor de som van 14000 gulden.
Met approbatie van de heer stadtholder en mannen van leen van opgemelten
furstendomb Gelre dd.24 marty j.l.
Gedaan in de gerichtscaemer van Poederoijen dd.4-5-1705.
Getekend: Cornelis Verwilligen, leenman, Hendrick Hoeck, leenman,
Gijsbert Craaij.

[scan 87, f.81 en scan 88, f.81v+82 en scan 89, f.89v]
Maandagh den 4-5-1705.
Cornelis Verwilligen, scholtus, Johan Tijssen Bock, Johan Matteusse Groeneveld,
Wilhem Groenevelt en Gijsbert Cray, schepenen.
Absent: Christiaen Goverde Bijll en Hendrick Hoecks
Wij zijn op gerichtelijke convocatie van den WedEd. Heer Johan Lambert Chenel
die het recht verkregen heeft van de erfg. Guesond en Monsieur Joan Jonolijn
gecompareerd in de gerichtscaemer te Poederoijen. Hij heeft ons daarop 
gevraagd, wat hieronder staat, en onze antwoorden daarbij.
Daarnaast is de acte van cessie bij notaris Johan Adriaen van Munster vanwege
de voorn. Jonolijn opheden voor ons gepasseert en overgegeven.
1: door wie wij waren aangesteld
schepenen verklaren dat de electie gewoonlijk geschied door den drost en
scholtus. Den scholtus verklaart zijn commissie te hebben becomen van
wijlen den heer Kirpatrik.
2: waar de handvesten, signaten, protocollen etc. berusten.
deze worden in een casse daartoe in voorn. gerichtscaemer gesteld, waarvan
de sleutel bewaard wordt bij gemelde scholtus.
3: verzoek dese en geene te mogen sien.
vertoond wordteen handtvestboeck ,en enige oude papieren of signaeten tot
vier stux en het nieuwe signaat beginnende mettet jaer 1673, alsook een
rolle van de gehoudene proceduren.
4: waar de reeckeningen van de kerkelijke goederen, het dijckboeck en de 
constitutie of ordre op de schoordijcken, cohieren van de verpondingen,
etc.  zijn.
Deze zijn in voorn. casse en onder den scholtus.
5: waar de dorpsrekeningen zijn
berusten tot de secretarije alhier.
En tot slot is door de scholtus tevoorschijn gebracht het groot leenzegel
van de heerlijckheijt.
Gedaan te Pouderoye, datum ut supra.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteusen Groenevelt,
Willem Groenevelt, Gijsbert Craaij.

[scan 89, f.82v]
Jan Matteussen en Willem Groenevelt.
Peter Schoock bestoirt alle coopen en regtsvorderingen van hem selve,
en daar hij van gemachtigd is, om niet te bejaeren of bedagen.
Gedaan: 10-12-1705.

[scan 89, f.82v]
Schepenen Jan Mattheussen en Hendrick Hoeck.
Cornelis Verwilligen, schout en subst. secretaris,
protesteert over gewelt en turbel hem op heden aangedaan door de heer
Lambert Chenel, geassisteerd met Daniel Boons, door 't inventariseren
van alle dorps en signaets chartres en doorsnuffelen van comparants papieren,
en inhuijs leggingh van soldaeten, en wegens onrechtmatigh weghvoeren, 



zegelen en sluijten derselver chartres en papieren.
Gedaan: 28-10-1705.

[scan 89, f.83]
In pleno collegio.
Den 14-7-1706 heeft Bastiaen Magirus, gemachtigde van den drossaert Peter
Schoock, bestoirt alle coopen en regtsvorderingen, om niet te bejaren
of te bedagen. Dato als boven.

[scan 89, f.83]
Jan Matteussen Groenevelt, en Corst Bijl.
Peter Schoock bestoirt alle coopen en regtsvorderingen etc.
Gedaan: 10-8-1707.

[scan 89, f.83]
In collegio.
Den drost Schoock hout sijne regtsvorderingen in staet, en alle coopen
van hem selve, en als gemachtigde, om niet te bejaeren of te bedaegen.
Gedaan: 6-6-1708.

[scan 89, f.83]
De akte dd.7-9-1706 zeven bladeren terugh geregistreert sijnde, most hier
gestaen hebben, 't geene per abuijs is gecoomen, edogh blijft in effect,
dus hier voor momorie. Vide fol. 76 verso.

[scan 90, f.83v, is leeg]

[scan 90, f.84]
Cornelis Verwilligen, schout, en 
Jan Matteussen Groenevelt, en Hendrick Corsten Hoeck, schepenen,
verklaren dat Sr. Daniel Boons, notaris binnen 's Hertogenbosch en
secretaris van't hooge officie aldaer, met zijn vrouw juffr. Cornelia van
Isendoorn a Blois in eijgendom toebehooren twee hoffsteden, de ene genoemt
Mets, en de ander het Clooster, met annexe en bijgelegen landerijen,
boomaarden en griend bossen, tesaemen 23 mergen en 2 hont alle binnen
deze heerlijkheid gelegen, met een waarde van 8000 guldens zonder dat er
enige hypotheek op rust, behalve een gelofte van indemniteijt wegens een
borghtocht die Daniel Stans Molemakers voor de gemelde Boons heeft gelooft,
voor desselfs goede administratie van 8 beursen om op te studeren.
Gedaan: 21-4-1707.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteusen Groenevelt, Hendrick Hoeck.

[scan 90, f.84]
Scholt Verwilligen, schepenen Jan Matteussen en Hendrick Hoeck.
Den drossaert Peter Schoock, als drost, dijckgraeve en secretaris, heeft bij
sijne absentie op nieuws gesubstituert Cornelis Verwilligen, en 
Gijsbert van den Berghe, samen, en elk int bijsonder, waarop zij de eed
hebben afgelegd. Gedaan: 12-5-1707.

[scan 91, f.84v]
Jan Tonisse Snoeck en Willemke Jacobse, echteluyden, verkopen voor eenen
alden swarten jaerlijx, alle gereede en ongerede goederen aan Cornelis
Verwilligen, scholtus, waarna gemelte scholt alle deselve goederen wederom
heeft overgegeven aan de voors. echteluyden of de langstlevende van dien.
De echte luijden verklaren dat dit hun testament of laatste en uijtterste
wille is. Gedaan: 30-6-1707.
Getekend: Jan Mattheusen, Hendrick Hoeck.

[scan 91, f.85] [doorgehaalde akte]



Coram Jan Matteusse en Hendrick Hoeck.
Johannes Olivier, gerigtsbode wegens den drost Peter Schoock, in qualiteit
als gewesene collecteur vande 40ste penning , heeft gepant de goederen
van Gijsbert Craij, voor de boeten over het transport dat Jan Jonolin aan
dhr. Chenel heeft gedaen, omdat hij daarover als schepen heeft gestaen
sonder den 40e penning te ontfangen. Gedaan: 3-5-1708.
[marge] dese acte volgt 3 bladeren hier nae fol. 87, daerom 
        doorslagen mem[ori]e.

[scan 91, f.85 en scan 92, f.85v]
Cornelis Verwilligen, schout, en 
Jan Matteussen Groenevelt en Hendrick Corsten Hoeck, schepenen.
Sr. Daniel Boons, notaris tot 's Hertogenbosch etc.,  en zijn vrouw juffr.
Cornelia van Isendoorn a Blois, hebben als onderrentmeester over 6 beursen,
te weten 2 ieder van 90 guldens en 4 ieder van 65 gulden jaarlijx,
eertijts gefundeert bij za. Mr. Pieter van de Water, en nog 2 beursen
ieder van 74 gulden 13 stuivers jaarlijx, eertijts gefondeert bij Joncker
Johan Bloemendael, rekening te doen, op het welbehagen van de Hoo. Mog. Heeren
Staeten Generael der vereenighde Nederlanden.
Zij verbinden hieraan hun eigen twee hoffsteden, de ene genoemt Mets, en de
andere het Clooster, met annexe etc. samen 23 mergen 2 hont, niet bezwaart
met hypotheek. Gedaan: 31-5-1707.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteussen, Hendrick Corsten Hoeck.

[scan 92, f.86 en scan 93, f.86v]
Juffr. Cornelia van Isendoorn a Blois, vrouwe van den notaris Daniel Boons,
heeft als onderrentmeester over 6 beursen, te weten 2 van 90 gulden en 4 van
65 gulden jaarlijks, alle gefundeert bij za. Mr. Pieter van de Waeter,
en nog 2 beursen van 74 guldens 13 stuivers, eertijts gefundeert bij 
za. Joncker Johan Bloemendael, speciaal 2 hofsteden verbonden, het ene
genoemt Mets en de andere het Clooster, met annexe etc., tezamen 23 mergen
2 hont. Hier op is voor ons Cornelis Verwilligen, schout, en Jan Mattheusen 
Groenevelt, en Hendrick Corsten Hoeck, schepenen alhier, verschenen
den voorn. Daniel Boons, die beloofde de gemaakte borgtocht door zijn
huisvrouw van waarde te houden. Gedaan: 31-5-1707.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteussen, Hendrick Corsten Hoeck.

[scan 93, f.86v+87]
Coram Scholtus en schepenen Jan Matteusse Groenevelt en Christiaen Bijll.
Dhr. Baldewijn Vloots, en dhr. Adriaen Vloots der reghten doctor en
advocaet tot 's Hertogenbosch, voor zichzelf en de laatste als gemachtigde
van vrouwe Johanna van Zutphen, lest wed. van za. dhr. ritmeester Otto
en juffrouw Catharina Vloots, ook als gemachtigde van dhr. en Mr.
Gerard van Zantfort en juffr. Ulanda Vloots. Idem als gemachtigde van
dhr. William Polen, inwoonder der stadt Eijnthoven.
Zij hebben tezamen een aanspraak gedaan op de goederen van dhr. Daniel Boons,
notaris etc., en zijn vrouw juffrouw Cornelia van IJsendoorn a Blois,
voor de som van 2642 gulden 18 stuivers 4 penningen volgens akte van
gelofte dd.17-7-1705. Gedaan: 7-9-1707.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteusen Groenevelt, Christeijaen Bijl.

[scan 93, f.87]
Coram Jan Matteusse en Hendrick Hoeck.
Johannes Olivier, gerichtsboode wegens den drost Peter Schoock, als gewezen
collecteur van de 40e penning, heeft gepant de goederen van Gijsbert Craij,
voor de boeten omdat hij over 't transport van Jan Jonolin aan dhr. Chenel
als schepen heeft gestaen sonder den 40e penning te ontfangen.
Gedaan: 3-5-1708.
[marge:] dese acte staet nog eens fol. 85 geregistreert.



[scan 93, f.87]
Coram schepenen Jan Matteussen Groenevelt en Hendrick Leendertse.
Cornelis Verwilligen, scholtuse alhier, machtigt Jacob de Vael, procureur
tot Zalt Bommel. Gedaan 17-3-1708.
Getekend: Jan Matteusen Groenevelt, + het merk van Hendrick Leendertse,
G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 94, f.87v]
Coram schepenen.
Daniel Boons, notaris etc. te 's Hertogenbosch en zijn vrouw juffr. Cornelia
van IJsendoorn a Blois, geven tot vermeijdinge van oncosten van proceduire
vrijwilligen coop uijt haere goederen tot Poederoijen ten behoeve van
vrouwe Johanna van Zutphen, wed. van Ridtmeester Otto. Item juffrouw
Maria Catharina Vloots, alsmede ten behoeve van de heeren Boudewijn en
den advocaet Adriaen Vloots. Ook aan dhr. Guiliam Poolen, inwoonder tot
Eijndthoven, en dhr. advocaet van Zantfort, en juffouw Ulanda Vloots,
voor de som van 2642-16-4 die zij volgens akte van geloffte dd.17-7-1705
te 's Hertogenbosch gedaan hebben. Als binnen een jaar de som niet wordt
betaald mogen hun goederen aangesproken worden.
Dit zonder novatie van't recht van aanspraak door genoemde crediteuren
op 7-9-1707 gedaan. Gedaan: 16-9-1707.
Getekend: [niet ingevuld]

[scan 94, f.87v+88]
Cornelis Verwilligen, schout, 
Jan Matteussen Groenevelt, en Hendrick Corstense Hoeck, schepenen.
Teuntje Corstense, wed. van Matthijs Janssen Blancken,
en als moeder van de 6 kinderen bij hem verwekt, is hertrouwd met
Mattheus de Zeeuw. Arien Janssen Blancken, won. tot Benschop, is oom en
bloetvooght over deze kinderen ban zijn broeder.
Voor het vaderlijk versterff van de kinderen is, na inventaris van de goederen
is besloten dat Teuntje aan haar kinderen ten mondigen daege zal uitkeren
de somma van 771 gulden 9 stuivers. Tot die tijd mag comparante de renten
van het voornoemde capitaal trekken. Gedaan: 15-10-1707.
Getekend: Jan Mattheussen Groenevelt, Hendrick Corstense Hoeck.

[scan 95, f88v is leeg]
[scan 95, f89 is leeg]
[f.89v en f.90 ontbreken, zijn leeg en niet ingescand.]

[scan 96, f.90v]
Schepenen Jan Matteusse Groenevelt en Hendrick Leendertse.
Gijsbert Craaij, mede schepen, machtigt Jan van As, won. te Andel, om 
hem voor het gericht van Poederoijen te vervangen, wegens zodanige termijnen
van rechten als dhr. Peter Schoock, drossaert, van hem eijsschende is.
Gedaan: 6-6-1708. Getekend: Jan Matteusse Groenevelt,
+ het merk van Hendrick Leendertse, G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 96, f.90v]
Coram Jan Matteusse Groenevelt en Hendrick Leendertse.
Peter Schoock, als geauthoriseerde van de Ed. Achtb. magistraet der
stadt Zalt Bommel, benevens Sr. Berent van Haften, quartiersman, beijde in
naeme van de magistraet, borgerij ende gildens deser stadt, doen aanspraak
op de goederen van Gijsbert Craaij en Johannes Naijen, voor voldoeninge van
't aangenoomen werck van de haeven deser stadt metten gevolge van dien.
Gedaan: 12-6-1708.
Getekend: Jan Matteusen Groenevelt, + het merk van Hendrick Leendertse,
G. van den Berghe, subst. secretaris, Cornelis Verwilligen.



[scan 96, f.91 is leeg]
[scan 97, f.91v is leeg]

[scan 97, f.92]
Schepenen Jan Matteusse Groenevelt et Hendr. Hoeck.
Cornelis Verwilligen, scholtus, Christiaen Bijll, schepen, en
Aert Cornelisse Boer, gepant sijnde wegens dhr. Jan Lambert Chenel, voor
pretense meijgelden en bamistijnsen, maar ontkent iets schuldig te zijn.
Zij drieen verborgen elkaar onderling. Gedaan: 4-7-1708.
Getekend: Jan Matteuse, Hendrick Hoeck.

[scan 98, f.92v is leeg]

[scan 98, f.93]
Coram Groenevelt et Bijll.
Den drossaert Peter Schoock, als secretaris van Poederoijen, heeft in presentie
van ons schepenen ondervonden dat de cas der secretarije van Poederoijen was
gesloten door dhr. Jan Lambert Chenel 8 dagen geleden. Genoemde drossaert
heeft geprotesteerd van costen huyden gevallen, van meijninge sijnde daarover,
en over attenstaten aanden Hove van Gelderland clachtigh te vallen, en heeft
om ijder sijn gerijff te laeten wedervaren 't slot van die signaets cas
affgetrocken, en 't signaet cum appendentiis gelaeten in hande van den
substituut secretaris Cornelis Verwilligen. Gedaan: 25-7-1708.

[scan 98, f.93]
Coram ijsdem.
De voorn. drossaert Schoock heeft bestoirt alle sijne coopen, ende 
regtsvorderingen om niette bejaeren ofte bedagen. Gedaan: 25-7-1708.
Getekend: Jan Matteuse Groenevelt, Corsteijaen Bijl.

[scan 98, f.93 en scan 99, f.93v]
Jan Mattheusse Groenevelt en Corstiaen Bijll, schepenen.
Gijsbert Gijsbertse verkoopt voor 53 gulden 1 hond land in de lange campen,
hergecoomen van Jasper Gijsbertse, belent oost den armen, west dhr. van
Poederoijen, zuid den gemenen dijck, noord Corstiaen Bijl, aan Dirck Cros.
Gedaan: 25-7-1708.
Getekend: Jan Matteuse Groenevelt, Corsteijaen Bijl.

[scan 99, f.93v]
Hendrick Leendertse en Corstiaen Bijl, schepenen.
Cornelis Verwilligen, scholt, en Jan Matteussen, schepen, verklaren dat zij
bij het setten van't verschot en amptslasten op Poederoijen over 1707
geschit op 4-9-1708 present zijn geweest, en dat dhr. Jan Lambert Chenel
niet heeft willen gedogen dat het ordinair tractament van den drost Schoock
in 3 settingen sou worden uijtgeset. Gedaan: 24-9-1708.
Getekend: + het merk van Hendrick Leendertse, Corstiaen Bijl,
G. van den Bergh, subst.secretaris.

[scan 99, f.93v]
Schepenen Jan Mattheusse en Corstiaen Bijl.
Den gerichtsbode Johannes Oliviers ex parte Peter Schoock, drossaart, heeft
de goederen gepand van Jan Lambert Chenel voorde boete en breuke van 't
omitteren van't zegel bij eene aangeplackte en beteeckende soo genoemde
waerschouwinge om niet te mogen aerde te halen totte dijcken off te jaegen
off te vissen en soo voorts dd: 16-9-1709. Gedaan: 10-10-1709.

[scan 99, f.93v en f.94]
Coram ijsdem.



De gerichtsbode Johannes Olivier heeft wegens den drossaart Peter Schoock
de goederen gepand van Jan Lambert Chenel over breuken ende boeten hem
Schoock competerende van dat hij Chenel selfs geerffde inwoonders gevanckelijck
heeft geset, ende getreeden inde functie van voorn. drost.
Gedaan: 10-10-1709.

[scan 99, f.94]
Schepenen Jan Mattheusse Groenevelt en Christiaen Bijl.
De procureur Johan Gores als gemachtigde van dhr. Baldewijn Vloots, en dhr.
Adriaen Vloots. J.U. Dr. advocaet tot 's Hertogenbosch, en juffr. Johanna
van Zutphen, lest wed. van dhr. ritmr. Otto, en juffr. Catharina Vloots,
dhr. en mr. Gerard van Zantfort en juffr. Ulanda Vloots, en dhr. Wiljam
Polen, heeft bestoirt om niet te bejaren of te bedagen soodaene aanspraak
die hij heeft dd.7-9-1707 gepasseerd alhier op de goederen van dhr. Daniel
Boons en diens vrouw Cornelia van IJsendoorn a Blois. Gedaan: 6-9-1708.
Getekend: Jan Mattheusen Groenevelt, Corstiaen Bijl.

[scan 99, f.94]
Coram schout en schepenen Jan Matteusse en Hendrick Hoeck.
De procureur Johan Gores als gemachtigde van dhr. Ewout Hendrick 's Gravesande
als ontfanger generael der beursen en andere beneficien tot der studien 
gedestineert over de stadt en meijerije van 's Hertogenbosche, doet
richting in de goederen van juffr. Cornelia van IJsendoorn a Blois, wed.
van notaris Daniel Boons. Gedaan: 1-8-1710.
Getekend: Jan Matteusen, Hendrick Hoeck.

[scan 100, f.94v]
De acte van aenvanck wegens dhr. advocaet Vloots cum suis op de goederen
van Daniel Boons en joffr. Cornelia van IJsendoorn a Blois dd.16-9-1710
is per abuijs op folio 97 geregistreert.

[scan 100, f.94v]
Omdat juffr. Cornelia van Isendoorn a Blois, wed. van dhr. Daniel Boons,
op 16-2-1711 is overleden, en daarna geen vrinden te voorschijn zijn
gecoomen om  het doode lichaem naer christelijcke gewoonte ter aerde te
besteeden, zo hebben schout en schepenen alhier goedgevonden om als curateur
over haar goederen aan te stellen en mede de begravinge te reguleren
Cornelis Verwilligen. Gedaan: 18-2-1711.
Getekend: Jan Matteussen, Corstiaen Bijl, Hendrick Hoeck, Dirck Cornelissen, 
+ het merk van Wouter Gerritse, + het merk van Hendrick Leendertse, 
G. van den Berghe subst. secretaris.

[scan 100, f.95]
Coram Jan Mattheusse Groenevelt en Hendrick Hoeck.
Cornelis Verwilligen, scholtus pro se en wegens de boedel van joffr. Boons,
Corstiaen Bijl, schepen, en Aert Cornelissen Boer, zijn wederom gepant wegens
dhr. Lambert Chenel qq., maar zijn naar hun weten niets schuldig.
Zij drieen benoemen elkaar tot borg. Gedaan: 23-5-1711.
Getekend: Jan Mattheusse Groenevelt, Hendrick Hoeck.

[scan 100, f.95]
Coram Jan Mattheusse Groenevelt en Corstiaen Bijl.
Hendrick Hoeck, Jan Tijssen Bock, Willem Groenevelt, Claes Peterse,
Gijsbert Vinck, de wed. Jan Gijsbertse, Arien Leendertse, zijn gepand wegens
dhr. Jan Lambert Chenel qq., maar zijn naar hun weten niets schuldig.
Zij zevenen benoemen elkaar tot borg. Gedaan: 25-5-1711.
Getekend: Jan Mattheusse Groenevelt, Corstiaen Bijl.

[scan 100, f.95]



Jan Mattheussen Groenevelt en Corstiaen Bijl, schepenen.
Jan Teunisse Snoeck, Johannes Artse, Dirck de Bruijn en de wed. Leendert
Verhoeck cum tutore, zijn gepand wegens dhr. Jan Lambert Chenel qq., maar
zijn naar hun weten niets schuldig. Zij zevenen benoemen elkaar tot borg.
Gedaan: 29-5-1711. Getekend: Jan Mattheussen Groenevelt, Corstiaen Bijl.

[scan 101, f.95v]
Heemraeden Jan Mattheusse Groenevelt en Hendrick Hoeck.
Cornelis Verwilligen, scholt, doet afstand van zodanige aanvanck die hij heeft
tot laste van dhr. Jan Lambert Chenel qq. dd.7-5-1711, op de bomgaert
beneden 't casteel, van meninge zijnde het vervolg dier zake te pursuiveren
bij den WelEd. Hove  van Gelderlandt, en niet denkt zich daarover in verdere
proceduren in te wikkelen, en ook nooit gedacht had dat over de verschuldigde
128-6-8 door dhr. Chenel enige oppositie zou zijn geschiet. Gedaan: 29-5-1711.
Getekend: Jan Matteussen Groenevelt, Hendrick Hoeck.

[scan 101, f.95v]
Coram scholtus en schepenen Jan Matteusse Groenevelt en Corstiaen Bijl.
Barbera van Rees, gewezen gouvernante en huishouster van dhr. Jan Lambert
Chenel, doet aanspraak op de goederen van dhr. Chenel. Gedaan: 24-6-1711.
Getekend: Jan Matteussen Groenevelt, Corstiaen Bijl.

[scan 101, f.95v+96]
Schepenen Jan Mattheussen Groenevelt en Corstiaen Bijl.
Barbera van Rees, gewezen gouvernante van dhr. Jan Lambert Chenel, 
had afgesproken met dhr. Chenel om op 24 juni l.l. onderling het
verschuldigde te vereffenen van ontvangst en uitgaaf die zij in haar
functie had gedaan over 1710 en 1711. Daartoe zouden zij elkaar ontmoeten
in de gerichtscaemer te Poederoijen, in bijzijn van haar bedienden,
advocaat en procureur. Zij verklaart heden voormiddag en namiddag continueel
heeft gewacht ten overstaan van schepenen, en dat hij Chenel of iemand
namens hem, niet eens te voorschijn gecomen is. Zij protesteert en gedenkt
soodaene middelen regtens te gebruiken als geraeden sal vinden.
Gedaan: 24-6-1711. Getekend: Jan Mattheusse Groenevelt, Corstiaen Bijl.

[scan 101, f.96]
Heijmraeden:
Cornelis Verwilligen
Jan Matteusse
Jan Tijssen
Hendrick Hoeck
Jan Tonisse Snoeck
Corstiaen Bijl

schepenen:
Jan Matteusse Groenevelt
Corstiaen Bijl
Hendrick Hoeck
Hendrick Leendertse
Dirck Cornelisse.

In collegio van heijmraeden en schepenen compareerden alle voorss. personen
en machtigen dhr. advocaat Moliart junior om al haar zaken voor den WedEd.
hove van Gelderlandt waar te nemen, en speciaal om te voegen met het proces
van den drossaart Schoock contra Jan Lambert Chenel, hetwelk 15-7-1711 voor
gemelde hove zal dienen. Gedaan: 3-7-1711.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteussen, Corstiaen Bijl, + het merk
van Jan Teunisse Snoeck, Dirck Cornelissen,
G. van den Berghe, subst. secretaris.



[scan 101, f.96]
Coram drost en schepenen Jan Matteusse en Bijl.
Emond Joosten en Barbara van Rees, verklaren dat dhr. Jan Lambert Chenel,
possesseur van de goederen van Poederoijen, toen zij als domestijcquen bij
voorn. Chenel woonden, tegen heen heeft gezegd dat zij naar Heusden moeten
gaan om daar enige sackpistoolen te coopen met kruijt en coogels, en toen
de schout wederom tegens hem Chenel in oppositie wilde stellen, dat sij er
op soude schieten, sonder hem te ontsien, en wanneer er dan iemand quam doot
te blijven, 't zij de schout of een ander, dat hij Chenel haar lieden dan int
land van Maestricht vrijgeleij sou doen geven. Gedaan: 3-7-1711.
Getekend: Jan Matteusen, Corstiaen Bijl.

[scan 101, f.96 en scan 102, f.96v]
Coram scholtus Verwilligen en schepenen Hendrick Hoeck en Hendrick Leendertse.
Barbera van Rees, gewesene huijshouster van dhr. Lambert Chenel, verklaart
onder eede dat sij nae veele gedaene debroiren en moyten niemandt heeft
connen uijtvinden off beweegen die voor haar borge heeft willen blijven
voor de costen van zodanige proceduren als zij tegen dhr. Chenel voorn. voor
dit gericht heeft gestart, en heeft derhalve alhoewel ongehouden, dese
cautie guratoir gepresteert. Gedaan: 30-9-1711.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Hendrick Hoeck, + het merk van Hendrick
Leendertse, G. van den Berghe subst. secretaris.

[scan 102, f.96v]
Coram Jan Matteusse Groenevelt et Bijl.
Den drossaart Peter Schoock, proces ter Hove hebbende contra Jan Lambert Chenel,
heeft voor de costen aldaar verbonden eenen camp lants tot Poederoijen,
groot 5 hondt genaamd de Ceele Campkens. Gedaan: 10-7-1711.

[scan 102, f.96v]
Coram schepenen Dirck Cornelissen en Hendrick Leendertse.
Gijsbert Craeij, onsen mede schepen, verkoopt voor 1650 gulden een stuk land
buitendijks genaamd de Weertjes, groot ongeveer 3 1/2 mergen, belent oost
den hoogen Maesdijck, west en zuid den W.Ed. Heer van Poederoijen, noord
de Veersteegh, aan Jacobus Verzijl. Actum 25-3-1712.

[scan 102, f.97]
Coram Corstiaen Bijl en Hendrick Hoeck, schepenen.
Dhr. en Mr. Adriaen Vloots, advocaet tot 's Hertogenbosch, voor zichzelf en
als gemachtigde van dhr. Guilliam Polen, won. tot Eijndthoven, en dhr. en Mr.
Gerard van Zantfort, en de juffrouwen Ulanda en Maria Catharina Vloots, en
vrouwe Johanna van Zutphen, wed. van den reytmeijster Otto qq., heeft uit
krachte van overgifte van vrijwillige coop door den procureur Johan Goris,
gemachtigde van za. Daniel Boons, gewesen notaris etc., en van juffr.
Cornelia van IJsendoorn a Blois dese nogh in leven sijnde, gewesene 
echtelieden, gepasseerd 22-11-1708, aangevanen en in possessie genomen:
-huijs en hoff
-item 4 mergen 2 hond land op het Clooster, tegenwoordig weijlandt
-item 3 mergen 5 hond achter de kerck mede weijlandt.
-nogh het huijs Metz en het huijs en den boomgaert daer naast aangelegen,
samen ongeveer 7 hond
-nog 1 mergen boomgaert daar naast aangelegen.
-nog 3 1/2 hondt genaamd den Haesacker
-2 mergen bosch in het leegh Poederoijen
-4 mergen 4 hondt weijland aan den ouden molen
lest gepossideert bij welgemelte juffr. van IJsendoorn, wed. Boons.
Gedaan: 16-9-1710.
Getekend: Cornelis Verwilligen, schout, Corstijaen Bijl, Hendrick Hoeck,



G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 102, f.97 en scan 103, f.97v]
Schepenen Jan Mattheussen en Hendrick Hoeck.
Omdat uit naam van dhr. Jan Lambert Chenel insinuatie aan den scholt
Cornelis Verwilligen, comparant in desen, is gedaan, waarin Chenel de voorn.
schout tracht te laste te leggen vermits er geenen buermeester was, om sorge
te draegen voor het maecken der gemeene landts dijcken, als anders, en
omdat sulx de comparant niet en raeckt, maar wel eenen buurmeester, en
omdat gemelde heer Chenel hadde aangesteld tot buurmeester Jasper Wouterse
van Zelem, dewelke sijn Ed. om gelt daar voor te genieten wederom ontslagen
heeft, het geene zaken zijn die niet en passen, waardoor een landt in ruine
soude geraecken, zo is het dat voorn. Verwilligen daartegen protesteert.
Gedaan: 10-8-1711.
Getekend: Jan Mattheussen, Hendrick Hoeck.

[scan 103, f.97v]
Schepenen Jan Matteussen en Corstiaen Bijl.
Barbara van Rees machtigt den procureur Johan Goris.  Gedaan: 28-10-1711.
Getekend: Jan Matteussen, Corst Bijl.

[scan 103, f.97v]
Coram scholtus en schepenen Jan Mattheusse Groenevelt en Hendrick Hoeck.
Den Hoogh Ed. Welgeb.Heer Egbert Alexander Rengers, Heere van Sleeburgh en
tot Westdorp etc. en heeft na geobtineert octroij van den stadthouder van de
leenen des vorstendoms Gelre en graeffschap Zutphen, ten overstaan van 
mannen van Leen p[ 4-5-1711 gepasseert, aanspraak gedaan op de goederen
van Johan Lambert Chenel tot Poederoijen, rentmeester van de Geestelijke
goederen inden lande van Overmaese etc. en voorzover nodig in de goederen
van sijne huijsvrouwe Hester Bussij de Rabutin. Gedaan: 12-12-1711.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Mattheussen Groenevelt, Hendrick Hoeck.

[scan 103, f.97v+98]
Schepenen Jan Mattheusse Groenevelt en Hendrick Hoeck.
Den Hoogh Ed. Welgeb.Heer Egbert Alexander Rengers, Heere van Sleeburgh en
tot Westdorp, machtigt den procureur Daniel van Lande. Gedaan: 12-12-1711.
Getekend: Jan Mattheusse Groenevelt en Hendrick Hoeck.

[scan 103, f.98]
Schepenen Jan Mattheussen Groenevelt en Hendrick Hoeck.
Den procureur Daniel van Lande als gemachtigde heeft bestoirt alle aanspraken,
coopen en rechtsvorderingen. Gedaan: 12-12-1711.

[scan 103, f.98]
Den selven van Lande, wegens dhr. drossaert Peter Schoock ad idem.
Actum als vooren.
Getekend: Jan Mattheusse Groenevelt, Hendrick Hoeck.

[scan 103, f.98]
Schout Cornelis Verwilligen, Jan Matteusse en Corstiaen Bijl, schepenen.
Dhr. David Ten Hove, momber van de provincie van Gelderlandt, voor zichzelf
en als gemachtigde van vrouwe Susanna Kromhuisen, wed. Lunnerhuise, met
consent van dhr. stadtholder van deleenen ter presentie van dhr. leengriffier
dd.1-2-1712, heeft aanspraak gedaan op de procedure die dhr. Egbert Alexander
Rengers, Heere van Westdorp, heeft gemaakt en verkregen op het recht dat dhr.
Johan Lambert Chenel heeft aan de heerlijkheid tot Poederoijen, leenroerig
aan dese landtschap, en ook op alle allodiale goederen. En dit uit kracht
van 2 sententien van den Hove provinciael dd.27-7-1709 condemnatoir tegens
welgemelte heere Rengers, heere van Westdorp, tot betaling van 34000



gulden met de renten en costen. Gedaan: 5-2-1712.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteussen, Corst Bijl.

[scan 103, f.98]
Coram scholtus en schepenen Jan Matteussen en Hendrick Hoeck.
Den rentmr. en secretaris Jacob Elsevier, schepen Peter de Roock, en
doctor Diderick Schoock, doen aanspraak op de goederen van dhr. borgemeester
Peter Schoock, en speciaal op het recht dat den selven heer Schoock op de
heerlijkheid en goederen van Poederoijen sprekende heeft. Gedaan: 12-3-1712.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteussen, Hendrick Hoeck.

[scan 104, f.98v]
Coram schepenen Hendrick Leendertse Hoeck en Jan Teunisse Snoeck, als bij 
het gericht als aangestelde noot-schepen voor 't vermaenen van 't vonnis
off coopvordering.
Compareerde den procureur Frank Schaij, gemachtigde van dhr. Jan Lambert Chenel,
verwinhebber der vrije heerlijkheid Poederoijen, en protesteert tegen zodanige
onderneeminge en het beleggen van de gerichtsdagh als den schout tegens huijden
heeft laten afkondigen, en nu daarmede tragt voort te gaan met de oude
schepenen door den heere Chenel affgeset. Temeer dewijl de nieuw aangestelde
schepenen door den schout in eedt sijn opgenoomen en vervolgens voor schepenen
behoorde te werden erkent. Refereert verder tot zijn vorige protestatie.
Gedaan: 16-3-1712. Getekend: + het merk van Hendrick Leendertse Hoeck,
G. van den Berghe, subst. secretaris, + het merk van Jan Teunisse Snoeck.

[scan 104, f.98v]
Schout Cornelis Verwilligen en 
schepenen Dirck Cornelisse en Hendrick Leenderse Hoeck.
Vrouwe Hester Bussy de Rabutijn, wed. van dhr. Jan Lambert Chenel doet
aanspraak op de goederen van deze heerlijkheid zoals in zijn leven door
dhr. Chenel voorn. is bezeten. Het is nu vervallen op desselfs onmundige
nagelaten dochtertje joffr. Elisabeth Cornelia Etserda Chenel. Zij wil
hieraan verhalen zodanig achterwesen als gemelde heer Jan Lambert Chenel
wegens eigendom van 4 obligatien van ieder 3000 gulden tot laste van de
generaliteijt dd.30-10-1704, belegt aan de voorn. vrouwe Hester Bussij de
Rabutijn voor notaris en getuigen binnen de stad Utrecht op 26-2-1705
aan haar getransporteerd. Verder ook voor hetgene zij uit kracht van
huwelijkse voorwaarden dd.5-2-1709 voor notaris Cornelis den Haen in
's Gravenhage gepasseerd is competerende. Gedaan: 26-8-1712.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Dierck Cornelissen, + het merk van
Hendrick Leendertse Hoeck, G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 104, f.99]
Coram schout Cornelis Verwilligen en Dirck Cornelisse
en Hendrick Leendertse Hoeck, schepenen.
Vrouwe Catarina Bussij de Stolsenbergh, als gemachtigde van haar moeder
vrouwe Elisabet Roeffs, wed. Bussij, en doet aanspraak op de goederen
van deze heerlijkheid zoals bezeten is geweest bij za. dhr. Jan Lambert Chenel,
en nu is vervallen op desselfs onmundige nagelaten dochterje joffr. 
Elisabet Cornelia Etserda Chenel, om daaraan zodanig achterwesen te verhalen als
gemelde weduwe Bussij uit krachte van apostel op requeste aan den Rade van
Staeten der Vereenigde Nederlanden dd.25-7-1712, en opgevolgde consignatie
der obligatien tot laste van de Generaliteijt voor de borghtochte van
Jan Lambert Chenel van 3-8-1712. Gedaan: 26-8-1712.
Getekend: Cornelis Verwilligen, Dierck Cornelissen, + het merk van
Hendrick Leendertse Hoeck, G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 104, f.99 en scan 105, f.99v]
Schepenen Corstiaen Bijl en Hendrick Hoeck.



Jan Tonisse Snoeck, out borgemeester, out in de 60 jaren, Gijsbert
Gijsbertsen van Emmenes, out ver in de 70 jaren, Johannes Artse, out
in de 60 jaren, Jan van den Bosch, out ontrent 58 jaren, Claes Petersen,
out 41 jaren, en Jacob Janssen Riemer, out in de 50 jaren, en Gijsbert
Cornelissen Vinck, mede in de 50 jaren out, alle inwoonderen, ingesetenen
en meest inboorlingen deser vrije heerlijkheid. Op verzoek van Cornelis
Verwilligen, scholtus, en Jan Matteussen en Hendrick Leendertse, schepenen
alhier, verklaren zij dat zo lang het haer lieden geheugt, zij noijt hebben
gesien of van ijmandt hooren seggen, dat oijt of oijt door eenige heeren
van Poederoijen in haeren tijt schepenen souden sijn aff off aengestelt
geweest. Als nae datter een der selver was coomen te sterve off op een ander
plaets buijten de heerlijkheijt gingh woonen, maar dat die als mede de
heemraeden eens aangestelt sijnde, in die functie altoos haer leven lanch
geduerende sijn verbleven. Dit hebben zij onder eede verklaard.
Gedaan: 23-11-1712. Getekend: Corstiaen Bijl en Hendrick Hoeck, schepenen,

[scan 105, f.99v]
Jan Matteussen en Hendrick Leendertsen machtigen dhr. Moliaert junior
der beijde rechten doctor en advocaet voor den WelEd. Hove van Gelderlandt,
om hen te vertegenwoordigen in de zake tegen joffr. Hester Bussij de
Rabutijn, douariere van za. Jan Lambert Chenel qq. Gedaan: 24-11-1712.
Getekend: Corstiaen Bijl en Hendrick Hoeck.

[scan 105, f.99v]
Omdat er questie is ontstaen onder de erfg. van Dirck Pieterssen, is er
door goede vrienden genoteerd het geen nog ongedeijlt is.
-eerst is Wilm van Rijswijck, als man van Dirske Peters, voor zijn 1/3 part
met Cornelis Dirxse geaccordeert voor het gereed en ongereed vrij geld 
de som van 18 gulden, en 1/3 part van het huijs en 1/3 part van 1 hond land.
-den voorn. van Rijswijck is geaccordeert met sijn swager Aert Dircksen dat
hij aan hem moet uitkeren de som van 12 gulden 10 stuivers, en Aert Dircksen
moet uitkeren aan sijnen broeder Cornelis Dircksen de som van 13 gulden.
-dan houdt Cornelis Dircksen zijn broeders part in het huis, en Aert
Dircksen houdt het hont land. Dit accoord getekend met onse oomen
en goede vrinden. Gedaan: 14-12-1712.
Getekend: Cornelis Verwilligen, schout, Willem Jacobsen, + het merk van
Aert Dirxse, Corst Bijl, + het merk van Cornelis Dirxse, Jan Peters Cros,
Wouter van Horen.

[scan 105, f.100]
Schepenen Jan Mattheusse en Corstiaen Bijl.
Daniel van Lande, voor zichzelf en als gemachtigde, bestoirt alle
aanspraken om niet te bejaren of te bedagen.
Den rentmr. Gijsbert van den Berghe ad idem.
Den scholtus Cornelis Verwilligen ad idem.
Gedaan: 16-12-1712. Getekend: Jan Matteussen, Corstiaen Bijl.

[scan 105, f.100 en scan 106, f.100v]
Interrogatie op verzoek van Cornelis Verwilligen, schout alhier, van
Arien van der Sluijs, Jan Bock, Willem Artze en Jan Peterse.
-allen zijn van competenten ouderdom.
-verklaren dat op 24-10-1705 ten huize van Cornelis Verwilligen, scholtus
alhier, gekomen is een Engelse officier genaemt Charles Areskin, en
Jan Lambert Chenel. Dat zij 5 of 6 engelse soldaeten met snaphaenen met
geweld de kast hebben willen openen waarin het signaat berust ten huize van
genoemde schout, en dat zij de chartres en papieren met geweld hebben 
willen meenemen. Zij hebben de schoutin met voeten geschopt omdat zij het
opnenen in absentie van haar man wilde beletten. Zij hebben de papieren
die boven op de signaat kast lagen meegenomen.



-dat op 26  oktober het gerecht is vergaderd op verzoek van Jan Lambert
Chenel, waarbij door advocaeten Nuijssenburgh en van Loenen en door den
procureur Lande, gepleit is voor de schout. Hierbij waren voorn. Chenel
en officier met eenige Engelsche soldaeten present. Zij hadden Daniel Boons
bij zich die door Ariskin en Chenel als secretaris was aangesteld.
-Arisken en Chenel zijn vertrokken, maar de Engelse soldaten met haere
snaphaenen bleven achter en hebben de gansche nacht door de vrijdom van
het huis belet, en bedreigden de schout en schoutin. Zij zijn hier eenige
daegen en nachten aen malckanderen gebleven.
Coram Corstiaen Bijl en Hendrick Corstense Hoeck.
Voorsz. getuigen verklaren onder eede bovenstaande waar en waarachtig te wesen.
Gedaan: 23-12-1712. Getekend: Corstiaen Bijl, Hendrick Corsten Hoeck.

Coram Jan Matteussen Groenevelt, en Hendrick Hoeck, schepenen.
Compareerde Cornelis Verwilligen, schout, en machtigt Corstiaen Bijl onse
mede schepen, om zijn functie in voorvallende gelegentheden waar te nemen.
Gedaan: 29-1-1713. Getekend: Jan Matteussen Groenevelt, Hendrick Hoeck.

[scan 106, f.101]
Corstiaen Bijl en Hendrick Corstense Hoeck, schepenen, en de laatste mede
nevens Claes Peterse, leenmannen alhier.
Dhr. Jacobus Chenel, als gemachtigde van dhr. Fredrick Chenel, rector der
Latijnsce schoolen binnen der stadt Maestricht en contra-rolleur van de
Geestelijcke goederen in de drie landen van Overmase, partagie van haar
Hoogh Mogenden in gevolgde van de procuratie voor Notaris en getuigen binnen
Maestricht dd.29 november des afgelopene jaars gepasseert, en verleijt op
den heere comparant en certificaet der Heeren Borgemeesteren en geswoore
raden onder de signature van een der selve secretarissen Hendrick Thisius,
en stadts zegel van Maestricht den eersten
[pagina is verder onbeschreven]

[scan 107, f.101v]
Dhr. Jacob Chenel, als gemachtigde van sijn WelEd. vaeder Fredrick Chenel,
erfg. ab intestato van zijn overleden zoon Jan Lambert Chenel, in leven
verwinhebber deser vrije Heerlijckheijt en Goederen van Poederoijen, verzoekt
aan ons schout Cornelis Verwilligen, den borgemr. Arien Versluijs, en 
schepenen Jan Matteusse Groenevelt, Corstiaen Bijl, Hendrick Corstense Hoeck,
en Hendrick Leendertse Hoeck, om in de gerichtskamer te compareren, also sijn
Ed. iets aan die van de regeringe hadde voor te draegen. Hierop is geproduceerd,
vertoont en is onse substituijt secretaris verzocht voor te leesen den
leenbrieff wegens de verwinhebbende possessie op de voorss. Heerlijckheijt en
Goederen, waarbij bleek dat gemelde heer Jacob Chenel, in name sijns vaders
voorss. bij het vorstendoms Gelre en Graeffschap Zutphen op 3-3-1713 beleend
was en daarvan huld en eed gedaan had. Daarop hebben wij besloten sijn Ed.
in die qualiteijt te erkennen, met versoeck dat sijn Ed. ons bij onse
voorrechten en privilegien sal laeten blijven. Vervolgens zijn voor het 
opvullen van de vacante schepen plaatsen door onse schout en officier
genomineert Willem Groenevelt en Arien Versluijs, die daarop met toestemming
van gemelde heer Chenel qq. de eed hebben afgelegd. Gedaan: 6-3-1713.
Getekend: Jacob Chenel, Cornelis Verwilligen, Jan Matteussen, Corstiaen Bijl,
Hendrick Corstense Hoeck, + het merk van Hendrick Leendertse Hoeck,
G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 107, f.102]
Schout Verwilligen en Jan Mattheussen Groenevelt, Corstiaen Bijl, Hendrick
Corstense Hoeck, en Hendrick Leendertse Hoeck, schepenen.
Compareerden Willem Groenevelt en Arien Versluijs, die heden tot schepen
gekozen zijn, en de laatste mede tot kerkmeester, en leggen de eed af.
Gedaan: 6-3-1713. Getekend: Cornelis Verwilligen, Jan Matteussen,



Corstiaen Bijl, Hendrick Corsten Hoeck, + het merk van Hendrick Leendertse
Hoeck, G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 107, f.102 en scan 108, f.102v]
Coram schout Cornelis Verwilligen, en schepenen Jan Mattheussen Groenevelt,
Corstiaen Bijl, Hendrick Corstense Hoeck, Hendrick Leendertse Hoeck, Willem
Groenevelt en Arien Versluijs, de genoemde Verwilligen en Hendrick
Corstense Hoeck mede als leenmannen van Poederoijen, bij absentie van
hooffse leenmannen.
Compareerde dhr. Jacob Chenel, uit kracht van een procuratie door zijn vader
dhr. Fredrick Chenel, rector der Latijnse schoolen tot Maestricht etc., voor
notaris Petrus Strouven dd.29-11-1712, en van certificaet en legalisatie
van borgemeesteren en geswooren raeden, getekend door secretaris Henrick
Thisius en signature van de gemelde stadt Maestricht op 1-12-1712,
en mede voor Mr. Johan Bapt. van Brienen, Cornelis Koekaerts, en Mr. Matth.
Franciscus van Eijsden, respectieve leenmannen van den leenhove van
Valckenburgh, partage dd.8-2-1713 voor zijnen vader als erfg. ab intestato
van des comparants overledene broeder Jan Lambert Chenel, in leven
verwinhebbende Heer van Poederoijen, waarop de selve goederen op hem
comparant zijn gepasseert. Daarop is hij bij het Vorstendomb Gelre en
Graefschap Zutphen beleend geworden, waarvan ons den leenbrief is voorgelesen.
Waarop comparant uit krachte van dien heeft gecontinueert in den eijgendom
en 't besit van alle de leengoederen en allodiale goederen zials door
dhr. Jan Lambert Chenel metter doodt ontruimt is.
Daarop heeft dhr. comp[arant gelast aan de dienders de 4 paarden die in de
stal aan 't huis bevonden sijn daar uit te halen, en na het huis van den
schout te brengen. Verder hebben wij op verzoek van dhr. Jacob Chenel qq.
toegezegeld de voorkamer aan de linkerhand, en het cabinet staande in de
voorkamer van't huijs aan de rechterhandt van den inganck, en hebben vorders
doen inventariseren de verdere gereede goederen in de voorss. huijse bevonden.
Gedaan: 6-3-1713.
Getekend: Jacob Chenel, Cornelis Verwilligen, schout, Jan Matteussen,
Corstiaen Bijl, Hendrick Corsten Hoeck, + het merk van Hendrick
Leendertse Hoeck, G. van den Berghe, Willem Groenevelt, Arien Versluijs

[scan 108, f.102v+103]
Copia.
Ick Hendrick van Essen, eersten raedt ende stadthouder van de leenen des
Vorstendombs Gelre ende Graeffschap Zutphen, doe condt, dat voor mij en
mannen van leen hiernae genoemt erscheenen is:
Jacob Chenel, als gemachtigde van zijn vader Fredrick Chenel, rector der
Latijnse schoolen binnen Maestricht, volgens volmacht gepasseerd voor Mr. Jan
Bapt. van Brienen, Cornelius Koekaerts en Mr. Matth. Franciscus van Eijsden,
respective leenmannen van den leenhove van Valckenburgh; portage van haer
Hoog Mog. bij gebreck van Gelderse leenmannen den 8-2-1713 gepasseert;
heeft te leen ontfangen het verwinnende possessie met alle
gevolgen en aankleven van dien, van dat huis en heerlijkheid Poederoijen etc.
met een pondt goet gelts te verhergewaeden, zoals comparant door dode sijns
soons Johan Lambert Chenel aangekomen is. Gedaan in aanwezigheid van mannen
van leen Johan Verbeeck en Jelis van de Wal.
Gedaan: 3-3-1713 te Arnhem
Getekend: Engelb. opten Noorth.

[scan 108, f.103]
Copia.
Dhr. Fredrick Chenel, rector van de latijnse schoolen deser stadt etc., 
machtigt zijn zoon dhr. Jacobus Chenel.
Gedaan voor notaris Petrus Strouven te Maastricht op 29-11-1712 
ter presentie van Johan Fredrick Tileman, organist van de Lutherse kercke,



en Reinardus Ariaen van Guroeij, soldaet van't regiment van Els van de
compagnie van Capitijn Chelaer
Op de andere zijde stondt:
Borgemeester en geswooren raden der stadt Maastrigt certificeren dat 
Petrus Strouven notaris binnen deze stad is, en dat zijn acten van
waarde moeten worden gehouden. Gedaan: 1-12-1712.
Getekend: Henr. Thisius.

[scan 109, f.103v is leeg]

[scan 109, f.104 en scan 110, f.104v+105]
Inventaris van de gerede goederen en effecten nagelaten metter doodt
bij dhr. Jan Lambert Chenel, in leven verwinhebber der heerlijkheidsgoederen
van Poederoijen, zoals bevonden in den huijse van dese heerlijkheid,
en is opgesteld door dhr. Jacob Chenel als gemachtigde van zijn heer vader
Fredrick Chenel, die erfg. ab intestato is van voorn. heer Jan Lambert Chenel.
Getekend door schout en schepenen Jan Matteussen Groenevelt, Corstiaen Bijl,
Hendrick Corstense Hoeck, Willem Groenevelt, Arien Versluijs.

Dan volgt de inventaris kamer voor kamer, hierin komen o.a. deze namen
en zaken voor:
-het afbeeldsel van 't oud casteel van Poederoijen
-een ledekant met sijne onderslaegen dhr. Schoock competerende.
-een bedt met een oirkussen en een witte gestreepte deecken, 
 joffr. IJsendoorn competerende
Gedaan: 6-3-1713
Getekend: Jacob Chenel als gemachtigde, Cornelis Verwilligen, Jan Matteussen,
Corstiaen Bijl, Hendrick Hoeck, Willem Groenevelt, Arien Versluijs,
G. van den Berghe.

[scan 111, f.105v+106, en scan 112, f.106v]
Jan Matteussen Groenevelt, Hendrick Corstense Hoeck, Corstiaen Bijl,
schepen en gesubstitueerde schout, en Hendrick Leendertse Hoeck,
Willem Groenevelt en Arien Versluijs, schepenen.
Dhr. Jacob Chenel, gemachtigde van zijn vader dhr. Fredrick Chenel,
erfgenaam ab intestato van zijn overleden zoon Jan Lambert Chenel,
toont nogmaals de leenbrief, en wil behouden de possessie van het huis
en de heerlijkheid. Daarop zijn wij met gemelde heer Jacob Chenel naar het
huis gegaan om te zien of de toegezegelde caemer en cabinet nog in die forme
verzegelt waren, zoals die op den 6e deses op verzoek van dhr. Chenel waren
verzegeld. Gekomen zijnde aan het huis, hebben wij de deur en vensters toe
gevonden. Er is diverse malen aangeklopt, in bijzijn van het gericht en
2 ambtsdienaren. Binnen bevonden zich Hendrick Houtersen, knecht, en Anneke
Dirxse, dienstmeijt van Hester Bussij, waarbij mede was gekomen vrouw
Stolsenbergh, suster van de voorn. Hester Bussij, met haar meijt. In plaats
van de deur te openen hebben zij veele bespottelijke en calamuieuse woorden
uitgebraakt. Daarop is door de dienaren en van de vensters geopend waarna
bleek dat alle deuren op slot en vergrendeld waren. Dhr. Chenel heeft
verschijde maelen gezegd dat hij daar quam in sijne qualiteijt en vertoonde
zijn leenbrief, die gemelte vrouwe Stolsenbergh seijde haer niet aan te gaan.
Uiteindelijk verzocht sijn Ed. dat hij Hendrick Houtessen uit het huis
zou gaan die dit weigerde, daarop ook vrouwe Stolsenbergh hetzelfde vroeg.
Zij bejegende hem met vele cocquante en jocquerende scheltwoorden. 
Daarop krijgen de dienaars order om de knecht en vrouwe Stolsenbergh
naar buiten te brengen.
Gedaan 11-3-1713 te Poederoijen.
Getekend: Jan Matteussen Groenevelt, president schepen, Hendrick Corstense
Hoeck, Corstiaen Bijl, schepen, Willem Groenevelt, schepen, Arien Versluijs,
+ het merk van Hendrick Leendertse Hoeck, 



G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 112, f.107]
Coram dijckheemraeden Jan Tijssen Bock en Jan Teunisse Snoeck.
Compareerden Cornelis Verwilligen, scholtus, Jan Matteusse Groenevelt,
Willem Groenevelt, Arien Versluijs, Hendrick Hoeck, Corstiaen Bijl,
schepenen, en Gijsbert van den Berghe, subst. secretaris alhier,
machtigen de heeren Alexander en N. Moliaert, advocaeten voor den WelEd.
Hove Provintiael van Gelderlandt. Dit speciaal om te defenderen ende ageren
contra Hester Bussij, en Catarina Bussi, vrouwe van Stolsenbergh, wegens
citatie tegen hen op 1-5-1713.
Gedaan: 26-4-1713. 
Getekend: Jan Tijssen Bock, + het merk van Jan Teunisse Snoeck, D. van Lande.

[scan 112, f.107 en scan 113, f.107v]
In collegio.
Compareerde Cornelis Verwilligen, scholtus, en Corstiaen Bijl en Hendrick
Corsten Hoeck, schepenen. De eerste comparant stelt tot borge 3 mergen weiland
genaamd de Karskamp, de tweede comparant 2 1/2 mergen weiland genaamd de
Kievitsheuvel, de derde comparant 5 hond bosch op de heuveltjens, ten
behoeve van Hester Bussi en Catarina Bussi, vrouw van Stolsenbergh. Zij hadden
de 3 comparanten geciteerd, en ook nog Jan Matteussen, en Willem Groenevelt,
Arien Leendertse Versluijs, en den gesubst. secretaris Gijsbert van den Berghe
en dhr. Jacob Chenel. De zaak zal dienen op 1-5-1713.
Gedaan: 26-4-1713.
Getekend: Jan Matteussen Groenevelt, Corstiaen Bijl, Hendrick Corstense Hoeck,
Arien Versluijs, Willem Groenevelt, + het merk van Hendrick Leendertsen
Hoeck, G. van den Berghe.

[scan 113, f.107v]
Schepenen Jan Mattheusse Groenevelt en Hendrick Hoeck.
Johannes Olivier, schoolmeester tot Loevensteijn, verklaart op verzoek van
dhr. Jacob Chenel, dat de geboden van za. dhr. Johan Lambert Chenel met
juffr. Hester Bussi alhier op Poederoijen door hem gepubliceerd zijn
geweest in juli 1708 voor de kerk alleen door ordre van dhr. Jan Lambert
Chenel, in leven possesseur van de heerlijkheid Poederoijen, omdat het van
de predikanten die de vacante plaetse van Poederoijen waarnamen verboden was.
Gedaan: 25-3-1713.
Getekend: Jan Matteussen Groenevelt, Hendrick Hoeck, Johannes Olivier.

[scan 113, f.107v]
Schout Cornelis Verwilligen en schepenen Hendrick Hoeck en Hendrick Leendertsse.
Juffr. Johanna Jonolijn, als erfg. van haar vader Jonolijn, doet aanspraak
op de goederen van za. dhr. Johan Lambert Chenel, verwinhebber der
heerlijkheids goederen. Gedaan: 12-7-1713.
Getekend: Cornelis Verwilligen, schout, Hendrick Hoeck, + het merk van
Hendrick Leendertse.

[scan 113, f.107v]
Coram subst. schout en Jan Mattheusse Groenevelt en 
Hendrick Corstense Hoeck, schepenen.
Cornelis Verwilligen, schout, doet aanspraak op de goederen van Do. David 
Potgieter, predicant alhier. Gedaan: 11-10-1713.
Getekend: Corstiaen Bijl, Jan Matteusen, Hendrick Hoeck.

[scan 113, f.107v]
Jan Matteussen en Wilm Groenevelt, schepenen.
Augustijn Joppen, geeft de som van 130 gulden in bewaring bij onze secretaris,
voor betaling van het veer tot Poederoijen om alle kosten te voorkomen.



Gedaan: 25-9-1713.
Getekend: Jan Matteusse, Willem Groevevelt.

[scan 113, f.108]
Coram collegio.
Dhr. Diderick Schoock, richter der stadt Zaltbommel, heeft die van den
gerichte geremonstreert hoe door dode van desselfs vader dhr. borgemeester
Peter Schoock, het erff drost en erff secretaris ampt deser vrije heerlijkheid
op comparant was gedevolveert, uit kracht van de commisie bij den heer van
Poederoijen dd. 16/26-6-1679. Verzoekt derhalve van de voorn. functien
possessie te nemen en wenst de eed af te leggen. Het gerecht erkent zijn
aanspraak waarop hij de eed aflegt. Gedaan: 18-10-1713.
Getekend: Cornelis Verwilligen als schout, Jan Matteusse Groenevelt,
+ het merk van Hendrick Leendertse Hoeck, G. van den Berghe, Willem Groenevelt,
Arien Versluijs, Claes Peterse.

[scan 113, f.108]
Coram collegio.
Dhr. Diderick Schoock, J.U.D. etc., machtigt den scholtus Cornelis Verwilligen
en den rentmeester Gijsbert van den Berghe om in zijn absentie het voornoemde
secretariaar waar te nemen. Gedaan: 18-10-1713.
Getekend: Jan Mattheusse Groenevelt, + het merk van Hendrick Leendertse Hoeck,
G. van den Berghe, Willem Groenevelt, Arien Versluijs, Claes Peterse.

[scan 113, f.108]
In collegio ut supra.
Dhr. Diderick Schook, J.U.D., drossaert alhier, machtigt Daniel van Landen.
Gedaan: 18-10-1713.

[scan 113, f.108]
In collegio ut supra.
Daniel van Landen, als gemachtigde, bestoirt alle rechtsvorderingen om niet
te bejaren of te bedagen. Gedaan: 18-10-1713.

[scan 114, f.108v]
[copie] aan den Ed. en W. gerichte van Poederoijen.
Remonstreert Jacobus Chenel, als gemachtigde van zijn vader Frederick Chenel
die universele erfg. is van zijn zoon Jan Lambert Chenel, als possesseur
of verwinhouden dezer heerlijkheid, hoe dat de gepretendeerde weduwe van
voornoemde Jan Lambert Chenel hem over het possessie nemen van het verwin
deser heerlijkheid heeft geciteerd aan het provinciale hof. Daar is de zaak
bepleit en hangt nog ongedecideert. Geen van beide zijden wil de debiteuren
voldoen, zoals nog onlangs Augustijn Joppe ter zake van verschuldigde 
veerpacht 130 gulden heeft geconsigneert. En nademaal de dijcken specterende
tot de heerlijkheid zijn in zeer slechten staat door geldgebrek. 
De suppliant verzoekt den scholtus als neutrale persoon toestemming geven de
penningen te lichten en te gebruiken tot het maken der dijcken.
Was getekend: Jacob Chenel.
Ingevolge van het genoemde verzoek krijgt schout Cornelis Verwilligen
toestemming de gelibelleerde penningen te lichten en aan te leggen tot het
maken der nodige reparatie der heerlijkheids dijcken.
Gedaan: 18-10-1713. Getekend: G. van den Berghe, subst. secretaris.

[scan 114, f.109 is leeg]

[scan 115, f.109v en 110 zijn leeg]

[scan 116, f.110v en binnenzijde kaft zijn leeg]
[scan 117, kaft achterzijde is leeg]
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