Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te
Helmond, toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4483, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren
van de Tafel van de H. Geest, over de periode 1613 - 1618
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.
folio 1. tot folio 4 verso ontbreekt.

folio 5.
Derfgenaemen Jan op Hoeschot gelde sjaers XVIII vaten roggen ende heeft betaelt 96 ende tgenen daer nae ontf.
16/16 ontfangen op rekening bijde voorgaende Heijle Geestmr. enden.nu in desen oock ontf. op rekeninge van
doefhourt vande erffenisse vercocht.
XXII gl. V ½ st.
Item verhuert bij vonnis en recht het voorsch. erffenisse van Jan op Hoeschot welck erfenis vander buerder
gehuert heevt voor XVIII vaten corens voer een jaer hueringe Sijmon Corstens opt Hout coemt alsoe ontfangen
XVIII gl. vaten
Noch ontfangen van Hout vande erffenisse gecocht naderhant boven den wijncoop ende costen van recht
volgende die sedulle daer van sijnde.
XXXII st.
Die kijnderen Wouter van Roij Hendrick Wouters Aelken mandemakers ende Dirck Janssen de cremer gelden
sjaers VI vaeten roggen ende ontfangen op rekenen in rogge
III mud vier vaten
Ende in gelde
vier gl. IX st.
Huijbert Reijnders gelt sjaersVI vaten roggen ende heft betaelt in gelde lichtmisse 1605 ende op 1606 betaelt aen
Daniel Vervlaesen ½ st. ende nu in desen ontfangen.
vier gl. VIII st.
Derfgenamen Jan de Snijder gelden sjaers 1 mud roggen ende hebben betaelt 1603 ende nu alhier ontf. van
Andries van Horck vande jaren 1604, 5, 6, 7 ende 1608 een jaer hen quijtgescouwen also betaelt 1609 voer het
bedorven jaer coemt ontf. van Driessen.
VIII gl.
folio 5 verso.
Ende ontfangen voor deene helft Wilmen van Nauwen voor de jaren van 1604 tot 1607 waer van om godswille
hem quitgescouwen sijn ettelijcke pachten hier voor in alles ontfange. IX gl. XI st. II oirt
Thomas Jochems ende Henrick Wouters van Tongelren gelden sjaers VI vaten roggen ende hebben betaelt 1612,
13, 14, 15 en van dese een jaer quitgescouwen coemt also hier voor ontfangen in gelde.
VI gl. X st.
Dererfgenamen Jan van Cranenbroeck gelden sjaers VII vaten waer van voergaende is betaelt bij Peter Martens
1604 Gijsbert Willems 1603 ende Peter van Cranenbroeck 1602 ende Jan vanden Berge 99 ende nu ontfangen in
dese van Jan van Berge V vaten roggen voer V jaren van 1600, 1, 2, 3 ende 1604 ende Peter Martens heeft
betaelt 1605, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ende 1612 ende Peter van Cranenbroeck met Gijsbert Willems hebben betaelt
1604, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ende 1614 ende quitgescouwen door den leger vanden hertoch ende Geusen
leger voor hagelslach ende brant also hier voor ontf. van Peter Martens sjaers 4 vaten. XII gl.
Peter van Cranenbroeck ende Gijsbert Willems voor II vaten.
VII gl.
Van Jan vanden Berge voor 1 vaten.
II gl. X st.
Huijbert Claessen ende Catharina Jan Aertssen gelden tsamen 1 mud roggen.
folio 6.
Ende hebben betaelt voorgaenden Huijbert 1608 en 1609 den halven pacht aen Catharina 1609 ende nu
ontfangen in desen desen halven pacht ende voorts betaelt 1610, 11, 12, 13, 14 ende 1615 en 2 pachten weten
1616 ende 1617 hen voert getekent door hagelslach doer legers ende andersint ende coemt voor dese jaren ontf.
in gelden.
XXII gl. XV st.
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Denijs van Gerwen cum suis gelden sjaers XVIII ½ vaten rogge Denis voorsch. X vaten ende die weduwe
Laureijns Gielen Rutten 4 vaten ende die IIII ½ vaten van Wouter Smits blijven onbetaelt ende is alhier
ontfangen op rekeninge.
XVI gl.
Stiphout.
Die weduwe Henrick Deelis heft sjaers 1 mud roggen ende heft betaelt 1603 tot 1613 daer voor ontfangen II gl.
ende om dat Stiphout verlopen ende verdestrueert was haer dese jaren geliquideert ende geaccordeert voor de
somme van.
XXI gl.
Anthonis Huijberts in plaetse van jonffrou Mari van Gerwen gelt sjaers VI vaten roggen ende is geaccordeert
ende geliguideert voer voor scepenen dat hij vande jaren van 1609 tot 1614 soude van dese pacht vrij sijn om
sekere questie ende verscillengeresen ende gecomen van heer Joest van Broeckoven sijnen oom ende daer om
hier van niet ontfangen
Jr. Eusaes van Gerwen gelt sjaers 3 vaten rogge
folio 6 verso.
ende hevt betaelt 1603, 4 ende 1605 ende op het jaer 1606, 1 vat ende hem voert getekent om dat Stiphout
verlopen ende bedorven was 4 jaren als 1607, 8, 9 ende op 1610 ontfangen 1 vah coemt alsoe ontfangen in
rogge.
X vaten
Truijken Verspaget gelt sjaers 1 mud rogge ende VI vaten ende heeft betaelt 1611, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ende
1618 ende hier aff ontfangen in gelde XI gl. XVIII st. ende in rogge VII mudde ende dat bij accorden vanden
acheterstele om het bederffenis wille coemt alhier ontfangen in rogge.
VII mudde
In gelde
XI gl. XVIII st.
Mathijs de mulder gelt slaers VI vaten rogge ende heeft betaelt 1604, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ende
1616 ende van allen desen 2 jaren quijtgestouwen doer het bederffenis van Stiphout comt in gelden.
XXII gl.
Cornelis Jan Bants gelt sjaers 4 vaten roggen ende heeft betaelt 1609 in desen nihil.
Aerlen.
Meester Jan Henricx gelt sjaers 1 mud rogge ende heeft betaelt 1609, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ende 1616 ende 1
jaer quijtgescouwen voer het bedorven jaer comt hier voor ontfangen.
XXIIII gl. X st.
Beeck.
Goert Janssen van Domelen gelt sjaersXI vaten roggen
folio 7.
Ende heeft betaelt 1610, 11 ende 1612 hier aff ontfangen in rogge.
Ende in gelde ontfangen

XI vaten
X gl.

Die voerscreven Goert met Sebastiaen van Vijfeijcken gelden alnoch 1 mud rogge ende heeft Goert voersc.
voergaen betaelt 1609 ende Bastiaen 1608 ende op 1609 betaelt VI st. II ort ende nu in desen ontfange van
Goerden 1610, 11, 12 ende 1613 ende Bastiaen vande Vijfeijcken 1609, 10, 11 ende 1612 ende op 1613
ontfangen des VI st. III ort soe coemt alhier ontfangen.
XVIII gl.
Ende noch ontfangen van Dirck Bastiaens voer het derdendael van 1 mud rogge.
Ende hier mede bet. uijt gratien het jaer 1616.

III gl.

Nuenen.
Jan Cuijten ende Heesken Cuijten gelden sjaers 1 mus rogge ende hebben betaelt voergaen 1605 ende Heesken
1602 ende nu in desen betaelt bij accorde vanden achterstelle voerscreven tot hier toe 1615 ende 15 mede betaelt
hier voer ontfangen in gelden.
XXXVI gl. IIII st.
Noch ontfangen van Henrick Jan Cuijten op rekening.

XXX st.
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Heer Jan Daems nu Henrick Peters ende Jasper Peter gelden sjaers 2 mudden roggen ende hebben betaelt 1613,
14 ende 1615 hier voer ontfangen in gelde.
XXXIIII gl. XVI st.

folio 7 verso.
Henrick Gerits ende Mathijs Gerits gelden sjaers 1 mud rogge ende hebben betaelt te weten Mathijs 1603, 4, 5,
6, 7 en 1608, 1609, 1610 ontfangen hier voer 18, 17 bij accorde ende van Henricken ontfangen 1608, 9 ende
1610 daer voor ontfangen 7 gl. 4 st. ende nogh ontfangen vanden jaren 1611, 1612 ende 1613 ende 1614 soude
van desen quijtgescouwen voer het bedrorven jaer comemt hier voor ontfangen XI gl. VIII st. becoemt den
gehelen ontfanck van deesen.
XXXVII gl. IX st.
Gerwen.
Gerit Janssen vanden Veehuijs ende Jan Dirx gelden sjaers 1 mud roggen ende hebben betaelt te weten Jan
Dirxen 1607, 1608, 9, 10, 11, 12, 13 ende Gerit Janssen 1606, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ende den pacht 1606 van hij
ten achteren was becoemt desen geheelen ontfanck in gelden.
XXI gl. XV st.
Jacob Aert Leijten in plaetse van Willem Huijben gelt sjaers1 mud rogge ende heeft betaelt 1609, 10 ende
1611comt hier voor ontfangen.
3 mudde
Coll.
Derfgenamen Peter van Roesven gelden sjaers 2 mudde rogge ende hebben betaelt 1610, 11, 12, 13, 14, 15 en
1616 ende voor het bedorven jaer van 1611 ende noch geaccordeert dat hij door den quaden tijt betaelt heeft 2
mudden met 7 gl. ende het jaer van XI quijtgescouwen coemt ontfangen in rogge.
VIIII mud XI vaten
In gelde
XII gl. XV st.
folio 8.
Aert van Coll ende Henrick Dielis Leijnen gelden sjaers VI vaten garsten ende hebben betaelt 1608 voer 13
vaten van Henrick Dielis ende Aert van Coll 1606 ende nu in desen ontfanck 1607, 8, 9, 10 en 1611
auijtgescouwen door het bederff vande coren hier voor ontfangen in alles.
VII gl. X st.
Ende noch ontf. van Henrick Dielis op rekenen.
XXX st.
Derfgenamen Juth van Vaerlen gelden sjaers XVIII vaten roggen ende hebben betaelt bij accorden 1611 ende
noch 1612, 13, 14, 15 ende 1616 coemt hier voer ontf. in alles.
XXXIII gl.
Lieshout.
Truijken Verspaget gelt sjaers 1 mud rogge ende is bet. 99 in dese nithel. pro memorie
Derfgenamen Peter van Duijnhoven gelden sjaers 1 mud rogge ende was bet. 1609 ende 16 aen ons gequaten
ende gelost met die somme van 35 gl. ende V jaren achterselen daer voor ontfangen X gl. XVIII st. II ort aende
de armen alnoch gesconcken 37 st. maect te samen alhier ontfangen.
XVII gl. XV st. I ort
Peter Jan Willems gelt sjaers XIII ½ vaten roggen ende heeft betaelt 1609, 10 ende 1611 quijtgescouwen voor 1
gl. ende alnoch betaelt oock 1613 hier voer ontf.
XIII gl.
Derfgenamen Peter Thomis gelden sjaers IIII ½ vaten roggen ende hebben bet. 1608, 9. 10, 11, 12, 13, 14 ende
1615 …elf quijtgescouwen voer ergo ontf.
VII gl. X st.
folio 8 verso.
Baekel.
Willem Henricx gelt sjaers 1 mud roggen ende heeft betaelt 1611, 12, 13, 14 ende 1615 coemt hier voer
ontfangen.
XV gl.
Jan de Bercker gelt sjaers 1 mud roggen ende heeft betaelt 1611, 6 vaten ende noch 1612, 1613 ende die VI
vaten van 1611 hen quijtgescouwen coemt ontf. voer de 2 jaren.
II mudden
Wolff Franck gelt sjaers XXV vaten roggen ende hevert opten accorde gelevert ende betaelt doer sijnen laten.
XII mudden
Maes Nelis nu Lambert Henricx vanden Kerckhoff gelt sjaers 4 vaten ende heeft betaelt 1609, 10, 11, 12, 13, 14,
15 ende 1616 ende het jaer 11 quijtgescouwen coemt ontf. voor VII jaren.
VIII gl.
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De weduwe Aert Emonts gelt sjaers VI vaten roggen ende heeft betaelt 1608, 9, 10, 11, 12, 13 ende 1614 ende II
jaer ende een have quijtgescouwen coemt ontfangen.
IX gl.
Nu ter tijt Lambert Henricx aende kerck heeft betaelt 1615, 1616 coemt in gelden.

4 gl.

Peter Martens ende Thomas Aertssen gelden sjaers 2 mudden roggen ende hebben betaelt op rekening III rogge
II mudden
Ende in gelde
XIII gl. XII st.
Geerling Anthonis gelt den Heijlgen Geest
folio 9.
11 vaten rogge de welcke hij geloft heeft met 100 gl. ende sjaers altijt weeder te lossen met.100 gl. voor den
Heijlgengeest van Helmont.
Joest Lenarts nu ter tijt die weduwe Andries Joesten cum suis 7 gl. sjaers VI vaten rogge ende hebben betaelt bij
accorde 1606 tot het jare 1612 6 jaren hier voor ontfangen in gelder.
vier gl. XII st.
Ende noch ontf. voor dene helft als volcht inde naetsvolgende text van Jan Lenaerts
Het goet opten Vlickevlooijen gelt sjaers XVI vaten rogge met aff ontf. pro memoria
Jan Lenaerts ende die weduwe Dirck Lenaerts gelden sjaers XX vaten rogge ende hebben betaelt 1608 totten jare
1612 bij sekere accorde brengende sekere certificatue dat langhe jaren ledig liggende vanden dorpen verhuert
was ende dies is ondersproecken dat den halve text van Joest Lenaerts hier mede oock soude betaelt sijn 6 jaren
van 1606 tot 1612 hier voor ontfangen te samen.
XXIIII gl.
Ende noch ontfangen van Jan Lenaerts ende weduwe Dirck Lenaerts vanden jaren 1613, 14 ende 1615 in rogge.
III mudde vier vaten
Ende oock in gelde.
V gl. X st.
Die here van Dorne gelt sjaers XV vaten roggen ende is betaelt 99 pro memoria
Michiels de cuijper weduwe gelt sjaers VI vaten roggen ende heeft betaelt 1611, 12, 13 ende 1614 ende 1615
quijtgescouwen coemt ontfangen voer 3 jaren.
II gl.
Ende in boecweijt.
VII vaten
folio 9 verso.
Jan Mathijs de Bercker gelt sjaers XVIII vaten roggen ende heeft betaelt 1607, 8, 9, 10, 11 ende 1612
quitgescouwen als voer comt ontfangen voer vier jaren.
XXVII gl.
Bernaert Peters cum suis gelden sjaers 1 mudde roggen ende hebben betaelt 1606, 7, 8, 9 ende 1610 het elfse jaer
quitgescouwen ende noch betaelt 1612, 13 ende 1614 beloept tgenen hiet voer ontfangen is ter somme van.
XXXV gl. vier st.
Andries Heijnen gelt sjaers V vaten roggen ende heeft betaelt 1611, 12, 13, 14, 15 ende 1616 coemt hier voer
ontfangen in gelde.
XI gl. XVII ½ st.
Peter Robben nu ter tijt Willem Aerts gelt sjaers XII vaten roggen ende heft betaelt 1612, 13, 14, 15 ende 1616
hier van een jaer quitgescouwen coemt voer vier jaren.
XII gl.
Willem Aerts gelt alnoch VI vaten roggen ende heeft betaelt 1614 tot het jaer toe 1615 ende 15 mede betaelt
coemt ontf. in rog
vier mud duo vaten
Ende die reste voersc. Jaren quitgescouwen doer het ongebruijck des onderpanden.
Gemert.
Gent Mauwers nu Walranvens vanden Boomgaert schoutent tot Gemert gelt sjaers XII vaten roggen met noch 3
vaten roggen ende heeft betaelt vanden 3 vaten 1609 ende het jaer 1608 voergaenden ende is met os geaccordeert
doer bidden van schoutent ende scepen van Gemert doer grote armoede met XXI gl. XV st. ende hebben tselve
aen ons betaelt.
XXI gl. XV st.
Noch ontf. vanden voersech. Schoutent 2 jaren 1613 ende 1614 coemt in gelder.
XII gl.
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folio 10.
Doerne.
Jan Nauwen gelt sjaers XV vaten rogghen ende heeft betaelt 1607, 8, 9, 10, 11 ende 1612 coemt ontfangen in
gelde.
XXX gl.
Den selven Jan Nauwe gelt alnoch 6 vaten roggen ende hevt betaelt in gelde 1607, 8, 9, 10, 11 ende 1612 comt
hier voer ontfangen in gelde.
XII gl.
Den voerscreven Jan Nauwen gelt alnoch 2 mudden roggen sjaers ende heeft betaelt 1607, 8, 9, 10, 11 ende 1612
comet ontfanghen in gelde.
XLVIII gl.
Andries van Boomel ende Jan Vereijcken gelden sjaers X vaten rogge ende hebben betaelt 1610 ende 1611
coemt in gelde.
VI gl. X st.
Willem Ajuijn gelt sjaers IX vaten rogge ende heeft betaelt in gelde lichtmisse.
Den selve Willem Ajuijn gelt alnoch VI vaten roggen ende heeft betaelt lichtmisse 1607 tot 1615 bij accorde om
dat die vrouwe om godswille leefden ende ontf. voer beijde die texten.
XXIX gl. 14 st.
Michiel Slaets gelt jaerlijcx XVI vaten roggen ende hevt betaelt lichmisse 1609, 10 ende 1611 coemt hier voer
ontfangen.
XVII gl. VI st.
Henrick Aerts cum suis gelden sjaers.
folio 10 verso.
VIII vaten roggen maeckt met die voirgaende XVI vaten 2 mudden van Michiel Slaets ende hebben betaelt 1605,
1606 ende 1607 coemt hier voer ontfangen.
VI gl. III st.
Metken Faes nu Peter Dirx ende weduwe Aert Roijmans gelden sjaers 1 mud roggen ende hebben betaelt 1607
en 16 hier voer ontfangen in alles in gelden.
XXX gl.
Het goet ter IJnden.
Huijbert Goert de Louwen gelt sjaers hier inne 3 vaten 3 coppen roggen ende heeft betaelt 1610 ende 11 coemt
ontf.
VII ½ vaet
Jan de Coninck gelt sjaers VI vaten roggen ende hevet betaelt 1610,11, 12 ende 1613 coemt ontf. in rogge.
II mudden
Willem Snabben cum suis gelden sjaers 3 vaten 3 coppen roggen ende hebben betaelt 1611, 12, 13, 14 ende 1615
coemt in roggen.
XVII vaten III coppen
Marij Vreijns Verhagen gelt sjaers VIII vaten roggen ende heeft betaelt 1609, 10, 11, 12 ende 1613 ende op 14
betaelt met den 3 resteren vaten 1 vat maeckt te samen ontf.
III mudden
Die weduwe Jan Goessens gelt sjaers II ½ vaten ende heeft betaelt 1602 voirgaende ende in desen ontfangen op
rekening.
13 vaten
folio 11.
Jan Molendijcx gelt inde voersc. VII ½ mudden XI vaten roggen 1608, 9, 10, 11 ende 1612 betaelt ende betaelt
een jaer met VI vaten om dat hij blijnt is coemt ontf. in rogge.
Metken Faes gelt hier inne VII vaten roggen met Aert Roijmans ende hebben betaelt 1612, 13, 14 ende 1605
coemt ontf. in rogge.
XXVIII vaten
Henrick IJsbouts gelt hier inne XIIII vaten roggen ende heeft betaelt 1609, 10, 11 ende op 1612 ontfangen VIIII
vaten comt ontfangen.
II mud VI vaten
Ende in gelden
X gl. X st.
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Mathijs Mercelis Jongelinck gelt hier inne VII vaten roggen ende heeft betaelt 1608, 9, 10 ende 1611 daer voer
ontf. in roggen.
II mud vier vaten
Ruth Cornelis Golis gelt hier inneVII roggen ende heeft betaelt 1609, 10, 11, 12 ende 1613 ende betaelt 1 jaer
met gelde coemt ontfangen in rogge.
XXVIII vaten
Ende in gelt.
V gl. V st.
Aert Hoeben gelt hier inne 3 vaten rogge ende heeft betaelt 1608, 9, 10, 11, ende 1612 ende op 1613 1 vath
coemt ontf. in rogge.
XVI vaten
Claes van Cuijckerfgenamen gelden hier inne 3 vaten roggen ende hebben betaelt 1610, 11, 12, 13 ende 1614
coemt in rogge.
XV vaten
Jacob Jacob Thomas gelt hier inne VII vaten rogge ende heeft betaelt in rogge 1608 ende 1609 met oeck die VII
vaten resterende aen Daniel comet te samen ontfangen.
XXI vaten
Noch ontf. vanden voerscreven Jacob op het jaer van 1611.

3 vaten

folio 11 verso.
Jacob Jacob Thomas voerscreven gelt alnoch VII vaten roggen en desen VII ½ mudde ende heeft betaelt 1608
hier voer ontfangen.
VII vaten
Ende alnoch ontfangen van Goert Reijnen comende inde plaetsen van Jacoben voersceven 3 jaren van 1609, 10
ende 1611 coemt coemt oeck.
XXI vaten roggen
Hier eijndet tgoet ter IJnden.
Henrick IJsbout gelt sjaers V vaten roggen ende heeft betaelt 1606, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ende 1613 coemt hier voor
ontf. in gelden.
XVI gl. VIII st.
Noch ontfangen van Henrick IJsbouts voerscreven van sekere hoijhuere gecomen van Peter van den
Wassenberch sjaers voer 6 gl. ende is hier aff betaelt 1616 ende 1617.
XII gl.
Metken weduwe Jan de smet gelt sjaers 1 mud roggen ende heeft betaelt 1607, 8 ende 1609 coemt hier voer
ontfangen.
XII gl.
Peter van Herssel gelt sjaers 3 vaten roggen ende heeft betaelt 1606, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ende 1613 coemt alhier
ontfangen.
VIII gl.
De weduwe Thomas Snoecx cum suis gelt sjaers VIII vaten rogge ende hebben betaelt 1608, 9, 10, 11 ende 1612
ende 1613 coemt hier voer ontfangen.
XIII gl.
Rutger Cornelis Golis gelt sjaers 3 vaten roggen comende van Mercelis vanden Boomgaert ende heeft betaelt
1612 ende 1613 ende vanden costen vanden processe ons goet gedaen 6 gl. XV st. becoemt te samen in eender
somen.
XIIII gl.
Ende ontfangen in rogge.
VI vaten
folio 12.
Die weduwe Goort Dorsen cum suis gelt sjaers VI vaten rogge ende heeft bet. 1603, 4, 5 ende 1606 coemt hier
voer ontfangen.
V gl. XV st.
Die selve voorscr. weduwe gelt sjaers 4 vaten roggegecomen van Mercelis vanden Boomgaert alhier niet ontf.
Die here van Dorne gelt sjaers 4 vaten roggen ende heeft betaelt 88 blijft schuldich 89 pro memoria.
De erfgenamen Jan Willem Houtvens gelt jaers 1 mud roggen ende hebben betaelt 1608, 9, 10 ende 1611 waer
van de laet van Jan Willem Houtvens ten achteren blijft 3-8- noch ontfangen op rekening van Jan van Nuijssen
voor sijne portije 30 st. coemt aldus van hen allen ontfangen.
XXII gl. II st.
De erfgenamen van Claes van Cuijck gelden sjaers VI vaten roggen ende hebben betaelt 1606, 7, 8, 9 ende 1610
hier voor ontf. in gelde ende noch betaelt op rekeninge I gl. facit.
XI gl.
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Joest Pircx gelt sjaers VI vaten roggen ende heeft betaelt 1608, 9, 10, 11, 12 ende 1613 coemt ontfangen in
gelde.
XII gl.
Mathijs Peters gelt sjaers VI vaten roggen ende heeft betaelt 1607, 8, 9. 10 ende 1611 hier voer ontfangen.
X gl.
Liessell.
Mathijs Cornelis gelt sjaers III ½ vaten roggen ende heeft betaelt 1607, 8, 9, 10, 11 ende 1612 hier voer ontf. in
gelden.
VI gl. VIII ½ st.
Jan Maes gelt sjaers V ½ vaten roggen ende heeft bet. 1601 tot 1613 uit gratien om godswille quijgescouwen
alsoe coemt hier voer ontfangen.
XIIII gl. VI ½ st.
folio 12 verso.
Peter Gueijens met die heijligeest mr. van Dorren geleden sjaers VI vaten roggen aende heeft Peter voersc.
betaelt 1608, 9, 10, 11, 12, 13 14 ende 1615.
VIII gl.
coemt hier voer ontf. ende die Heijligeest mr. hebben betaelt 1614 ende 1615.
II gl. V st.
ende die verlopen pachten opte Heijligegeest meesters van Dorren te weten die 3 vaten sijn afgerekent met dat
voer costen voer ons verscoten inden processe tegen Rut Cornelis Golis daer sij ons mede betaelden tot het jaer
1613 incluijs.
Joest Jan Veraelsvoeirt gelt sjaers 3 vaten rogge ende heeft betaelt 1605, 6, 7, 8, 9, 10 ende 1611 hier voer
ontfangen inden gelden.
VII gl.
Die kijnderen Jans vanden Wasberch gelden sjaers 1 mud roggen ende hebben betaelt 1606, 7, 8, 9, 10 en 1611
coemt in gelde.
XV gl.
Anthonis Jan Ansems gelt sjaers VI vaten roggen ende heeft betaelt 1608 salvo dat hij daer aen rest 8 gl.
Den selven Anthonis gelt alnoch VIII vaten roggen ende heeft betaelt gelijck op den Helmontsen text gescreven
staet.
Willem Claes gelt sjaers VI vaten rogghen ende hevet betaelt op rekeken.

VIII gl.IX st.

Derfgenamen Damiel Sluijters gelden sjaers 1 mudde roggen ende ende hevet betaelt 1604, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ende
van desen jaren twe quitgescouwen om godswille coemt ontf.
XIIII gl. XII st.
folio 13.
Asten.
Die goederen tot Geenen Bossche gelden sjaers 3 mudde roggen ende hebben betaelt bij accorde om dat men den
pacht wederom bij malcander te brengen ende on die quade bedorven jaren alsoe dat sijs ouden hebben betaelt
het jaer 1606, 7, 8, 9, 10 ende 1611 schuldich sijn maer is hier op hier op ontfangen.
XLV gl. VI st.
Joest Verdijsteldonck gelt sjaers VI vaten rogge ende heeft betaelt 1608, 9, 10, 11 ende 1612 hier van het jaer
van elven quijtgescouwen coemt hier voer ontfangen.
VIII gl.
Jan Peters den lantmeter gelt sjaers 3 gl. II st. II oirt gecomen van Thomas PeterLoijen sal vervallen lichtmis
1619 pro memoria.
Thonis Jan Hennis gelt sjaers 1 mud rogge ende heeft betaelt 98, 99 1600, 1601, 2, 3 ende 1604 ende van dese
twe jaren twe om godswille quitgescouwen om godswille coemt alsoe ontfangen.
XV gl.
Soemeren.
Joncker Willem van Boschuijsen gelt sjaers 3 vaten roggen ende heeft betaelt 1604, ende 1605 coemt hier voor
ontfangen.
II gl.
folio 13 verso.
Job Daniels gelt sjaers 3 vaten roggen ende hevet betaelt 1605, 6 ende 1607 ende coemt hier voor ontfangen.
vier gl. X st.
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Steven Aelberts gelt sjaers VI vaten roggen ende heeft betaelt 1604, 5, 6, 7, 8 ende 1609 coemt ontfangen III
gelden.
VIII gl. XV st.
Jan Dircx ende Thomas Loemans gelden sjaers VI rogge ende hebben betaelt 1605, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ende 1612
coemt ontf.
XII gl.
Jacob Reijder Dries Marten Driessen ende Jan van Naeijen gelden sjaers XVIII vaten roggen ende hebben betaelt
vanden achterstel tot den jaren toe 1606 om seker redenen hier voer ontfangen vande jaren 1607, 8, 9, 10, 11
ende hier van quitgescouwen 2 jaren om het ongebruijck des onderpants coemt in gelden ontfangen.
XXIII gl. XIII st.
Lierop.
Die weduwe Peter Corsters gelt sjaer een mud roggen ende heeft betaelt 1610 voirgaenden ende alhier 1607, 8,
9, 10 ende 1611 coemt ontfangen in gelden.
XX gl.
Jan Aert Horckmans gelt sjaers VIII vaten roggen ende heeft betaelt 1611 ende 1612 comt ontf.
V gl. XII st.
Joest Martens ende Jan van Aelst gelden sjaers 1 mud roggen ende hebben betaelt 1609, 10 ende 1611 ende Jan
van Aelst gegeven op 1612 VI vaten comt ontf. in rogge.
III mud VI vaten
folio 14.
Aert Lambrechts Verdonschot gelt sjaers 2 vaten rogge ende hevet betaelt 1612 ende 1613 coemt ontfangen in
gelden.
II gl. vier st.
Ontfanck vanden gelt renten onder Helmont.
Corsten Henricks gelt sjaers XV scillinghen maect 3 st. II oirt ende heeft betaelt 1602 in desen nihi.
Willem Gijsberts gelt sjaers X danier maect V plecken ende heeft betaelt 98, 99, 1600, 1601, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 ende 1614 coemt hier voer ontfangen.
vier st. I oirt
Aert van Rut gelt sjaers eene oude swerten maect ½ oirt st. ende is betaelt 1603.
Meester Aelbert Kets nu Peter Dirx vander Bruggen gelt II scillingen IX ½ plecken is een mager black ende
heevet betaelt 1613, 14, 15 ende 1616 hier voor ont.
V st. I oirt
Peter Dirx voorsc. gelt alnoch XV st. III ½ oirt ende heevet betaelt 1607, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ende 1616
comt hier off ontfangen in gelden.
VIII gl. XVII ½ st.
Jan Reinders Verbarschot gelt sjaers X grotens X scillinge mact VII st. III ½ oirt ende heevet betaelt 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99 1600. 1, 2, 3, 4, 5 ende 1606 hier voer ontf.
VIII gl. XVI st.
Mijn here van Helmont heeft sjaers 1 ½ gros maect IX plecken 1 mager blanck ende heevet betaelt 97 blijf
schuldich 98.
folio 14 verso.
die weduwe Dirck Verrijt gelt sjaers 1 ½ gros VI scillinge maect te samen II st. III oirt ende heeft betaelt 16-5, 6,
7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 ende 1617 hier voer ontfangen in gelden.
XXXV st. III oirt
Jan Reijnders van Goch gelt sjaers 1 ½ scillinge ende V ½ st. maect te samen II st. I ½ oirt ende heevet betaelt 92
tot 1602 coemt III gelden.
II gl. VIII st.
Willem Reijnders gelt sjaers XVIII gros ende noch 10 st. maect te samen XI st. II oirt ende heeft betaelt 91 tot
het jare 1619 bij accorde hier voer ontfangen.
VII gl.
Henrick van Croij gelt sjaers II st. maect ½ braspen ende heeft betaelt 1613 blijft schuldich 1614.
Die weduwe Dirck de rietmaker gelt sjaers V st. V demer maect V st.I oirt II plecken met noch VI st. VI denier
maect over al te samen VII st. II ½ oirt ende heevet bet. 1612 coemt hier voer ontf.
VII st. II ½ oirt
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Jan van Nistelroij gelt sjaers II st. maect ½ st. ende heevet betaelt 1611, 12, 13, 14, 15 ende 1616 blijcft
schuldich 1613.
Amelis Jacobs gelt sjaers XX st. maect VII st. ende heevet betaelt 1611, 12, 13, 14, 15 ende 1616 coemt hier
voer ontf.
XLII st.
Willem van Berck gelt sjaers III ½ oirt ende heeft betaelt 1607 tot het jare 1614 beloept. VII st.
folio 15.
Metken weduwe Willems van Boextel gelt sjaers XIIII plecken maect III ½ oirt st. ende heeft bet. 1609 blijft
schuldich 1610.
Anthonis Goben gelt sjaers II ½ oirt ende heeft betaelt 1613, 14, 15 ende 1616 coemt ontf.
II ½ st.
Arien Teggers gelt sjaers II st. maect ½ braspen. blijft schuldich 89 ende Peter Willems betaelt voor diens helft
tot het jaer 1613daer voor ontfangen.
VIII st.
Ende Jannen met den baert om godswille die ander helft quitgescouwen tot het jaer 1613 toe.
Peter Silvesters gelt sjaers VIIII st. maect II st. ende een mager blancken hevet betaelt 1610 blijft schuldich
1611.
Jan Goerts van Beth gelt sjaers 2 hoederen ende heeft betaelt van 89 tot het jare 1619 sijn is jare hier voer ontf.
X gl.
Cornelis Noeijen gelt sjaers cum suis in plaetse hender voerouders II plecken ende 1 ½ vierendeel van I pleck
maect III muerken ende is betaelt 89 blijft schuldich 85.
Die Heijlige Geest vanden Bosch gelt sjaers I st. II ½ pleck ende is betaelt van 97 tot 1616 coemt hier voer
ontfangen.
XXVI st. ½ oirt
Dirck Beck ende mr. Jacoben Saren gelden sjaers eene gouden peter maect XIX st. ende hebben betaelt mr.
Jacob 1613, 14, 15 en 1616 ende Dirck Beck voer de helft 1607, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ende 1614 coemt ontfangen
ter sommen van.
V gl. XIIII st.
folio 15 verso.
Willem van Leende gelt sjaers eene oude swerten ende een negenmenken maect te samen I st. ½ oirt ende heeft
betaelt 99 blijft schuldich 1600.
De erfgenamen Barber Verheijden gelt sjaers 2 gl. sjaers ende heevet betaelt 99 blijft schuldich 96.
Willem Gijsen gelt sjaers eenen ouden swerten met noch 3 plecken maect I st. ½ oirt ende heeft betaelt 99 blift
schuldich 1600.
Die weduwe Jan van Luijtelaer gelt sjaers XXI st. ende hevet betaelt 1610.
Goert Lenaerts gelt sjaers II gl. X st. ende hevet betaelt van 1612 tot het jaer 1615 die jaren hier voer ontfangen.
vier gl. X st.
Erfgenamen Goert Becx gelden sjaers 6 gl. X st. ende hebben dese rente geloft ende gequeten den lesten dach
april 1616 ende hier aff ontfangen die hootpenninge 100 gl. met 4 verscenen pachten sjaers VI gl. X st.maect in
alles.
ICXXVI gl.
Dirck Ambrosius vanden Eijnde 4 gl. ende heeft betaelt 1610, 11, 12 en 1613 coemt ontf.
XVI gl.
Die weduwe Willem Goessens gelt sjaers III gl. ende hevet betaelt 99, 1600, 1, 2, 3, 4, 5 ende 1606 ende die
reste om godswille haer quitgescouwen coemt ontf. III gl.
XII gl.
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folio 16.
Willem Janssen hoijmacker gelt in plaetse van Heesken Willem Goessen 3 gl. ende heeft betaelt 1607 ende 1608
coemt ontf. in gelden.
VI gl.
Mierlo.
Antonia weduwe Roevers van Hoeschot gelt sjaers III gl. X st. ende is hier van vervallen den erste pacht anno
1616 ende aen ons dese pacht betaelt coemt ontf.
III gl. X st.
Goert de lathouder tot Mierlo gelt sjaers 3 gl. ende heeft betaelt 1610, III gelde.

III gl.

Aert inde Rose tot Mierlo gelt sjaers IIII gl. sjaers ende heevet betaelt 94 blijft schuldoch 95.
Die weduwe Dirck Pauwels Boomgaerts gelt sjaers V gl. 15 st. ende heeft betaelt 1613 in desen nihil.
Huijbert Reijnders gelt sjaers X st. maect III st. II oirt en is betaelt 92 alhier niet.
uijten Horckacker opte Langdonck gelt met jaerlijcx VI st. II ½ pleck maect II st. II ½ pleck ende is bet. Aen
Dircken Sijmons 1608 in desen nihil.
Die weduwe Henrick den olisleger gelt sjaers in twe Brabantse matoenen 36 st. ende heevet betaelt 96 ende op
rekenen daer naegegh in gelden.
IX gl. I st/
Heer Henrick Jonkerts nu Gijsbert Claessen
folio 16 verso.
Gelt oock inde voirscreven twee dobbel Brabantsse matoenen XXXVI st. ende heeft betaelt 1604, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 ende 1615 coemt in gelde.
XXI gl. XII st.
Jan Goerts tot Mierlo gelt sjaers 6 gl. gecomen sijnde van Jan Matheens Roeffs waer van den iersre pacht
vervallen is op lichtmisse 1615 alhier niet ontfangen.
Deerfgenamen Luijtken vanden Dijck gelden sjaers oeck inder voerschreven 2 dobbel Brabantsse matoenen 30
st. ende hebben betaelt 1608, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15 ende 1616 ende hem 1611 qutgescouwen coemt also
ontfangen.
XII gl.
Die weduwe Goert Peters gelt sjaers X st. ende heeft betaelt 1606, 7, 8 ende 1609,1610 ende 1611 coemt in
gelde.
III gl.
Stiphout.
Die Heijlge Geest vanden Bossche gelt sjaers V st. metten erfgenamen van Jan van Reest enders in desen
ontfangen op rekening.
XXV st.
Dier weduwe Jan Blocx gelt sjaers 3 gl. ende heeft betaelt 30 st. den halven pacht versreven 99 ende voerts
betaelt tot 1608 met 10-10 ende die reste haer om godswille quitgeschouwen ende om tgoot bederffenisse des
dorps ergo hier voer ontfangen.
X gl. X st.
folio 17.
Aerlen ende Rixtel.
Die weduwe Cornelis van Croij gelt sjaers eenen oude schilt XXX st. ende heeft bet. jaer quitgescouwen coemt
ontfangen.
VII gl. X st.
Marten Janssen van Someren tot Rixtel gelt sjaers VII st. ende heeft betaelt 1608, 9, 10, 11, 12, 13 ende 1614
coemt in gelde.
XLVIIII st.
Gerwen.
Gerit Janssenvanden Veehuijs gelt sjaers 1 Bosch pont VII st. met noch XXX scillingen ende maect XVII ½
ende heevet betaelt 1601, 2, 3 ende 1604 ende op 1605 is ontfangen VI ½ st. coemt ontfangen.
III gl. XVI ½ st.
Nuenen.
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Mr. Gerit Aertssen gelt sjaers XX st. ende hevet betaelt 1612, 13, 14, 15 ende eenen voert getekent voer het
bedorven jaer comt
vier gl.
Evert Anthonis van Col gelt sjaers XX st. maect VII st. ende hevet bevaelt 1607, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
ende 1616 coemt in gelde ontfangen.
III gl. X st.
Bakel.
Lambert Henricx vanden Kerckhoff gelt sjaers XII st. maect XVI st. III oirt heeft betaelt 1609, 10, 11, 12, 13, 14,
15 ende 1616 coemt ontfangen.
V gl. XVI st. 3 oirt
folio 17 verso.
Joncker Pels uit sijne hoeve gelt sjaers X st. maect III ½ st. ende is betaelt 1609, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ende
1617 coemt ontf.
XXVIII st.
Joost Custers ende Peter Laureijnssen gelden sjaers X st. maect III ½ st. ende hebben betaelt 1602 tot 1619 ende
een jair can desen quirgescouwen 1611 enden heer voer onth.
XXXVII ½ st.
Jan Goort van Hoeven glt sjaers twe gl. V st. ende heeft betaelt bij accorden om dat het onderpant vanden dorpe
verhuert was blijcken bij certificeate van Bakel ende heeft also betaelt van den jaren 90 tot het jaer 1613 ende 16
hier in alles voer ontfangen.
XXXI gl. VI st.
Doren.
Peter van Hersel gelt sjaers VIII st. maken II st. III oirt ½ denier ende heeft betaelt 98 in desen nihil.
Aert Hoeben gelt sjaers XLVIII denet ende hevet betaelt 97 tot het jaer 1616 coemt ontf. voor XX jaren.
III gl.
Aert Colen gelt sjaer 3 gl. ende hevet betaelt 1607, 8, 9, 10, 1611 hier voer ontfangen.

XV gl.

Mr. Bastiaen de molenmeester erfgenamen gelden sjaers II gl. ende hebben betaelt van 1603 tot 1610 incluijs
ende van desen jaren hen twe quijtgescouwen doer den quaden tijt coemt in gelden ontfangen.
XV gl.
folio 18.
Lierop.
Joost Martens ende Jan van Aelst gelden sjaers XIII st. ende hebben betaelt 1603 te weten Joest Martens ende
Jan van Aelst 1605 ende sijn nu gelijck betaelt 1613 coemt alsoo ontfangen in gelde.
VII gl. VII st.
Ende van Jan van Aelst ontf. opt jaer 1619 seven st. Joest Martens II st.
Den pastoor van Lierop gelt sjaers X st. maken III ½ st. ende heeft betaelt 97 tot 1613 maect 17 jaren daer voer
ontf.
II gl. XIX st.
Jan Sanders, Willem Peters, Frans Lamberts, Henrick ende Thomas gelden sjaers X st. maect III ½ st. ende
hebben betaelt 1606, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ende 1615 ende van desen jaren twe quijtgescouwen comet aldus
ontfangen in gelde.
II gl. XVI st.
Jan vanden Berge gelt sjaers X st. maect III ½ st. ende hevet betaelt 1607, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ende
1617 ende coemt also ontf. in gelde.
XXXVII ½ st.
Derfgenamen Thomas Dircx gelden sjaers VI gl. ende hebben betaelt 1606 ende hebben betaelt alnoch bij
accorde om dat het dorp 4 jaren het ondepant verhuert hadde blijckende bij sekere rectificatie vanden dorpe van
Lierop voer scepen van Lierop gepasseert totten jare toe 1615 ende is hier voor ontvangen.
XL gl.
Noch ontfangen van Arien Huijberts tot reparatie van het Gasthuijs
folio 18 verso.
Leeg.
folio 19.
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Dirck Bruijstens heeft in pachtinge de eene hoeve opte Doeseldonck sjaers voer XV mudden roggen ende 3 mud
gerst ende III voerlijff XL gl. in boter XXX pont in schooven VII ½ vijmen ende is schuldich gebleven inde leste
rekening III rogge 4 mud ende in voirlijff XXXVII gl. III oirt st. in boter ende schoven nihil.
Ende heeft nu alhier betaelt opte jaren 1613, 14, 15, 16 ende 1617 die welcke belopen in rogge metten 4
resterende mudden 94 mudden waer van een ontfanc volght ende in gelde metten resterende gl. ende III oirt st.
237 gl.
Van 2 ½ ontfant hier naer volgt
LIX mud X vaten
Hier opte voerscreven jaren ontfangen in rogge
……
Ende Dircken voerscreven gecort voer hagelslag hier van afgetrocken sijn
Geleden in sijnen boecweijt
XXXI vaten
Ende ontfangen hier op III gelder
CLXXII gl. X st.
Ende noch ontf. den halve pacht vant voerlijff vande jaren 1611
XX gl.
Ende oock vande leste mieuwe pachtinge ende in nemen vander hoeven.
L gl.
Blijft Dirck schuldich opte voorsc. jaren in rogge XXIX gl. X st.
Ende in gelde
LXIII gl. X st.
In boter
VIII pont
Henrick Josephs heeft in pachtinge die ander hoeve opte Doeseldonck oock sjaers voer XV mud rogge ende 3
mudde gerste XXX pont boteren ende in schoeven VII ½ vijmen dievoerschr. hueringe belopen in alles in alles
vanden jaren 1613, 14, 15, 16 ende 1617 in rogge XC mudden ende in gelde CLX gl. voer 4 jaren soe Daniel
Vervlaessen het jaer van 1613 van het voerlijff ontfangen hadde
folio 19 verso.
Voer op alhier is ontfangen in rogge
7 mud IX vat I cop
Ende ontfangen in gelde
I LX gl.
Ende noch ontfangen het halff voerlijff vanden jaren 1611.
XX gl.
Kantl: ende Henrick gecort voer den groten hagelslach geleden in sijnen boecweijt is daten.
Noch ontfangen vande nieuwe pachtige ende het in nemen vander hoeven
L gl.
Afgetrocken dese boven gesreven … vaten blijft nu
XIII mud X vaten
Blijft schuldich opte voirscreven jaren in rogge
III coppen
In gelde
nihil
In boter
XXX pont I vierendeel
In schoeven
Corsten Peters heeft in hueringe de eene hoeve ten Hilacker ende dat sjaers voor V mudde rogge ende II mud
boeckweijts waer van hij schuldich is gebleven inde leste rekening in rogge 4 mud II coppen in gelde nihil. In
boter 4 pont een vierendeel ende de geheelen torff
Hier op ontfangen in desen III rogge
XXV mud II coppen
Ende in gelde
LXVIII gl.
Ende noch ontfangen van het maenen vander hoeven ende nieuwe pachtinge
XXV gl.
Ende ontfangen in boter
XXXVIII pont
blijft also schuldich vanden jaren 1613, 14, 15, 16, 17 in rogge
In gelde
In boter
Ende den geheelen torff dan gelevert int Gasthuijs aende armen twe voeder.

I vath II coppen
nihil
VI pont

folio 20.
Wilbert Peter Scaten heeft in huiringe die anderen hoeve ten Hilacker sjaers voer 5 mudden roggen ende 2
mudden boecweijts 17 gl. in groesgelt X pont boteren III vijmen schoven ende 3000 torfs sjaers ende schuldich
gebleven vanden jare 1613 in gelde V gl. in rogge vanden jare 1612 I mud VI vaten boter 1 pont 1 vierendeel
ende den geheelen torff.
Hier op alsnu. ontfangen in rogge
XVI mud IX vaet II ½ cop
In gelde
XCV gl. XV st.
In boter
XXVIII pont
Ende den torff niet betaelt uitgenomen 2 duijsent gelevert int Gasthuijs aende armen
Blijft schuldich opte jaren 1613, 14, 15, 16 ende 1617 in rogge
XI mud VIII vaten I ½ cop
In gelde
II gl. V st.
Ende den torf als voerscreven staet
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Jaspar Peters heeft in hueringe die hoeve op Grotel gelegen onder Bakel sjaersvoor 4 mudden roggen ende 10 gl.
in gelde ende is schuldich gebleven inde voirgaende rekeninghe vanden jare 1611 in rogge 8 vaten I ½ cop ende
in gelde vanden jaeren 1612 X gl. ende noch vanden jaren 1612 ende 1613 VIII mud rogge ende nu ontfangen
anno 1614, 15, 16 ende 1617 in rogge.
XXI mud XI vaten
Ende in gelde.
LXI gl.
folio 20 verso.
Jaspar blijft schuldich alst gebleckeenen heeft int doen van rekeninge
cop

XIII mud IX vat 1 ½

Dirck Frans Peters heeft in pachtinge de hoeve op Bergelen gelegen onder Asten ende hevet betaelt die jaren van
1612 ende 13 ende alhier ontfangen opte jaren 1614, 15, 16 ende 1617 midts oeck die 23 gl. 16 st. dien hij
schuldich is eens te geven van die nieuwe hueringe ende …. vander hoeven te samen ontfangen in geld.
CVII gl. XVI st.
Medts hier in hem quitgescouwe voer alle die quade ende bedorven jaren
XXIIII gl.
Blijft schuldich opte voirsce. Jaren
XXXVI gl.
Jan vande Vijffeijcken hevet in pachtinge eene acker gelegen inde Vossenstraet sjaers voer 3 mudden corens
halff rogge ende halff gerste ende hevet voirgaende betaelt 1612 ende nu ontfangen vanden jaren 1613, 14, 15,
16 ende 1617 ende vanden jare 1613 betaelt 34 vaten beloept XIIII mud X vaten.
XIIII mud X vaten
Blijft schuldich opten voiescreven jaren

C vaten

Lisken Becx heeft in pachtinge een sille lants gelegen opten Vossenberch sjaers voer IX vaten rogge ende IX
vaten gersten ende 16 inde voirgaende rekening schuldich gebleven XIIII vaten ende van het jaer 1611 negen
vaten den halven pacht ande alhier ontfangen vanden jaren 13, 14, 15 ende 1616
folio 21.
Coemt hier voer ontfangen
Ende van het jaer van 1611 den halven pacht
Blijft schuldich opte voirscreven jaren

VII mudden
IX vaten
II vaten

Mathijs de mulder hevet in pachtinge ee sille groese gelegen inde Ameije strate dat lant plach te weesen ende het
selve sjaers voer XV gl. ende hevet hier aff aen ons betaelt die hueringhe gevallen Sinte Marten 1614, 15, hier
voer ontfangen.
XXX gl.
Welcke voirsrc. sille nu heeft in hueringe Aert Becx sjaers voer XIX gl. ende vervalt hier aff die hueringe Sinte
Marten 16 ende 1617 coemt.
XXXVIII gl.
Jacob Peter Goessens heeft in hueringe den Gasthuijs dries met allen het lant ende groese rontsome het Gasthuijs
van Helmont gelegen ende dat sjaers voer die some van 29-15- st. ende 16 hier aff ontfangen vanden jaren 1614.
XXIX gl. XV st.
Ende nu weders verhuert bij Jan Goerts van Beth cum suis sjaers voor 33 gl. ende 16 hier aff ontfangen vanden
jaren 1615, 16, 17 ende het jaer 1618 ontfangen 15-4-coemt.
CXIII gl.vier st.
Gevert Sijmons heeft in pachtinge eene acker gelegen inde Dorrensse acker sjaers voor 15 vaten rogs ende is
alhier ontfangen vanden jaren 1613 ende 1614.
XVIII vaten rogge
Ende in gelde
vier gl. X st.
Ende heeft den selve acker wederom gehuert van Jan Goerts van Beth cum suis sjaers voer XVI vaten roggen
maer doer het quact gewasch ende bederffenisse voert het laten betalen met 14 vaten ende is hier aff ontf. van
Aert Thijssen van Nebben vanden jare 1616.
XIIII vaten
Ende het jaer van 15 hem om godswille quijtgescouwe blijven schuldich 1617 ende 18 ende dese 2 leste jaren
staen te betalen aen eenen anderen huerder.

folio 21 verso.
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Item alnoch verhuert eenen acker inde Bakelse acker aen Lambrecht Henricx vanden Kerckhof sjaers voer VI gl.
X st. ende dat van den jare 1613, 14, 15, 16, 17 ende 1618 ontf.
XXXVIIII gl.
Corsten Peters heeft in hueringe eene acker inde Bakelse ackers genoemt den Langen acker sjaers voer VII gl. X
st. ende hiet aff ontfangen vanden jaren 1614.
VII gl. X st.
Ende heft voets gehuert dese acker voer 8 gl. sjaers.
Bernaert Peters heeft in hueringe 3 ackerkens gelegen inde Bakelse ackers sjaers voer III ½ gl.
Het eene geheijten den Heijkgen camp den Boschkens acker ende den daerbeij is gelegen teijnde den Langen
acker voersc.ende is hier aff ontfangen vanden jaren 1612, 1613, 1614.
X gl. X st.
Item ontfangen van Wouter Laureijns Goben van eene secreten mensch dien tselve eertijts genoten hadde vande
goederen des Heijligen Geest ende wederom hevet gegeven.
VII gl. XII st.
Item alsoe Lijsken Reijners den Heijligen Geest ende der kercken van Helmont schuldich was gebleven daer
proces om was sijn die kerckmeesters ende Heijligen Geest mr. veraccordeert met die soma van 100 gl. waer van
die Heijligen mr. hebben ontfange die helft.
L gl.
Ende van die andere portije te weten van Dirck Templer hebben wij moeten laten betalen gelijck alle maij dede
met dier 4 part.
folio 22.
Ende alsoe Michiel Lenaerts van Goch hadde een sekere obligatie op Henrick Templer heeft die selve obligatie
gegeven om gadswille den armen van Helmont ende hebben aeck dese obligatie Dircken Templer moeten laten
betalen met die vierde part gelijck ander luijden deden ergo ontf.
XXV gl.
Item ontfangen van een eijcken hout staende int Gasthuijs vercocht ten hoechsten voer alle man blijcken bijder
sedulle daer aff sijnde beloept metten slagen in alles.
XVII ½ gl.
Item wij hebben moeten aennemen Matheeus Vesters om die sijnen leven lanck te onderhouden waer voer hij
ons heeft gegeven allen sijn goet ende ende hebben bij desen accorden ontfangen vande voerscreven Matheeus.
LXVIII gl. VI st.
Item alnoch ontfangen van vercochten afval van die timragie int Gasthuijs van stroo, hout ende dorre willigen
ende ettelijck scaerhout dat bedraecht in alles te samen.
XVII gl. V st.
Item oeck vercocht afval opte Hilacker tot Bakel vande timragie van een nieuwe scuere soe van stroo spaender
ontfangen.
vier gl.
Inden eerste vercocht inden jare 1614 die gerste ende dat aen Henricxken Vlincken negen mud VII vaten het
vaten XI st. II oirt facit in aelles ontf.
LXVI gl. II ½ st
folio 22 verso.
alnoch vercocht aen Henricken voirscreven inde jare 1615 VI mudde gersten XI vaten het malder 3 gl. 10 st.
beloept in gelde.
XL VIII gl. VIII st. I oirt
vercocht aen Henricxken voirsc. inde jare 1616 VI mud gerst ende 4 vaten het malder 5 gl. V st. beloept in alles.
LXV gl. X st.
Alnoch vercocht aen Lodewijck Peter Loeijen 3 mud gerst het mud 10 gl. ende 1 vath inden coop toegegeven
coemt 3 mud 1 vat coemt alhier ontfangen.
XXX gl.
Noch vercocht inden jare 1617 XV vaten gersten het vath XIII st. facit 10-10- ende die selve tijt alnoch vercocht
VI mud VI gesten het vath 14 st. II oirt facit 56-11.
LVI gl. XI st.
Noch vercocht inde jare 1618 aen Cornelis Janssen vanden Schoot 4 malder gersten het malder V gl. facit XX gl.
ende noch aenden voerscr. Cornelis vercocht 10 malder II vat het malder 4 gl. 10 st. facit.
LXVI gl. X st.
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Vercocht inde jare 1614, 2 vaten boecweijts IX st. II oirt facit XIX st. ende noch 6 vaten boecweijts het vat X st.
facit ½ gl. die tijt noch vercocht 1 mud boecweijts het vath X st. I oirt 6-3- noch 2 vaten vercocht oeck X st.
I oirt roste II oirt noch die selve tit vercocht XXV vaten boecweijts ende 3 coppen het vath XI st. 14-3-1.
XXV gl. V st. II oirt
Vercocht coren inde jare 1616 vercocht 2 vaten boecweijts het vat XX st. facit 2 gl.
folio 23.
Ende noch die selve tijt 2 vaten het vat XX st. facit 2 gl. ende noch anderhalff vath het vath XIX st. facit 8 ½ st.
noch vercocht VI vaten boecweijts het XV st. 4-10- noch III ½ vath boecweijts het vath 16 st. facit II gl. XVI st.
beloept te saman.
XII gl. XIIII ½ st.
Vercocht boecweijts inden jare 17 XI vaten het vath X st. V gl. X st.noch vercocht XII vaten boecweijts het mud
VII gl. noch vercocht VI vaten boecweijts het vath XI st. facit 3-12- noch vercocht XV vaeten boecweijts het vat
XI ½ st. 8-11-2- noch vercocht 17 vaten boecweijts het vath X st. 8-10- noch vercocht 3 vaten het vat X st. -1noch vercocht XXV vaten boecweijts het vat X st. 12-10-0- noch vercocht VII stick vaten boecweijts het vat X
st. facit 25 gl. noch vercocht II vaten boecweijts het vat X st. facit I gl. noch vercocht aen Thomis Thomis van
Erp XXV vaten boecweijts het vat X st. -12-10- ende aen desen voerscr. Thomis aen dese voorsr. 100 vaten
boecweijts toe moeten geven inden cocp 2 vaten noch noch vercocht VI vaten boeckweijts het vat X st. 3 gl.
noch bij een gevaecht ende voert uitslach boecweijts II vaten voor 13 st. facit in alles te samen.
LXXXIX gl. VI ½ st.
Noch vercocht inde jaren 1618 XII vaten boecweijts het vat XVII st. facit 10-4-

X gl. vier st.

folio 23 verso.
vercocht inde jare 1614 ende 1615 rogge inde ierste vercocht 1 malder roggen het vaten XII st. -3-12- noch die
tijt vercocht XV vaten roggen het vath XII st. facit 9 gl. noch vercocht V vaten roggen het vat XII st. 1-2 gl. noch
vercochtVI vaten roggen het vat XIIII st. -4-4- noch vercocht VIII vaten roggen het vat XIIII st. -5-12- noch
vercocht 1 mud roggen het vat XIII st. -8-8- noch vercocht VI vaten roggen het vat cost het malder 4-11- noch
vercocht 1 mud roggen voer -8-8 noch vercocht 1 mud roggen -8-14-0- noch een mus vercocht – voor -8-14noch vercocht III malder roggen het vat XVI ½ st. 14-17- noch vercocht V vaten roggen het vat 17 st. -9-5beloept dat alt samen.
XC gl. XII st.
vercocht rogge inde jare 1616, 17 ende 1618 inde ierste vercocht VI vaten het vat XVIII st. –V-8 noch vercocht
VI vaten roggen het vath XIX st. I oirt -5-15- ½ noch vercocht VIII vaten rogge het vat 19 st. II oirt -7-16- noch
vercocht VI vaeten roggen het vat 20 st. 6 gl. noch vercocht 4 vaten het vat XXI st. -4-4-.
folio 24.
Noch vercocht 7 vaten roggen het vat 20 st. II oirt -7-3-2 noch vercocht aen Goert Carlus van Wevel ende
uitslachende caff ontrent VIII vaten voer XVI st. noch vercocht X vaten rogge het vath XXII st. facit II gl. noch
die tijt vercocht XXXII vaten roggen het vath XXIII st. -36-16- noch vercocht XI vaten roggen het vat XXII st.
facit -13-4- noch vercocht 7 vaten roggen het vath XXII ½ st. -7-17-2- noch vercocht VIII vaten roggen het vat
21 st. -8-8- noch vercocht 3 vaten rogge het vat 22 st. 3-6- noch vercocht 1 mud rogge het vath XX st. 12 gl.
becoempt in alles ontfangen in gelde voer desen rogge.
CXXIX gl. XIII st. I oirt
Die voerscreven Jan Goerts heeft alnoch ontfangen opten sulder int aenverden van sijne offeitiun
II mud vier vat II cop
Item also HenrickJosephs ten achteren was gbleeven aen Jan Goert van Beth voertijts Heijlig Geest mr. blijcken
bij de selve sijne rekening die some van LV gl. stelt die selve alhier van Henricken ontfangen te hebben.
LV gl. XIX st.
folio 24 verso.
Summa somarium bedraegt des ontfanck vanden gelde bij de Heili Geest meesters ontf. 4425 gl. 1 st.
Item bedraegt desn suijveren ontfangen bij de vorscreven Heijli Geest meester uitfangen 334 mudden 10 vaten
ende eene halve cop.
folio 25.
Uitgeven ordinaris soe in rogge als in gelde.
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Inden ierste hebben dese voirscreven provisoren gedistrubueert die ordinaris provie allen sondagen VI vaten
becoempt in dese 5 verscre. jaren
CXXX mudde
Item betaelt aen mr. Aert de schoelmeester tot Helmont om die arme kijnderen te leeren XXII vaten roggen
sjaers ende dat vanden jaren 1614, 15, 16, 17, 18 blijcken
Bij quijten ende becoemt in rogge
IX mud II vaten
Noch betaelt aende voirscreven mr. Aert schoelmr. al om dat arme kijnderen te leren 6 gl. sjaers vanden jaren
1614, 15, 16, 17 ende 1618.
XXX gl.
Betaelt aen het convent van Soeterbeeck 1 mud rogge sjaers verachtert 7 jaren ende gegeven voer den geheelen
achterstel.
XIII gl.
Ende het selve mud die tijt aen hem geloft endt gequeten met die somme van.

XXVI gl. VI ½ st.

Ende verloren aen het gelt in Bruessels gelt.

VII st.

Ende oncosten daer om gedaen.

XII st. I oirt

Alnoch betaelt aen het voirscreven convent van 1 mud ende 6 vaten roggen sjaers waer van die 6 vaten sijn
onbetaelt blijven sjaers XV jaren ende gegeven voer desen geheelen achterstel.
X gl. XVII ½ st.
Ende noch betaelt I mus 6 vaten voirscreven aen het voirscreven convent vanden jaren.
folio 25 verso.
1610,11,12,13, 14 ende 1615 ende 1 jaer betaelt met XV vaten coemt in rogge

VIII mud IX vaten

Alnoch betaelt aenden Scholtent van Helmont 6 vaten rogge sjaers vanden jare 1613 ende 1614 aen Joesten
vanden Boomgaert in gelde sjaers ende aen Josepho van Geffen 1615, 16, 17, 18 ende 1619 coemt in rogge.
II mud VI vaten
Betaelt aen Willem Kerckhoff vande ordinaris provije te backen vande jaren 1613 33 gl. ende voert vanden jaren
1614, 15, 16, 17 sjaers 26 gl. becoemt III dese voerschr. Jaren.
C XXXVII gl.
Noch betaelt den chijns inr boeck des heeren van helmont vanden jaren 1613, 14, 15, 16 ende 1617.
XXIII gl. vier st.
Ende oncoten gedaen int betalen van de chijns vanden voerscreven jaren.

III gl.

Alnoch betaelt aen den neve van Huijbert die Leijdecker die een helft van XXV gl. welke een helft Daniel
Vervlaessen hadde betaelt ende becoemt ter somme van.
XII gl. X st.
Betaelt den chijns met boeck des heeren van Asten vanden jare 1613.
Vanden hoeven van Bakel.

V st. I oirt

Item gecocht 2 boecken om mede te dienen het een van drie jaren ende het ander van 2 jaren daer voer gegeven.
XV st.
Ende gegeven van beijde die boecken uit te scrijven ende op henne texten stellen.

XXIX st.

folio 26.
Item gegeven de vorster van Dorren, Bakel ende van Lierop om voor ons te gaen manen elcken voster eenen st.
facit.
III st.
Noch geweest met schepenen van Helmont ende vorster van Helmont ende schepenen van Mierlo ende den
vorster van Mierlo om een pant te steecken op erffenis Jans op Hoeschot ende gegeven den schepen ende vorster
van Mierlo om dat int jaergedinge was.
XIII st.
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Item alsoo questie was om ½ st. chijns int boeck des heeren van Mierlo soo heeft die here van Mierlo pant
gehaelt op erffenis des Heijligen Geest van Helmont sonde ons den wete daer aff te doene ende hebben moeten
geven van scade schoutent schepen ende vorster per quijten.
vier gl. XIIII ½ st.
Ende gegeven de here van Mierlo vant gewin ende betalinge vanden verscreven chijns. XXXII st.
Noch gegeven den scholtent van Mierlo van brueck van eenen waterlaet op frenck op Hoescit erve
Noch geven van sommatien ende excutien gedaen bij Pauwels Rommens van wegen den convente vanden
Couden water ter Bossche al om het voirscreven erffenis wille tot Mierlo.
XXXIIII ½ st.
Gegeven Jan Aert Slaets voer het onderhout van Anna van Rincvelt ende voer kerssen om haerte overlichten
blijckt bij quijten.
VII gl. VII ½ st.
folio 26 verso.
item betaelt van oncosten inder evictien gedaen opten beempt eertijts toebehooren Thomas Dirxen ende is
gemaect bij accorde dat wij dat souden betalen.
II gl. 1 st.
item betaelt aende kerckmeesters van Helmont voer het begraeffenis van heer Henrick Jonckerts inder kercken
van Helmont gegraven per quijtan.
VI gl.
alnoch betaelt aende voirscreven kerckmeester van Helmont sjaers 2 mudde roggen ende met hen geaccordeert
vande geheelen achterstel tot den jare toe 1614 daer voer gegeven.
XXIX gl.
noch aen hen betaelt dese 2 mudde rogge versceenen lichtmisse 1615, 16 en 1617 daer voor ontfangen in gelde.
XXXVI gl.
Noch betaelt aende pastoer van Asten 2 vaten rogge sjaers uijter hoeven tot Bergelen vanden jaren 1610, 11, 12,
13 ende 1614 daer voer betaelt in rogge.
X vaten
Item alsoo proces geresen was tusschen die Heijlige Geest mr. van Dorren ende van Helmont ter eenre sijden
ende Ruth Cornelis Golis ter andere sijden ende hebben gegeven voer onse portije vanden costen vanden
processen.
XXVIII gl.
Betaelt aende erfgenamen heer Henrick Jonkerts 2 mudde rogge voor sekere dienst bij heer Henrick gedaen in
sijnen leven op Sinte Peters ende Pauwels altaer inder kercken van Helmont te weten die reste vanden jare 1607
ende voerts vanden jaren 1608, 9 ende 1610 daer voer betaelt.
XXXVI gl.
folio 27.
Betaelt aen heer Willem van Breij tot Liessel een rente van XXXVIII st. sjaers ende dat vanden jaren van 1611,
12, 13, 14, 15 en 1616 becoemt te samen in gelde.
XI gl. VIII st,
Alnoch betaelt aende rectoer van Sinte Jans altaer 2 vaten rogge eenen cop sjaers ende daer met geaccordeert
vanden jaren 1608, 9, 10 tot 1616 ende 1617 mede betaelt coemt gegeven.
VII gl. XII st.
Betaelt aende rectoers van Sinte Catharina Altaer binnen den Bosch 6 vaten rogge sjaers ende dat vanden jaren
1611, 12, 13, 14, 15 ende 1616 quijtgescouwen coemt hee voer gegeven.
XIII gl. II ½ st.
Betaelt aen die dochters Niclaes van Ravensteijn eene pacht van 4 mudde rogge sjaers ende die betaelt met gelde
vanden jaren 1609, 19, 11, 12, 13, 14, 15 ende 1616 ende uit grtien betaelt 9, 10 ende 11 met 45 gl. coemt
gegeven in alles blijckt bij quitan.
CXLV gl.
Ende die tijt int betaelen van allen Bosch rente verteert soe ten Bosch als opten wech verteert inde jaren 1614,
15, 16 ende 1617 te samen.
VI gl. II ½ st.
Alnoch betaelt aen Jacob vander Plancken inde Haen tot Hertogenbossche een rente van XXI gl. sjaers ende dat
vanden jare 1611, 12, 13, 14, 15, 16 ende 1617 hier van een jaer betaelt met een oude quijtan. ende oeck 2 jaren
betaelt sjaers 18 gl. coemt gegeven.
CXX gl.
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folio 27 verso.
betaelt aen de weduwe Niclaes van Boshuijsen een rente van 4 gl. ende dat vanden jaren 1611, 12, 13, 14, 15
ende 1616 coemt betaelt in gelde per quijtan.
XXIII gl.
betaelt aende rent mr. inden Heijligen Geest binnen den Bossche 2 mudden rogge sjaers het mud gereduceert op
V ½ gl. vanden jaren 1611, 12, 13, 14 ende 1615 becoemt in gelden per quijtant.
LV gl.
van gelijcke betaelt aenden pastoer ten Dungen sjaers XIX gl. 4 st. ende dat vanden jaren 1613, 14, 15, 16 ende
1617 en door den quaden tijt een jaer betaelt met XI gl. XII st. coemt gegeven in gelde p quijtan.
LXXXVIII gl. XI st.
Betaelt aen heer Henrick Coex 2 mudde roggen ende dat bij accorde vanden jaren 1613, 14, 15 ende 1616 daer
voer betaelt 31 gl. ende vanden jare 1617 XII gl. ende vanden jare 1618 XV gl. blijckt bij quijtantie ende beloept
in alles in gelde betaelt,
LVIII gl.
Betaelt aen mr. Jan Loeijen van verteringhe met verhoren van 3 rekening dier eene van za. Clephas Nijs die
andere van Jan Goerts van Beth die derde van Daniel Vervlaessen beloept deeteringe alsblijckt bij quijtantie die
somme van.
XXIX gl. X st.
Betaelt aen Hoebert Aerts van Croij 7 gl. sjaers vanden jaren 1614, 15, 16 ende 1617 blijckt bij quijtan ende
becoemt in gelde.
XXVIII gl.
folio 28.
Betaelt aen Gerit Goert Becx ende Laureijns Anthonis IIII ½ vaten roggen sjaers vanden jaren 1612, 13, 14, 15
16, 17, 18 ende 1619 daer voerbetaelt blijckt bij quijtantie voer alle dese jaren in gelde. IX gl.
Nocht betaelt aen Dircken Sijmons tgenen hij in slot van rekening ten achteren is gebleven aenden Heijligen
Geest als blijckt bij quijtantie.
C gl.
Nocht betaelt aen Daniel Vervlassen tgenen hem quaem bij slote van rekening als blijckt bij quijtantie die
somme van.
CLXXIIII gl. vier st.
Betaelt aen Lambert Becx ende Jan Goerts van Beth voor het jaer hender borgemeester scap ende dat voer den
Heijlige Geest van 2 ordinaris beeden vanden Heijligen Geest blijckt bij quijtantie.
XL gl.
Op gelijcken voet betaelt aen Lodewijck Peter Meijssen 2 ordinaris beeden vanden Heijligen Geest blijckt bij
quijtantie.
XXX gl.
Van gelijcken oeck betaelt aen Thomas Janssen vanden Berge 2 ordinaris beede vanden Heijligen Geest per
quijtantie.
XL gl.
Alnoch betaelt aen Dirck Jan Sijmons ende Jan Jan Geelis borgemr. van hennen jare 2 oirdnaris beeden vanden
Heijligen Geest per quijtan.
XL gl.
Alnoch betaelt aen Dirck Jan Sijmons ende Jan Jan Geelis borgemr. van hennen jare 2 oirdinaris beden des
Heijlighen Geest blijckende bij quijtantie.
XL gl.
folio 28 verso.
van gelijcken betaelt aenden borgemr. Lenaert Martens ende Henrick Josephs van henne jare 2 ordinaris beeden
vanden Heijligen Geest blijckt bij quijtantie.
XL gl.
alnoch betaelt aende borgemr. Peter van Heijmselroij ende Hendrick Jacobs van hennen jare 2 ordinaris beeden
per quijtantie.
XL gl.
betaelt aen Jan Bloemers de smit ende aen hem gequeten ende geloft een obligatie aenden selven opgenomen bij
Daniel Vervlassen in het bedorven jaer van 1611 bij consent vande magistraet alhier met 2 verlopen pachten
tegen 7 ten 100 blijckt bij quijtantie.
CXIIII gl.
alnoch betaelt aende voirscr. Bloemerts 2 voirgaende verscenen pachten sjaers 7 gl. als bij quitantie.
XIIII gl.
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Alnoch opgenomen in noot aende voirscreven Bloemerts bij consent als voer 100 gl. oock tegen 7 ten 100 ende
hier aff bet. den interest van dien vanden jaren 1611, 12, 13, 14, 15 ende 1616 facit in alles p quijtantie.
XLII gl.
Betaelt aen Adam Andriessen eenen pacht van 3 gl. sjaers vanden jare 1611, 1612 ende 1613 ende 1 jaer
quijtgescouwen ende daer om met hem int accorderen verteert coemt te samen betaelt in gelde blijcken bij
quijtantie.
VII gl. X ½ st.
folio 29.
Item betaelt aen dieu doue organiste tot Helmont voer sijne dienst inder kercken van Helmont sjaers 18 vaten
roggen ender dat vanden jaeren 1614, 15, 16, 1617 ende 1618 per quijtantie.
VII mud VI
vaet
Betaelt aen heer Sijmon van Merevoirt voer een jaer lanck een misse te doen op Sinte Peter ende Pauwels altaer
inde kercke van Helmont 2 mud roggen blijckende bij quijtantie.
II mudde roggen
Noch betaelt heer Henrick van Lierop vande selve misse te doen opten voirscreven altaer voer een halff jaer.
VI gl.
Alnoch betaelt aen heer Sijmon van Merevoirt een Bosch malder 20 … sjaers van wegen ende als rectoer van
onser lieve vrouwe altaer inder kercken van Helmont als blijckt bij quijtantie vanden jaren 1614, 15, 16 ende
1617 coemt in roggen.
III mud drie vaten
Noch betaelt aen heer Sijmon voirscreven 1 malder rogge sjaers aengaende die broederscap Sinte Caterne ende
dat vande jaren 1614, 15 ende 1616 blijckt bij quijtantie.
I mud VI vaten
Betaelt aenden landdeken van Asten van dat hij alhier tot Helmont die kercke hadde gevisieteert den XI meij.
XV st. III oirt
Betaelt aen Daniel Vervlassen tgenen hem goet quaem van sijne leste rekening in rogge gegeven de selven op
rekening.
drie vaten
Betaelt aen Marten Fabri het contingent aengaende hetspectorum vanden Heijligen Geest onser portijen blijckt
bij quijtantie.
XXV ½ st.
folio 29 verso.
item betaelt aen die huijsvrou mr. Jacob Becx van sekere oncosten aldaer gevallen int accorderen met Anthonis
Huijberts XXXII st. ende int accorderen met Wolff Franck XVIII st. maect te samen blijcken bij quijtantie te
samen.
II gl. X st.
noch betaelt aen Lijsken Becx van gehaelde wijn voer die armen aldaer gehaelt XXXIII st. ende noch aen haer
betaelt van die verteringe gedaen bijden bisschop van den Bossche int visiteren vander saecken vander kercken
met sijne heren p quijtantie.
V gl.
noch betaelt aenden schildenaer vanden Bossche om sekere schilderije te maken ontrent des Heijligen Geest
kasse doer voer gegeven.
XV gl.
den VIII mert 1614 met 2 scepen ende vorster van Helmont ende met 2 scepen ende vorster van Mierlo
insettinge gedaen op erffenisse Jan op Hoeschot opt Hout gegeven de scepen ende vorster van Mierlo.
XIII st.
Ende die scepen van Helmont om godwille gedaen ende niet begeert.
Den XXII februarij 1614 wij met Anthonis Willems ten Bosch geweest met Antonis Willems om te accorderen
met Pijnappel ende onse sacken gestelt comssarissen Costerius ende Zomeren ende gegeven desen comissarissen
voer onse portije.
1 gl.
Ende uijtgeweest III dagen vertert soo ten Bossche ende int wederom conen in alles.
folio 30.
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II gl. V ½ st.

Den XV november 1617 wij gedaecht bij den deurwerder om te compareren binnen den Bossche tegen die
sacken van Dirck Templer ende uijtgewest 4 dagen ende vertert int wechgaen VI st. ende int wederom comen III
½ st. ende vervaren wech ende weder XVI st. ende vertert binnen den Bossch -3-17- beloept in alles.
V gl. II ½ st.
Gegeven ende betaelt aen Jan de Vaen van den impost vanden backen voer de armen van een halff jaer ter weken
VI vaten daer voor betaelt met allen bidden.
VI gl. III st.
Noch betaelt aen de gelaesmaker Joerden van dat hij Goert de laser jonge bij hem heeft laten wonen voer een
jaer in rogge.
VI vaten
Noch betaelt aen Dirck opte Deuseldonck voer 4 vijmen schoven een halve cost die vijmen II gl. X st. ende die
gedaen tot den huijse van Goessen van Woenssel beloept in gelder.
XI gl. V st.
Noch heeft Jan Teuwens opgedragen aen die armen van Helmont een rente van VI gl. V st. sjaers soe hebben wij
vanden verscenen pachten aen hem gegeven ende betaelt eene pacht.
VI gl. V st.
Gegeven ende betaelt aen Jan Gueijens tot Dorren voer het onderhout van een meijsken van Helmont soe in
broot ende boter volgens sekere opscrijven van Guijens voirsr. ende alhier present.
V gl. XI st. III oirt
folio 30 verso.
Gegeven Heijmen van Stiphout ende Thomis Sijmons scalcken van een hegge te houwen ende op te marcken
ende eenen graue op te voeghen aenden dries inde Ameij straet te samen.
II gl. V st.
Item gegeven aent genecht tot Bakel tegen Wilbort Reijnders den 4 februarij 1614 ende gegeven tvonnis van
versteck van manen van wijsen ende van tekenen in alles.
X st.
Alnoch geweest met ons drie tot Gemert ende voorts van Gemert tot Bakel om te manen ende voerts aende banck
tot Bakel tegen Wilbort Reijnders ende gegeven van tekenen aende banck II st. ende vertert XIII ½ st. facit.
XV st. II oirt
Den 19 … ende 21 februarij 1614 ick Jan Goerts met die keckmr. ende met Ariaen Brouwers geweest ten
Bossche om te sien ofmen met Pijnappel hadde connen veracorderen ende moeten betalen die halve costen van
Ariaen Brouwers ende dander helft die kerckmr. ende alsoo verteert in die 3 dagen in alles.
vier gl. XV st.
Betaelt aen Ariaen Brouwers voer 3 jaren dienen den Heijligen Geest int recht waer dat het van node was ende
dat vanden jaren 1610, 11 ende 1612 als Daniel noch diende den Heijligen Geest p quijtantie.
XVIII gl.
folio 31.
Alnoch betaelt aenden vorster Adriaen Brouwers van dat hij alnoch den Heijligen Geest gedient heeft 5 jaren
sjaers VI gl. becoemt in 5 jaren p quijtantie.
XXX gl.
Noch den XXV november 1615 int accorderen ende liquideren metten Heijligen Geest mrs. van Dorren vanden
costen gedaen inde processe tegen Rutger Cornelis Golis oncosten die tijt gedaen.
XXVIII st.
Den 21 october geweest tot Gemert al het pant opginck dat den schoutent aenginck ende gegeven den schout,
schepenen ende vorster te samen mette verteringe.
II gl. II ½ st.
Den XXX october 1615 wij geweest tot Gemert om insittinge te doen op erffenis des schouts oncosten gedaen
met onse verteringe te samen.
XXII st.
Den 29 september wij gegaen tot Dorren bij Lijntken van Nauwen om haer te bestellen het kijnt van Raechel
ende daer om maecken oncosten doen in alles.
XXIIII st. III oirt
Gegeven ende gecregen eenen man die het coren geheel verwanden opte port 3 dagen om dat die wevel daer soe
uijter maten seer in was voer sijnen loon op sijnen cost.
drie vaten rogge
Ende 3 potten biers
V st. I oirt
Ende daer uijtgewant caff ende stoff ende onmuttichheijt vanden wevel het welck wij hebben gedragen inden
groten wiel om die nabueren met te bederven.
XII vaten
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Het welck mij costinge moet wesen.
folio 31 verso.
Den VIII december 1615 heester uijtgedaen met 2 knechts vanden hoeven vander Doeseldonck ende die doen
voeren met 3 waghens naer Bakel 2 wagens vande Hilacker ende eene van Grotel van Jaspar Peters ende
oncosten dien dach gedaen bij hen allen.
XXXVII st.
Den IX mert 1616 gecompareert aent genecht tot Bakel om die costen uijt te maken tegen Wilbort Reijnders
ende gegeven vande costen uijt te maecken ende over te geven ende onse comparitie te tekenen ende met onse
verteringe te samen in alles.
XXXVI st.
Den XI julij 1616 gaen visiteren die schare op drie hoeve onder Bakel met 2 scepen Peter de Louw ende
Anthonis de Mol welckescare tenemael verscheenen ende bedorven ende die tijt oncosten gedaen met ons te
samen.
II gl. VII st.
Noch gegeven den XXVII september 1616 vanden graeve op te maken ende uijt te schieten aen Heijligh Geest
velt inde Ameij straet.
XXII st.
Den XXI december Jan Goerts van Beth ende Jacob Goert Becx geweest bij schout scepen ende secretaris van
Bakel om inventaris te maken vanden processe tegen Wilbort Reijnders ende gegeven den scepen ende secretaris
voer hennen loon XII st. ende in alles verteert II gl. V st. maect.
II gl. XVII st.
folio 32.
Reparatie gedaen tgene den H. Geest aengaet.
Inden 1 gedaen onder de Hoecheijndse porte lange rijs gebonden met drie bande ende gegeven van die rijs te
maecken ende bijden VI st. ende van voeren 4 st. facit.
X st.
Den VII julij 1614 gecocht van Philips Gerits van Someren XI vaten calx het vat V ½ st. ende opten hoop noch
gegeven III st. III oirt ende gegeven vande clack te beslaen ende te graven V ½ st. ende daer toe doen halen sant
voer II ½ st. farit.
III gl. XIII st. I oirt
Noch daer toe gecocht VI C steen op Strijp het hondert XII st. ende gegeven Aert Dries van dien steen aldaer te
halen XXI st. ende gegeven Jan de metser van metsen XXVIII st. coemt alsoo gegeven. VI gl. I st.
Noch gecocht tot die selve porte een halff duijsent leijen daer voer gegeven van copen ende van wrachten aen
Gevert Gerits.
V gl. VIIII st. III oirt
Ende die doen verdecken in Henrick Thomas op sijnen cost daer aff gegeven.

II gl. X st.

Noch Bartel Driessen gegeven van eenen halven dach metsens ende werkens binnen opte porte.
VI st.
Noch inden jare 1616 mr. Henricken voersc. gegeven van eenen dach stoppens opte selve porte met sijne knecht.
XVIII st.
folio 32 verso.
Noch den II jannuarij 1617 gegeven Heijmen Henricx aende Thomas Scalcken van van langhen mutsaert te
maken om onder dese voerscr. porte te leggen gegeven van maken XX st. ende die toe decken met aerde XVII st.
facit te samen.
XXXVII st.
Ende gecocht opte selve porte een corenscop voir 7 st. ende voer II st. bessem becoept. IX st.
Item gegeven Heijnen Henricx ende Tomis Scalcken van die jonge heesters te snoeijen ende het quaet dorre hout
daer uijt te snijden op hennen cost in alles.
II gl. XIIII st.
Den XIX december 1614 gecocht lijnen laken tot twe sacken –V- ellen een vierendeel het elle VI st. I oirt ende
gegeven van maken ende beijndels III st. facit.
XXXV st. III oirt
Reparatie van het groot Gasthuijs.
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Den II mert 1614 bestelt het voerscr. Groot Gasthuijs aen Jan den raeijmaker op tselve wederom op te maecken
ende reparein ende hen daer aff geloeft ende betaelt.
XIIII gl. I st.
Met den wijncoep
folio 33.
Noch de selven raeijmaker gegeven van het voirsceven Gasthuijs boven te verstellen ende te verscicken om te
decken ende drie oude coetsen te vermaken geg. in alles.
XXX st.
Noch tot Jan Rutten gehaelten nagel totten groten Gasthuijs ende cleijnen Gasthuijs ende tot der schueren opten
Hilacker een gehele neuwe schuere ende reparatie vanden hoeven in alles per quijtantie. XI gl. VI ½ st.
Den VII april gecocht IIIC L latten totten voirscr. Groten Gasthuijs het 102 gl. II st.

VII gl. VII st.

Den VIII april gecocht van Jan Gevert van Dorren soen XVI vijmen schoven totten versc. Gasthuijs die vijmen
XXX st. facit.
XXIIII gl.
Noch die tijt gecocht van Goert van Stercksel 4 vijmen een bussel die vijmen oock XXX st. facit te samen.
VI gl. III st.
Noch die tijt gecocht tot grote Gasthuijs van Henrick … Jacobs tot Dorren 9 vijmen die vijmen 30 st. ende opten
hoope drie potten biers facit in alles.
XIII gl. XV st. I oirt
folio 33 verso.
Noch die selve tijt gecocht tot het voorscr. Gasthuijs van Sijmon Aerts tot Lierop 5 vijmen dack stroes die
vijmen XXX st. facit.
VII gl. X st.
Noch die selve tijt gecocht van Arien Slaets 3 vijmen eem halve de vijmen XXX st. facit.
V gl. V st.
Noch hier toe gecocht vier duijsent deckbanden het duijsent XII ½ sl. facit.

II gl. X st.

Noch gecocht van Geraert Aerts tot Mierlo een hegge tot bantroijen voor II gl. X st. ende gegeven Steven
Martens van die hegge alhier int Gasthuijs te brengen – 14 st. maect.
III gl. XII ½ st.
Noch van Thomis Jan Ansems gecocht 400 bantroeijen het 104 st. facit.

XVI st.

Noch den XXV meij gegeven Aert Lamberts van Lierop van het groot Gasthuijs te decken op sijnen cost in alles.
XIX gl. XVII st.
Noch den selven dach gegeven Heijmen Henricx van dese decker te dienen ende oeperen op sijnen cost.
VIII gl. III st.
folio 34.
Noch tot den voersr. Groten Gasthuijs gecocht van van Jan Goertsse plancken ende nagel hout voor.
II gl.
Noch gecocht van Jan Cornelis van Stiphout 10 karren lems voer III gl. ende gegeven Dircken van 1 ½ dach te
leijmen 12 st. Jan van Reijnen oeck eene dach 12 st. facit te samen.
II gl. II st.
Ende die selve tijt gesonden eenen boden tot Lierop om dat den decker met een quaem decken den selve
gegeven.
III ½ st.
Ende noch den decker moeten doen slapinge om dat hij van buijten was.

VIII st.

Noch gecocht den V junij totten voerscr. Gasthuijs gecocht van Henrick Thomas van Someren XI vaten calcx het
vath 6 st. I oirt ende I st. opten hoep facit.
II gl. XVII st. III oirt
Den VII meij Thomis botercremers den calck beslagen ende 2 dagen geleijmt op sijnen cost hem daer aff
gegeven.
XXIII st.
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Noch doen snijden int voerscr. Gasthuijs 8 neuwe haertbalken daer aff gegeven met den oncosten daer om
gedaen.
VI ½ st.
folio 34 verso.
Gegeven aen Thijssen vanden Waterlaet aen het Gasthuijs op te vaegen.

VIII st.

Den 4 julij gecocht van Jan Deenen 12 deelen plancken het stuck VII st.

vier gl. vier st.

Den XX juli gegeven Thomis botercremers van 3 dagen leijmens op sijne cost.

XXX st.

Noch van Henrick de Haen gecocht 13 busselen dackstroes die bussel III st.

XXXIII st.

Den 12 julij gecocht van Arien Bernaerts 6 kerren leems die kerre V ½ st. facit.

XXXIII st.

Noch gecocht van Jan Goorts van Beth tot reparatie vanden cleijnen Gasthuijs een hondert 1 ½ buende en latten
het hondert II gl. II ½ st. beloept.
II gl. VIIII ½ st.
Gecocht hier toe IX deckbanden het hondert vijff oirt facit.

XI st. I oirt

Den XXV meij heeft Aert Lamberts van Lierop aengenomen te decken het cleijn Gasthuijs met gedrenen dack
ende te latten ende te oeperen ofte dienen in alles te samen voer.
IX gl.
Den XXV meij Henrick Josephs hier toe gelevert dach stroo III ½ vijmen die vijmen XXX st. facit.
V gl. V st.
folio 35.
Noch Dirck Bruijstens hier toe gelevert vier vier vijmen een halve de vijmen ½ st. facit. VI gl. XV st.
Noch gecocht van Peter Dircx 10 gescrupte deelen elcke VII ½ st. facit.

III gl. XV st.

Noch gehadt int groot Gasthuijs twee timmerluijden II ½ dach ende gegeven elcke sdaechs XXII st. op hennen
costen facit in II ½ dach.
III gl. X st.
Noch gecocht eenen deurstijl aende kelder van Jan den raijmaker voor.

V st.

Noch gecocht van Jan Peters smit 2 haken ende doppen aende sulderdeure voer.

V st.

Gecocht tot Gielen de smit 2 harren aende kelderdeure.

III st.

Noch Thijs den de smit gegeven van het slot aende vorster duere te maken.

VII st.

Gegeven Jan de raijmaker van de cappe te richten ende neuwe haersbalcken daer in te maken.
XXX st.
Den XXIX september Thonis botercremers gegeven van 2 dagen luijmens.

XX st.

Ende van het stroo daer in verbesiget gegeven.

III st.

Gegeven van mutsaert in Gasthuijs te brengen voer die armen.

VII ½ st.

Gegeven Ariaen gelaesmaker van 2 neuwe gelasen te maken int Gasthuijs.

XXXII st.

folio 35 verso.
noch uijtgedaen bij deseprovisoers XVI heester opte Doesseldonck ende die geset int Gasthuijs met noch samen
pooten oncosten daer om gedaen die tijt.
X st.
noch den VI meij 1616 gecocht van Willem Thonis van Nederwetten V busselen latten elcke bussele 4 st.
beloept.
XX st. II oirt
want gegeven II oirt st. van die selve te dragen int Gasthuijs.
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Gegeven Jacob Dirxen van Bakel het groot ende cleijn Gasthuijs te voeren.

XLII st.

Den 29 meij gecoeht van Pauwels Lucas een kerre calx van X vaten het vath VI st. ½ oirt beloopt.
III gl. I st. I oirt
Gegeven vanden selve te beslaen.

IIII st.

Den XVII meij gecocht van Thomas van Lierop een kerre calx gelevert XII vath het vath V ½ st. facit.
III gl. VI st.
Gegeven vanden selven te beslaen.

V st.

Noch Jan Thijssen ende Mathijs Peters gegeven van veertien kerren sants hier toe toe te halen elcke kerre
1 ½ facit.
XXI st.
Den XXII julij gegeven Jan Driessen met twee knechten van seven dagen metsens.

XIIII gl. VII st.

Den selven dach gegeven Miechiel de smit van hier toe alderhande ijserwerck te maeken.
III gl. XIIII st.
folio 36.
Noch gegeven Arien Bernaertsvan IX kerren leems te halen tot Stiphout die kerre V ½. II gl. IX ½ st.
Noch Jan Cornelis van Stiphout ons brocht 4 kerre leems die kerre VI st. facit. XXIIII st.
Den 29 julij gegeven Thomis Lambrechts van X ½ dach leijmens sdaechs X st.

V gl. V st.

Den 4 augustij gegeven Jan Peters den raeijmaker van het cleijn Gasthuijs op te maken van sijnenhout.
XIIII gl. XIIII st.
Den 27 december Arien de glaesmaker hier inne gemaect int cleijn Gasthuijs 3 neuwe gelasen ende een oude
vermaect becoemt.
III gl.
Noch gegeven Heijnen Henricx vanden gehelen rogge opte porte te verwannen Ano 1618.
XIII st. III oirt
Reparatie vande huijsinge ten Hilacker.
Inde ursten betaelt aen Jan Teuwens van een neu gebont te setten aen het huijs daer Corsten Peters woent.
VI gl. XII st.
Noch den 25 julij 1614 gegeven den voorsr. Jan Teeuwens van te maken een neu schuer voer Wilbert Peter
Scaten 28 gl. 17 ½ ende 16 ondersproecken noch voer II gl. 18 st. voer beloept te samen.
XXXI gl. XV ½ st.
Den 26 julij voirsr. gecocht van Jan van Boomen VI vijmen dackstroes die vijmen 3 ½ st. beloept int geheel.
IX gl. XII st.
Ende gegeven van uijtrachten XXX st.

30 st.

folio 36 verso.
ende der voirscr. verdert opten Hilacker noch gecocht VIIII ende IXC deck banden het 100 die IIII het duijsent
XII ½ st. ende noch II IXC cost het I XVII st. met II oir topten hoep belopen in alles. vier gl. XIX st. I oirt
noch gecocht van Willem Thomas van Wetten onderhalff hondert latten het hondert ½ st. aenden I pot biers
II gl. IX st.
Noch gecocht van Marten Leijmen latten voor II gl. X st.
Noch gecocht van Peter Hoppenbrouwer C latten voer.

II gl. VII st.
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Noch die selve tijt gecocht C latten van eene man van Best bij Oirschot.

II gl. V st.

Gegeven Dirck Peters van VI ½ dach decken daechs VI st.
Den voirscr. Dirck gegeven van een neuwen schure te decken tot Wilbort Peters voirscr. 3 wagens schoven te
halen tot Lierop.
Noch den II augustij gecocht van Peter Dirx van Best C latten daer voer gegeven.

II gl. X st.

Noch gecocht een buerden Latten voer.

V st.

folio 37.
Noch gecocht van Anthonis Jan Ansems VC banden het hondert I braspen beloept.

VI st. I oirt

Gecocht vanden jongen Jan Joesten vier vijmen dack strots tot desehuijsen die vijmen 30 st.
Ende II potten biers.
VI gl. III ½ st.
Noch betaelt totten selven ijserwerck tot Michiel de smit.

XXIX ½ st.

Noch gecocht van Henrick Goessens twe vijmen dackstroes de vijmen 30 st. facit.

III gl.

Noch gecocht vanden ouden Jan Coesten V ½ vijmen dackstroes die vijmen 30 st. facit. VIII gl. VIII ½ st.
Den XI november gegeven Jan Teeuwens van XXII dagen werckens van die sulder plancken ende ribben te
snijden ende den sulder te maken ende schouwe te maken in alles te samen.
VI gl. XII
Ende gegeven vande montcosten in dien tijt aen Corsten Peters.

Drie gl. VI st.

Den XII november betaelt aen Peter Martens voer XXIIC decroijen het hondert III ½ st. III gl. XVII st.
Noch gecocht tot die schuerdueren 13 deelen plancken het stuck VII st. maect
vier gl. XI st.
Noch gegeven Michiel de smit van hier het ijserweck toe te maecken.

II gl. IIII ½ st.

Blijckt bij specificatie
folio 37 verso.
noch betaelt aen Wilbort Peters den laet opten Hilacker van reparatie aen huijs ende schuere als blijckt bij
specificatie.
III gl.
noch betaelt tot Jan Rutten voer nagel ende ijserwerck tot dese hoeven ende totten Gasthuijs den 23 februarij
1617 blijcken bij specificatie.
III gl. IX st.
noch Corsten Peters opten Hilacker ons gelevert eenen reparatie brieff blijcken bijden selven.
II gl.
Noch den II december gelevert bij Corsten Peters voirsc. eene reparatie brieff al blijcken bij specificatie.
II gl. VIII st.I oirt
Noch den VI januarij Wilbort opten Hilacker gelevert eene reparatie brieff blijcken bijden selven van.
VIII gl. II st.
Noch betaelt aen Corsten Peters vanden Hilacker 9 vijmen dackstroes die vijmen 28 st. om te decken het nuewe
gebont van sijne huijs beloept.
XII gl. XII st.
Noch betaelt aen Wilbort Peters laet vanden Hilacker blijcken bijden reparatie brieff daer van sijnde.
XXI st. I iort
Noch betaelt aen Corsten Peters enen reparatie brieff vande voirsc. huijsinge ten Hilacker blijcken bij den selve
brieven.
II gl. XVI st.
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folio 38.
Reparatie vanden hoven ter Doeseldonck.
Inden eerste Henrick Josephs gemaeckt eenen meuwe steenen put daer toe gecocht steen, calck ende dachhueren
dat te samen beloept blijken bij specificatie
XVIII gl. XVII st.
Item Henrick Josephs aen ons geleverteene repartie brieff vande jaren 1614 ende 1615 die bedragen als bijden
selven brieve blijckt.
XX gl. IX st.
Alnoch die voirscr. Henrick Josephs aen ons gelevert eenen reparatie brieff vande jare 1616 soe aenden kelder
men gemaect ende den ouden mede vermaect soo van calck, steen ende dach hueren ende voerts verrepareert
aende huijsinge blijcken bijden selven brieve.
XXXVI gl. XVII ½ st.
Noch Henrick Josephs goet gedaen 10 vijmen schoeven dien hij meer hadde verdect opte huijsinge van ons
quamen die vijmen XXX st. facit.
XV gl.
Item Dirck Ambrosius laet van die ander hoeve ter Doeseldonck ons gelevert eene reparatie brieff vande jaren
1614, 15, 16 ende 1617 bedragende volgens des specificatie brieve daer van sijnde die somme.
XXXI gl. III st.
Jaspar Peters op Grotel aen ons gelevert eene reparatie brieff van ½ st. blijcken bij den selven voirscr. Brieve.
XXXII st.
folio 38 verso.
volcht hier nae tgenen dese provisoeren gedistrubueert hebben in dese V jaren soe in rogge gelt ende boter ende
boecweijt.
Meriken Jan Hendricx in rogge
10 vaten
Die huijsvrou Jan Dircx de rietmaker
II vaten roggen
Meriken Thonis in gelde
XXI st.
Goert Janssen in gelden
VI st.
Jan Lijsken gedaen in sijn siecte in gelden
XXXVIII ½ st.
Willem Weijnen in gelden
XXIX st.
Dielis Juilaens in roggen
VIII vaten
Nelken Martens in V jaren in gelde met het bestellen aen Ariken Driessen sjaers voer XXV gl. voer huijshuer
ende ondehout in plaesteren ende andersints becoemt met het dagelijcx onderhout in cost in dranck in weesch
bier ende gelt van plaesteren ende andersints beloept inde V voiersr. jaren in alles.
IICLXII gl. V ½ st.
Alnoch betaelt aen Ariken Driessen voirscr. van tgenen sij ten achteren was gebleven dat damels jaer noch met
uijt en was ende ick hebben moeten betalen aen Ariken verscr. die somme van.
XII gl. XVII ½ st.
Alnoch betaelt aen Nelken voirscr. in rogge in dese vijff voorsr. jaren.
Ende haer gegeven in V jaren in boter.

II mud II vaten
CLXXII pont

folio 39.
Henrick den Biescamp in sijn siecte in gelde.
In rogge

V gl. XIIII st.
II vaten

Die dochteren Henrick Biescamp verscreven bestelt aen Caterina Kegels om die selve te meesteren vanden
pocken ende van hen beijden met den kijnder.
XVIII gl.
Enden noch hen gedaen in hen siecte liggende int smeren om te genesen in boter, eijer, vleesch, bier ende brant
allet gene hen van node was ende mosten hebben in alles.
V gl. XV st.
Ende in rogge
II vaten
Ende noch hem gedaen gedueren dese V jaren in dagelicx onderhout in gelde

V gl. XIII ½ st.

Jan Wouters in gelden
In rogge

XIII gl. XI st.
III mud III vaten
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Noch gegeven Lijsken Scepers van dat sij tot Jan Wouters gewaent ende geholpen hadde in hender alder grote
siecte XXVI dagen sjaers III st. maect te samen.
III gl. XVIII st.
Arien meesters Gerits in gelde
In rogge

X gl. XII st.
II mud vier vaten

Thomas van Leeck in gelde
In rogge

XII vaten

Dirck Cuijpers in gelde
In rogge

XXXIII gl. XVIII st.
IX vaten

folio 39 verso.
Joestken van Aerlen in gelde
In rogge

LIIII gl. XI st.
X vaten

Aelken Gielemans in gelden
In rogge
In boter

XII gl. XI st.
VII vaten
vier pont

Lijn Olifiers in gelde
In rogge

VI gl. XI st.
VII vaten

Ende noch haer gegeven om haren soensijne sijn ambacht te doen leeren.

II gl.

Heilken Jan de Boes in gelde
In rogge

III gl. vier st.
VII vaten

HillekenTrips in gelde
In rogge
In boter

XXXIX gl. VII st.
VII vaten
XIIII pont

Die huijsvrou Goorts de Laser in gelde
In rogge

II gl. XV st.
XII vaten

Meth Beelen in gelde
In rogge

X gl. XVI ½ st.
VIII vaten

Adolff Gielemans in gelde
In rogge

XXIIII gl. VIII st.
VII vaten

Jan Goessens in rogge

XII vaten

Gijsbert Lucien in geld
In rogge

III gl. XI st.
II mud VIII vaten

Lijsken van Dorren in rogge

I vath

folio 40.
Maij Bastiaens in rogge

VII vaten

Henrick Willem Lucen Swager in sijn siecten in gelde
In rogge

XV gl. III st.
VIII vaten

Luijt Scalcken in rogge
In rogge

XXVIII ½ st.
X vaten

Gerit Duijssen in gelde
In rogge

XXVI ½ st.
VII vaten
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Joest Duijssen in gelde
In rogge

XXI st.
IX vaten

Adolff Peters in gelde
In rogge

XVIII st.II oirt
VIII vaten

Jan Emonts Schoonen in gelden
In rogge

II gl. XVI st.
seven vaet

Die weduwe van Henrick den Wilden facit
In haren craem

XIIII st.

Marij Baelen in rogge

II gl. X ½ st.

In rogge

VII vaten

Aert Boonen in gelde
In rogge

XIX ½ st.
VII vaten

Aelken Jan Srubber in gelde
In rogge

XXVII st.
VIII vaten

Willem Karolus wijff in gelde
In rogge

XXXIIII ½ st.
VIII vaten

Mierken Jochems in gelde
In rogge

ni hil
VI vaten

folio 40 verso.
die kijnderen Aert Dries in rogge

V vaten

Jan Aerts van Lierop in gelde

XI gl. XVII st.

Joestken Arien Belien in gelde
In rogge

XXXI st.
VI vaten

Meriken Sengers in gelde
In rogge
In boter

XII gl. XVII ½ st.
II vaten
VII pont

Lijn Peter Swalmers in rogge

VI vaten

Ariken Pels jacht in rogge

I vaet

Bartel Driessen in sijn siecte in gelde
In rogge

XXXI st.
II vaten

Thonis botercremers in gelde
In rogge

VII gl. XV st.
XIII vaten

Hans de foerier was geordmeert te ontfangen inde accorden tusschen Thonis Huijberts ende den Heijligen Geest
VIII vaten roggen ende soo hij die VIII vaten roggen met en begeerden hebben heen in plaetse van dien gegeven.
vier gl.
Ende noch hem gegeven om alle noteliijcke dingen te copen in gelde

V gl. XV st.

Jan Aerts Setters in gelde
Inden craem
In rogge
In boter

VII gl. XIIII st.
I mud II
III pont
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Die soene van Adolf Gielemans gegeven in gelde om wederom wech te gaen.
X ½ st.
gegeven de swager van Willem van Beeck doer begerste sijnder moeder tot een kijnts roxken
II gl.
folio 41.
Mathijs Setters in gelde
XVII ½ st.
Goert Lenaerts scelen in gelde
In rogge

II gl. X st.
VII vaten

Die swager Henricx de Soetelaer in gelde nihil
In rogge

vier vaten

Peter Dircx inde Haghe in gelde

III gl. XVIII st.

In sijne siecte ende begravens
Ende int Gasthuijs gestorven
In rogge

VI vaten

Hensken inde Hage die qualijck gaet in gelde
In rogge

II gl. XVII st.
VII vaten

Goort de Haen in gelde
Inde craem

XXXI st.

Gegeven Baetken Driessen van het onderhout van den kijnder van Heesken de snijder dochter ter maet,
1 vat roggen geduerenden 12 maenden
XII vaten rogge
Luijt Femijen in gelde

V st.

Jan Porters in sijne scieten en craem in gelde

XIII gl. XVIII st.

Ende van huijshuer in rogge

III mud VIII vaten

Dirck Lucien in rogge
In gelde

VI vaten
XV st.

Jan Sijmons van Bakel in gelde

VI st.

Peter Janssen van Aerlen in rogge

V vaten

Die huijsvrou Gevert Schoonen in rogge

VII vaten

Jan Henricx metten baert in gelde

XVI ½ st.

folio 41 verso.
Gritken Aerts in gelde
In rogge

XXVI ½ st.
II vaten

Die dochter Jan van Santvoirt gegeven in hare craem XXIII potten biers.

XXXII st.

Die soene Thomas van Leeck
Gestorven tot Wilmken Maessen in sijn sciete

X st.

Hoessen van Woensel in gelde
In rogge

II gl. XIII st.
V vaten

Lambert van Herent dochter in gelde

VI st.

Herman Jans de keteler in rogge

III vaten
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Aert Cort Jans huijsvrou in rogge

IX vaten

Geertruij Henricx in rogge

I vath

Arien Dirck Lucen in rogge

I vath

Noch gegeven eene hoechduijtsen passant tot teergelt

V st.

Noch eenen armen man gegeven tot teergelt

XII st.

Den 25 augustij 1616 alhier gecomen eene man met twe vrouwen ende die moeten logeren int Gasthuijs enden
anderen dachs doen varen tot Gerwen oncosten hier om gedaen in alles
XXIIII st. I oirt
Den lesten meij gegeven eenen man met eene quaden been
Peter Wallen gedaen in sijn siecte bier voer
In rogge

II ½ st.
XXXII st.
II vaten

Jacob Cornelis van Roij in rogge.

II vaten

Jan Alen in rogge

XXVII st.

folio 42.
Henrick van Osch in gelde in gelde.
In rogge

IIII gl. XVI st.
II vaten

Ende hem gecocht II ½ elle grau laken tot eenen casack het elle 31 st. ende gegeven van maken met garen VIIII
st. belopts te samen.
vier gl. IIII ½ st.
Daer nae bestelt den voerscr. van Osch aen Jan Reijnen sjaers XXVI gl. aende 5 potten biers om hem te
onderhouden in cost ende dranck ende tgenen hem van node was ende heeft gewoent 5 maenden beloept met den
bier ende met het begravenisse te samen in alles
XXII gl. VII st.
Item bestelt Matheus Vesters aen IJken Wouters clompen om hem te onderhouden 1 jaer lanck in cost ende
dranck ende allen dienst hem nodich sijnde sjaers voer XLIIII gl. ende 1 malder rogge gedurende den tijt van 4
jaren uijtgenomen het ierste jaer XL gl. ende het leste jaer LIII gl. ende noch moeten geloven X ½ gl. om die
groten moeijten ende quellingen dien daer mede te hebben was ende becoemt alsoe in gelde.
CLXXXI gl. X st.
Ende in rogge
I mud VI vaten
Noch moeten geven IJkens dochterken alle jaren VI st. voer hare dienst facit.

XXXIIII st.

Noch voer Matheuns verscr. wollen laken tot eenen casack III ½ elle het elle 35 st. facit 6-2 ½ - ende noch een
witte quinck een elle 35 st. de elle ende noch seven vierdel ende een elle quincken de elle 30 st. facit in alles.
XI gl. XVII st.
Ende geven van maken en garen te samen.

XXVI st.

Noch gecocht lijnen laken voer Matheeus tot hemden in elle 3 vierendeel het elle 10 st. -5-7 ½ V gl. VII ½ st.
Noch voer den selven gecocht laken tot een hemd drie ellen delle 9 st. I oirt ende van maken 4 st. I oirt.
XXXII st.
Los vel.
Ick onder geschreven hebben ontfangen te hebben van Jan Martens ende Willem Loijen eenen dobbelen
aelbertus doende V ½ gl. preceederen de van sekere accorden tusschen eenen ende andere vande broederschap
van Sinte Caterijna ende mij aengaende van sekere arcehter stellen vanden voirs. broederschap toecomende al
volgens den accorden daer van wesende actum Helmont den 13 november 1614 Antonis Huijterssen
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folio 42 verso.
bestelt Menken Sengers bij Elsken Thijssen om bij haer te wonen den tijt van vier maenden sdaechs 1 ½ st.
maect 6 gl. 1 st. ende ende daer nae die selve Menken Sengers wederom bestelt aen Elsken voirscr. voer 3 st.
daechs ende heeft geduert I maent ende XVI dagen facit VI gl. XVIII st. ende gegeven van haer te begraven ende
luijden 13 st. facit.
XIII gl. XII st.
noch gecocht voer Meriken Sengers tot Dirck Templer wollen laken twe ellen een halve een roxken het elle 36
st. facit.
vier gl. X st.
bestelt die dochter van Arien Rachels bij Lijntken van Nauwen tot Dorren sjaers voer 24 gl. ende noch een jaer
vanden jare 1616 oock 24 gl. ende moeten geven die vrouwe tot een kermis II gl. XIX st. ende noch een halff
jaer voer 24 gl. facit.
LXXXIX gl. XIX st.
noch voer tselve meijsken gecocht wollen laken seven vierdel blau laken het ellen 37 st. -3-4- ende gegeven van
maken -9 st. ende daer toe gecocht root voederlaken 13 elle de elle 29 facit 36 ende daer toe gecocht voer de
selve drie vierendeel root laken cost 34 ½ st. noch gecocht voer het selve meijsken tot Dirck Temper twe ellen
vierdel elle 36 st. 4-1- ende noch twe ellen root voederlaken het elle 23 st. -2-6 noch een elle min ½ vierdel tot
een lijfken delle -2-10- facit -2-3-3- ende gegeven van maken XVII st. maect in alles. XVI gl. XIII st. III oirt
noch het voirscr. Meijsken gecocht lijnen laken tot hemden ende een elle tot eenen voerschoot te samen XI elle
het elle IX ½ st. facit in alles.
V gl. XIII ½ st.
metten loon vande maecken
noch voer tselve meijsken gecocht I paer schoenen voer.
XIII ½ st.
folio 43.
bestelt Jan Aelen aen Lijntken Gerits op Brouhuijs om de selven te besorgen in cost ende dranck ende tgene hem
van node weswn mochte ende haer daer voer geloeft voer een jare 36 gl. ende noch 1 jaer daer naestvolgen voer
XL gl. ende noch eermen hem conde bestellen vertert tot Jan van Beth in vier dagen.
X st.
Ende belopen die twevoirgaende jaren vant onderhout.
LXXVI gl.
Noch gecocht voer den voerscr. Aelen op Aerlen merct lijnen laken tot twe hemden –V- ellen een vierendeel het
elle IX ½ st. ende gegeven voer garen ende van maken V st. facit.
II gl. XV st.
Noch voer den selve gecocht een hoeslaken ende socklaken ende andere dinge 1 elle. XXXII st.
Noch gecocht op Aerle merct 10 ellen lijnen laken delle V st. 3 oirt ende dat gedijtribueert den armen tot
voedelaken schorteldoecken ende ander dinge belopen die X ellen.
II gl. XVII ½ st.
Noch betaelt aen Jan Jan Goelis van wollen laken aldaer gehaelt voer Jan Wouters van Loo ende een arme
vrouwe beloept p quijtentie.
vier gl. V st.
Noch gecocht den 26 april 1614 8 ellen een vierendeel delle 9 st.daer aff gemaect Dirck Cuijpers een hemd sijn
huijsvrou ende hemd ende Luijt Scalcken het laken tot een hemd ende gegeven van maken van twe hemden 5 st.
I oirt beloept te samen.
vier gl.
Noch gecocht voer Matheeus Vesters laken tot boxen ende hoesen te samen voer.

vier gl.

folio 43 verso.
noch tot Dirck Templer voer de soene van Jan Aerts van Lierop een elle wollen laken delle 36 st. ende noch voer
Jan Aerts soen drie vierendeel wollen laken voer XIX ½ st. facit.
II gl. XV ½ st.
noch voer Jan Aerts vrou gecocht 3 ellen lijnen laken het elle VI st. maect.

XVIII st.

gecocht voer den Duijtsen Hans een elle lavender laken tot boxen voer.

XXX st.

gecocht voer den voerscr. Hans 13 ellen taneijt laken beloept.

II gl. XIIII st.

gecocht voer den jonge vanden weduwe Peter Swalmers I ellen ½ vierdel lakens delle 35 st. facit.
XXXIX st. 13 oirt
Gecocht voer Luijnt Scalcken van Jan Jan Karis twe ellen een halve elle 37 st. facit.
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vier gl. XII ½ st.

Noch gecocht voer den vooscr. Hans II ellen lijnen voederlaken onder sijn boxen facit delle 6 st.
XII st.
Gecocht van die weduwe Jan de seeldrijer XV ellen lijnen laken delle XIII st. facit.

IX gl. XV st.

Ende daer aff laten maken 6 hemden een voer Gerit Duijssen ende Hensken inde Haege ende een voor Dirck
Cuijpers een voer sijn huijsvrou voer Aleijt Gielemans ende een voer Luijt Scalcken ende gegeven van maken.
XVIII st.
Ende is hier aff geouert laken tot vier mutsen ende gegeven van die mutsen te maken metten garen ende snoeren.
VIII st.
Ende die selve gegeven den armen alhier.
folio 44.
Noch gecocht voer Dirck Geeven 5 vierendeel grau laken tot boxe delle 37 st. ende daer tot gecocht 1 halve elle
wits tot hoefs delle 30 st. facit.
III gl. I st.
Gecocht voor Dirck Cuijpers wollen laken 1 ½ elle graus het elle 36 st. ende 1 elle voeder laken delle 4 ½ st. -317- noch gecocht voor Dircken Cuijpers tot Dirck Templer 5 vierdel tot eenen hemdrock cost 39 st. I oirt ende
noch ½ wits tot hoesen XV ½ st. ende voer hem gecocht een sargie voer 38 st. ende noch voor Dircken Cuijpers
gecocht een hemd cost met maken ende garen XXVII ½ st. becoempt te samen ter somen.
IX gl. XVII ½ st.
Gecocht voer Adolf Gielemans 5 vierdel grau wollen laken de elle 38 st. -7 ½ - ende noch voer den selve gecocht
een elle root laken delle 39 st. facit.
vier gl. VI ½ st.
Noch gecocht voor een scamel maecht wonen bij Jan Aelberts een elle ½ vierendeel delle 39 st. facit.
XXXVIII st. I oirt
Noch gecocht 2 hemden voer die gevangenen settende alhier opt casteel costen het stuck 30 st.
III gl.
Gecocht lijnen laken tot VI sacken 10 ellen delle delle VII ½ st. ende noch V ellen delle VI st. I oirt beloept
metten garen ende sackbanden metten maecken.
V gl. XVI st.
Gecocht voer den soene van Joesken Ariens belijen aen hoeslaken voor XIII st. ½

XIII ½ st.

Noch gecocht voer Jan Aelen 2 slaeplakens 5 ellen lakens het elle VIII st. facit.

II gl.

folio 44 verso.
Den 9 april 1615 een vrouwe met 3 kijnderen Henrick Troefelmans doen voeren al tot Soemeren den selven
Henrick daer aff gegeven.
XVIII ½ st.
Gecocht was om die armen menschen te overlichten van Henrick Jan Becx wassen kerssen voer.
XXVIII st.
Noch tot Thonis Willems gecocht was ter oirsaecken voirscr. voer die armen voer.

II gl. I st. I oirt

Item ter oirsaecken van Dirck Templer als die onder comssarissen gewesen was hebben wij daer om moeten
varceren binnen den Bossche 3 dagen ende die oncosten moeten doen dat beloept in alles.
vier gl.
Item dese voirscreven provisoren hebben in het colleren manen beuren ende vaceren notelijcke costen gedaen op
die dorpen ende binnen Helmont daer die Heijlige Geest pachten is heffende ende dat binnen den tijt van 5 jaren
te samen bij den anderen gerekent.
LXX gl. XVII st. II oirt
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Item sijn oncosten gedaen bij den genen dien die smale pachten gehaelt hebben als oeck bij die hoevenaers int
leveren van hennen granen ende van buijten coren van wrachten gegeven bij malcarder gerekent in desen
voerscreven 5 jaren becoemt ter somen.
LXIX gl. IIII ½ st.
folio 45.
Item also den provisooren jaerlicx is gecordineert voer hennen dienst moeijten ende arbeijt elcken 2 mudden
roggen sjaers ende soe Jacob Goert Becx gedient hevet seven jaren ende hevet ontfangen van Daniel Vervlassen
2 mudden ende van Jan Goorts van Beth 4 mudden 1 vath alsoo rest Jacob voerscr. XI vaten ende is te vreden
midts ontfangende jaerlijcx een mudde restegeeft hij den armen om godswille coemt alhier betaelt.
vier mud I vath
Van gelijcken betaelt aen Jan Goorts van Beth voer sijnen dienst van 5 jaren oeck des sjaers 1 mud roggen die
reste oeck om godswille quitgescouwen ende hevet ontfangen.
III mud I vath
Alsoe oeck betaelt aen Jan Martens vande Puth van 5 jaren die mens sjaers 1 mud als dandere ende die rese oock
quijtgescouwen als voer ende hevet hier op ontfangen van Jan Goerts van Beth alsoe coemt hem noch I mud V
vaten.
III mud VII vaten
Vanden dootkisten te betalen.
Den II januarij 1616 betaelt aen Jan den Raijmaker voer 3 dootkisten twe grote kisten ende 1 kijnts kiste
belopen.
III gl. VII st.
Alnoch betaelt aenden voirscr. raijmaker 2 dootkisten den VI julij 1616, 2 groten dootkisten het stuck XXVI st.
facit.
II gl.XII st.
Den II april 1618 betaelt aen Jan den raijmaker voerscr. 2 dootkisten voer 2 kijnder het stuck XV st. facit.
XXX st.
folio 45 verso.
noch betaelt aen Jannen voirscr. Ano 1617, 2 groten dootkisten het stuck XXVI st. facit. II gl. XII st.
noch betaelt aen Jannen voirscreven 1616, 2 grote dootkisten het stuck 26 st.

II gl. XII st.

item alsoo Jan Goorts van Beth ende Jan Beck Gijsberts saliger provisoeren der tafelen des Heijligen Geest in
Helmont inne henne rekeninge den 21 januarij 1610 gedaen voer den schat inden name vanden here van
Helmont voer den pastoer Gellio enden den heeren scepen gepasseert voer vollen ontfangen hadden gestelt
XXV gl. groes gelts voer elcken hoevenaer van Doeseldonck dien elck van hen jaerlijcx schuldich worden voer 4
jaren doende elcke hoeve C gl. ende alsoo IIC gl. ende alsoo van voerscr. Hoevenaers in respectie van henne
grote scade ende bederffenis van versceijden cruijschvolck meer met en hebben betaelt dan C gl. ende dat hen
het 4 jaer om hene grote geleden scade is geremitteert ende quijtgescouwe bij den voerscreven provisoiren met
ontfangen wort het selve weders alhier voer uijtgegeven ende in faute gestelt L gl. alsoe hier om redenen
voerscreven.
Item beloept het vercochte coren soe rogghe Gerst ende boecweijt het welcke staet tot defalquatie vanden
ontfanck vanden graenen ende staet op het blat gebabtiseert memorie ende becoemt ter some van.
LXXXIII mud I vat
Alnoch soo hevet Jan Goerts van Beth int
Afgaen van sijne offitum overgelevert aen
Adam Marten Damen 19 vaten roggen
XIX vaten rog
folio 46.
Item den 11 januarij 1614 alhier gecomen eenen scorften crancken ende den gegeven mette verteringe.
V ½ st.
Den V januarij hem doen vooren nae ouder gewoente al tot Gerwen daer aff gegeven.

XIII st. II oirt

Noch Henrick Thomas gevaert een scamel vrou met 2 kijnderen al tot Gemert daer aff gegeven.
XIII st. II oirt
Noch die voirscr. Henrick Thomas gevoert die vrou metten kijnderen vanden Wilden smit al tot Asten hem daer
aff gegeven.
XV st.
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Noch den X februarij alhier gecomen eene scamele passant den selven gegeven.

III st.

Den XVI februrij Thonis Kuennen doen vaeren eene seer crancken man al tot Gerwen ende gegeven van verteren
ende van wrachten
XIII st.
Item betaelt aen Jan Goerts van Beth tgene hem quaem bij slote van rekening gepasseert voer wethouders der
stadt van Helmont vanden jaren 1600, 1601, 2, ende 1603 ende is dese somme bedragen.VIC XXIIII gl. X st.
Waer van die voirscr. Jan Goerts heeft ontfangen int jaer 1615 IIII gl. met 3 jaren den interest van VIC
st. beloept den anterest van 3 jaren.
CXII gl. X st.
Tegen het hondert VI gl.

XXIIII

Noch aenden selve Jan Goerts betaelt int jare 1617 IIC XXIII gl. X st. ender van 3 jaren interest Tegen 106 gl.
beloept.
XX gl. 6 st.
folio 46 verso.
Item gegeven den scrijver van dese rekening te maken ende te dobbeleren vande voirscreven 5 jaren.
VI gl.
Ende oncosten gedaen int maken ende rekenen van deser rekening van de voirscreven jaren te samen metten
scrijven ende calculeren.
XI gl.
Item alsoe geordineert ende ondersprocken was bij scepen in Helmont inden acorden tusschen dese provisoeren
ende Anthonis Huijberts dat die provisoeren souden hebben te geven den armen daer Anthonis hen dat bewijsen
soude 2 mudden roggen ende hebben betaelt aen Hans den For… 8 vaten roggen ende die betaelt met gelt ende
die rest daer het hen bewesen was coemt alhier noch uijtgereijct in rogge.
XVI vaten
Item stellen dese voirscreven alhier voer het cr..pen ende dat allen maten met en sijn van eender inportantien alle
jaren 3 mudde III vaten 2 coppen ende beloept in 5 voirscreven in rogge.
XVI mud V ½ vaten
Soma somarium wert bevonden dat de tegenwoordigen Heijligeest meesters heben uijtgegeven soe en renthen
reparaties ende tgenen gedistrabueert is armen in als ter some van 4479 gl. 14 st. 3 oirt
Ende hebben die voirschreven Heijligeest meesters uijtgegeven
folio 47.
Vercoft ende gedistribueert aenden armen …… in alles 327 mudden …… ende twe coppen teseghen
IIIC XXVI mudden IIII ½
Enden den ontfanck bedraecht als blijckt hier vorens 4565 gl. 1 st. ende in coren ontfanghen in alles 334 mudden
10 vaten ende eene halve cop welcken voirscreven uijtgeven tghens des voirscreven ontfanck afgetrocken wort
bevonden dat de voirscreven Heijligengeest meesters schuldich ende debituers blijven ter somme van 45 gl. 6 st.
1 oirt ick segge
XLV gl. VI st. I oirt
De selve Heiligengeest meesters noch schuldich in coren 8 mudden 5 vaten ende 13 gl. cop ick seghe
VIII mudden V vat II ½ cop
Aldus gereeckent ter presentie van onsen edelen heere van Helmont den heere psastoer, schouteth ende
schepenen dese onderteeckende op huijden den 19 april 1619.
Alexander van Cortenbach
Cornelis Quterie pastoir in Helmont
Joseph van Gheffen
Frank …
Antonis Huijbertsse
Jan Ger…
Bertram van Hetsroij
Jan Gort
Peter dije Lew
Jan Ma….
Peter van Hemselroij
Adam March
Derck Jan Sijmons Colen
Cornelis van den Schoot
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folio 47 verso.
alsoo opden 19 april 1619 Jan Goerst van Beth Jan….Martens vanden Putten ende Jacop Becx Heijliggeest
meester dese stadt Helmont henne reckeningh is gedaen hebben bijde selve bevonden is den Heijligeest goet te
comen en quantiteijt van acgt mudden 5 vaten ende derder halve cop rogchen ende vijffenvijftich gulden ses
stuijvers een oirt in gelde alles blijckende bijt voors. sloth aen dander sijde gepasseert ende alsoe de selve
Heijligeest meesters cots daer naer verlaten sijnde henne plaetse sijn eligeert Jan Becx, Adam Marten ende
Lenert Martens die dwelcken eerstelijck in stantie ende debvoir gedaen hebbende van tvoirs sloth te innen is
bijde voors. afgegaen Heijligengeest mr. seckere doiliante gedaen aen schepen tegen woirdigh sijnde van
diversch ruijeringhe soe van intresten als ander sint inder vueghen dat tusschen de voors. afgaen Hijlig mr. ende
tegenwordige seeckere processen sijn geresen waer inne soe verre is geprocedeert dat opte 13 jannuarij 1621 is
geapponcteert dat die voirs. afgegaen Heijlgeest mr, bij provisie ende onder cautie de restiuteurs ingeval het
voirsr. sloth hender reeckeninghe soude oplegghen waer over die afgegaen Heijliggeest mr. vant voirsr. voirsr.
appoinctement hadden geappellert welck appellatie niet sonder groten cost ende achterdeel vanden Heijligeest
souden geschieden in der vughen in dat geraetsaem gevonden is als het selven bij middelen van accort te
tranfigeren. Soe eest dat op heden den 22 novembris 1623 ten huijse van Cornelis vanden Schoot sijn vergadert
den ed. welgeboren heere van Helmont, pastoir, schoutet ende de schepen over de reekeninghe gestaen hebbende
door….geauctercheert sijnde mette tegenwoordige Heijligengeest mrs. ter eenre ende de voirschreven afgegaen
Heijlegeest mrs. ter andere sijde ende sijn met malcanderen veraccordeert in vughen ende
folio 48.
manieren hier naer volgende dar soe voer als aengaet de proccessen mits desen sullen sijn ende blijven
geassopieert doot ende nijet ende de costen daer van geresen elck bij parthijen betaelt worden onderden last dat
de tegen woerdigh Heijligeest mr. henne costen sullen in henne reekening voer betalnisse in brenghen ende dat
gerroijeerde intresten wesen twe partijen folio 46 voer geroijeert sullen blijven waer tegens hem sullen goet
comen ende geremitteert worden de voirs. 55 gl. 5 st. 1 oirt ende nopende den roghe geloeft Jan Raessen
datellijck te leveren aende voirsr. Heijligeest mr. twee mudden roghen ende nopende den resterende roghen
reserveerende den voirsr. Heijlimeesters opden voirsr. Jacop Becx ende Jan Marthens aldus geaccorddert opten
dage, maent, jare voorscr. ende bij parthijen onderteeckent.
A. Cortenbach
dns.Cornelis Couteren
Helmond is pastor
Joseffo van Geffen
W. Franck
Cornelis vanden Schoot
Bertram van Hetsroij
Peter dije Lew
Peter van Hemselroij
Dijerck Jan Sijmons
Jan Goerts van Beth
Jacop Goert Becks
Jan Martens
Stop hier i.v.b. door mij slecht te lezen.

Bedankt Frans van Gemert en Egbert Wijnen.
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