Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te
Helmond, toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4490, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren
van de Tafel van de H. Geest
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.
1646 - 1648
folio 1.
Goert Daemen gelt jaerlijcx 8 vatten rogge ende lest betaelt aen van Duppen 1642 ende bij desen rendant
ontfangen het jaer 1643 hef vat rogge vercocht aenden pachter tot 16 st. het vat compt hier ontfangen 6 gl. 8 st.
rest aen het jaer 1643 als boven 12 st. comt.
V gl. XVI st.
Het convent van Bijnderen gelt jaerlijcx XIX vatten rogge ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1644 ende
bij desen rendant niet ontfangen ergo nichel.
Gerardt Jan Claessen van Roij gelt jaerlijcx V vatten rogge ende is lest aen van Duppen het jaer 1644 ende bij
desen rendant niet ontfangen ergo nichel.
Willem Art Willems ende Hendrick Janssen van Luijtelaer gelde jaerlijcx 2 mudde rogge ende is lest betaelt aen
folio 1 verso.
voor een helft het jaer 1631 ende de andere helft het jaer 1642 ende bij desen rendant ontfangen van de erste
helft elff pachten is het jaer 1632, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ende 1642 ende op 1643 is betaelt 10 st. ende
bij den selven ontfangen 2 pachten vande ander helft het jaer 1643 ende 1644 comt in gelt.
LIX gl.
Mr. Jacob Becx nu ter tijt joncr. Jan Versreghen gelt jaerlijcx 8 vatten roggen reducibel ende lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1644 ende bij dese rendant ontfangen 1642 ende 1643 comt in gelt gereeckent het jaer tot 3 gl.
VI gl.
Den H. Geest vanden Bosche gelt jaerlijcx een mud rogge reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen en het
jaer 1640 ende bij desen rendant ontfangen 2 jaeren 1641 ende 1642 becompt in gelde.
VIIII gl.
folio 2.
Frans van Meervoort gelt jaerlijcx 1 mud rogge ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1642 ende bij desen
rendant niet ontfangen ergo nichiel.
Adriaen Bernarts huijs vrou in plaetsche van Dirck Brussens gelr jaerlijcx VII vatte rogge reducibel ende is lest
betaelt aen van Duppen het jaer 1635 ende bij desen rendant nier ontfangen ergo nichiel.
Peter Goossens nu ter tijt Ghijsbert Arts gelt jaerlijcx 1 mud rogge reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen
het jaer 1642 ende bij desen rendant niet ontfangen ergo nichiel.
Frans Joost Custers gelt jaerlijcx 6 vat rogge reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen 1644 ende bij desen
rendant ontfangen door de weduwe Frans Kusters.
folio 2 verso.
saliger 2 jaeren 1645 ende 1646 comt.

IIII gl. X st.

Peeter Reijnders nu ter tijt Jan Dircx van Backel gelt jaerlijcx 6 vat rogge reducibel ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1643 ende bij desen rendant ontfangen 2 jaeren voor de weduwe Jan Dircx wesende het jaer
1644 ende 1645 comt in gelden.
4 gl. X st.
Mr. Sijmen van Loemel gelt jaerlijcx 6 vatten rogge reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641
ende bij desen rendant het jaer 1642 ende 1643 compt in gelden.
IIII gl. X st.
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Huijbert Adams nu ter tijt Peter Tolnicx gelt jaerlijcx 6 vatten rogge reducibel is lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1643 ende bij desen.
folio 3.
Rendant ontf. uijt handen Dirck Becx ende dat van weghen Peter Tholicx voors. 4 jaeren wesende 1644, 45, 16
ende 1647 comt in gelde.
IX gl
Den pastoir van Helmont jaerlijcx ander halff vat rogge ende lest betaelt aen Hendick Custers het jaer van 1627
ende bij de voorgaende H. Geest mr. noch …ijck bij desen rendant niet ontf. ergo nichel.
Hendrick Aert Hendricx nu ter tijt Hendrick Art Ackers gelt jaerlijcx XV vatten rogge ende reducibel ende lest
betaelt aen van Duppen het jaer 1642 ende bij desen rendant twee jaers 1643 ende 1644 comt in gelde.
XI gl. V st.
De weduwe vrou van Beth gelt jaerlijcx 1 vat rogge ende lest betaelt aen van Duppen het jaer 1645 ende 1646,
47, 48, 49 ende 1650 incluijs ende het vat rogge gereeckent 15 st. compt.
III gl. XV st.
folio 3 verso.
De weduwe vrou van Beth gelt jaerlijcx 6 vatten rogge ende is lest betaelt aen van Duppen 1643 ende bij desen
rendant ontf. 5 jaeren 1644, 45, 46, 47 ende 1648 incluijs het vat ghereeckent op 15 st. compt in gelden
XXII gl. X st.
Catharina dochter Thomas van Bergh gelt jaerlijcx XVIII vatten rogge reducibel ende lest betaelt aen Tricht ende
bij desen rendant ontf. uijt handen van Jan Peters van Tricht van wegen Catarina Thomas vanden Bergh twee
jaeren 1636 ende 1637 ende op 1638 is ontf. 3 gl. 7 ½ st. compt in gelde.
XIII gl. X st.
Hendrick Michielssen ende nu ter tijt Michiel van Nispelen gelt jaerlijcx 1 mud rogge ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1640 ende bij desen rendant ontf. twee jaeren 1641 ende 1642 inclus compt in gelden het 1 jaer
gereeckent tot 13 st. ende het ander jaer 14 st. comt in gelden.
XVI gl. IIII st.
folio 4.
Jan Janssen vanden Bergh gelt jaerlijcx 4 vaten rogge ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1640 ende bij
desen rendant ontf. door de weduwe Jan Janssen vanden Berch 2 jaeren 1641 ende 1642 compt in gelde.
VI gl.
Anthonis Jan Ansems nu ter tijt Guilliam Fabri ende erffgenamen Willem Anthoni Willems gelden jaerlijcx
uitten Alart 6 vatten rogge reducibel ende is lest betaelt aen van Tricht het jaer 1638 ende bij desen rendant ontf.
10 jaren 1639, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ende 1648 compt in gelde.
XXII gl. X st.
Peter Thomas van Berch gelt jaerlijcx 6 vatten rogge reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen 1640 ende
bij desen rendant ontf. 6 pachten het
folio 4 verso.
Jaer 1641, 42, 43, 44, 45 ende 1645 inclus compt in gelde.

XIII gl. X st.

Dirck Janssen vanden Broeck nu ter tijdt Jan Sanders gelt jaerlijcx 6 vatten rogge ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1644 ende bij desen rendant ontf. 3 jaers 1645, 46 ende 1647 compt in gelde.
XIIII gl. X st.
Pouwels Eijmerts nu Wouter van Cranenboeck gelt jaerlijcx 1 malder rogge ende is lest betaelt aen Hendrick
Joost Custers het jaer 1633 ende bijde voorgaende noch bij desen provisueren nijt ontf. ergo nichil.
Gielis Adriaen Cuijlemans nu Willem Aldesee gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reducibel ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1641 ende aen desen rendant
folio 5.
Ontfanghen van Willem Joachmis Aldezee 5 jaeren pachten 1642, 43, 44, 45 ende 1646 ende op 1647
ontfanghen 1 gl. 5 ½ st. compt te saemen in gelt.
XXIII gl. XV st.
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Lambrecht Geraerts nu ter tijt Jan Gerit Becx cum suis geden jaerlijcx uijt het Hemelrijck 6 vaeten rogge
reducibel is lest betael aenden voors. van Duppen het jaer 1643 ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten het
jaer 1644, 1645 ende 1646 inclus comt in gelden 6 gl. 15 st.
VI gl. XV st.
Willem Jan Schoonen gelt jaerlijcx 6 vatten roggen reducibel ende is lest betaelt 1637 aende voors.van Duppen
ende bij desen rendant ontfanghen twe jaeren 1638, 39, ende 1640 comt bij 15 st. rest noch 24 st.
V gl. XI st.
folio 5 verso.
Hendrick Thomas Troeffelmans nu ter tijt Hendrick Art Ackers gelt jaerlijcx 6 vatten roggen reducibel ende is
lest betaelt het jaer 1642 bij de voors. van Duppen ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaeren 1643 ende 1644
uijt handen Hendrick Art Ackers 4 gl. 10 st. compt.
IIII gl. X st.
Den ed. heere van Helmont gelt jaerlijcx 4 mudden roggen erwetten ende is bij de voors. van Duppen ontfanghen
het jaer 1637 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nihiel.
De erffgenaemen Aelbert Aben ende Jacob Gordt Becx gelt jaerlijcx 1 vat erwetten lest betaelt aenden voors.
van Duppen het jaer 1645 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nihiel.
folio 6.
Willem vanden Kerckhoff nu ter tijt mr. Gerart Lommers gelt jaerlijcx 6 vaetten roggen reducibel lest betaelt
1632 aen Dirck Becx ende bij desen rendant ontfanghen van sr. Lommers 3 jaeren pacht 1633, 1634 ende 1635
op het jaer 1636 is ontf. 5 st. compt somme van.
VII gl.
Jan Hermans gelt jaerlijcx 9 vatten ende 3 cop roggen erwetten ende is bij den voors. van Duppen ontfanghen het
jaer 1635 ende bij desen rendant ontfanghen 3 jaeren 1636, 1637 ende 1638 inclus compt.
XV gl.
Hendrick Cornellissen gelt jaerlijcx 9 vatten ende 3 coppe rogge erfflijcx ende is bij den voors. van Duppen
ontfanghen het jaer 1643 bij desen rendant ontfanghen
folio 6 verso.
Twee jaren het jaer 1644 ende 1645 incluijs compt bij gelt 10 gl.

X gl.

Jan Bogarts gelt jaerlijcx 12 vatten roggen erffelijcx ende lest betaelt het jaer 1635 ende is ontfanghen op het jaer
1636 bij Hendrick Gordts van Duppen 5 gl. ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nihel.
De erffgenamen van Mijken Fabrij gelt jaerlijcx 6 vatten roggen erffelijcx is lest betaelt 1640 aenden voors. van
Duppen ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nihel.
Cornelis van Hooff gelt jaerlijcx 1 mud roggen erffelijcx lest betaelt 1640 ende bij desen rendant ontfanghen 3
jaer 1641 ende 42 ende 1643 compt in gelt 18 gl. tot 10 st. het vat gereeckent. XVIII gl.
folio 7.
Hendrick Gorts van Duppen cum suo gelden jaerlijcx 1 malder rogge ende soo sijnen succeessuccessuers hebben
te reeckenen soo is bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel. betaelt tot 1638 inclus.
Volgen hier naer de geltrenten.
Corstiaen hendricx nu ter tijt Gordt Daemen gelt jaerlijcx III ½ st. ende is lest betaelt het jaer 1631 bij den
voors. van Duppen ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Aert Clumpers gelt jaerlijcx 1 ort st. is lest betaelt het jaer 1642 bij den voors. van Duppen enden bij desen
rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Jacob Fabrij nu ter tijt mr. Sijmon van Lommel gelt jaerlijcx 6 gl. 5 st.
folio 7 verso.
Ende is lest betaelt aen van Tricht het jaer 1627 ende bij desen rendant ontfanghen van Peeter Matthijssen 16
jaeren ende met consent vanden heere pastor ende schepenen aenden selven Matthijsen vanden Velden
geremitteert 3 jaeren pachten als blijckt bij seeckere bilet bij den pastoir ende secretaris inden naem van mijn
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heere schepenen onderteeckent van dato aen 1 meij 1648 compt hier alsoo betaelt 19 pachten inclus het jaer 1646
compt in gelden.
LXXXI gl.
De erffgenamen Jan Peter Slimmen nu ter tijt Jan Willems gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest betaelt aenden voors.
van Duppen het jaer 1641 ende bij desen rendant 2 jaeren wesende 1643 inclus comt.
XII gl.
Art van Hove gelt jaerlijcx eenen
folio 8.
Ende swarte ende 2 plecken ende is betaelt aen van Duppen het jaer 1643 ende bij desen rendant niet ontfanghen
ergo nichel.
Hendrick Jacobs nu ter tijt Roeloff Hendrick Jacobs gelt jaerlijcx 1 maeger blanck ende is lest betaelt aen Dirck
Becx het jaer 1623 ende desen ofte voorgaende proviseuren nijet ontfanghen ergo nichel.
Idem gelt alnoch jaerlijcx van Peter Dircx 3 ort een halff oirt ende is lest betaelt aen Dirck Becx het jaer 1625
ende bij desen ofte voorgaende proviseuren nijet ontfanghen ergo nichel.
De erffgenaemen van Hens Reijnnen gelden jaerlijcx 7 st. 3 oirt ende 1 halff oirt ende is lest betaelt 1632 ende
bij desen rendant ontfanghen 6 jaeren 1633, 34, 35, 36, 37 ende 1638 inclus ende op het jaer 1639 is ontfanghen
6 st. 3 oirt compt in gelden.
II gl. XIX st.
Den edele heere van Helmont gelt
folio 8 verso.
jaer 1 mager blanck ende is lest betaelt aen Dirck Becx 1638 ende bij desen rendant ofte voorgaende niet
ontfanghen erg nichel.
Peeter Goossens van Vijffeijcken gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641 ende bij
desen rendant ontfanghen 1642 ende 1643 comt in gelt.
XII gl.
Margriet vanden Bergh gelt jaerlijcx 2 st. 3 oirt ende is lest betaelt aen van Tricht 1629 ende bij desen rendant 15
jaer ontfanghen is hier mede betaelt 1644 inculs comt in gelde.
II gl. I st. I ort
Lambert Hendicx van Goch gelt jaerlijcx 2 st. 1 ½ oirt ende is lest betaelt 1634 ende bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
Steven Martens gelt jaerlijcx 11 st. 2 oirt ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1644 ende bij desen
rendant niet ontfanghen ergo nichel.
folio 9.
Hendrick Arts van Croij gelt jaerlijcx 2 oirt ende 1 halff ende lest betaelt aen van Tricht 1639 ende bij desen
rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Dierisken rietmaeckers nu ter tijt Jan Becx haeren swaeger gelt jaerlijcx 7 st. 2 oirt ende 1 halff ende lest betaelt
1642 ende is bij desen rendant ontfanghen 4 jaeren pacht 1646 inclus compt 1 gl. 11 ½ st.
I gl. XI st. II oirt
Henrick Janssen gelt jaerlijcx 1 mager blanck lest betaelt aen van Tricht het jaer 1641 end bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
Goort Adams gelt jaerlijcx 7 st. lest betaelt aen van Duppen 1642 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo
nichel.
Gelis Lamberts nu ter tijt Sijmon van Lommel gelt jaerlijcx
folio 9 verso.
3 ½ oirt ende is lest betaelt het jaer 1620 ende bij desen rendant ontfanghen 7 pachten is betaelt 1627 inclus
compt 6 st.
VI st.
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Reijnder Timmermans gelt jaerlijcx 3 ½ oirt ende is lest betaelt het jaer 1618 ende bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
Anthonis Goben nu ter tijt Thijs Goossen Huercx ende erffgenamen gelden jaerlijcx 2 ½ oirt ende is lest betaelt
ht jaer 1622 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
De erffgenamen Peter Willems, Jan Hendricx ende erffgenamen Adriaen Teggers gelden jaerlijcx 2 ½ oirt lest
betaelt vande erffgenamen Peter Willems 1626 ende bij Jan Hendricx 1633 endebij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
folio 10.
Goirt Joachmus nu ter tijt Jan Lauwereijnsen van Diepenbeck ende Melchel Donckers gelden jaerlijcx 1 mager
blanck is lest betelt 1632 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Jan Goorts van Beth gelt jaerlijcx 2 hoenderen ende is lest betaelt 1638 aen van Tricht ende bij desen rendant
niet ontfanghen ergo nichel.
Jan Arts gelt jaerlijcx 3 ½ plecken ende is lest betaelt 1638 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx 1 st. ende 3 ½ pleck ende is lest betaelt 1619 ende bij desen rendant
niet ontfanghen ergo nichel.
Peter Gort Becx nu ter tijt Willem Janssen van Housdoncck gelt jaerlijcx 6 gl. ende lest betaelt 1642 aen van
Duppen ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
folio 10 verso.
Jacob Saren nu ter tijt Jan vanden Meer gelt jaerlijcx II oirt ende is lest betaelt het jaer 1631 ende bij desen
rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Katelijn Dirck Becx gelt jaerlijcx IX st. II oirt is lest betaelt het jaer 1626 bij van Duppen ende bij desen rendant
ontfanghen 5 pachten soo dat betaelt is het 1631 inclus compt 2 gl. 7 ½ st.
II gl. VII st. II ort

Jan Jordens ende Anthoni van Sprangh gelden jaerlijcx 1 st. ½ oirt ende is lest betaelt 1646 ende bij desen
rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Bartholomus Janssen van Geldrop gelt jaerlijcx 2 gl. ende is lest betaelt bij van Duppen 1642 ende bij desen
rendant ontfanghen 2 jaren pacht het jaer 1643 ende 1644 inclus compt.
IIII gl.
folio 11.
De erffgenamen Willem Ghijsen gelden jaerlijcx 1 st. ½ oirt ende is lest betaelt 1599 ende bij desen rendant ende
voorgaende proviseuren niet ontfanghen ergo nichel
Kantlijn: sij devuoir gedaen om tot vernemen …. huijsen van Jan Cornelis opt Bijnderseijnden boomen vermeijt
selve huijs hercomende ende evictie vercocht zijnde bij den voors. Jan Cornelis.
Mr. Jan Loijen nu ter tijt Hendrick Gorts van Duppen cum suo gelden jaerlijcx 1 gl. 1 st. ende lest betaelt aen
van Duppen het jaer 1638 bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Thomas Janssen alias Ialiaen gelt jaerlijcx 2 gl. X st. ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1643 ende op
1644 is ontfanghen 5 gl. ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaer 1644 ende 1645 ende op 1646 ontfanghen I gl.
V st. comt in gelde.
V gl.
Cornelis Noijen nu ter tijt Jan Arts
folio 11 verso.
gelden jaerlijcx 4 gl. ende lest betaelt aen van Duppen het jaer 1644 ende bij desen rendant 2 jaer 1645 ende
1646 compt in gelde.
VIIII gl.
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Peeter Willems alias Vetten gelt jaerlijcx uijt sijnen huijsen aenden kerck hoff 6 gl. hercommende van Sijcken
van Hees ende is lest betaelt het jaer 1627 ende op 1628 is ontfanghen 2 gl. ende de post bij voor gaende
ontfanghen 24 gl. ende bij desen rendant ontfanghen in gelde.
VIII gl. VIII st.
Marcelis den Cremer gelt jaerlijcx 2 gl. ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1643 ende bij desen rendant
ontfanghen het jaer 1644 ende op het jaer 1645 ontfanghen 10 gl. compt in gelden.
XXII gl
De weduwe Adriaen Bernarts gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende van Alken Laureijns Goben ende is lest betaelt bij
van Duppen het jaer 1640 ende bij desen rendant nier ontfanghen ergo nichel.
folio 12.
Dirck Hendicx Huercx gelt jaerlijcx 6 gl. aen den H. Geest aencomen van Luijten Wouters nu ter tijt heer Jan
Mengelers ende is lest betaelt aen Art van Hoof ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Gerit van Dael gel jaerlijcx 6 gl. hercomende van Lijsken de wed. Adriaen Huijben ende is betaelt bij van
Duppen het jaer 1645 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Peter Adriaen Boeren gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende van wed. Adriaen Huijben ende is lest betaelt het jaer 1645
ende bij desen rendant ontfanghen 1646 ende 1647 compt 11 gl.
XI gl.
Jan Dijerck Bruesters gelt jaerlijcx 3 gl. hercomende van seeckere obligatie Jan Sanders aenden voors. Jan
Brusten gedaen inden jaere 1638 ende is lest
folio 12 verso.
betaelt het jaer 1639 aen van Duppen ende bij desen rendant ontfangen 1640 compt.
III gl.
De weduwe Willem Corstens gelt jaerlijcx 3 gl. aen H. Geest aengecomen bij testament van Hendrick Goort
ende sijn huijsvrouwe ende is lest betaelt 1644 aen van Duppen en ende bij desen rendant door Peeter
Loeckermans ontfanghen 3 pachten is daermede betaelt 45, 46 ende 1647 inclus.
VIIII gl.
Wouter Jacob Peeter Gossens gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende van Thomas Marten Daemen ende is lest betaelt
ofte aencomen 1638 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Huijbert Jan Huijben nu ter tijt Lambert Hendricx van Gogh gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. ende is betaelt het jaer 1640
ende desen rendant 2 pachten 1641 ende 1642 compt II gl.
XI gl.
folio 13.
Willem Wouters gelt jaerlijcx 1 gl. ende is lest betaelt 1636 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Dirck Willems gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest betaelt het jaer 1642 ende bij desen rendant ontfanghen 6 gl. soo
dat daer noch is reste op gestaen 1643 2 gl. compt in gelden.
VI gl
Jan Pouwels Wijnants gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt 1642 aen van Duppen ende bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
De erfffgenamen Adriaen den gelaesmaker gelt jaerlijcx 4 gl. X st. ende is lest betaelt bij van Duppen ende bij
desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Hendrick Peters van Tricht gelt waer.. 5 gl. waer van aen eersten geven ……
Los vel.
Ick onder geschreven bekennen ontfangen te bebben van Jacob Verbeeck als Heijligen Gest mester soo voor
Brosius Lange Jans voor 15 wecken petasije item een weffspoel ende scheer gekocht ende van 4 stucken
aendrijen 16 st. ende voor 8 st. leem aent huijs vanden decker anderhalve dach te operen 15 st. noch voor
karssen ende olije ende winter samen bij een gereckent belopt 8 gl. 15 st. segge 8 gl. 15 st. bedancke mij der
goeder betalijnge. 14 junij 1656
folio 13 verso.
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betael dach is den 28 april 1642 ende bij desen rendant ontfanghen 1643, 44, 45, 46, 47 ende 1648 op 1649 is
ontfanghen 1 gl. 16 st.
XXXI gl. XVI st.
item gelt alnoch 5 gl. aen H. Geest aencomenden van Jan Gerit Michielsen van Gemert ende is lest betaelt 1642
ende bij desen rendant ontfanghen 13 vimmen stoij daer voor aen van Tricht gelooft voor ieder vim 1 gl. 2 st.
compt hier niet voldaen 1643, 1644 ende op 1645 is betaelt IIII gl. VI st. maer alsoo het selve stroij is gedeckt op
het Gasthuijs ende delve rendant daer voor met heeft uijtgeven dient dit par memoria.
Goerdt Adriaen Verwijmen gelt jaerlijcx 6 gl. ende aen H. Geest aen comen van Katelijn Kegels ende is lest
betaelt aen van Duppen het jaer 1645 ende bij desen rendant ontfanghen het jaer 1646 compt in gelde
VI gl.
Sijmone Olijffiers gelt jaerlijcx 5 gl. is bij van Duppen met overbracht ende der pothocolen naer te sien
folio 14.
wat jaer betaelt is ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaren compt in gelt.

X gl.

Flodrop secretaris tot Helmont gelt jaerlijcx 7 gl. X st. ende moet aen eersten betaeldach wesen kertmis 1646
ende bij desen rendant ontfanghen 1647 ende 1648 compt en gelde.
XV gl.
Mierlo.
Volght hier naer tgene staet te eijsschen tot Mierlo.
Jan Hendricx nu ter tijt Goort Janssen gelt jaerlijcx XIX vatten roggen ende is lest betaelt aen van Duppen 1641
ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaeren 1642 en 1643 compt rogh 38 vatten waer van 19 vatten vercocht
aenden gelder het vat tot 11 ¾ st. compt in gelde.
XI gl. III st. I ort
in rogge.
XIX vatten
folio 14 verso.
De erffgenamen van Gabriel van Berchem gelden jaerlijcx 6 vatten roggen redicibel ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1640 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichiel.
Jan Marcelis ende Jan Gorts gelden jaerlijcx XIX ende een half vat roggen reducibel ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1642 ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaer 1643 ende 1644 compt in gelde.
XIIII gl. XII st.
Mr. Jan Loijen nu ter tijt Hendrick Arts gelt jaerlijcx XX vatten roggen ende is lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1643 ende bij desen rendant ontfanghen het jaer 1644 ende aen selven rogh aen gelder vercocht tot 13 ½ st.
compt in gelde.
XIII gl. X st.
Rogge in specie.
XX vatten
folio 15.
De erffgenamen van Dirck den Cremer gelden jaerlijcx 2 vaeten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1631 ende op het jaer 1632 ontfangen 1 vat roggen ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaeren 1632 ende
1632 aen rogh vercocht aenden gelder tot 12 ½ st. compt ontfanghen.
II gl. X st.
Goordt Damen gelt jaerlijcx 2 vaeten rogge ende is lest betaelt aen van Duppen 1642 ende bij desen rendant
ontfanghen het jaer 1643 compt in gelde gereeckent 10 st. vat.
I gl. XII st.
Huijbert Reijnders nu ter tit Jacob Arts gelt jaerlijcx 6 vatten
folio 15 verso.A
Rogge reducabel ende lest betaelt aen van Duppen het jaer 1643 ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaere 1644
ende 1645 compt in gelt.
IIII gl. X st.
Marten Meussen als erffgenaem van Dirck den Cremer gelt jaerlijcx 16 ½ rogghen ende lest betaelt aen van
Duppen 1640 ende bij desen rendant ontfanghen den 7 julij 1646 eenen pacht ende soo den rogh ni leegh van
prijs was ende hij veelen jaeren altijt deesen pacht hadde betaelt met eenen prijs hebbe hem dese nu laeten
betaelen met 11 st. het vat compt in gelde 9 gl. 1 ½ st. ende is daer met voldaen 1641 item de post alnoch
ontfanghen den 7 martij 1648 10 gl. 14 ½ st. uijt handen Marten Meusen welck Marten Vermeijnde soo veele als
in het eerste jaer te luttel was den rendant nu te saemen daer voor souden gestelt hebben
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folio 16 a
2 jaeren betaelt ende alsoo naer ender gewoonte maer heeft dit laeten staen ter gelieft vanden heere auditeurs
deser reeckeninghe compt hier ontfanghen.
XIX gl. XVI st.
De wed. Jan Rutten ende nu Marten Stevens ende Herman Joosten van Brussel gelden jaerlijcx 1 mud rogghen
reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen voor deen helft bij de wed. V st. 1640 ende de andere helft bij de
erffgenamen Herman Joosten 1641 ende bij desen rendant ontfanghen van Thomas Willems voor sijn helft eenen
pacht van Marten Stevens 8 gl. 16 st. waer teghens staet te reecken seekere backloon het gheen sijne vader in
sijne leste hadde begert in kercke alhier voorden armen gespeijnt te worden te weten 6 mud rogghe in broot
compt hier ontfanghen.
XI gl. I st.
Anthonis Johems ende Hendrick Wouters gelden jaerlijcx 6 vatten rogghe reducibel ende is lest betaelt bij
Thonis Jochems aen van Duppen 1643 ende bij Goiert Thijssen inde plaetse van Hendrick Wouters 1639 ende
bij desen rendant ontfanghen voorde
folio 15 verso.
Een helft vande erffgenamen Thonis Jochems 2 pachten 1644 ende 1645 ende uijt handen Goijert Thijssen voor
sijn helft 1640, 41 ende 1642 comt te samen in gelde ontfanghen.
V gl. XII st. 2 oirt
Janvan Craenenbroeck nu ter tijt Peter Martens cum suis gelden jaerlijcx 7 vatten rogghen ende is lest betaelt aen
van Duppen 1640 ende bij desen rendant ontfanghen 4 jaer 41, 42, 43 ende 1644 incluis compt in gelden
gereeckent het vat tot XV st.
XXI gl.
Huijbert Claessen ende Cathalijn Jan Arts gelt jaerlijcx 1 mud rogghe reducibel is lest betaelt aen van Duppen
het jaer 1636 ende bij desen rendant ontfanghen 4 pachten 37, 38, 39 ende 1640 inclus compt.
XVIII gl.
De erffgenamen Gabriel van Berchem gelt jaerlijcx uijtte erve op het Hout 1 ½ vat rogge ende is lest betaelt aen
van Duppen het jaer 1640 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
folio 16.
Denis van Geruwen op Heeser Schoor cum suis geleden jaerlijcx 18 ½ vat rogghe reducibel ende is bij dese
rendant ontfanghen 64 gl. 10 st. ende daermede betaelt tot het jaer 1647 volgens seecker accort van meij hier
schepenen daer van gemaeckt op den 29 meij 1647.
LXIIII gl. X st.
Gelt renthen tot Mierlo.
Thonijs Roeners nu ter tijts Willem haeren swaeger gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt bij van Duppen het jaer
1640 ende bij desen rendant ontfanghen 2 pachten 1641 ende 1642 incluis compt 6 gl.
VI gl.
Thomae van Alst gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt bij van Duppen het 1641 ende bij desen rendant
ontfanghen 4 jaeren pacht wesende 42, 43, 44 ende 45 inclus compt.
XII gl.
folio 16 verso.
de erffgenamen Huijbert Reijnders nu ter tijt de wed. Jacop Aerts heft jaerlijcx 3 ½ st. ende is bij van Duppen
lest betaelt 1643 ende bij desen rendant niet ontfanghen erogo nichel.
De hoeve op Langedonck gelt jaerlijcx 2 st. ende 2 oirt met een half pleck ende is lest betaelt het jaer 1638 ende
bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Art vande Roos nu ter tijt Willem Rouvers gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt bij van Duppen 1642 ende bij
desen rendant het jaer 1643 compt.
III gl.
De weduwe Hendrick Olislagers ende Bernart Daemen gelden jaerlijcx 6 st. ende lest betaelt bij van Duppen
door Bernart Daemen voor deen helft 1629, 1631 ende bij desen rendant ontfanghen het jaer 1636 ende noch 2
halve pachten die van Duppen te cort hadde ontfanghen ende voor de ander helft van Bernart voors. is het jaer
30, 31 ende 32 ende 1633 compt gelden tsamen.
VIII gl. II st.
folio 17.
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De weduwe Hendrick Olislagers ende Bernart Daemen gelden jaerlijcx 6 gl. V st. ende lest betaelt bij van
Duppen 1630 ende noch op 31 ende 32 ontfanghen de helft ende bij desen rendant ontfanghen het jaer 1635
inclus ende op dico 2 st. 2 ort compt hij gelde
XXVII gl. XVI st.
Item is helft van Bernart betaelt 1634 ende op 1635 is ontfanghen 1 gl. 7 st. ende de ander helft 1636 ende op
1637 is ontfanghen 2 gl. 6 st.
Thomas van Aelst gelt jaerlijcx 36 st. ende is lestbetaelt bij van Duppen het jaer 1644 ende bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
Peeter Hendricx gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest betaelt bij van Duppen het jaer 1633 ende bij desen rendant
ontfanghen 3 gl. 2 st. compt.
XV gl. II st.
De erffgenamen Art Willem
folio 17 verso.
Emmen gelden jaerlijcx V gl. XV st. ende is lest betaelt bij van Duppen het jaer 1635 ende bij deselven
ontfanghen van Thomas Willems de helft van 8 jaeren pacht wesende het jaer 1643 ende bij desen rendant
ontfanghen 5 ½ pachten daer voor in gelt ontfanghen 14 gl. 7 ½ ende is daer met voldaen voor sijn contugent
1636, 37, 38, 39 ende 1640 compt.
XIIII gl.VII st.
Hendrick Thijssen nu ter tijt de wed. Jan Peters gelt jaerlijcx X st. ende is lest betaelt bij van Duppen het jaer
1632 ende bij desen rendant ontfanghen 1633, 34, 35 ende 1636 wesende 4 pachten compt.
II gl.
De erffgenamen van Luijtken van Dijck gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. ende is lest betaelt bij van Duppen het jaer
1644 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
folio 18.
Willem Arts tot Mierlo gelt jaerlijcx 2 gl. ende 10 st. ende desen pacht sal eerst verschijnnen den 13 jannarij
1647 soo dat bij desen rendant niet ontfanghen en is ergo nichel.
De erffgenamen Peeter Bernarts nu ter tijt Willem Willems gelt jaerlijcx 6 vaeten roggen reducibel ende is lest
betaelt bij van Duppen het jaer 1642 ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaeren 1643 ende 1644 compt.
IIII gl. X st.
Art Willems Schepers gelt jaerlijcx den H. Geest aengecomen van wijlen Hendrick Joost Custers ende Heijlken
sijn huijsvrou ende bij desen rendant ierst ontfanghen 17 gl. 6 st. salua dat hier aen rest 3 gl. 14 st.
Stiphout.
folio 18 verso.
Stiphout.
Hendrick Art Deckers gelt jaerlijcx 6 vat rogghen reducibel ende is betaelt bij van Duppen het jaer 1641 ende bij
desen rendant ontfanghen 2 jaeren 1642 ende 1643 inclus.
IIII gl. X st.
De erfgenamen van Hendrick Dielis gelden jaerlijcx 1 mud roggen reducibel ende lest betaelt bij van Duppen het
jaer 1630 ende op 1631 ontfanghen 1 gl. 18 st. ende bij desen rendant ontfanghen het jaer 1631 ende 1632 is
ontfanghen 1 gl. 18 st. comt.
IX gl.
Jonck. Tobias van Eijnatten gelt jaerlijcx 3 vat roggen ende is lest betaelt bij van Duppen het jaer 1641 ende bij
desen rendant ontfanghen het jaer 1642 ende 1643 ende daer voor ontfanghen 6 vat rogghe.
VI vat rogg
Peter Martens ende Corst van Roijacker
folio 19.
Gelden jaerlijcx 18 vatten rogghen ende is lest betaelt bij van Duppen het jaer 1637 ende bij desen rendant
ontfanghen het jaer 1638 daer voor ontfanghen 6 vat rogh 6 vat boeckweijt ende 6 vat garsten de gartten ende
boeckweijts vercocht het vat 12 st. duer mits …. soo slecht was bij gelt Jan Janssen den Ketelaer gelt jaerlijcx 6
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vaeten rogghe reducibel ende is lest betaelt bij van Duppen het jaer 1641 ende bij desen rendant ontfanghen het
jaer 1642 ende 1643 sijn twee ..
IIII gl. X st.
Cornelis Janssen gelt jaerlijcx 4 vat rogghen ende lest betaelt het jaer 1629 ende bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
folio 19 verso.
Hendrick Janssen cum suis gelden jaerlijcx 3 gl. is lest betaelt voor sijn part het jaer 1642 ende het ander deel is
lest betaelt bijde weduwe Jasper Arts het jaer 1626 ende bij desen rendant ontfanghen vande weduwe Jasper Arts
op reeckeninghe 4 gl. ende is daermet voldaen voor hen contingent 1627 ende 1628 ende op 1629 is ontfanghen
1 gl. compt.
IIII gl.
Hendrick van Aerle gelt jaerlijcx V gl. ende is lest betaelt bij van Duppen ende bij desen rendant ontfanghen
pachten.
X gl.
Aerle Ricxel en Beeck.
Mr. Jan Hendricx gelt jaerlijcx 1
folio 20.
mud rogghen reducibel ende is lest ontfanghen door van Duppen 1639 ende bij desen rendant ontfanghen 1640
ende 1641 compt.
VIIII gl.
Weduwe Cornelis van Croij nu ter tijt Peter haeren soon gelt jaerlijcx 1 gl. X st. is lest betaelt door van Duppen
1627 ende 1628 ontfanghen 1 gl. bij desen rendant ontfanghen 1628, 29, 30 ende op 1631 is ontfanghen 12 st.
compt hier ontfanghen.
IIII gl. II st.
De erffgenamen van Marten Janssen van Sommeren gelt jaerlijcx 7 st. ende is lest ontfanghen door van Duppen
1638 ende bij desen rendant nier ontfanghen ergo nichel.
Lijs Thomas weduwe Dirck Frederijcx gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest ontfanghen door van Duppen het jaer 1642
ende desen rendant ontfangen 3 pachten 1643, 1644, 1645.
XVIII ½ gl.
folio 20 verso.
Gordt Janssen van Dommelen gelt jaerlijcx 11 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen jaer 1629 item
also bij desen rendant cum suis met consent vande wel ed. heer ende ander weet houders ofte regerders van dien
is toegestaen dat de selve debiteure mets betaelen het jaer 1644 soo veel als aengaet 11 vatten rogghe als mede
een seeckere derde part die sijn geldende cum sius hier beneffens gaende hun appart wesende de derde part in 1
mud rogghe reducibel het welcke jaerlijcx betaelt wordt met 30 st. ende het tselve alsoo te volghen ende te
accorderen nochtans onder conditie dat die selve pacht altijt duch saem ende van werde sal wesen sonder datten
H. Geest mr. van dien in het alderminste egen in het selve behoeve de hebben daer aen te verliesen ende want
sijliedens tot noch toe in mora sijn gebleven ende het selve
folio 21.
Accort tot noch toe niet en hebbe voldaen soo van het accort wesen volgens van nol ende van egheender werden
scelle dit ter disretie van heere auditeure om daer met te doen naer behooren is bijden rendant ontfanghen 79 gl.
2 st. compt in gelden.
LXXIX gl. II st.
Goiert Janssen van Dommelen Jan Janssen Moeurs ende Matthijs van Vijffeijken gelden jaerlijcx 1 mud rogghe
ende lest betaelt aen van Duppen bij Jan Arts van Dommelen 1634 bij Jan Janssen Moeurs 1631 ende bij
Bastiaen Janssen in platsche van Matthijs van Vijffeijcken 1633 ende bij dese rendant ontfanghen van Jan
Moeurs vijff daerde pachte ende 9 gl. 1632, 33, 34, 35 ende de 1636 ende op 1637 is ontfanghen 9 st. van de
wed. Hendrick Jans 2/3 pachte 34 ende 1635 item de leste derde part van Jan Arts is betaelt 1644 met het
voerighe accort bij aldien het tselve accort bij de heere auditeurs wordt voor goet gehouden compt ontfanghen.
X gl. XIX st.
folio 21 verso.
Inne gelt Jan Dircx de helfte ende lest betaelt aen van Duppen voor sijn helft 1632 ende op het jaer 1633 is
ontfanghen bij voergaende 2 gl. 12 st. 2 ort ende bij Dielis Janssen cum suis is betaelt aen van Duppen dander
helft 1642 ende bij desen rendant ontfanghen van Jan Dirck 16 gl. 6 st. wesende 4 ½ pachten tvat gereeckent op
13 1/3 st. noch ontfanghen van selven 8 gl. 16 st. ende daer bij gereeckent de voorighe 2 gl. 12 st. compt hier met
betaelt voor sijn helft 2 jaere ende 1 gl. 4 st. het vat gereeckent tot 17 st. is alsoo met het voorgaende betaelt
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tsamen 33, 34, 35, 36, 37, 38 rnde op 1639 1 gl. 4 st. ende alnoch ontfangenghen 3 halve pachte1643, 44, 1645
comt tsamen in gelde.
XXXVIII gl. VI st.
Jaspar Peters ende Hendrick Peters gelden jaerlijcx 2 mudden rogghe ende lest betaelt aen van Duppen het jaer
1637 ende bij dese rendant ontfanghen gelijcke 3 pacht 1638, 39 ende 1640 compt te samen bij gelde tot 15 st.
heer.
LIIII gl.
Hendrick Gerarts ende Matthijs Geerarts gelden jaerlijcx 1 mud rogghe ende hier inne moet geven Goijert
Wouters nu Geerit Hendricht de helft die welcke hij bij den coop heeft verkreghen
folio 22.
Van de onmundighe kijnderen Willem Pauwels ende is lest betaelt aen van Duppen voor de een helft 1640 ende
voor de ander helft 1634 ende bij desen rendant ontfanghen 5 jaeren pacht voor deen helft 1635, 36, 37, 18 ende
1639 ende ander helft 1 jaer pacht 1641 compt in gelt 26 gl. II st.
XXVI gl. XI st. 3 ort
De erffgenamen Geerit Janssen van Veehuijsen 1 mud mud rogghen reducible ende is betaelt aen van Duppen
1635 ende op 1636 ontfanghen 1 gl. ende bij desen rendant ontfanghen 1636, 37, 38, 39 ende 1640 compt 5
jaeren compt.
XXI gl. X st.
folio 22 verso.
Jacob den mulder gelt jaerlijcx 1 mud rogghen ende is lest betaelt aen van Tricht het jaer 1628…soo is desen
voers. Mulder veraccordeert met drije H. Geest als dat hij souden geven 80 gl. waer mede elff jaeren 1636 inclus
welcke somme bij desen rendant ontfanghen.
LXXX gl.
Tielen Thijssen op het een eijndt nu ter tijt Lunnis Jacops gelt jaerlijcx 2 mudden rogghen ende is lest betaelt aen
van Duppen 1643 ende is bij desen rendant ontfanghen 1644 ende 1645 inclus ontfanghen 3 ½ mud rog 3 gl. .. in
gelt het vat gereeckent tot 12 st.
III mud rogge
De weduwe Art can Col cum suo gelden jaerlijcx 6 vaeten
folio 23.
garsten ende is lest betaelt an van Tricht 1629 ende wordt desen pacht betaelt met 3 gl. ende bij desen rendant
ontfanghen 6 pachten 1630, 31, 32, 33, 34 ende 1635 inclus compt 18 gl.
XVIII gl.
De erffgenamen van Jutken van Vaerle nu tertijt Henrick Gortst van Col gelden jaerlijcx 18 vatten roghen lest
betaelt aen Jan Sanders ende overmits de quade betaelinghe ende groote achterstel soo is met derffgenamen een
accordt gemaeckt als blijck bij tselve accort het jaer 1642 inclus voor de somme van 5 gl. welcke bij desen
rendant ontfanghen sijn ende de post ontfanghen van Hend: Gorts 3 gl. 15 st. is voor sijn gelt betaelt 1643 ende
van Huijbert Jan S.hock 7 gl. 10 st. is met voldaen 1644 compt in gelden.
XI gl. V st.
De erffgenamen van Gerit Janssen Veehuijsen gelden jaerlijcx VIII st.
folio 23 verso.
ende is lest betaelt 1616 ende bij desen rendant 14 pachten wesen het jaer 1630 inclus comt 12 gl.
XII gl. V st.
Mr. Gerart Arts gelt jaerlijcx 1 gl. ende lest betaelt aen van Duppen 1641 ende bij desen rendant ontfanghen 2
jaere 1642 ende 1643 compt 2 gl.
II gl.
Evert Antonij van Col nu ter tijt de weduwe Art van Col gelt jaerlijcx 7 st. ende is lest betaelt 1640 aen van
Duppen ende bij desen rendant met ontfanghen ergo nichel.
Jan Arts van Tongeren gelt jaerlijcx 36 st. hercomende van weduwe Hendrick Josephs ende is lest betaelt aen
van Duppen het jaer
folio 24.
1640 ende bij desen rendant ontfanghen twee pachten 1641 ende 1642 compt 3 gl. 12 st.
III gl. XII st.
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Lishout.
Erffgenamen Truijken Verspaeget gelt jaerlijcx 1 mud rogghen ende is lest betaelt heer Jan van Roij het jaer
1599 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Peter Jan Willems nu ter tijt Frans Willems gelt jaerlijcx 13 ½ vat rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van
Duppen 1643 ende bij desen rendant ontfanghen twee jaeren 1644 ende 1645 is ontfanghen 4 gl. 11 ¾ dico een
jaer 9 gl. 11 ¾ st.
IX gl. XIII st.
folio 24 verso.
de erffgenamen Peter Teunis nu ter tijt Hilleken Josephs gelden jaerlijcx 4 ½ vat rogghen reducibel ende is lest
betaelt aen van Duppen het jaer 1637 ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaeren 1638 ende 1639 op 1640 conth
17 …. twee oort.
IIII gl. V st.
Son.
Hendrick soone Jan Tijbosch gelt jaerlijcx 8 gl. 5 st. hercomende van Joost Janssen van Roij ende is lest betaelt
1636 bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.

Baeckel.
De erffgenamen van Willem Hendricx nu ter tijt Willem Willems ende Jan Noijen gelden jaerlijcx 1 mud
rogghen reducibel
folio 25.
Ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1633 ende bij desen rendant ontfanghen 6 jaere 1634, 35, 36, 37, 38,
39 ende op 1640 is ontfanghen 15 st. compt hier ontfanghen.
XXVII gl. XV st.
Jan de Bercker nu ter tijt Brusten Andriessen gelt jaerlijcx 1 mud rogghe ende is lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1640 ende bij desen rendant ontfanghen 4 jaer 1641, 42, 43 ende 1644 compt in rogghen.
IIII mudde rogghen
Jan mr. Thomas gelt jaerlijcx 25 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het 1643 ende bij desen
rendant ontfanghen 1 jaer pacht het jaer 1644.
II mud een vat
folio 25 verso.
Lambert Hendricx aende kerck ende nu ter tijt Dirck Hermens gelt jaerlijcx 6 vatten rogghen reducibel ende is
betaelt aen van Duppen 1642 ende desen rendant het jaer 1643 compt in gelden.
II gl. V st.

De erffgenamen Lambert Hendricx vanden Kerckhoff nu ter tijt sum suis Jan Banckers gelt jaeren 4 vaetten
rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641 ende bij desen rendant ontfanghen 1642, 43,
44 ende 1645 compt in gelde.
VI gl.
Den heere van Deurssen gelt jaerlijcx 6 vatten rogghen redicibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer
1639 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
folio 26.
Peeter Martens, Thomas Arts, Seel Wilberts ende Driesken Hermens gelden jaerlijcx 2 mudde rogghen hier inne
moet geven Thomas Arts 8 vatten rogghen ende is lest betaelt voor sijn part betaelt aen van Duppen 1627 Peter
Martens 6 vatten ende voor sij part lest betaelt 1629 ende op het jaer 1630 is ontfanghen 12 st. Seel Wilberts 6
vatten ende de erffgenamen Dircxken Hermans 4 vatten rogghen ende is lest betaelt aen voors. van Duppen voor
hun contighet het jaer 1642 ende bij desen rendant ontfanghen van Dirsken ofte van sijne gebruijcker 1643, 1644
ende 1645 compt in rogghen.
XII vatten rogghen
Ende de andere voordese deelen is bij moderatie in bij wesen van heere schepenen geaccordeert tot jaere 1643
inclus voor de somma van 100 gl. ende 3 duijsent steenen aales blijckende bij den accorde daer van sijnde
welcke alles bij den voors. rendant is ontfanghen ende die steenen soo aen het Gasthuijs alhier als op de armer
hoeve gebruijckt ergo ontfanghen.
I gl.
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folio 26 verso.
Jan Geerits ende Evert Wilberts gelden jaerlijcx 11 vatten rogghen ende is betaelt aen van Duppen voor deen
helft bij Jan Dries Joosten 1637 ende de ander helft bij Thonis Geven 1634 ende bij desen rendant ontfanghen
van Jan Driessen voor sijn helft 1638, 39 ende 1640 ende dien rogh aen hem vercocht het vat 14 ½ st. compt in
gelt 11 gl. 19 st. 1 oirt ende uijt handen Thonis Geven voor sijn helft 1635 ende 1636 aen rogh aende selve
vercocht het vat tot 15 st. compt 8 gl. 5 st. compt tesamen in gelt.
XX gl. IIII st. I ort
De post alnoch ontfanghen van selven Thonis voor sijn helft 1637 ende 1638 compt rogh.
XI vatten rogghen
De wed. Dirck Lenarts ende Dries Joosten gelden jaerlijcx 6 vatten rogghen reducibel ende is lest betaelt voor
deen helft bij Thonis Dircx 1641 ende de dandere helft 1635 ende bij dese rendant ontfanghen van Thonis Dircx
voor sijn helft 1642 compt in gelt.
I gl. II ½ st.
Jan Lenarts ende de wed. Dirck Lenarts gelden jaerlijcx XX vatten rogghen ende is lest betaelt 1641 ende bij
dese rendant 2 pachte 1642 ende 1643 compt in rogghen.
III mud IIII vat
folio 27.
De weduwe Gielen Cuijpers nu ter tijt Lenart Daemen Willems gelt jaerlijcx 6 vatten rogghen reducible ende is
lest betaelt aen van Duppen het jaer 1625 ende op het jaer 1626 is ontfanghen 1 gl. 10 st. ende bij desen rendant
ontfanghe 5 pachten ende 13 st. soo is betaelt 1627, 28, 29, 30 ende 1631 ende op 32 is ontfanghen 2 gl. 3 st.
compt in gelde.
XI gl. XVIII st.
De heere van Deurssen nu ter tijt Willem Willems ende Evert Gerits gelden jaerlijcx 15 vatten rogghe ende is
lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641 door de weduwe Willem Hendricx ende bij Willem Willems is lest
betaelt aen van Duppen 1640 ende bij desen rendant ontfanghen vande wed. Willem Hendricx 15 vatten rogghe
het vat a 13 st. compt voor de een helft betaelt 1642 ende 1643 compt ij gelde. VIIII gl. XV st.
Ende op de ander helft niet ontfanhen ergo nichel.
folio 27 verso.
Peeter Bernarts cum suis gelden jaerlijcx 1 mud rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen bij Willem Arts die
hier inne gelt 4 vat rogghe 1635 ende Peter Bernarts diehier inne gelt 2 vatten 1633 ende Teuwen Jacobs cum
suo die hier inne sijn geldende 4 vatten rogghe is lest betaelt 1631 ende onmondighe kijnderen van jacob
Bernarts die hier inne gelden 2 vatte 1629 ende bij desen rendant ontfanghen van Willem Arts 1636, ende 1637
ende van Peter Bernarts 1634, 35, 36, 37 1638 ende op 1639 is ontfanghen 4 st. ende van Theuwen Jacops 1632,
33, 34 ende 1635 ende de helft van de 2 vaeten die voor desen sijn betaelt bij de mombare vande onmondigh
kijnder Jacob Berarts bij den rendant alhier ontfanghen uijt handen Teuwen Jacobs voors. VI vatten die dit nu
voorts moet gelden beneffens sijne andere pacht ende overmits hij clachde het selve landt langhe tijt heeft ledich
ende vogel wij gelegen ende oock voor het sieck jaer heb hem een vat quijdt geschouwe met advis van Duppen
ende Jasper Baltesen compt betaelt voor deen helft van dese 2 vatte het jaer 1635 inclus compt in gelde ter goede
reeckeninghe.
XIIII gl. XVI st. 2 ort
folio 28.
Jan Matthijs de Bercker gelt jaerlijcx 18 vatten rogghen reducibel lestbetaelt het jaer 1643 aen van Duppen ende
aen desen rendant 3 pachten 1644, 1645 ende 1646 compt in gelt.
XX gl. V st.
Jan Hendricx ende Jan Janssen als erffgenamen van Hendrick Peters gelt jaerlijcx 5 vaeten rogghen reducabel
ende is lest betael aen van Duppen hetjaer 1634 ende bij desen rendant ontfanghen 4 jaeren pacht 1635, 36, 37
ende 1638 compt in gelde 7 gl. 1 ½ st. ende ontfanghen 7 gl. 2 ½ st. alsoo dat daer een ……… rest aen dese V st.
somme 7 st. 2 ort.
VII gl. II st. 2 ort
Willem Willems nu ter tijt Tuemis Freijsen gelden jaerlijcx 1 mus rogge reducabel ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1639 ende bij desen rendant ontfanghen 1640 ende 1641 ende 1642 ende voor ander helft vande
3 jaere.
VI gl. XV st.
folio 28 verso.
Willem Willems cum suis gelden jaerlijcx 6 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1640
ende bijdesen rendant ontfanghen 3 pachten 1641, 42 ende 1643 inclus compt in gelt aen rogghe gereeckent tot
12 ½ het vat compt 11 gl. 5 st.
XI gl. V st.
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Gelt rente tot Baeckel.
De erffgenamen Lambert Hendricx van Kerckhoff gelden jaerlijcx 16 st. ende 8 st. ende is lest betaelt lest betaelt
aen van Duppen het jaer 1637 ende bij desen rendant ontfanghen 2 pachten 1638 1638 ende 1639 compt.
I gl. XIIII ¾ st.
Jonck. nu jonkr. Bever gelt jaerlijcx 3 st. 2 ort ende is lest betaelt aen van Tricht 1635 ende bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
folio 29.
Jan Joost Custers ende Peeter Vreijnssen gelden jaerlijcx 3 st. en 2 ort ende is lest betaelt lest betaelt aen van
Duppen van van weghen Jan Joost Custers het jaer 1642 ende de weduwe Peter Laureijnssen is lest betaelt aen
van Duppen het jaer 1639 ende bij desen rendant ontfanghen van beijde partije 1646 inclus ende noch over
ontfanghen ..st. 1 gl. V st. 3 ort.
XIX st. I ort

De erffgenamen Jan Goorts van Hooff gelden jaerlijcx 2 gl. V st. lest betaelt aen van Duppen het jaer 1640 ende
bij desen rendant ontfanghen 3 pacht 1641, 42 ende 1643 compt 6 gl. 15 st.
VI gl. XV st.
Ghemert.
De weduwe Walraven van Bogart
folio 29 verso.
nu ter tijt Anthonis Franssen tot Beeck gelt jaerlijcx 15 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1640 ende bij desen rendant ontfanghen 2 pachten 1641 ende 1642 ende het vat rog gereeckent tot 12 ½ st.
compt 18 gl. 15 st.
XVIII gl. XV st.
Jan Peters Gielens gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. ende is den H. Geest aencomen van de erffgenamen saliger jan Gerit
Michielssen ende is lest het jaer 1640 ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten 1641, 42 ende 1643 compt in
gelt 7 gl. 10 st.
VII gl. X st.
Deurnen.
Evert Nouwen gelt jaerlijcx XV vat rogghen
folio 30.
Reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1639 item den selven Evert Nouwen gelr jaerlijcx 2
mudden rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1640 ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten
vande 2 mudde rogghen ende vanden anderen pach van XV vat reducibel 4 pacht waer mede is betaelt 1643
inclus gl. 49 st. 10.
XLVIIIII gl. X st.
De weduwe mr. Thomas Arts gelt jaerlijcx 6 vat rogghe reducibel ende is lest betalt aen van Duppen het jaer
1642 item gelt jaerlijcx IX vatten rogghen reducibel ende is lest betaelt het jaer 1639 item gelt noch jaerlijcx 6
vatten rogghen reducibel ende lest betaelt 1639 ende bij desen rendant ontfanghen dese boven gelts 3 pachten
het jaer 1642 inclus maeckt te samen in gelt 24 gl. 15 st. ende is met betaelt aen pacht van VI vatten 1643.
XXIIII gl. XV st.
folio 30 verso.
Andries van Bommel ende Jan Vereijcken nu ter tijt Gielen Jacops cum suis gelden jaerlijcx X vaeten rogghen
reducible ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1634 voor Gielen Jacops appart ende bij Coerstiaen
Vesters is lest betaelt aen van Duppen 1628 ende bij desen rendant ontfanghen uijt handen Gielen Jacops voor
sijn helft 5 pachten waer mede is betaelt 1639 is ontfanghen van Coestiaen Vesters voor de ander helft 6 pachten
waermede is betaelt 1632 compt in gelt 16 gl. 17 ½ st. waermede op het jaer 1640 betaelt 12 st.
XVI gl. XVII ½ st.
Antonis Jan Rutten nu ter tijt Gielen Janssen gelt jaerlijcx 16 vatten rogghen reducibel ende is lest betaelt aen
van Duppen het jaer 1637 ende op het jaer 1638 is ontfanghen 2 gl. 5 st. ende bij desen rendant ontfanghen 3
pachten 1638, 39 ende 1640 ende is op 1641 ontfanghen 2 gl. 1 st. compt.
XVII gl. XVI st.
folio 31.
Hendrick Arts nu Jan Lemmens ende Ceel van Iseren gelden jaerlijcx 8 vat rogghen reducibel ende is lest betaelt
aen van Duppen het jaer 1622 door Hendrick Arts voor sijn part ende voor de ander helft is betaelt 1639 door
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Hendrick Freijnssen ende bij desen rendant ontfanghen Jan Lemmens 8 pachten voor 2 deelen ende is daermede
betaelt 1623, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ende jaer 1630 is noch overgegeven 2 st. ende noch ontfanghen van Jan
Lemmens 8 pachten waermede is betaelt 1638 ende op 39 is ontfanghen 2 st. ende voor de ander part ontfanghen
uijt handen Wilbert Janssen 6 pachten daermede voor die apparten betaelt 1645 inclus compt in gelt 38 gl. 2 st.
XXXVIII gl. II st.
Jan Willems nu ter tijt Jan Loijen gelt jaerlijcx 1 mud rogghe reducibel ende is lest betaelt voor de een part 1628
ende voor de …part 1641
folio 31 verso.
ende bij desen rendant ontfanghen voor deen part 10 pachten waer mede is betaelt 1638 ende op 1639 is betaelt
15 st. ende voorde ander part is ontfanghen 2 pachten waermede is betaelt 1642 ende 1643 inclus.
XXVII gl. XV st.
Het goet den Inden gelt jaerlijcx seven ende een halff mudden roggen.
De erfgenamen van Huijbert de Lou gelden jaerlijcx 3 vatten rogghe ende 3 cop ende is lest betaelt het jaer 1636
ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten 1637, 38, 39 het vat gereeckent op 13 st. compt 5 gl. 17 st. item rest
9 cop rogghen die hier niet en sijn ontfanghen.
V gl. XVII st.
Peter Lucas gelt jaerlijcx 6 vatten
folio 32.
rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1643 ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten 1644, 45
ende 1646 compt 18 vat.
I mud VI vat.
De erffgenamen van Willem Snabben gelden jaerlijcx 3 vatten ende 3 coppen ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1640 min 3 cop bij desen rendant ontfanghen 2 pachten mits dat daer noch rest van beijden
persellen ieder 3 cop compt 1 ½ vat compt 6 vatten.
VI vatten rogghe ende 3 cop
Merij Vreijns Verhaegen gelt jaerlijcx 8 vat rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1639 ende op
1640 is ontfanghen 3 vat ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten 1640, 1641 ende 1642 ende op 1643 is
ontfanghen 3 vat rogghe 2 mud.
II mudden rogghen
folio 32 verso.
Brusten Andriessen gelt jaerlijcx 2 ½ vat ende is lest betaelt het 1621 jaer 1622 maer ½ vat ende bij desen
rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Jan Mulendijck ende Peter Spaniarts gelden jaerlijcx 11 vat rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer
1640 ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten min 1 ¼ vat rogghen compt 1641 ende 42, 43 compt 2 mud 7
½ vat.
II mud VII ¼ vat
Peter Diercx ende Jan Willems gelden jaerlijcx 7 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen van
weijghen Peter Dircx 1638 ende van weghen Jan Hendricx 1640 ende bij desen rendant ontfanghen in 3 jaeren
27 vaten waer voor het 1 vat in gelt is ontfanghen XVI st. waer mede is betaelt bij Peter Dircx 1641 ende bij Jan
Hendicx het jaer 1643 compt ontfanghen.
I mud VIII vat
folio 33.
Jan van Boomen gelt jaerlijcx 14 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641 ende is bij
desen rendant ontfanghen 34 vatten rogghen soo dat betaelt is 1642 ende 1643 ende op 1644 is ontfanghen 10
vat.
III mud II vat Rogghen
Item sijnde 24 vat alhier tot Helmont in 2 verscheijde jaeren gelevert dient pro memoria ende verslaert boomen
X st. item een jaer pacht is gerenutteert de erffgenamen Matthijs Jongelincx in gelden jaerlijcx 7 vatten rogghen
ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1637 ende is bij desen rendant ontfanghen van Jan Adriaens 1638
ende 1639 rest 3 cop rogghen ende Matthijs Jongelincx heeft betaelt 1640 inclus voor sijn helft compt 18 ½ vat.
I mud VI ½ vat erg
Jan Goorts ende Peter Thijs van Bottelen nu ter tijt Dirck Hendricx Gielis ende Tunis den scheper gelden
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folio 33 verso.
jaerlijcx 7 vat rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen voor deen helft 1637 ende op 1638 is ontfanghen door
Dirck Hendricx 3 coppen rogghen ende ander helft 1637 ende bij desen rendant ontfanghen in verscheijde reijsen
14 ½ vat rogghen ende in gelt 7 vatten waer van 5 vat eenen cop is betaelt 3 gl. 8 st. ende doen was den coers
vande merckt alsoo ofte de pegge stack tot 13 st. het vat ende het 1 vat ende 3 cop stack aen pegge tot 18 st.
compt 1 gl. 11 ½ st. alsoo dar daermede betaelt is het jaer 1641 inclus salvo dat hier aen rest 2 vat 1 cop rogghen
compt hier ontfanghen.
I mud II ½ vat rog
ende in gelt.
IIII gl. IX st. 2 ort
dient per memorie dat hier gelt jaerlijcx 8 vat ende cop rogghe ende is lest betaelt aen van Duppen
folio 34.
Het jaer 1639 V vatten ende de ander 7 cop is lest betaelt 1616 ende is bij desen rendant ontfanghen 15 vatten
waermede sijn voldaen de 7 cop als mede de VII vatten het jaer 1643 inclus ended at met seecker accort alhier
voor here schepenen gemaeckt de dato den 17 februarij 1646 als blijckt bijde selven accorde hiermede gaende
item de post alnoch bij den rendant ontfanghen in 2 verscheijden reijsen 24 ¼ vat rogghen wesende 2 pachten
compt hier tsamen ontfanghen 2 mud VIII ½ vat ende is hier mede voldaen 1645 inclus.
III mud III vat I cop
Jan Lamberts gelt jaerlijcx 5 vat ende 1 cop rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1627 ende bij
desen rendant ontfanghen 3 pachten 1628, 29 ende 1630 de anderee 7 cop die hier aen resten staen nu bij Jocop
Jacobs Tunis hier boven.
I mud III vat 3 cop
folio 34 verso.
De erffgenamen van Art Hoebben gelden jaerlijcx 3 vat rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer
1641 ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten het jaer 1642, 1643 ende 1644 compt 9 vat.
IX vat rogghe
Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vat rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641 ende bij desen
rendant ontfanghen 3 pachten het jaer 1642, 43 ende 1644.
IX vat
Hendrick Isbouts nu ter tijt Wouter sijnen soon ende Lavreijns sijnnen swaeger gelden jaerlijcx 5 vatten rogghen
ende is lest betaelt aen van Duppen 1643 bij Wouter Isbouts bij mr. Laureijns 1644 ende bij desen rendant
ontfanghen van Wouter Isbouts 1644 ende van mr. Laureijns heft 1645, 46 ende 1647 compt te samen 10 vat
rogghen.
X vat rogghen
folio 35.
Hier eint het goet ter IJden.
Mettien weduwe Jans den smidt nu ter tijt Frans Janssen ende Thomas Janssen gelden jaerlijcx 1 mud rogghen
reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641 item bij de weduwe Jan den smidt is lest betaelt 1640
ende op het jaer 1641 is ontfanghen 15 st. voor de derde part ende bij desen rendant ontfanghen uijt handen
Adam Willems 6 gl. waer voor sijn part is betaelt 1643 ende uijt handen van Huijbert Thomas 5 pachten daer
voor sijn deel het jaer 1641, 42, 43, 44 ende 1645 inclus ende op het jaer 1646 is ontfanghen 15 st. compt 13 gl.
10 st.
XIII gl. X st.
Peter van Herssel gelt jaerlijcx 3 vat.
folio 35 verso.
Rogghen reducibel ende is lest betaelt het jaer 1627 ende bij dese rendant ontfangen 15 pachten waer mede is
betaelt 1642 inclus compt in gelt 16 gl. 17 ½ st.
XVI gl. XVII ½ st.
De weduwe Tuenis Snocx nu ter tijt Nicolaes Marten Rutten com suis ende Thomas
Paulus ende met Hendrick Isbouts gelden jaerlijcx 8 vatten rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van
Duppen door Joseph Rut Hendricx voor een derde part hier name gelt het jaer 1644 item bij Jan Millis is lest
bestaelt voor sijn 1/3 part het jaer 1639 item bij ende bij Marten Melchels is lest het jaer 1632 ende bij desen
rendant ontfanghen uijt handen Nicolaes Martens Rutten 1 gl. ende is hier met betaelt voor sijn 1/3 part 1645
ende van Jan Millis 2 pachten voor sijn derde part daervoor in gelden ontfanghen 2 gl. ende is hiet niet betaelt
1641.
folio 36.
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Ende van Marten Melchiors van Heese 9 gl. ende heeft den voors. Marten daer met betaelt voor sijn 1/3 part in
desen boven geselde pacht 13 pachten blijckende bij heere schepenen accort daer van gemaeckt op den 28 mert
1648 ergo betaelt 1645 inclus
XII gl.
Rut Cornelis gelt jaerlijcx 3 vatten rogghe reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer1642 ende bij
desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
De weduwe Gordt Dors ende Hendrick Matthijssen gelden jaerlijcx 6 vatten rogghen reducibel ende is betaelt
aen van Duppen het jaer 1623 ende bij desen rendant ontfanghen van Hendrick Thijssen 3 pachten daer voor
ontfanghen 3 gl. 7 ½ st. ende daer met voldaen voor sijn deel 1624, 25 ende 1626.
III gl. VII ½ st.
folio 36 verso.
De selve weduwe Gordt Dors gelt alnoch 4 vatten rogghen reducible aen H. Geest aengecomen van Marcelis
vanden Bogart ende is betaelt het jaer en cannen niet vinden ende bij van Duppen op reeckeninghe ontfanghen
van Peters Gorts Dors op dese boven gestelde renthe de somme van 7 gl. 16 st. ende is hier met voldaen door
tusschen sprecken van heere schepenen ende met consent vande selve schepenen als was bevonden in diverse
reeckenen behalven tgene noch niet en is gevonden in 2 andere reeckenen die verloren sijn ter somme van 45 gl.
11 st. ontfanghen te sijn ende is hier met voldaen 1645 compt bij desen rendant ontfanghen te sijn.
XVII gl. XVI st.
Jen Burcks nu ter tijt Aert Jan Molendijck gelt jaerlijcx 4 vatten
folio 37.
Rogghen reducible ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1642 ende op het jaer 1643 is betaelt 14 st. ende
bij desen rendant ontfanghen 2 jaeren 1643 ende 1644 ende op 1645 is ontfanghen 14 st. compt in gelden.
III gl.
Jan van Nuijsse nu ter tijt Wilbert Reijnders cum suis gelden jaerlijcx 1 mudde rogghen ende lest betaelt het jaer
bijde erffgenamen Jan Nuijsse voor deen helft betaelt aen van Duppen het jaer 1642 ende ander helft ofte deel
bijde proviseuren van Deursen ende Asten is lest betaelt het jaer 1638 ende bij desen rendant ontfanghen van
Wilbert Reijnders 2 jaeren het vat rogghen gereeckent op 15 st. is ontfanghen 9 gl. noch vanden selve
ontfanghen 1 jaer pacht het vat rogghe
folio 37 verso.
Gereeckent op 13 ½ st. compt 8 gl. 2 st. waermede voor die helcht betaelt in het jaer 1644 ende voor de ander
helcht vanden H. Geest mr. van Deursen 4 ½ pachten het vat tot 15 st. compt 18 gl. compt te samen in gelde.
XXXV gl. II st.
Willem Marcus gelt jaerlijcx 6 vat rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen 1630 ende bij desen
rendant ontfanghen 2 pachten 1631 ende 1632 compt in gelde.
IIII gl. X st.
Joost Piecx nu ter tijt Cornelis Gerarts gelt jaerlijcx 6 vatten rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1638 ende is bij desen rendant ontfanghen 1639, 40, 41 ende 1642 compt.
IX gl.
Reijnder Thijs Peeters ende Seel Jan Seelen
folio 38.
gelden jaerlijcx 7 vat rogghen reducible ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1640 ende bij dese rendant
ontfanghen 4 pachten 1641, 42, 43 ende 1644 inclus 9 gl.
IX gl.
Volcht renten tot Leijssel.
Matthijs Cornelis nu ter tijt Peter Anthonis Schaeten gelt jaerlijcx 4 vatten min 1 halff vat reducibel ende is lest
betaelt aen van Duppen het jaer 1640 ende bij desen rendant ontfanghen 2 pachten 1641 ende 1642 gl. 12 ½ st.
II gl. XII ½ st.
Peter Jan Mennen ende Hendrick Willems cum suis gelden jaerlijcx 5 ½ vat rogghen reducibel ende is lest
betaelt aen van Duppen het jaer 1638 ende de ander hecht is lest betaelt 1636 ende
folio 38 verso.
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Bij desen rendant ontfaghen 2 jaeren pacht 1639 ende 1640 inclus 6 gl. 3 ¾ st. ende voor de ander helft 4
pachten compt te samen betaelt 1640 inclus.
VI gl. III st. 3 ort
Joost Veraerschot nu ter tijt Claes de Bercker cum suis gelden jaerlijcx 3 vatt rogghen reducibel ende is lest
betaelt aen van Duppen het jaer 1638 ende bij desen rendant ontfanghen 3 pachten 1639, 40 ende 1641 inclus
compt 3 gl. 7 ½ st.
III gl. VII ½ st.
De kijnderen Jan van Wassenberch nu ter tijt Peter Thonias van Baeckel gelden 1 mud rogghe reducibel ende is
lest betaelt aen van Duppen voor deen helft 1638 ende voor dander helft 1638 ende bij desen rendant ontfanghen
het 1641 inclus ende 3 leste 4 part betaelt 1642 selve dat aen voors. dries hier aen rest 3 st. compt 11 gl. 2 st.
ende de andere resterende 4 part 1641.
XI gl. II st.
folio 39.
Peter Guijkuns nu ter tijt de erffgenamen van Sijmon opden Heijtrack gelden jaerlijcx 6 vatten rogghen reducibel
ende is lest betaelt aen van Duppen voor de een helft 1638 ende voor de ander helft het jaer 1639 ende bij desen
rendant van Peeter vanden Boomen ontfanghen voor sijn helft het jaer 1643 inclus rest noch 4 ½ st. ende van den
H. Geest ontfanghen het jaer 1647 voor haer helft compt te samen in gelt 16 gl. 17 ½ st.
XVI gl. XVII ½ st.
Joncr. van Eijck cum suis gelden jaerlijcx 6 vatten rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer
1638 ende op het jaer 1639 ende ontfanghen 7 st. bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Joncr. van Eijck cum suis gelden jaerlijcx 8 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641
ende
folio 39 verso.
Is bij desen rendant ontfanghen 3 pachten het jaer 1642, 43 ende 1644 inclus. II mudde rogghe
De weduwe Willem Claes Daemen gelt jaerlijcx 6 vatten rogghen en is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1640
ende was in plaetse van 3 vatte rogghe ontfanghen 3 vatte boeckweijts dwelck abens is van Tricht bij desen
rendant ontfangen 3 pachten het jaer 1641 ende 42 ende 1643 compt ende op 1644 de voors. 3 vatte boeckweijts.
I mud VI vat
Andries Hendricx nu ter tijt Jan Thijs Claessen gelt jaerlijcx 1 mud rogghe reducibel ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1643 ende bij desen rendant ontfanghen 2 pachten 1644 ende 1645 compt in gelt 9 gl.
IX gl.
Volghen hier naer de gelt renthe tot Deurne.
folio 40.
Hendrick Wouters gelt jaerlijcx 6 gl. den H. Geest aengecomen vande kijnder Pouwels Wijnats ende is betaelt
het jaer 1642 ende bij desen rendant ontfanghen 2 pachten 1643 ende 1644 compt 12 gl. rest 2 ort.
XII gl.
Gielen Hendrick, Theunis Vreijns Janssen ende het onmondich van Jan Rut Millis gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. den
H. Geest aengecomen van Katelijn Kegels ende is bij van Duppen betaelt eene pacht ende bij desen rendant
ontfanghen 2 pachten compt II gl.
XI gl.
Jan Seel Luijcassen gelt jaerlijcx 7 gl. in gelt aen H. Geest aengecomen van Katelijn Kegels ende bij desen
rendant ontfanghen op reeckeninghe.
VI gl. VIII st.
folio 40 verso.
De erffgenamen van Peter van Gastel nu ter tijt Thonis Pouwels ende Jan Millis gelden jaerlijcx 2 st. ende 11
plecken ende is lest betaelt het jaer 1627 ende bij desen rendant ontfanghen 15 jaeren pacht is daermede betaelt
het jaer 1642 inclus.
II gl. V st.
De erffgenamen van Art Hoben gelden jaerlijcx 3 st. ende is betaelt het jaer 1639 ende bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
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Art Colen nu ter tijt Thonis Schepers hem bij coop gegcoot gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt aen van Duppen
het jaer 1642 ende bij desen rendant ontfanghen 2 pachten 43 ende 1644.
VI gl.
Otto den secretaris tot Deurssen gelt jaerlijcx 2 gl. ende dat van
folio 41.
Seckere 300 gl. capitaels den H. Geest aengecomen van saliger memorie Coenen Janssen die het selve in sijne
uijteste alsoo heeft begeirt ende den schoonvader van de sectaris voors. den is den eerste betaeldach vervallen
den 8 gl. 1639
Asten.
De goederen tot Geenenbochs gelden jaerlijcx 3 mudden rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen
het jaer 1633 ende bij desen rendant ontfanghen 2 pachten 1634 ende 1635 compt 27 g.
XXVII gl.
Jonkr. Gerwen gelt jaerlijcx uijt sijne hoeve gelegen op Heusden 13 vatten rogghen ende is lest betaelt aen
folio 41 verso.
Het jaer 1638 ende bij desen rendant ontfanghen 6 pachten wesende daermede betaelt het jaer 1644 ende 2 eerste
pachten sijn betaelt tot 12 st. het vat om dat hij seijde tot Asten te ontfanghen was ende Astense maeth ende noch
2 pachten betaelt tot 12 st. 3 ort ende de 2 lesten pachten betaelt tot 16 st. het vat compt te samen dese 6 pachten
in gelt 52 gl. 19 ½ .
LII gl. XVIIII st.
Dirck Jan Gorts gelt jaerlijcx 13 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer1643 ende bij desen
rendant ontfanghen 2 pachten aen den pacht gereckent op 12 ¾ st. het vat ende den anderen tot 16 st. het vat
compt te samen betaelt 1645 in gelt.
XVIII gl. XIII st.
Joost Verdijsseldoncq nu ter tijt Hendrick Janssen gelt jaerlijcx 6vat rogghen reducibel ende is lest betaelt aen
folio 42.
van Duppen het jaer 1635 ende bij desen rendant ontfanghen 4 jaeren pacht 1636, 37, 38 ende 1639 incus compt
in gelt 9 gl.
IX gl.
Tuenis Jan Thonis nu ter tijt Seel Peters, Jan Thonis gelt jaerlijcx 1 mud rogghen reducibel ende is lest betaelt
aen van Duppen 1621 ende bij desen rendant ontfanghen 65 gl. ende is daer met betaelt 1644 inclus blijckende
bij seeck accort de dato den 3 meij 1646 ende noch ontfanghen 1 jaer pacht is voldaen 1645.
LXIX gl. X st.
Geltrenthen tot Asten.
Willem Verhoubracken gelt jaerlijcx een renthe van 6 gl. ende is bij van Duppen betaelt 1 pacht waer van die
helcht van desen voors. renthe den H. Geest ij aengecomen ende helcht bijde proviseuren deser stadt Helmont
gecocht ende is lest betaelt item gelt alnoch 1 renthe van 10 gl. jaerlijcx ende is bij desen rendant ontfanghen 39
gl. 8 st. waermede is betaelt de pacht van 6 gl. jaerlijcx 1647 inclus ende den pacht van 10 gl. 1648 ende op
1649.
XXXIX gl. VIII st.
Is ontfanghen 1 gl. item heeft alnoch ontfanghen 69 gl. waer niet met bovengeschreven 6 gl. sij betaelt als is X
st. als blijckt bij schepenen accort daer van sijde.
LXIX gl.
folio 42 verso.
Hanrisken Schruebbers nu ter tijt gehout met Dirck Franssen tot Asten gelt jaerlijcx ende is lest betaelt ick segge
jaer 3 gl. nota dese rente is gemangelt teghens een obligatie van 50 gl. gecomen aen sijn H. Geest van saliger
Jenneken Anthonis int jaer 1636 doen ter tijt huijsvrou van Jan Joost den Bercker ende is voor dese ontfanghen
geweest bij Dandel Verwaessen ende bij dese rendant ontfanghen uijt handen Handricken voors. de somme van
van 8 gl. 7 st. waer mede wesende 2 pachten betaelt ende 2 gl. 7 st. ouver.
VIII gl. VII st.
Sommeren.
De erffgenamen Lambrecht Moffen gelden jaerlijcx 3 vatten roggen reducibel lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1634 ende bij desen rendant ontfanghen 4 jaeren 1635, 36, 37 ende 1638 compt 4 gl. 10 st.
IIII gl. X st.
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De wed. Job Daniels gelt jaerlijcx
folio 43.
3 vatten rogghe reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1635 ende bij dese rendantontfanghen 5
pachten 1636, 37, 38, 39 ende 1640 inclus.
V gl. XII ½ st.
De erffgenamen Steven Alberts gelt jaerlijcx 6 vatten rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1638 ende bij desen rendant is ontfanghen 2 pachten 1639 ende 1640 compt 4 gl. 10 st.
IIII gl. X st.
Jan Dircx Thonis Loijmans nu Art Hen: Smits gelt jaerlijcx 6 vatten rogghen rogghen reducibel ende is lest
betaelt aen van Duppen voor deen helft 1628 ende op 29 is ontfanghen 15 st. ende de ander helft is betaelt 1630
ende bij desen rendant ontfanghen van Jan Dircx voor een helft 1637 ende op 38 is ontfanghen 1 gl. 8 gl. 17 ½ st.
ende ontfanghen op de ander helft in diverse reijsen van Art Hendricx 2 gl. 5 ende is daer met 1630 ende op
1631 is ontfanghen 15 st. compt 11 gl. 12 ½ st.
XI gl. II ½ st.
folio 43 verso.
de erffgenamen Dries Reijnders nu ter tijt Gielen Martens ende Thonis Martens gelden jaerlijcx 18 vatten
rogghen reducibel ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1642 ende bij desen rendant ontfanghen 2 jaeren
1643 ende 1644 compt 13 gl. 10 st.
XIII gl. X st.
de erffgenamen van mr. Bastiaen gelden jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1635 ende bij
desen rendant ontfanghen 2 pachten 1636 ende 1637.
VI gl.
Merijken Martens gelt jaerlijcx 2 vatten rogghen is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1641 ende bij desen
rendant ontfanghen 3 jaeren pacht 1642, 43 ende 1644 ende voor den eene pacht teghen 14 st. het vat gereeckent
compt 25 gl. 16 st.
XXV gl. XVI st.
Jan van Breij ende Michiel Jan Michielssen
folio 44.
Gelden jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1637 ende bij desen rendant niet ontfanghen
ergo nichel.
Het dorp van Sommeren gelt jaerlijcx een renthe van 55 gl. X st. die welcke bij consent van onse heere presidant
ende andere heere schepenen is geremiteert op 46 gl. 5 st. ende is lest betaelt aen van Duppen het jaer 1644 ende
bij desen rendant ontfanghen 2 pachten min 2 gl. ende 15 st. in het jaer 1645 en 1646 somme inclus ontfanghen
89 gl. 15 st.
LXXXX gl. XV st.
Thonis Martens gelt jaerlijcx XV vat rogghen welcke de proviseuren doen ter tijt hadden gecocht van weghen
het legaet Hendrick van Vucht ende Jan van Vucht saliger ende is betaelt aen van Duppen het jaer 1645 ende bij
desen rendant ontfanghen 1 jaer 1646 ende aen Thonis Martens vercocht het vat 12 st. om dat het te Sommeren
was te haelen ende Sommers maet was.
IX gl.
folio 44 verso.
Lierop.
Peter Corsten nu ter tijt Jan van Morsel gelden jaerlijcx 1 mud rogghen reducibel ende is lest betaelt 1637 ende
bij desen rendant ontfanghen 3 pachten 1638, 39 ende 1640 inclus.
XIII gl. X st.
Jan Art Huerckmans nu ter tijt Joost Huerckmans gelt jaerlijcx 8 vatten rogghen ende is lest betaelt aen van
Duppen het jaer 1639 ende bij desen rendant ontfanghen 5 pachten 1640, 41, 42, 43 ende 1644 compt in gelt 15
gl.
XV gl.
Joost Martens ende Frans Hend: Custers gelden jaerlijcx 1 mud rogghen ende is lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1640 voor de helft ende Jan Frans Custers helft is betaelt 1637 ende is bij desen rendant ontfanghen 2 mudde
rogghen compt betaelt 1640 ende op 1641 betaelt 6 vatten 3
folio 45.
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Vatten sijn vercocht ofte gereeckent tot 12 ½ st. compt 1 gl. 17 ½ st. ende noch 1 mauwer ontfanghen tot 14 st.
van compt 4 gl. 4 st. compt samen in gelt 5 gl. 1 ½ st. dese pacht staet nu te lasten heel aen Thomas Joost
Martens.
I mud III vat
VI gl. I ½ st.
Art Lamberts Verdonschot nu ter tijt Jan Art Jan Art Verdonschot gelt jaerlijcx 2 vatten rogghe reducibel ende is
lest betaelt aen van Duppen het jaer 1639 ende bij desen rendant ontfangen 5 pachten het jaer 1640, 41, 42, 43
ende 1644 compt 3 gl. 15 st.
III gl. XV st.
Geltrenthen tot Lierop.
Joost Martens ende Jan van Aelst gelden jaerlijcx 14 st. ende is lest betaelt het jaer 1626 ende bij desen rendant
ontfanghen 16 jaeren pacht ende voor de H.Geest mr. een jaer geremittert wesende het sieckte jaer compt betaelt
17 jaeren is 1643 inclus 11 gl. 4 st.
XI gl. IIII st.
Den pastoir van Lierop nu ter tijt de
folio 45 verso.
wed. Sijmon Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 ort ende is lest betaelt het jaer 1635 ende bij desen rendant niet
ontfanghen ergo nichel.
Jan Sanders, Willem Peters ende Thomas Franssen gelden jaerlijcx 7 st. ende is lest betaelt aen van Duppen het
jaer 1640 ende bij desen rendant niet ontfanghen ergo nichel.
Margriet van Bergh gelt jaerlijcx 3 st. 2 ort ende is lest betaelt 1635 ende bij desen rendant ontfanghen 13
pachten waermede is betaelt 1648 inclus.
II gl. V ½ st.
folio 46.
Volcht die pachtinge der hoeven gelijck de selven vermelden.
Die eene hoeve op de Deuseldonck heeft in pachtinghe Joseph Hend: Joseph jaerlijcx voor 10 mudden rogghen 5
mudden gersten in voorlijff L gl. XXV pont boeteren ende XV vijmen schoeven op sijnen coste te decken
volgens de huercedulle daer van sijnde becompt voor de 2 jaeren ende den rogghen is voor de 2 jaeren enden den
rogghen is voor 3 jaeren ontfanghen in rogghe.
XXIX mud XI vat
Item bij desen rendant in garste ontfanghen den 3 mert 1646, 5 mud ende deselve vercocht het vat 14 ½ st. item
den 20 januarij 1647 alnoch vanden selve ontfanghen V mud ende selve vercocht het vat 12 ½ st. compt hier
ontfanghen in geheel vanden voors. X mud garste de somme van.
LXXXI gl.
In gelde voor het voerlijf 91 gl.
LXXXXI gl.
In botter ontfanghen 50 pont.
L pont boteren
Ergo rest aen dese pachtingh
1 vat roggen ende 9 gl. aen het voorlijff.
folio 46 verso.
Die andere Deuseldoncxe hoeve heeft in pachtighe Hendrick Cuijpers jaerlijcx X mudden rogghen 5 mudden
garsten in voorlijff L gl. XXV pont booteren ende XV vijmen schoeven op sijnen costen te leggen volghende de
pach recedulle daer van sijnde in rogghe ontfanghen 3 jaeren compt ende het 2 jaeren.
XXX mudden rog
Item bij desen rendant ontfanghen den 3 mert 1646 5 mudden ende deselve vercocht het vat 14 ½ st. item den 20
jannuarij 1647 alnoch vanden selven ontfanghen V mudden ende deselve vercocht het vat 12 ½ st. compt hier
ontfanghen 81 gl.
LXXXI gl.
In gelde 100 gl.
IC gl.
In bootere 50 pont.
L pont
Die selve hoeve opden Hilacker heeft in pachtinghe Ansem Willems jaerlijcx voor 5 malder rogghen 5 malder
boeckwijt voorlijff XVI gl. 10 pont booteren 4 vijmen schoven daer van sijnde in rogghen ontfanghen 3 jaeren.
VII mudd VI vat
folio 47.
Aen boeckwijt oock ontfanghen voor 3 jaeren ontfanghen 11 malder boeckwijts.
V mud II vat
In gelt vercocht 4 malder 12 st.
XIII gl. IIII st.
In gelt ontfanghen 32 gl.
XXXII gl.
In botter 20 pont
30 pont boter
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Die anderen hoeve opden Hilacker heeft in pachtinghen Antonis Diercx tjaers gelijck de voorgaende bij Ansem
Willems is hebbende in pachtinghe compt ontfanghen in rogghen voor 3 jaeren ende boeckwijt 3 jaeren ende het
ander als voor ontfanghen 2 jaeren.
In rogghe
VII mud VI vat
In boeckwijt
VII mud VI vat
In gelt 32 gl.
XXXII gl.
In botter 30 pont
20 pont
De weduwe Peter Jaspers heeft in pachtinghe de hoeve op Grootel jaerlijcx voor 5 malder rogghen ende 5 malder
Somme …
XXVII gl. IIII st.
In rogh
VII mud VI vat
Boeckweijt
XIII mudden
Boter
LX pont
folio 47 verso.
Boeckweijts alles gelijcx Ansem voors. als blijvat bijde pacht cedullen ontfanghen rogh rest de selve wed. 1
malder.
VII mud aen rog
In boeckweijt
VII mud VI vat
In boter 30 pont
30 pont
Jan Jelissen heeft in pachtinghe de hoeve op Bergelen jaerlijcx voor de somme van 40 gl. ende 6 vatten rogghen
ende 6 vatten boeckwijts hier ontfanghen van Jan Jelis V st. ende nae sijn doot van sijn huijsvrouwe in
boeckweijt.
I malder
In gelt
IC II gl.
Wesende hier met voldaen alle sijne achter stel als blijckt bij schepen accort hier mede gaende de post alnoch
ontfanghen van Evert op Bergelen in boeckweijt.
XXIII vat
In gelt
XXIIII gl. XVI st.
Joost Jan Tillen heeft in pachtighe 2 sillen lants gelefen inde Vossenstraet jaerlijcx voor 26 vatten rogghen los
ende vrij van alle stadts laste gelijck bij van Duppen is overgegeven ende alhier ontfanghen rest hier aende 2
jaeren 13 vat.
III mud III vat
Den acker tot Deursen aen het Hagelcruijs heeft ledich gelegen
Somme …in gelt
In rogge
In boeckweijt
In boter

IC LVII gl. XVI st.
X mud III vat
IX mud XI vat
XXX pont

folio 48.
Jacob Willems heef in pachtinghe het hoijvelt achter het Gasthuijs met het lant aldaer bij geleghen jaerlijcx voor
36 gl. los ende vrij van allen stadts lasten ende bij desen rendant ontfanghen soo in specificatie als gelt de
somme.
XXII gl.
Lambert Hendricx van Goch heeft in pachtinghe de halve sille lants aen het Gasthuijs aen gelegen ende heeft
daer voor gelooft alle stadts lasten voor 6 ½ vat rogghen ende bij desen rendant ontfanghen 6 vat garste in de
plats van rogh ende die selve garste vercocht aen van Tricht voor 14 st. vat compt in gelde.
IIII gl. IIII st.
De wed. Peterken Jan Huijben heeft in pachtinghen het huijs achter den
folio 48 verso.
Meij geleghen aen den H. Geest aengecomen van saliger memorie Hendrick Goerdts ende Jenneken sijn
huijsvrouwe ende heeft daer voor gelooft alle jaer te betaelen los en vrij van alle stadts lasten de somma van 13
gl. ende Muelen straet jaerlijcx voor 16 vatten rogghen
folio 49.
Los ende vrij comt voor een jaer ontfanghen

I mud IIII vat

De sille lants geleghen inde Ameijde straet heeft in pachtinghe Art Hendricx gelt jaerlijcx 2 gl. los en vrij compt
hier ontfanghen 3 jaeren
XXXVI gl.
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De laeten opde Duijseldoncq hebben in pachtinghe een sille hois den H. Geest aengecomen van mr. ende alsoo
noch was seecker pretentie tusschen den H. Geest ende Josep ofte van sijn vader soo is het selve in alles
geaccordeert so vanden voors. pretentie als mede voorde helft van dese sille voor de somma van 100 gl. waer
met Josep Vermeijndt betaelt te hebben 1644 ende het accort vermelt 1641 compt hier ontfanghen in gelde.
IC gl.
De ander helft niet ontfanghen ergo nichel.
folio 49 verso.
Hendrick Jans heeft in pachtinghe seecker erffenisse den H. Geest aengecomen van Lijn van Schipsel geleghen
op het Bijstervelt ende heeft daer voor gelooft jaer los ende vrij de somme van 74 gl. ende bij dese rendant
ontfanghen 2 jaere compt.
IC XLVIII gl.
Verpachte ackers tot Baeckel.
Inden eerste 2 ackers lest gebruijckt bij Jan Schaeten voor 2 gl. noch 1 acker lest gebruijckt bij Ansem Wilmis
voor 2 gl. item eenen acker genaemt den Roijacker lest gebruijckt bij de wed. Lambecht Hendricx vanden
Kercxhoff ende Gerlinck Brustens voor 3 gl. 10 st. noch eene acker genaemt den Buskens acker lest gebruijckt
bij Jan ende Ansem Willems voor 6 gl. ende met alnoch het goet op het Vlinckelvelt ende alsoo het selve alte
samen tsedert den jaeren 1636 wesende het pest jaer heeft ledich gelegen tot dat
folio 50.
Den rendant van het boeck is gescheijden alsoo noch van deen ofte ander niet ontfanghen ergo nichel
Item heft den rendant ontfanghen van Cornelis de Bercker tot een almoese om alhier aenden armen uijt gedelt te
worden ter somma van.
L gl.
Item noch ontfanghen uijt handen Anthoni Janssen alias kleijnen Banckert ter somme van
XVI gl.
Ende dat ter saecken hij alhier sijn dienst macht gevaeren brocht in het Gasthuijs die in sijnen dienst sijnde een
seer groote quetsuerre met eene eegh tant op het lant weesendein het haer benne heeft gecreghen ende om dat de
selve maeght een boegers kijndt was
folio 50 verso.
vermeijden den selven Thonis het selve sonder sijne schaede te schapperen maer alsoo wij rendanten die diverse
reijsen tot sijnen huijse waere gheweest ende niet niet minnen met hem en costen overcomen soude genoet
saeckt hebben geweest den wech van recht in te gaen maer hij dit merckende is met consent van heeren
schepenen ghaccordeert met de 16 gl. voorst. ende soude alles met doet ende te niet sijn
folio 51.
Huijsvrouwe die in hunne leven veele jaeren vanden H. Geest alhier onderhouden is sijn gheweest bedracht ter
somme van.
LXXXII gl. X st. II ort
Item heeft aen rendant alnoch ontfanghen van Willem Art Willems in 2 reijsen 2 malder rogghe tot 1 almoese
om aenden ermen alhier ghespent te worden is ontfanghen.
I mud
Item heeft den rendant vercocht opden 2 october 1647 aen Jelis Otto de Haeck 10 vat boeckweijts daer voor
ontfanghen het vat gereeckeijt op 12 st. ter somme van.
VI gl.
folio 51 verso.
Volgh het uijtgheven.
Inde eerste heeft den rendant ghespendt van 21 december 1645 tot den 5 april 1648 inclus wesende 119 wecken
maer alsoo in diversche sondaghe eenich broot in overgeschoten heft den rendant voors. 2 wecken het backen
laeten vertrecken blijft noch 117 wecken ende alle wecken ghespeindt 7 vatten compt ter goeder reeckeninghe de
quantiteijt van 819 vatten rogghen ende in mudde.
LXVIII ende III vat
folio 52.
Volcht het dachelijcx uijtgeven.
Inden eerste voor het boeck uijt schrijven soo voorden rendant als het t eghene over gelevert aen Willem
Verberschot compt.
II gl. XVI st.
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Item heeft den rendant overgelevert aen Jasper Baltesen den tijt den als hij overleverden sijnen registere in
rogghe 39 vat in mudde in boeckweijt blijckende bij No. 1.
XXXII mudde ende VI vat rog
Item alnoch aen Jan den vorster ten selve tijde gegeven in gelde ter somme.
Ende dat bij kenisse vanden heere pastoor ende Hendrick van Duppen

XXVII gl. IIII st.

folio 52 verso.
Item alnoch de post in diverse reijse aen Hendrick van Duppen gegeven de somme van 60 gl. 17 ½ st. gelijck
blijckt hef bij affirmatie des selfs van Duppen.
Item met alnoch aen Willem Verberschot teghens woordighe H. Geest mr. in gelt.
XIIII gl. X st.
In rogghen blijckt adi
VII vat
Volgt het dachel uijt geven.
Den 7 jannuarij 1646 gegeven aenden luijtenant Guiliam liggende in garnisoen tot Roermonde eenen pattecon in
specie ende aldoen met hem tsamen vertert 7 st. compt.
II gl. XIX st.
Den 10 ditto met consent vande heere schepenen gegeven aen eenen armen student tot eene aelmoesse.
I gl. XVII st.
folio 53.
Den 12 ditto ghecocht voor Hendrick Jan Peeters een carre clots daer voor betaelt.
XVII ½ st.
Den 20 ditto ghecocht een carre clots voor Jan Teuwens daer voor betaelt.

I gl. VI st.

Den 29 ditto ghecocht een carre clots voor Griet Arts van Lierop daer voor betaelt.
I gl.
Den 3 februarij gegeven aen Maijken de huijsvrou van Hendrick Jan Peters ende dat advis van mijne heere
schepenen om daermede te betaelen het meester loon van haeren arm die ghebroecken was blijckt bij quitantie.
No. 2.
IIII gl.
Den selve ditto gegeven aen vorster
folio 53 verso.
tot Deurssen ten eijnde hij soude vercondighen ter plaetsche sulcx ghewoon is wij souden comen om het coren
te haelen ende hem een igelijcken daerteghens gereet soude maecken op pene van exercutie compt.
II st.
Den 7 ditto het coren gehaelt ende alsdoen tsamen oncosten gedaen.

I gl. VIII st.

Den 8 ditto gecocht wederom een carre clots voor Jen Teuwens daer voor betaet.
I gl. III st.
Den 21 ditto betaelt aen Thomas van Aelst van seeckere chijns blijckt bij quitantie. No. 3.
III gl.
Den 6 mert aen Dries Sijmons betaelt van 7 daeghen deckens op het Gasthuijs blijckt bij quitantie. No. 4.
VII gl.
folio 54.
Den 18 mert gegeven door last van mijn here schepenen aen een seecker vrouwe van hier burtich ende tot
Stiphout affgebrant de somme van.
VI gl. X st.
Den selven ditto aen Lijn Craelen ghegeven voor seeckere montcosten ende servies bij haer gedaen aen eenen
seer aremen ende siecke vremdelinck de somme van.
II gl. V st. 1 ort
Den selven ditto gegeven aen Griet de dochter van saliger Peter den smit de somme van.
II gl. V st.
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Den 22 ditto also Joseph op de Duijseldoncq hadde gelevert sijnen pacht van rogh alsdoen de H. Geest mr. met
hem oncosten gedaen ten huijsen van de wed. Guilliam Fabrij comt inde quitantie van Adriaen Fabrij soo is dese
post nichel
folio 54 verso.
Den 24 ditto betaelt aen mr. Philips voor 800 deckbanden bij hem gehaelt ende op het Gastuijs verdeckt de
somme van
I gl.
Den 28 ditto ghecocht van Philips Janssen van Schijndel 66 willige poten daer voor ider poet 1 7/8 st. blijckt bij
quitantie compt de somme van.
VI gl. III st. III ort
Ende aldoen tsamen met Lambert van Goch oncosten gedaen ende voor het setten.
I gl.
Den 29 ditto gecocht een paer schoen van Joost Janssen voor de soon van saliger Art Jan Wouters daer voor
betaelt.
I gl. V st.
Den 30 ditto betaelt aen Gevert Hendricx voor 100 deckroijen op het Gasthuijs gebruijckt compt.
VII st.
Den lesten ditto aen Bartel vanden
folio 55.
Steen luijtenant op Stevenswerd verteerdt 2 gl. 12 st. ten eijnde hij de H. Geest goederen alteijts soude voor bij
gaen compt.
II gl. XII st.
Den 9 april door last vande heere schepenen gegeven aen een aremen cheurgijn ofte meester de sommen van.
VI gl. X st.
Den selven ditto alnoch gecocht een carre clots voor Jen Teuwens daer voor betaelt.
I gl. V st.
Den 22 maij door last van mijn heere schepenen met Jaspar Baltissen ende naer Eijndhoven gheweest om met
den heere Fiscael Lommel te spreecken van het proces teghens teghens Dela Roij ende doen oncosten gedaen
met het
folio 55 verso.
geve onder weghen aen de soldaten is gegeven.

XIII st.

item den 29 ditto gevaeren met Jan Wijnnats door laste ende begheeren als voor naer s Hartogenbosch soo om
die die saecke van heere Fiscael voors. als oock mede om met mijn heere sommeren te sprecken van het proces
teghens Dela Roij doen tot Schijndel vertert 3 st. item alsoo ick genoot saeckt was een reijse over te blijven
hebbe vertert ten huijse van Arijaen vanden Steen als blijckt bij sijne autantie ter somme van 6 gl. 2 st. No.6.
VI gl. V st.
Item in het wederom comen tot Schijndel wederom vertert
folio 56.
3 st. ende aldaer met ons drijen een carre gecreghen die ons tot Lieshout heeft gebrocht aenden caerman voor
mijn deel moeten geven 9 ½ st. compt tesamen met de verterijnghe tot Schijndel gedaen.
XVI ½ st.
Ende aen het gelt verloren.
V ½ st.
Den 26 junij gegeven aen eenen seer armen huijsraet dijen baeten dat men den naem nijet en soude willen te
boeck stellen ende is soo met advijs ende met consent vande heere schepenen toegestaen dat men het soo soude
doen in gelt gegeven. No. 7.
IIII gl. VI st.
Ende in rogge gegeven.
II vat
Den 11 julij in presentie ende met consent van heere schepenen gegeven aen een seecker armen vrouwe die uijt
het lant van Gulick was

25

folio 56 verso.
voor een aelmoesse gegeven.

I gl. VI st.

den 12 ditto betaelt aen Catelijn Craenen voor een seeckere schepenen accort blijckt bij het selve accort. No. 8 in
gelde.
XXV gl.
in rogghe.
II vat
den 16 ditto gegeven aen Willem Hendricx alijas braven vande Cuijlle te maecken ende 68 vat calcx te bestaen
blijcken bij quitantie. No. 9.
I gl. XIX st.
Den 22 ditto gegeven aen de dochter met naeme van saliger Peeter de smit.

II gl. V st.

Den 24 ditto gegeven aen Marten vanden Steen dat ter saecken hij is gesonden met advis heere schepenen ende
H. Geest mr. bijden pastoir van Esch om een brief vanden selve te hebbe die seer nodich was ende alsoo den
pastoir niet ende was ter plaetse daermen vermeijnde is den voors. van Steen genoitsackt geweest vier daeghen te
vaeseren in het gaen ende kerren eer hij hem cost vinden blijckende bij quitantie.
No. 10.
IIII gl.
folio 57.
Den 16 augustij met Jan Wijnants naer den Bosch gevaeren om wederom met mijn heere sommeren te sprecken
van de saecke tegens Dela Roij ende oock mede om aenden selven soommeren gelt te geven om het proces te
dirigeeren als oock mede omme renthen te betaelen soo aen mr. heer Harler als aen procureur Wouter de Vosch
doen vertert tot Dinter daer toe vaerende.
VII st.
Adi ditto gegeven aenden advocaet Sommeren in Brussels permissie 60 gl. te weeten 80 Hartische schillinghen
doende in Brussels vieren twintich st. ende in Helmonts 26 gl. noch 9 Hartische croonen doende Brussels
permissie gelt 4 gl. ende in Helmonts 4 gl. 5 st. compt te saemen in dit gelt ter goede reeckeninghe.
LXIIII gl. V st.
folio 57 verso.
Adi ditto in Hollants aenden selven gegeven 40 gl. te weesen vier Spaensche pistletten doende Hollants gelt 8 ½
gl. ende hier in Helmonts 9 gl. een Franse croon doende Hollants 4 gl. 8 st. hier 4 ½ gl. alnoch in paijements 32
st. item ten Bos vertert 2 gl. 15 st. in wederom comen tot Dinter 10 st. compt dat samen.
LV gl. XIX st.
Adi ditto int wederom comen tot Dinter vertert 10 st. met alnoch 2 gl. 15 st. die ick ten Bos ten huijse van vande
Steen hebbe vertert is dit gescheven ende bij den voorgaende ergo hier nichel.
Den 7 september ghecocht voor het kijnt van saliger Catalijn Pennicx een paer blockxkens compt.
II st.
Den 10 ditto aen Iken Baten gegeven voor een almoese.

X st.

Den 15 ditto gegeven aenden vorster tot Sommeren.

II st.

folio 58.
Adi ditto aenden vorster tot Asten 2 st. ende dat omme die liedene van die plaetsche te vercondighen sij hun
gereet souden maecken om aen armen alhier te comen betaelen.
II st.
Den 19 ditto aen 2 armen minnebroeders door last van onse heere president Becx ende andere schepenen
gegeven.
III gl. XII st.
Den 22 ditto gegeven aen de dochter van Jen Seijen om wederom naer haer garnisoen te varen.
I gl. XIIII st.
Adi ditto gegeven aeen Peeter Dircx als wijckt par quitanti. No. 13.

X gl.

Den 2 ditto gecocht een carre clot voor Griet Arts van Lierop daer voor betaelt. XVI st. 2 ort
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folio 58 verso.
Adi ditto gegeven aen eenen armen man die seijde dat hij gevanghen was geweest.
I gl. XIIII st.
Den 29 ditto betaelt aen Katalijn Craelen voor een jaer mont costen van Perijn de dochter Willem Clompen als
blijckt bij quitantie. No. 14.
XX gl.
Adi ditto betaelt aen Peeter van Hemselroij als blijckt bij sijne quitantie. No. 15. Ende heere schepenen
ordonnantie de somme van.
IIII gl. XIX st.
Den 3 october gecocht suijcker ende andere cruijt voor 6 st. voor Jan Geffens ende sijn vrouwe die doen sieck te
bedde laeghe.
VI st.
Den ditto bij kennisse van heere schepenen aen seeckere huijsarme dij en niet gerne bekent ende was gegeven.
II gl.
folio 59.
Item in 2 keeren dat wij tsamen hebben gheweest maenen den 14 ditto ende 15 soo haer tot Helmont als mede
dat wij met Lambert van Goch hadde gheweest op de Duijseldoncq gelijck aldaer nodighe reparatie was ome te
sien watter alder vorbaerlijcxsse gedaen ende ghehouwe soude moten wesen doen tsamen oncosten gedaen.
I gl.
Den 16 ditto aen seeckere armen die niet bekent en wouden sijn in gelt.
In boter blijckt bij quit. No. 14.

II gl
VI pont

Den 22 ditto betaelt aen vorster tot Sommeren 8 st. ende dat om dat hij de gelders soude waerschouwen en met
eenen sommeeren dijen ons nijet en hadde betaelt als wij daer waeren geweest.
VIII st.
Den 3 november betaelt aen Dirck den
folio 59 verso.
Metser als blijckt bij sijnen quitancie voor seeckere metselen opde Duijseldonck betaelt gedaen. No. 16, 17.
IIII gl. II ½ st.
Den 9 november gecocht een paer blocxkens voor het kijnt van saleger Willem Reijnders daer voor betaelt.
II ½ st.
Den 10 ditto ghecocht 1 carre clots voor Frans Jan Porters daer voor betaelt.

XVIII st.

Den 13 december gegeven aen het genecht voor het vonnis van costen tegens mr. Sijmon van Loemel 19 gl. 5 st.
ende om vonnissen te hebben op de reeckeninghe van Hendrick Peters van Tricht 10 st. compt te samen.
I gl. XV st.
Den leste jannarij 1647 gegeven
folio 60.
Aen Hendrick van Straellen om een brief te bestellen naer Brussel.

III st.

Den 4 ditto aen een seeckeren seer arm huijsgesin gegeven ende dat met kennis van heere schepenen ander last
hebbers vande H. Geest alhier.
III ½ gl. II ½ st.
In boter blijckt bij quit. No. 18.
III pont
Den 5 ditto gegeven aen Mr. Cornelis cleermaecker voor seeckere cledinghe ghemaeckt voor het kijnt van Lijn
Pennincx met een rock voor die docter van Willem Reijnders saliger blijckt. II gl. II st.
Adi ditto betaelt aen Willem Willems van Geldrop alias Spannaert voor 2 hoijen een voor het kijnt van Lijn
Pennincx ende aen andere voor den soon van saliger Art Jan Wouters tsamen blijckt bij.
II gl. XII st.
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folio 60 verso.
Den 7 ditto betaelt aen mr. Jan den gelaesmaecker voor de gelaesen te verloten ende te stoppen in het Gasthuijs
blijcken bij quijtantie. No. 21.
II gl. VIII st.
Den 12 ditto gegeven in presentie ende met consent van onsen heere president Becx aen Luijtenant Guilam
liggende tot Roermonde om dat die wille hij de goederen van H. Geest met sijne partije altijts soude voor bij
gaen.
III gl. II st.
Adi ditto gecogt 2 paer clompen een paer voor het kijnt van saliger Lijn Pennicx ende het ander paer voor Perijn
Clompen die in het Gasthuijs woont daer voor betaelt tsamen.
V st.
Den 21ditto aen Jan Claessen voorman alhier voor brieff met het gene hij tot Antwerpen daer aen hadde
verschotten betaelt.
IIII st.
folio 61.
Den 24 ditto betaelt aen Peter Gerarts bode dijen wij met advijs van here schepenen hadde gesonden near
Brussel met diversche brieven ende gelt om te geven soo aen procureut Jans als aen advocate Fierlants
blijckende bij quitantie No. 22.
VIII gl. 6 st.
Adi ditto alnoch betaelt aen selven Peter ende dat met advijs van heere schepenen 4 ½ dijen hij Peter hadde
gegeven aen advocaet Jaerques Coensen als blijckt bij seecker missie vande Coensen geschreven geteckent . No.
23.
IIII gl. X st.
Item ten selve daeghe mede gesonde aen advocaet Fierlants 48 gl. 17 st. dat voor seeckre versinste voor den
armen alhier verdient als blijckt par quitantie. No. 24.
XL VIII gl.XVII st.
Den 25 ditto betaelt aen Claes opden Wal dier hier van buijten was comen
folio 61 verso.
Wonen voor eenig daeghen helpens aen heesters te setten op de Duijseldoncq een vat boeckens compt in
boeckweijt een vat.
XII st. I vat
Den 12 febr: gecocht een care clot voor Jan Goossens daer voor gegeven

XVIII st.

Adi ditto gegeven aen Hendrick van Duppen omme te geven aen Katalijn Goijaerts de dochter van saliger
Barbara Hendricx dijen doen ter tijt tot Cuijck was 25 gl. Hollants ende dat van seecker accort aengegaen ende
gemaeckt met de selve Katelijn tot groot vordeel van H. Gheest alhier eene halven gouden reijer doende hier 6
gl. 10 st. ten Bos 6 gl. 5 st. eenen dobbelen hartoch doende ad idem 2 Halselsche croonen doende hier 4 gl. 2 ½
st. ten Bosch 4 gl. met een Fransche croon doende hier 4 ½ gl. te Bosch 4 gl. 8 st. ende 2 st. in paijement compt
in Helmont gest 25 gl. 17 st. blijckt bij quitantie. No. 25.
XXV gl. XV…
folio 62.
Den 12 ditto aen van Duppen betaelt voor sijne verteringhe gedaen soo int gaen als int keeren van Cuijck ter
somme van 9 gl. 16 st. blijckt par quitantie Nr. 26.
IX gl. XVI st.
Den 23 ditto gegeven met advijs van van Duppen ende Caspar Baltissen aen Bartel vanden Steen luijtenant op
Stevensweert 2 gl. 19 st. ten eijnde hij de goederen van H. Geest altijts souden voorstaen van sijn garnisoen veel
hij souden commen.
II gl. XIX st.
De eerste mert gesonden aende advocaet Sommeren blijckt bij 2 missiven in dit gelt. No. 27.
LII gl. XVIII st.
Den 3 mert gegeven aen schamel kijnt dat wech ginck om sijnen cost ende andere noot druft voors. te moghen
winnen met advius van van Duppen ende Jaspar Battissen .
I gl. XII st.
Den 7 ditto gecocht een carre clots voor Hendrick Jan Peters daer voor betaelt. XVIII st. 2 ort
Den 15 ditto aen Griet de dochter van saliger Peter de smit gegeven de 18 mert betaelt aen Peter.
II gl. VI st. I ort
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folio 62 verso.
Matthijssen voor 300 deck banden die op Bergelen sijn gebruijckt.

VII st. 2 ort

Den 22 ditto gecocht tot Art Handrick 18 ¼ ellen wit lijn waet del tot 14 st. ende het selve uijtgedeijlt als volght
compt inde specificatie de post is nichel
Item van het selve gegeven inden eerste 8 ellen tot een paer slaeplaeckens aen Lijsken Lievens
Aen Jen Seijnen tot een slaeplaecken 4 elle
Aen Dries gegeven 2 ¾ elle tot een hemd 2 elle vier
Aen het kijnt van saliger Lijn Pennincx tot 3 hemtiens 3 ½ elle
Compt dit tsamen inclus als voor 18 ¼ elle
Den 23 ditto gegeven door heere schepenen ordonnantie aen mr. Cristiaen van Empel van seeckere verdienste
voor den armen en gedaen int sieck jaer als blijckt bijde selve heere ordonnantie ende quitantie. No. 28.
IX gl. XI st.
folio 63.
Laeten vanden Duijseldoncq hebben ghelevert tot tot Peter Hendricx int Wit pert oncosten gedaen.
I gl. III st.
Item den 26 september 1646 ende den 1 april 1647 aen Catalijn Gijsbert lasarus tsamen geven 8 gl. 5 st. ende dat
om te Loven gevititeert te worden of sij lazarus was ofte nijet als blijckt per quitantie. No. 29.
VIII ½ gl. V st.
Den 6 april gecocht voor Jan Goossens een pint olie daer voor betaelt.

III st. 3 ort

Den 12 ditto alnoch voorde selven Jan Goossens gecocht een carre clot daer voor betaelt.
XVII st.
Den 14 april bataelt aen Dirck Becx van tghenen hem in slot van reeckeninghe qu…. als blijckt per quitantie.
XXV gl.
Den 25 ditto gesonden aen mijn heer sommeren 128
folio 63 verso.
Hartogse schillinghe met eennen pattaron in spetie om tselve te seijnden alnoch naer Brussel aenden procureur
Jans in Brabants permissie 52 gl. XVI den st. gereeckent op 6 st. Brab. ende aen pacaron op 2 gl. 8 st. Brab. den
is hier 6 ½ st. ende den pattaron 2 gl. 12 st. compt in dit gelt blijckt par quitantie. No. 31.
II gl. IIst.
Den selve ditto gedaen oncosten met Hendrick Peters van Tricht van dat hij seeckere brieven met naer Brussel
ende wederom daer van hadde gebrocht ende tot Brussel veel moijten met gaen ende staen soo metten prcureur
als met advocaet hadde gehadt compt.
II gl. II st.
Den 18 maij gecocht tot Thijs de Bercker een schaeperaeij voor Katalijn Gijsberts lasarin daer voor betaelt als
blijckt bij quitantie. No. 32.
IIII gl. II st.
Den 17 ditto alnoch bij kennis can onsen heere scholtis ende heere schepenen
folio 64.
Gegeven aen een seer arm huijsgesin de somme in gelt.
Ende in rogh blijckt bij quit. No. 33.

V gl.
III vat

Den 27 ditto gecocht voor Jan Goossens een pint olie daer voor betaelt.

III st. 3 ort

Den 28 ditto met ons drijen bestelt aen Dirck den metsselaer om het Gasthuijs op sijn cost daer het noodich was
opte metsen doen oncosten gedaen.
X st.
Ditto gecocht een paer schoentiens voor het kijnt van saliger Catalijn Pennicx ende daer voor betaelt.
I gl. II st.
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Den 20 junij gecocht voor Jan Goossens noch een pint olie daer voor gegeven 3 ¾ st. ende voor 4 ½ st. suijcker
candij compt tsamen.
VIII st. I ort
Den 29 ditto gecocht van Handrisken Schrubbers tot Asten 5 ellen laeck tot saecken met 12 ellen hemdlaecken
folio 64 verso.
item gegeven voor ieder el advijst saeck laecken ende het hemd laecken ghecocht ieder advijst comt dit tsamen
ter goeder reeckeninghen blijckt bij. No. 34.
VIII gl. VII st.
item van 5 ellen mijn huijsvrouwe gemaeckt twee saecken om voor den armen ale weecken daerinne te saecken
om te moelen te doen blijckt bij kennis van van Duppen ende Jaspar Balte.
Item aen Merij Joost Schrubbers daer van gegeven 2 ½ om een hemd daer van te maecken.
2 elle 3 vier
Aen Luijt Schalcken
3 elle
Aen Art Jan Purters
2 elle 3 vier
Aen Frans Purters
3 elle
Compt ditto just
12 elle
Ditto betaelt alnoch voor Jan Gossens in drije reijse voor 3 mengelen Franse wijns aen secretaris Flodrop vrou
betaelt compt dit inde specificatie van Katelijn Floderop soo is de post nichel
Den lesten ditto betaelt als men
folio 65.
Merij Jan Goossens ter aerden besteden aen de kijnderen die de tortsse droeghe 4 st. item alnoch aen 3 anderen
kijnderen die karsse droeghen gegeven 3 st. alnoch aen Lambert Horckmans gegeven 6 st. voor het leenen vande
kersse compt tsamen.
XIII st.
Den 7 julij betaelt aen Jan Sanders van tghene hem bij slot van sijne reeckeninghe vanden armen alhier qnaemp
de somme van 90 gl. blijckt bij qutantie. No. 33.
LXXXXX gl.
Den 10 julij door last van sijn edele de heere van Helmont ende heere schepenen met Franco vanden Hoevel
gevaeren naer Schartogenbos met Jan Wijnants ten eijnde ofmen soo verre hadde connen brenghen alsoo aen H.
Geest alhier gelt pacht aen H. Geest tot Schartogenbosch ende den H. Geest van Schartogenbosch aen H. Geest
alhier dat het een tggen het ander ieder pro rato hadde
folio 65 verso.
Hadde moghen near gelaeckt worden hadden soo verre met de here ofte beweijts hebbers vanden selven H.
Geest gesproecken dat sij daerinne soude geceusenteert hebben maer alsoo deesen H. Geest veel meer ten
aechteren was ende den achtersteel veel soude hebben gelopen deden daernaer ons raport aen sijn wel edelh.
ende heere schepenen dijen altoen samen geraet saemen hebben gehouden het laeten als het doen item tot
Schijndel in het huijsch varen oncosten gedaen.
XII st.
Item tot Schartogenbosch ten huijse van Peter Strijbosch tsamen vertert als blijckt bij sijne quitantie. No. 36.
X gl. VIII st.
Item den selven daeghe betaelt aen notaris vanden Hemel de somme van.
Blijckt par specificatie ende quitantie. No. 37.

VIII gl. XII st.

Adi ditto aen secretaris Kessel in presentie van Handrick van Duppen betaelt 38 st. ende dat seecker op
folio 66.
Draecht die sr. Mutsaerts den swaeger van mijn heere advocate sommeren den H. Geest alhier tot
Schartogenbosche dede als gemactight sijne van Katalijn de dochter Barbara Hendricx voor soo veele als sij
soude te eijsschen hebben opde achter gelaeten goederen van wijlen heer Jan van Roij pastor tot Hoijdoncq.
I gl. XVIII st.
Item in het wederom comen tot Schijndel tsamen vertert.

30

VIII st.

Item in specie uijtgegeven een pistolet doende hier 9 gl. ten Bosch 8 ½ gl. 2 France croonen doende tstuck tot S.
Bos 4 gl. 8 st. hier 4 gl. II st. met alnoch in spetie 1 ½ pataron tot S. Bos 2 ½ gl. ende alnoch 7 st.in paijement
compt hier aen verloren.
XIX st.
Den 14 ditto betaelt aen Peter
folio 66 verso.
Geerart de bode van eene brieff met naer Brussel te nemen ende van advocaet wederom met te brenghen.
VI st. 1 ort
Adi ditto gegeven aen Griet de dochter van saliger Peter den smit met advis van van Duppen ende Jaspar
Baltissen.
II gl. XII st.
Den 28 ditto betaelt 4 st. van eenen nieuwen sleutel te maecken aen de H. Geest cas.
IIII st.
Den 3 augustij gecocht voor Jan Goossens voor 3 st. suijcker candij.
III st.
Den 8 ditto den selven Jan Goossens ter aerden bestelt aen 7 kijnderen vier de totsen hebben ghedraeghen ende
drije die de kerssen hebben ghedraeghen aen igelijcken gegeven eenen st. ende aen Lambert Horckmans vande
karsse te leenen gegeven 6 st. compt tsamen.
XIII st.
folio 67.
Den 10 ditto aen Iken Baten gegeven tot een almoesse.

XII st.

Den 23 ditto gegeven door laste van mijn heere schepenen aen eene vremde delijnck die seijde dat hij affgebrant
was.
II gl.
Den 27 ditto gegeven aen mr. Elsken voor seecker verdienste bij haer verdient aen Jan Goossens als blijckt bij
haere quitantie. No. 38.
V gl.
Den 30 ditto bij kennis van heere scholtis ende heere schepenen aen een arm huijsgesin die met gerne souden
genoempt worden gegeven als blijckt. No. 39.
III gl.
Den 1 september gegeven aen Paulis den smit van seeckere geheijn te maecken aen het Gasthuijs.
V st.
De 5 ditto gecocht een carre clots voor Albert Janssen als sij huijsvrouwe inde craem was cost.
XVI st.
Den 11 ditto bestelt het kint van Albert Janssen doen oncosten gedaen.

XII st.

folio 67 verso.
den 13 ditto betaelt aen Wouter Lauwereijnsen alijas Lompen 2 st. van eenen brieff dijen hij met vanden Bosch
hadde gebracht.
II st.
den 14 ditto gegeven aen vorster van Deurssen Sommeren ende Backel jaeren 2 st. ten eijnde hij soude
affroepen daermen sondachs is gewoon publicatie te doen dat de gene die aen H. Geest alhier ten achteren waere
soude comen betaelt op pene van executie.
VI st.
ditto hebben die hoevenaers van Baeckel gelevert ende doen met oncosten gedaen.
XII st.
Den 20 ditto betaelt voor eene iseren bandt voor Hendrick Jan Peeters als blijckt bij quitantie. No. 40.
II gl. X st.
Den 24 ditto gesonden met Hendrick
folio 68.
van Straelen aende procureur Joest de somme van 6 ½ gl.ende sijn bij den selven ontfanghen op den 28 ditto
blijckt par quitantie. No. 41.
LX gl. X st.
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den 30 ditto aende selven van Staelen gegeven van het gelt over te draeghe met brieven wech ende wederom te
brenghen.
XIII ½ st.
den 31 ditto aen Peter Dors betaelt voor montcosten van Lijn Pennincx kijnt als blijckt par quitantie. No. 42.
XXIIII gl.
Den 2 october aen onssen heer president Becx gegeven voor alle sijne moijten ende diensten voor den armen in
mijnnen tijt gedaen als blijckt par quitantie. No. 43.
VI gl.
Den 11 ditto betaelt aen Peter Willems voerman van seeckere schrifture ende brieven van reqnisitoren met te
brenghen van Schartogenbosch.
VI st.
den 15 ditto alsoo noodich was seecker ghe tuijchenisse te hebben van mr. Wollef Idelet ende mr. Lauwereijns
Volders ende sr. Otto de Visscher aldoen aen voerman van mr. Laureijns voors. betaelt.
I gl. VI st.
folio 68 verso.
Den 29 ditto betaelt aen Rut Jan Rutten als blijckt par quitantie ende here schepenen ordonnanti. No. 44
XXI gl.
Den eerste november betaelt aen Lambert mr. Arts 6 st. voor het leene van 3 karssen om daermede ter erden te
bestellen de huijsvrou van Albert Janssen.
VI st.
Den 23 ditto betaelt aen Dries Sijmons acker tot Nuenen ende dat van neghen daghe deckens soo op het
Gasthuijs als aechter de Noeij blijckt per quitantie. No. 45.
IX gl.
Den 30 ditto gegeven 1 gl. aen dochter van Jen Feijen on wederom te moghen gaen bij haeren man dien in
dinstwas.
I gl.
Den 4 december gecocht een carre clots voor Lambert Willems ende daer voor betaelt.
I gl. 5 st.
Den selven ditto gecocht een carre clots voor Art Jan Purters ende daer voor betaelt.
I gl. III st.
folio 69.
Den selve ditto gegeven aen Iken Baten tot een almoese.
XII st.
Den 5 ditto gecocht een carre clots voor Frans Jan Purters ende daer voor betaelt.
I gl. X st.
Den 10 ditto noch gecocht een karre clots voor Merij Joosten daer voor betaelt. I gl. X st.
Den 14 ditto gecocht een par kijnder blockxkens voor het kint van Catelijn Pennincx daer voor betaelt.
II ½ st.
Den 29 ditto gecocht een carre clots voor Hendrick Jan Peeters ende daer voor betaelt.
I gl. I st.
Den eersten jannarij 1648 gegeven aen de huijsvrou van Andries hendricx ended at voor ordonnantie van here
schepenen 10 gl. item de eerste december 1647 noch 4 gl. 18 st. met alnoch den 17 ditto 2 gl. 14 st. ende dat
oock door begheerte van heere
folio 69 verso.
schepenen compt tsamen 16 gl. ende 12 st. blijckt bij ordonantie ende quitantie. No. 46
XVI gl. XII st.
Den 2 ditto betaelt aen Peter Janssen voor 125 deckroeden die op het Gasthuijs ende aechter den meij sijn
gebruijckt geweest.
IX st.
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Den 11 ditto bestelt aen mr. Lambert van Goch hout te sneijden de 100 voet voor een gl. ende 17 st. ende dat om
de deuren ende solders te repareeren in het Gasthuijs doen oncosten gedaen 2 st. waer van de helcht aenden
selven mr. Lambert saliger moghen gecort worden aen sijn verdienste. XII st.
Den 12 ditto betaelt aen Tunnis Slutties 3 gl. 3 st. ende dat voor 7 carren leem die aen het Gasthuijs sijn
gebruijckt geweest blijckt par quitantie. No. 47.
III gl. III st.
Den 13 ditto gecocht voor Luijt Schalcken een carre clots daer voor betaelt.

I gl. V st.

Den 24 ditto gegeven aen Leen Stouwen ende dat om een bandeken te copen voor haer kindt tgheenen ongesot
was.
III st.
folio 70.
Den 24 ditto gegeven door last van heere schepenen aen Guilliam luitenant tot Ruermonde 2 gl. 12 st. om dat hij
soude de hove ende erffenis vanden H. Geest alhier met alle sijne parthijen voor bij gaen sonder aende selve
eenighe schaede te doen.
II gl. XII st.
Den 7 feb. gegeven 3 st. aen Jan Sijmons ende dat van eenen brieff dije van Brussel quaemp.
III st.
Den 13 ditto gecocht een carre clots voor Art Jan Puters daer voor betaelt.

XIX st.

Den 15 ditto betaelt aen de weduwe van Peter Reijnder de some van 17 gl. 10 st. ende voor seeckere huijsheur
ende andere gerijst gedaen aen Jenneken dochter Jacob van Gendt blijckt par quitantie. No. 48.
XVII gl. X st.
Den 20 ditto gegeven aen Iken baten tot almoese.

XII st.

folio 70 verso.
den selven ditto gecocht een carre clots voor Merij Joosten daer voor betaelt.

I gl. X st.

den 28 ditto door beveel ende last van heere schepenen gegeven aen Jennken dochter Jan Willems hoijmaecker 7
gl. blijckt par quitantie. No. 49.
VII gl.
den lesten ditto betaelt aen Isack Peters ceeldreijer 8 st. ende dat van verdienst aen de reep opde hoocheijndsche
port.
VIII st.
den 2 mert betaelt aen Caerst Jaspers voor een haft tonne biers die gehaelt was bij Art Jan Purters ten tijde als
sijn huijsvrou inde craem was 3 gl. met alnoch 20 potten biers die de nabeuren ofte luijers hadde gedroncken
over het luijen van Luijtschalcken compt tsamen blijckt par quitantie. No. … V gl.
den 5 ditto gegeven aen Griet de dochter Peter de smit vande grane.
adi ditto betaelt aen Adriaen Fabrij als blijckt per quitantie. No. 51.

II gl. VII st.
V gl.

folio 71.
Den 9 mert betaelt aen Peeter Goossens van Vijffeijcken de somme van 47 gl. 11 st. ende dat van calck banden
deck roijen als anders sints blijckt per quitantie. No. 52.
XLVII gl. XI st.
Den 21 mert betaelt aen Frans Thonis voor 6000 steenen als blijckt per quitantie. No. 53.
XXXVI gl.
De lesten mert betaelt aen Lambert Verschout 228 gl. 3 st. ende dat voor een coren renthe van II vat rogghe
jaerlijcx dijen wij rendanten met consent van heere schepenen hebben gecocht metten aechter stel van dijen
blijckt per quitantie. No. 54.
IIC XXVIIII gl. III st.
Den 4 april betaelt aen Lijn Peeter Craelen voor secker servies bij haer gedaen aen Katelijn de dochter van
saliger Gijsbert den snijder voor den van 2 jaeren ende 3 maenden de somme van 24 gl. blijckt per quitantie. No.
55.
XXIIII gl.
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Ditto goet gedaen ende betaelt aen Cattelijn voors. voor 4 stijlposten die aen het huijs van Hendrick Jans aen het
Broeck sijn gebruijckt.
VIII st.
folio 71 verso.
den 5 ditto betaelt aen Dirck Dries den metser van seeckeren arbeijts loon 20 gl. 16 st. blijckt bij quitantie in
dorso geteeckent. No. 56.
XX gl.XVI st.
den 7 ditto betaelt aen de weduwe Jan vanden Bergh van secker lasten van Peter Matthijssen van Dinter ende
Joost Jacop Cleophas de somme van 5 gl. 8 st. blijckt per quitantie. No. 57.
V gl. VIII st.
Den 8 ditto betaelt aen Peter Willem Fijten voor 117 wecken baeckens alle weecken seven vaten ider vat met het
molen vaeren 2 1/8 st. ende alnoch 6 mudde rogghe die bij testament waeren gemaeckt van Stephen
Bisschoppen om inde kercke alhier uijt gespijnt te worden de somme van 94 gl. 17 st. blijckt per quitantie. No.
58.
LXXXX gl. IIII st
folio 72.
Den 9 ditto betaelt aen mr. Geraert Cleermaecker voor een cleren te maecken ende andere dinghen die daer toe
van doen waeren voor het kijnt van Lijn Pennincx 3 gl. 14 ½ st. blijckt per quitantie No. 59.
III gl. XIIII ½ st.
Den lesten december betaelt aen Peter Matheusen voor 1 jaer montcosten van het ommondich kijnt van Albert
Janssen de somme van 20 gl. blijckt per quitantie. No. 60.
.
XX gl.
De eerste jannuarij 1649 betaelt aen Otho van Esch van een jaer huijs heur van de dochter van saliger Jacop van
Ghendt 10 gl. blijckt per quitantie. No. 61.
X gl.

folio 72 verso.
ten Bosch dreijghen schaede te doen aenden armen alhier van seeckere verdienste voor den armen gedaen
teghens Dela Roij tot Brussel ende want dese H. Geest mr. van dese saecke egheene kennis en hadde soo hebben
de heere schepenen beneffens H. Geest mr. desen rendant ende Hendrick van Duppen ghecommitteert om met
mijn heere voors. te spreecken ten eijnde hij de executie soude willen op houden ende oock met eenen
affreeckenen te doen tot Schijndel vertert 1 gl. 6 st. ter saecke wij snachts tot Schijndel mosten blijven ten Bosch
ten huijsen van Adriaen vanden Steen 5 gl. 15 st. blijckt bij sijne quitantie 62 ende in het wederom comen tot
Schijndel vertert 9 st. ende aldaer een karre gecreghen dije ons heeft bevoert
folio 73.
Tot Arlebeecke ende dijen gegeven 12 st. compt dit tsamen.

VIII gl. II st.

Den lesten decembris 1650 door lasten van H. schepenen ordenantie betaelt aen Merijken weduwe Gordt Joost
Custers de somme van 21 gl. blijckt bijde selve ordenantie ende quitantie geteeckent in dorso. No. 63.
XXI gl.
Item heeft den rendant gespijnt op den goeden vrijdach 1646, 11 gl. ende op den goeden vrijdach 1647 11 gl.
blijck bij kennis van van Duppen ende Jaspar Baltissen comt tsamen.
XXII gl.
folio 73 verso.
volcht de reparatie der hoeven.
Den 26 december 1645 ende den 26 october 1646 goet gedaen van reparatie aen Jacop Peters op Grotel ter
somme van 16 gl. 15 st. blijckt bij specificatie. No. 64.
XVI gl. 15 st.
Adi ditto goet gedaen aen Tunnis Dircx tot Baeckel 4 gl. 15 st. blijckt bij specificatie. No.65.
IIII gl. XV st.
Adi ditto goet gedaen aen Anssem Willems de somme van 51 gl. 15 st. blijckt bij specificatie. No. 66.
LI gl. 15 st.
Den 26 ditto 1645 goet gedaen aen Jan Jelissen tot Bergelen van reparatie 7 gl. 5 st. blijckt bij specificatie.
No.67.
VII gl. V st.
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Den lesten December 1647 goet
folio 74.
Gedaen aen Evert Jan Everts 97 gl. 15 st. van reparatie blijckt bij specificatie ende quitantie geteecken. No.68.
LXXXXVII gl. XV st.
Den 26 december 1647 goet gedaen van reparatie aen Hendrick Cuijpers ende vanden voordere jaeren als blijckt
bij specificatie. No. 69. ter somme van.
XVIII gl. IIII st.
Adi ditto voors. goet gedaen van reparatie aen Joseph Handricx Josephs ter somme van 8 gl. 13 st. 2 ½ blijckt bij
specificatie. No.70.
VIII gl. XIII ½ st. ½ ort
Den 15 junij 1646 ende 1647 goet gedaen van reparatie aen Handrick Janssen aen het Broeck te somme van 44
gl. 15 ½ st. blijckt bij specificatie. No.75.
XLIIII gl. …….
folio 74 verso.
Volghens alhier de specificatie.
Den
goet gedaen ende betaelt aen Hendrick Gorts van Duppen als blijckt bij specificatie ende No. 72.
LXI gl. XVII st.
Den eersten goet gedaen ende betaelt den 7 april 1647 aen Peter Adrijaens van Brouhuijs ter somme van 10 gl.
11 ½ st. blijckt bij specificatie ende quitantie. No.73.
X gl. XI ½ st.
Den 14 feb. 1648 goet gedaen ende betaelt aen Peter Willems alias Vetlap als blijckt bij specificatie en quitantie.
No.74.
VII gl. XV st.
Den 11 ditto ende goet gedaen mr. Lambert Muelle mr. als blijckt bij sijne specificatie endequitantie. No.75.
XI gl. XIIII st.
Den lesten mert goet gedaen ende betaelt aen Sijmon Janssen
folio 75.
Van Deurssen als blijckt bij sijne specificatie ende quitantie . No.76.

XIIII gl. XIII gl.

Den selven ditto goet gedaen ende betaelt aende weduwe Goijart Gerits van Wassenbergh in sijn leven stadt
houder tot Baeckel als blijckt bij haere specificatie ende quitantie. No.77.
VI gl.
Den 2 april goet gedaen ende betaelt aen Stephen de Wit als blijckt bij sijne specificatie ende quitantie . No.78.
LVI gl. XVIII st.
Den 6 ditto goet gedaen ende betaelt aen de huijsvrouwe van Jan Anthonissen blijckt bij haere specificatie ende
quintantie. No. 79.
VI gl. VII st.
Den 7 ditto betaelt ende goet gedaen aen Maijken wed. van saliger
folio 75 verso.
Frans Joost Custers als blijckt bij specificatie ende quitantie. No. 80.

XIII gl. XVI ½ st.

Den selven ditto betaelt ende goet gedaen aen Luijske wed. Jan van Beth blijckt bij haere quitantie. No. 81.
LI gl. XVI VIIII st.
Den selven ditto goet gedaen ende betaelt aen Jan Brustens voor een arme vroue hier tot Helmont geboren en tot
Stiphout affgebrant voor een scande met een aenschijve blijckt bij quitantie. No. 82.
III gl. V st.
Den 8 ditto goet gedaen ende betaelt aen Catelijn naergelaeten weduwe van saliger P. Flodrop in sijn leven
secretaris alhier als blijckt bij haere specificatie ende quitantie. No. 83.
XXXIIII gl.
Adi ditto aende huijsvrouwe van
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folio 76.
Peter Willems alias den Spaenschen als mede aen haer vader goet ghedaen ende betaelt blijckende bij haer
specificatie ende quitantie. No. 84.
XLVI gl. VIIII ½ st.
Adi ditto goet gedaen ende betaelt aen Philips de Rijck blijckende bij sijn specificatie geteeckent. No. 85.
XXIII gl.
Adi ditto goet gedaen ende betaelt aen Jan Wijnnants van vraechte blijckt bij specificatie ende quitantie. No. 86.
XI gl. II st.
Den 2 maij 1648 goet gedaen ende betaelt aen Dielis Ottho de Haeck wert inde drij sterren alhier als blijckt bij
sijne specificatie ende quitantie. No. 87.
LVII gl. X st.
Den 15 junij 1650 goet gedaen ende betaelt aende weduwe van Jacop Willems blijckende
folio 76 verso.
Bij haere specificatie ende here schepenen ordonantie ende quitantie geteeckent. No. 88.
XXXI gl. XVI st.
Den 15 november goet gedaen ende betaelt aen Willem Joachems Aldezele blickende bij sijne specificatie ende
quitantie. No. 89.
XXIII gl.
Den 30 october 1648 betaelt aen sr. Reijnier Polen voor seeckere chijns als blijckt specificatie ende quitantie.
No. 90.
IIII gl. XV st.
Oncosten gedaen int maenen ende vaceeren.
Den 14 junij met ons drije naer Gemert geweest ende dat ter saecke wij hadde verstaen door dien pachter van het
H. Geest goet op Grotel datter worde gedreijcht vanden rentmeester vanden heere commandeur tot Gemert
seeckere eijcke bomen aff te houwen die opden gront vanden H. Geest souden
folio 77.
Ende alsdoen met den rentmeester gesprocken van palen ende also het affhouwen betaelt alsdoen tsamen
oncosten gedaen.
VI st.
Den 18 ditto met ons drije naer Baeckel geweest soo om te maenen als oock met uijt te nemen vande huijsinghe
aldaer van seeckere reparatie die aldaer nodich was om te geschieden doen oncosten gedaen.
IX st.
Den 18 september met ons drije naer ouder gewoonte geweest naer Sommeren maenen alsdoen vertert ende
oncosten gedaen tsamen.
I gl. XII ½ st.
Den 29 ditto alsoo op Bergelen eenen nieuwe pachter was gecomen ende dijen selven was gelooft de huijsinghe
in goede reparatie te leveren met os drijen alsdoen daer geweest om van alles vise te nemen ende oock mede aen
pachter belast om seeckere heesteren wilt te setten doen oncosten gedaen.
XV st.
folio 77 verso.
den 20 jannuarij 1647 met ons drijen ende aen heere scholtis van Lieshout tot Lieshout geweest omme te
soecken ofte te mogen vijnden seeckere renthe van 1 mud rogghe reductie lest betaelt bij heer Jan van Roij.
I gl. II st.
Den 21 wederom tsamen als voor naer Lieshout geweest ende aldaer geleijt drije getuijghen omme
pertinentelijck te moghen vijnden het selve onderpant dwelcke den brieff daer van sijnde vermelt alsdoen
gegeven aen ideren deponent 6 st. ende aende schepenen ende secretaris 14 st. behalvens het gelach blijckt bijde
selve verclaerijnghe geteeckent. No.
I gl. XII st.
Ditto tsamen oncosten.
III gl. IIII st.

Den 22 ditto ter saecken van dit bovengeschreven met Jaspar Baltissen naer
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folio 78.
Gemert geweest bij Andries Meckers out president aldaer en hem getoont het getuijgh tot Lieshout becomen het
welcke vermelde dat het sijn onderpant was ende heeft den selve veclaert hij noch sijne huijsvrouwe
nimmermeer daer van geene kenisse gehadt te hebben hebbe oock mede aldaer gemaent doen oncosten gedaen
soo tot Gemert als hier tot Helmont.
I gl.
Den 25 wederom met Jaspar Baltissen naer Sommeren geweest maenen doen oncosten gedaen.
XIIII st.
Den 17 feb. met ons drije geweest tot Tongeren om visie te nemen van een weijvelt genaempt den Doren ofte het
selve nijet soo werdich en was als de renthe ende oock mede onderweeghen gemaent doen tsamen oncosten
gedaen soo onder weghen als hier.
I gl. XIII st.

folio 78 verso.
Den 12 ende 13 met ons dije soo hier als oock tot Baeckel ende Deurssen geweest om te Maenen alsdoen
oncosten gedaen.
I gl. III st.
Den 19 ditto met ons twee naer Mirlo geweest maenen ende doen oncosten ghedaen 4 gl. ende 2 st. aende vorster
aldaer gegeven om dat sondachs daer naer de nabeuren gelijck soude vermaenen tot betaelinghe compt.
VI st.
Den 16 april met ons drije naer Baeckel geweest om aldaer aende pachters hout te wijsen tghene aldaer moste
verrepareert weesen alsdoen oncosten gedaen.
XVIII st.
Den 27 junij met ons drije tot Aerle ende Beeck geweest maenen doen oncosten gedaen.
VII st.
Den 29 augustij met ons drije
folio 79.
geweest naer Sommeren, Asten den Bergelen ten dienste vanden armen doen stamen oncosten gedaen.
I gl. IIII st.
Den 5 september met ons drije alhier geweest maenen een ofte 2 keeren.

XVI st.

Den 18 ditto met ons drije ende sr, Jan Dircx Colen schepenen alhier geweest naer Baeckel om met sr. Willem
Reijnders Polen aldaer te sien naer eenighe paelen om dat de pachters weder seijts nijet en costen accor deeren
alsdoen oncosten gedaen tsamen.
II gl.
Item alsoo mr. H. schepenen opden eerste junij 1650 hadde gerichtelen doen communiceeren eene ordonnatie om
te betaelen aen Art van Hoeve de somme van 88 gl. is alsoo den rendant genootsaeckt geweest te versucke bij
requestesurcheantie dwelcke
folio 79 verso.
Bij mr. H. schepenen is toegestaen heeft aen rendant met geven voor het request inne te stellen 12 st. ende
aenden seretaris 10 st. item is den selven supplt. Alnogh in een andere ordonnantie door de vorster opden 7 mert
lest leden gecommuniceert ten eijnde hij supplt. binnen den tijt van 8 daege soude sijne reeckeninghe van het H.
Geest mr. ampt gereet hebben ende alsoo den supplt. voors. was mede een vande cohier setters ende hij supplt.
doen ter tijdt ende langhe te vooren geduer ghelijck is geoccupeert geweest met heeft maecken ende setten vande
voors. coheeren ander aels dat hij noch met veele hadde staet maecken soo dat het hem onmogelijck was sijne
reeckeninghe binnen 8 daeghen voors. gereet te
folio 80.
Hebbe ofte te doene is wedrom genootsaeckt geweest een reqeste te lateen maecken om bij V .. te versoecken
prolongatie ofte uijteel ende dat tot twe cerren heeft voor twee reijsen aenden seretaris gegeven voor de
gherechtijt van dien eene gl. ende wederom 12 st. voor het in stellen der requesten compt tsamen.
II gl. XIIII st.
folio 80 verso.
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Betaelinghe van rentenend pachten die den H. Geest geldenden.
Den 7 julij 1646 betaelt aen heer Peter Muls rector van onse Lieve vrouwe altaer inde kercke alhier eene pacht
van 2 mudden ende 7 vat rogghe is daer met betaelt 1646 blijckt bij quitantie. No. 91.
II mud VII vaten
Den 21 october 1647 noch aenden selven rector betaelt eenen pacht is daer met betaelt 1647 blijckt quitantie. No.
91.
II mud VII vaten
Den 7 julij 1646 betaelt aenden selve rector 2 mudden rogghe in specie als voor weghen sijne ghedaene dienst
voorden armemen alhier ende is hier mede betaelt 1643 inclus blijckt quitantie. No. 91.
II mudde
folio 81.
Den 14 september noch aenden selven betaelt een mud rogghen reducibel het welck den H. Geest jaerlijcx is
geldende aen onse lieve vrouwe altaer ende is daer mede betaelt 1646 blijckt quitantie.
IIII gl. X st.
Adi ditto alnoch aenden selven betaelt eenen pacht van 4 ½ vat rogghe reducibel blijckt quitentie. No. 91.
I gl. XIIII st. 3 ort
Den 5 mert betaelt aenden here pastoir weghen sijne gedaene dienst vorden armen alhier de somme van 28 gl.
ende dat voor 3 mudden rogghe blijckt quitantie.
XVIII gl.
Den 4 januarij 1647 betaelt aen mr. Daniel Witvelt 2 jaere pachten van 22 vaeten rogghe jaers is hier met
voldaen 1646 ende 1647 blickt bij quitantie. No. 93.
III mud VIII vat
folio 81 verso.
Den selven ditto betaelt aen den selven mr. Daniels twee jaeren pachten van 5 vatten rogghen reductive ense is
daermede betaelt 1646 ende 1647 blijckt quitantie. No. 93.
III gl. V st.
Den selven ditto alnoch aenden selven betaelt van seecker copie ende relase als blijckt sijne quitantie. No. 93.
XV st.
Den 25 april 1646 ende 23 meij 1647 betaelt aen Meriken Jan Martens 2 pachten van 13 vatten rogghen in specie
jaerlijcx ende is daer mede betaelt 1646 ende 1647 blickt quitantie. No. 94.
II mud II vat
Den 23 mert 1647 ende 29 januarij 1648 betaelt aen het convent van Soeterbeck 2 pachten van drije malder
rogghe in specie ende is daermeden voldaen 1643 ende 1644 blijckt quitantie. No. 95.
III mudde
folio 82.
Item betaelt aen onsen heere schouteth alhier blijckt bij kennisse van van Duppen voor sijne jaerlijcx dienste 3
jaeren compt.
I mud VI vat
Den 4 juli 1647 betaelt aen Rut Jan Reuthen voor seeckere servis ende dienst die hij met sijne famili ghedaen
hadde aen Jan Goessens ende sijn huijsvrouwe die seer gebreeckele waere ende hun selve alleen lijck niet en
conde hebben blijcke bij sijn quitante. No. 96.
I mud V vat
Den 4 april 1648 betaelt aen Lijn Peter Craelen van tghene haer meer was gelooft boven het gebruijck van het
Gasthuijs met sijn toebehoirten voor het onder houden van het onmondighe kinderen van zaliger Willem
Cluppen een ende een van Lijn Pennincx als blijckt bij haere quitantie. No. 97. I mud rogghe
Ende in boeckweijt
IIII vat
folio 82 verso.
Item in diverse reijsen gelevert aen Hendrick Gorts van Duppen voor sijne twee jaeren dienste blijckt bij kenisse
van van Duppen voors. in rogghe.
III mud III vat
In gelt voor neghen vat die hem noch zelve het vat tot 17 st. compt.
VII gl. IIII st.
Item aen Jasper Baltissen voor een jaer 4 mudde betaelt in gelde het vat tot 16 st. blijckt bij kenisse van van
Duppen ende Jaspar voors. compt in gelde.
XIX gl. XIII st.
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Item heeft den rendant sijn selve gelevert voor drije jaeren ende 8 maenden.

VII mud IIII vat

Item den 21 mert 1646 betaelt aen heer Servaes Verberschot een jaerlijcx pacht van 2 mudden rogghe daer voor
in gelde betaelt de somme van 20 gl. ende is daer met voldaen 1646 blijckt bij quitantie. No. 98.
XX gl.
folio 83.
Den 23 feb. 1647 aende selve Verberschot betaelt ad jaer ende is daer met voldaen het jaer 1647 compt insgelijks
hier voor uijt gegeven blijckt bij quitantie. No. 98.
XX gl.
Item den 17 feb. 1648 alnoch aenden selven Verberschot gegeven ende is daer met betaelt het jaer1648 blijckt bij
quitantie. No. 98.
XX gl.
Den 24 julij 1646 betaelt aen Margriet vande Berghe eene pacht van 10 gl. jaerlijcx ende is daer met voldaen het
jaer 1646 blijckt bij quitantie. No. 99.
X gl.
Den eertste september 1647 aen deselve Margriet gegeven eene pacht daer met voldaen 1647 blickt bij quitantie.
No. 99.
X gl.
De 5 october 1648 ad idem eenen pacht betaelt ende is daer met voldaen 1648 blijckt bij quitantie. No. 99.
X gl.
folio 83 verso.
item op asse woensdach 1646 aen de deckenen van St. Catharina gilde betaelt een pacht van 2 gl. ende V st. ende
is daer met voldaen het jaer 1646 blickt quitantie. No. 100.
II gl. V st.
de 6 mert 1647 ad idem aen de deckenen vande selve schut betaelt ende is daer met voldaen het jaer1647 blijckt
quijtantie. No. 100.
II gl. V st.
den 26 februarij 1648 alnoch aende selve deckenen vande gulde voors. betaelt ende is daer met voldaen jaer
1648 blijckt quitante. No. 100.
II gl. V st.
item den 16 maij 1646 betaelt aen juffr. Maria van Boshuijsen 4 pachten van 4 gl. jaerlijcx ende is hier met
betaelt 1641, 42, 43 ende het jaer 1644 blickt bij quitantie. No. 101.
XVI gl.
item aen selve alnoch eenen pacht betaelt met 8 st. vande copije vande brieff
folio 84.
Den 20 augustij 1646 ende is daer met betaelt 1645 blickt quitantie. No.101.

IIII gl. VIII st.

Item hebbe aen het gelt moeten verliesen door dijen dit boven gelts Bosch gelt is de somme van.
XVI st.
Den 2 junij 1646 bataelt aen Marijken Goorts 21 gl.van een jaerlijcx lijffrent haer verscheenen bamis 1643
blijckt quitantie. No. 102.
XXI gl.
Den 4 april 1647 alnoch aende selve ad idem betaelt haer verscheenen bamis 1646 blijckt bij quitantie. No. 102.
XXI gl.
Den 16 augustij 1646 ten Bosch aen prcureur Wouter Vosch betaelt 55 gl. 8 st. bos gelt in voldoeninghe van
drije jaeren pachten van 20 gl. jaerlijcx is daer met voldaen 1641, 42 ende 1643 blijckt quitantie. No.103 ende
alsdoen aende lichticheijt van gelt verloren 6 st.compt tsamen.
LV gl. XII st.
folio 84 verso.
den 17 ditto betaelt aen G.van Herlaer den swager van van Empel 2 pachten van 3 bosch mudden rogghen
reducibel jaerlijcx daer met betaelt lichmis 1638 ende 1639 adi ditto aen selve alnoch betaelt 2 pachten van een
chijns van 12 ponden paijement jaerlijcx ende is hier mede betaelt S. Marten 1637 ende 1638 hier voor tsamen
aen voors. Herlaer betaelt in Bosche gelt 38 gl. 8 st. blijckt quitantie. No. 104. XXXVIII gl.
item aen dese met de voors. 55 gl. 12 st. Bosch gelt verloren te somme.
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II gl. IIII st.

den 22 september 1646 betaelt aen Peter Sijmons 1 pacht van 12 gl. 10 st. jaerlijcx en is daer met betaelt het jaer
1646 blijckt quitantie. No. 105.
XII gl. X st.
den 12 november 1647 aenden selven betaelt 1 pacht ad idem ende is daer met voldaen 1647 blijckt quitantie.
No. 105.
XII gl. X st.
folio 85.
Den eerste december 1646 betaelt aen Goijert Becx 1 pacht van 15 gl. jaerlijcx ende is daer met voldaen 1646
blijckt quitantie. No. 106.
XV gl.
Den 4 november 1647 aenden selven betaelt ad idem ende is daer met voldaen het jaer 1647 blijckt quitantie. No.
106.
XV gl.
Den 15 december 1646 betaelt aen Guiliam Bertrems als rentmeester van Peter Janssen Bunnis eenen pacht van
65 gl. jaerlijcx ende is daer met betaelt St. Jan baptis dach 1643 blijckt quitantie. No. 107.
LXV gl.
De 22 april 1647 betaelt eenen pacht aen Jan vanden Berch als rentmeester van Bunnis voors. ende daet met
voldaen St. Jan baptis 1644 blijckt bij quitantie. No. 108.
LXV gl.
Den 25 maij 1649 betaelt aen Mattheus Wans die dese renthe bij erf deijlingh is te deel gevallen vanden voors.
Bunnis als wesende groot vader van sijn huijsvrouwe drije pachten ende
folio 85 verso.
Also den rendant heeft vorstaen door Willem Verberschot noch tegen woordich H. Geest mr. hij Willem voors.
oock aen hem heeft betaelt 2 pachten het jaer 1645 ende 1646 compt soo hier mede betaelt 1647, 48 ende 1649
blijckende quitantie. No. 109. compt 195 gl.
ILXXXXV gl.
Den 20 october 1646 betaelt aen Brusten Verhese als commissie hebbende van heer Emondt Beckers
twee pachten van 1 gl. 18 st. jaerlijcx ende is hier met voldaen 1642 ende 1643 blijckt quitantie. No. 110.
III gl. XVI st.
Den 17 augustij 1647 betaelt aen heer Thomas Maes 2 pachten van 1 gl. 18 st. jaerlijcx ende is hier met voldaen
1644 ende 1645 blijckt quitantie. No. 111.
III gl. XVI st.
Den eerste ditto alnocht betaelt aen Jan Laureijnssen van Diepenbeeck een
folio 86.
Pacht van 5 ½ vat rogghe reducibel die den H. Geest alhier jaerlijcx is geldende aen heer Thomas Vervoort ende
daer met voldaen 1646 daer voor in gelde betaelt 1 gl. 13 ¾ st. blijckt quitantantie. No. 112.
I gl. XIII st. 3 ort
Den 14 maij 1647 betaelt aende secretaris tot Asten 2 pachten van 2 gl. 12 ½ st. ende de 11 julij alnoch 1 pacht
ad idem die den H. Geest alhier jaerlijcx is geldende aen St. Catharijnen gilde binnen den Bosch waer mede is
betaelt 1644 ende 45 ende 1646 blijckt bij quitantie. No. 113.
VII gl. XVII ½ st.
Den 10 feb. 1646 betaelt aen mr. Peter vanden Waeterlaet 6 gl. die hem jaerlijcx sijn gelooft voor die aremen
voldaen lichtmis 1646 blijckt quitantie. No. 114.
VI gl.
Den eerste Junij betaelt aen mr. Peter voors. 12 gl. weesende twee
folio 86 verso.
Jaeren pachten waermede is betaelt lichmis 1647 ende 1648 den selve ditto alnoch aenden selve mr. Peter
betaelt 2 gl. 10 st. ende dat voor drije maenden wooninghe van die dochter van Jacop van Gent saliger compt
hier tsamen uijt gegeven 14 gl. 10 st. blijckt quitantie. No. 114.
XIIII gl. X st.
Den lesten junij 1646 betaelt aen mr. Daniel Thiebosch 7 gl. wesende een jaer pensioens hem verscheenen in
junij 1646 blijckde quitantie. No. 115.
VII gl.
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Den lesten junij 1647 aen selven Thiebosch alnoch gegeven 7 gl. hen verschenen in julij 1647 blickt quitantie.
No. 115.
VII gl.
folio 87.
Volcht alhier het dagselijcx uijtgeven aen particuliere aremen die hun weeckgelt niet en hebben als volcht.
1646.
Den 9 januarij gegeven aen Heijl Lambert Willems.
VI st.
Den 19 ditto aen Merijken Lazarus.
XIII st.
Adi ditto aende huijsvrou Lambert Willems.
6 st.
Den 29 ditto aen Jen de huijsvrouwe vanden mageren Hendrick gegeven.
I gl. III st.
De 3 feb. aende huijsvrou Marten Wouters.
V st.
Den 10 ditto aenden huijsvrou van Huijbert Hendricx.
VI st.
Den 14 ditto aen huijsvrouwe Fans Jan Porters.
XIIII st.
Den 16 ditto aen Merijken Lazarus.
XIIII st.
Den 17 ditto Jen de dochter van Lijs Bellen.
IX st.
De 2 martij aen Frans Jan Porters.
X st.
Den 12 ditto aende huijsvrouwe van Huijbert Hendricx.
VI ½ st.
Den 15 ditto aende huijsvrouwe Marten Wouters.
VI st.
Den 16 ditto aen Meriken Lazarus.
XIII st.
Den 17 ditto aende huijsvrouwe Lambert Willems.
VI st.
Den 20 ditto aen Enneken Sekens
IIII st.
Den lesten ditto aen Jen Huijberts.
I gl. VI st.
Den 6 april aen selve dat sij inde cram was.
I gl.
folio 87 verso.
Adi ditto aen Merijken Lazarus.
Den 9 ditto aen Heijlken Lambert Willems.
Den 17 april aen huijsvrouwe Frans Porters.
Den 21 ditto aen Jen de dochter Lijs Bellen.
Den 28 aende huijsvrou van Lambert Willems.
Den 1 maij aende huijsvrouwe van Jan Swagers.
De 4 aen Merijken Lazarus.
Den 12 aen Jen Huijberts.
Den 24 aende huijsvrou Lambert Willems.
Den 25 aen Jen Huijberts.
Den 31 aen Merijken Lazarus.
Den 3 junij aende huijsvrouwe van Jan Somerdijck.
Den 15 aende huijsvrouwe Lambert Willems.
Den 29 aen Merijken Lazarus.
Den 19 julij aende huijsvrouwe Lambert Willems.
Den 21 aende huijsvrouwe van Jan Porters
Om haer kijnt dat gestorven was ter erde
tel besteden.
de 3 augustij aen Merijken Lazarus.
den 4 aen Handrick Stouwen als hij sieck was gehouden.
den 20 ditto aenden huijsvrouwe Lambert Willems.
de selven ditto aen Merijken Lazarus.
folio 88.
Adi ditto aen Griet Arts van Lierop.
Adi ditto de dochter van Lijs Bellen.
Den 2 september aende huijsvrou Lambert Willems.
Den 28 aen Merijken Lasarus.
Den selve ditto aen Frans Jan Porters dat hij sieck was.
Den eerste october aende huijsvrou van Lambert Willems.
Den 5 aen Lijs Bellen dochter.
Den 12 aen Griet Arts van Lierop.
Den 23 aen Marijken Lazarus.
Den selve ditto aen Goertie Willems Snijers als sij sieck was.
Den 28 aen Griet Arts van Lierop.
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XIII st.
VI st.
XIIII st.
XIII st. ort
VI st.
XII ½ st.
XIII st.
VIII st.
XII st.
XII st.
XIII st.
XIII st.
VI st.
XIIII st.
VI st.

XV st.
XIII st.
I gl. V st.
X st.
XIII st.

XV st.
XI st.
XI st.
XIII st.
I gl. III st.
VIIII st.
X st.
XIII st.
XIII st.
I gl. XV st.
X st.

Den 23 aen Merijken Lazarus.
Den selve ditto aen Goertie Willems Suijers als sij sieck was.
Den 28 aen Griet Art van Lierop.
Den 9 november aen Lijs Bellen dochter.
Den 12 aen Merijken Lazarus.
Den 13 aen Griet Art van Lierop.
Den 17 aen Lijs Bellen dochter.
Den 21 aen Merijken Joosten als sij inde craem was.
Adi ditto aen Merijken Lazarus.
Den 9 december aen Lijs Belle dochter.
Adi ditto aen Frans Porters.
Adi aen Perijn Frans Craelen.
Den 12 aenden huijsvrou Tunnis Vlichelers.
folio 88 verso.
Den 20 aen Merijken Lazarus.
Den 23 aen Lijs Bellen dochter.
Den selve ditto aen Willem Willems.
Adi aende huijsvrouwe Lambert Willems.
1647.
Den 1 januarij aen Griet Art van Lierop.
Den 5 aen Lijs Jelissen dochter.
Den 11 aen Merijken Lazarus.
Adi ditto aen Lambert Willems vrou.
Den 12 aen Lijs Bellen dochter.
Den 25 aen Merijken Lazarus.
Adi ditto Griet Arts van Lierop.
Den 28 aen Hendrick Art hansmaeckers.
Den 1 feb. aen Gabriel.
Den 4 aen Lijs Bellen dochter.
Adi ditto aen Jen Feijen.
Adi ditto aen Frans Porters.
Den 8 ditto aen Jan Goossens als hij sieck was.
Den 16 aen Lijs Belle dochter.
Adi ditto aen Merij Joost Peters.
Den 3 aen Jan Goossens.

XIII st.
1 gl. XV st.
X st.
VIII st.
XIII st.
X st.
VI st.
I gl. X st.
XIII st.
IIII st.
XVI st.
VI st.
I gl. 5 st.

XIIII st.
X st.
I gl. V st.
VI st.
XV st.
XIIII st.
XIII st.
VI st.
VI st.
XIII st.
I gl.
XIII st.
I gl.
VI st.
X st.
X st.
XII ½ st.
VI st.
VI st.
XVII st.

folio 89.
Den 15 aen Merijken Lazarus.
Den 16 aen Lis Bellen dochter.
Den 17 aen Willem Willems.
Ditto aen Jan Goosssens.
Ditto aen Merij Joosten.
Den 24 aen Handrisken Art handmaeckers.
Den 30 aende huijsvrou Marth Wouters.
Ditto aen Lijs Belle dochter.
Den 2 april aen Frans Jan Porters.
Den 11 aen Merijken Lazarus.
De 12 aen Lijs Bellen dochter.
Den selve gedaen in segge 25 ditto.
De 2 meij aen Frans Jan Porters.
Den 11 aen Merij Joosten.
Ditto aen Meriken Lazarus.
Den 14 aen Handrisken hansmaeckers.
Den 17 aen Lijs Bellen dochter.
Den 18 aen huijsvrouwe Marten Wouters.
Den 25 aen Handrisken hansmaeckers.
Ditto aen Frans Jan Porters.
Den 27 ditto aen Art Jan Porters.
Den 1 junij aen Lijs Bellen dochter.

XIII st.
X st.
I gl. V st.
XV st.
VI st.
I gl.
VI st.
VI st.
VIII st.
XIII st.
XII st.
V st.
V st.
VIII st.
XIII st.
XII st.
IX st.
XV st.
VI st.
X st.
VI ½ st.
XII st.
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folio 89 verso.
Den 11 november aen Merijken Lazarus.
Den 15 aen Jan Swagers.
Den 18 aende huijsvrou Marten Wouters.
Den 20 aende huijsvrou Lambert Willems.
Den 23 aen Marij Joosten.
Den 27 aen Katelijn de dochter Peter de smit.
Ditto aen Marij Joost Peters.
Den 29 aen Frans Jan Porters.
Ditto aen Perijn Craelen.
Den 30 aende huijsvrou Marten Wouters.
Den 2 november aende dochter Lijs Jelissen.
Den 4 aen Perijn Craelen.
Ditto aen Merijken Lazarus.
Den 13 aen Perijn Craelen.
Ditto aende huijsvrou van Marten Wouters.
Den 16 aen Merij Joosten.
Den 26 aen Perijn Craelen.
Ditto aende huijsvrou Lambert Willems.
Ditto aende huijsvrou Marten Wouters.
Den 28 aende dochter Lijs Jelissen.
Den 29 aen sijn dochter Peter de smit.
De 4 jannuarij 1648 aen Merijken Lazarus.
De 11 aende huijsvrou Marten Wouters.

XIII st.
I gl.
III st.
X st.
X st.
X st.
X st.
X st.
VI st.
VI ½ st.
X st.
VI st.
XIII st.
VI st.
V st.
XVI st.
VI st.
X st.
III st.
XII ½ st.
X st.
XIII st.
IIII st.

folio 90.
Den 13 aen Merij Joosten.
Ditto aen lijn dochter Peter smit.
Den 18 aen Frans Jan Porters.
Ditto aende huijsvrou Lambert Willems.
Den 21 aende huijsvrou Marten Wouters.
Ditto aende huijsvrou Frans Jan Porters.
Den 24 aen Merijken Lasarus.
Ditto aen Perijn Craelen.
Den 28 aende huijsvrou Frans Porters.
Den lesten aen Merij Joosten.
Ditto aende aende huijsvrou Marten Wouters.
Den eerste feb. aende huijsvrou Frans Porters.
De 2 aen Lambert Willems als sijn huijsvrouwe in het kijnderbed was.
Den 3 aen Lijn Peter de smit.
Den 10 aen Merij Joosten.
Den 15 aen Frans Jan Porters.
Ditto aen Merijken Lasarus.
Den 16 aen Lambert Willems.
Den 20 aen Frans Jan Porters.
Den 23 aende huijsvrou Marten Wouters.
Ditto aen Merij Joosten.
Den lesten aende huijsvrouwe Lambert Willems.
Ditto aende dochter Lijs Jelissen.

VI st.
III st.
X st.
VIII st.
IIII st.
VI st.
XIII st.
VI st.
VI st.
X st.
V st.
VI st.
I gl. XIIII st.
III st.
VI st.
VI st.
XIII st.
X st.
VI st.
VI st.
IX st.
IIII st.
VI st.

folio 90 verso.
Den 6 mert aende huijsvrouwe Marten Wouters.
Ditto aen Meriken Lasarus.
Den 8 aen Frans Jan Porters.
Den 9 aen Willem Willems.
Den 11 aende huijsvrou Frans Porters.
Den 13 aen Merij Joosten.
Ditto aen Lijn Peter de smit.
Ditto aende vrouw Lambert Willems.

IIII st.
XIIII st.
VI st.
I gl. X st.
V st.
IX st.
III st.
VII st.
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Den 20 aen Frans Porters.
Den 22 aen vrouw van Tunnis Vliechelers.
Den 27 aen Frans Porters.
Ditto aen sijn Peter de smit.
Dito aende vrou Lambert Willems.
Ditto aen Art Jan Porters.
Ditto aende dochter Lijs Jelissen.
Den 3 april aen Merijken Lazarus.
Ditto aen Merij Joosten.
Ditto aende huijsvrouwe Lambert Willems.
Ditto aende huijsvrouwe Art Purters.
Den 7 aende huijsvrouwe Marten Wouters.

IX st.
I gl. X st.
III st.
III st.
IIII st.
X st.
X st.
XIII st.
VI st.
IX st.
IX st.
V st.

folio 91.
Volght hier het weckgelt tgheene daggelijcx onder armen uijtgerijckt worde soo in gelt rogghe boeckweijt ende
borter ende voor twee jaeren drije maenden twee wecken.
Inden eersten gegeven Griet Artssen van Lierop.
In gelden
VIII gl.
In rogge
nichel
In boeckweijt
II vat
In botter
I pont
Item gegeven Jan Sommerdijck.
In rogge
In boeckweijt
In boter

II vat
IIII vat
I pont

Item gegeven Jan Janssen Ketelaer.
In gelde
In boeckweijt
In boter

XXIX gl. XI st.
VI vat
IIII ½ pont

Item gegeven aen Jan Gossens.
In gelde
In boeckweijt
In botter

XLII gl. II ½ st.
IIII vat
VII pont

folio 91 verso.
Item gegeven aen Jan Wouters.
In gelde
In boeckweijt

XXX gl. X st.
VI vat

Item gegeven aen Catelijn de dochter van Peter de smit.
In rogge
In boeckweijt
In boter

III vat
V vat
III pont

Item aen Lijsken Lievens.
In gelt
In boeckweijt
In boter

LIX gl. X st.
VI vat
VI ½ pont

Item aen Dries Geven.
In gelde
In boeckweijt
In boter

XXXV gl. XIIII st.
XI vat
V ½ pont

Item aen Gordt de Loechte Berbel.
In boeckweijt
In boeter

IIII vat
III ½ vat
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folio 92.
Item aen Jan Hendrick Swaegers.
In gelde
In boeckweijt
In boter

XXXV gl. XIIII st.
VI vat
VII pont

Item aen Luijt Schalcken.
In gelde
In rogghe
In boeckweijt
In boeter

LV gl. X st.
I vat
VI vat
VI pont

Item aen Gabriel Hendricx.
In boeckweijt

VI vat

Item aen Lijnneken Ghijsberts Lazarus.
In gelde
In boeckweijt
In boter

XXXV gl. XIIII st.
VI vat
IIII pont

Item aen Merijken Lazarus.
In boeckweijt
In boter

VI vat
V pont

folio 92 verso.
item aen Jen Seijen.
In gelde
In boeckweijt
In boter

XLV gl.
VI vat
VIII ½ pont

Item aen Maijken Art Maessen.
In gelde
In boeckweijt
In boter

LXXI gl. VIII st.
VI vat
VII pont

Item aen Peeter van Eersel.
In boeckweijt
In boter
In gelt

VI vat
IIII ½ pont
III st.

Item aen Lijs Marten den hoijmaecker.
In gelde
In boeckweijt
In boter

XXXV gl. XIIII st.
VI vat
V ½ pont

Item aen Huijbert Maegeren Hendricx.
In gelde
In rogghe
In boeckweijt
In boter

XII gl.
IIII vat
IIII vat
V pont

folio 93.
Item aen Lambert Willem Lamberts.
In rogghe
In boeckweijt
In boter

VI vat
IX vat
VII pont

Item aen Handrick Jan Peters.
In gelde

XXXV gl. IIII st.
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In boeckweijt
In boter

VI vat
VI pont

Item aen Marcelis den hoijmaecker.
In boeckweijt
In boter

VI vat
I pont

Item aen Art Jan Porters.
In gelde
In boeckweijt
In rogghe
In boter

XXXIIII gl. XVII st.
IX vat
VI vat
VIII pont

Item aen Frans Jan Porters.
In gelde nichel
In rogghe
In boeckweijt
In boeter

XX vat
XII vat
VI pont

folio 93 verso.
Item aen Arts van Lierop.
In gelde
In boeckweijt
In boter

LIX gl.
VI vaten
VI pont

Item aen Jen Marten den hoijmaecker.
In gelde
In rogghe
In boter

LIX gl.
VIII vat
VI pont

Item aen Jen Teuwens.
In gelde
In rogghen
In boeckweijt
In boter

LIX gl.
IIII vat
VI vat
VI ½ pont

Item aen Albert Janssen.
In gelde
In rogghe
In boeckweijt
In boter

LIX gl. X st.
IIII vat
VII vat
III ½ pont

Item aen Hanrisken Art hansmaeckers.
In gelde
In rogghe
In boeckweijt
In boter

XIII gl. IIII st
III vat
X vat
III pont

folio 94.
Item aen Merijken van Stiphout.
In boeckweijt

IIII vat

Item aen Bartel Kertden hout.
In rogghe
In boeckweijt

XV vat
VIII vat

Item aen Merij Joost Schrubbers.
In rogghe
In broeckweijt
In boter

IX vat
VIII vat
X pont
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Item Peter den Horen.
In rogghe
IIII vat
Item aen een cram vrou van buijten.
In boeckweijt

I vat

Item aen Willem van Helden.
In rogghe

I vat

Item aen Eijken Baeten.
In boeckweijt

IIII vat

folio 94 verso.
Item aende moeder van Lijs Bellen.
In boeckweijt

IIII vat

Item aen Anthonij Vliechelers.
In rogghe
In boeckweijt

II vat
I vat

Item aen Willem Arts soone suijer den boer.
In rogghe
In boeckweijt

V vat
II vat

Item aen Lijs van Toren.
In rogghe
In boeckweijt

XXII vat
IIII vat

Item aen Katelijn Anthonij Anssems.
In rogghe
In boeckweijt

II vat
III vat

Item aen de vrou van Stiphoutie affgebrant was.
In rogghe
In boeckweijt

III vat
II vat

Item aen Heesken mr. Alberts.
In rogghe
In boeckweijt

II vat
IIII vat

Item aen Jan Fijten.
In rogghen
In boeckweijt
In boter

II vat
I vat
II pont

folio 95.
Item aen Marten Wouters.
In boeckweijt

III vat

Item aen Perijn Craelen.
In boter

I pont

Item alsoo desen rendant geduerende dese sijne bedienighe heeft moeten susiuderen voorden H. Geest alhier
alhier eenighe processen princepalijck het proces teghens de Dela Roij archijer bij sij hoocheijt tot Brussel ende
den rendant heeft veele schrifute moeten copieeren soo van deen als van het ander oock mede seer veelle brieven
moeten schrijven soo aende aducaet ende procureur tot Brussel Bos als op anderen plaetsen ende veelle dobbel
moeten houden ende antwoorde van dien oock moeten dobbel houden sonder dat hij voor sijne ghedaene vocatie
als alle copie ende brieven te schrijven en het minste daer het voor heeft gestelt laet het selve alles staen ter
disscretie vanden heere auditeurs.
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folio 95 verso.
item compt voor monteeren ende grooseren van dese reeckeninghe der somme van.
XVIII gl.
Item comt des secretaris voor het hooren oplesen ende appostilleren deser reeckeninghe de somma van.
VI gl.
Item ten tijde van het ver hooren ende recoleren deser rekeninghe bijde heere auditeurs ende rendanten vertert ter
somme van.
XXXX gl.
Somma sommarum beloopt het geheel wegens deser reeckeninghe is gelde bij een gereeckent sijnde ter somma
van 4045 gl. 6 st.
Ende tselve tegen den ontfanck deser reeckeninge van gelde
folio 96.
Affgetrocken sijnde is bevonden suijver meer wgegens te sij als ontfangen ter somma van hondert.
I C XLI gl. XVIII st. 2 ort
Ende den geheelen uijtgeven van rogh deser reeckeninge bij een getrocken is bevonden te coucinreren ter
nombre van 143 mud 1 vat.
Ende den geheelen ontfanck van rogh tegen tvoors uijtgeven affgetrocken sijnde is bevonden minder uijtgemeten
off geleunkt als ontfangen de nombre van 4 vath 1 cop wort het selve alhier goet gedaen voor het crimpen ergo
nihil.
Het geheel uitgeven van boeckweijt bedraecht ten nombre van 23 mud 8 vath
Ende het voors. uijt geven van boeckweijt tegens den ontfangen affgetrocken tegens den ontfang is bevonden
meer ontfangen als uijtgeven te nombre van 15 vaten ende alsoo den rendant verclaert daer niet genoten te
hebben maer het selve door crimpen oft uijt meten gemindert is ergo nichil
folio 96 verso.
ende het geheel uijtgeven van boter bedraecht ter quantiteijt van 159 pont ende ½.
ende den ontfanck vanden boter is bedragende ter nombre van 190 pont.
Ende den voors. rendant heeft alnoch vertoont seecker brieffken van boter bij sijne huijsvroue aen den armen
uijtgedeijlt het welck is genoecht aenden lias bijde rendanten bedragende ter nombre van 30 en ½ pont ergo is de
boter hier mede voldaen.
Aldus dese reeckeninge gelaudeert gepasseert ende geapprobeert bijde heeren auditeuren respective desen
geteeckent hebbende den VII junij 1651.
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