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reeckeninge vanden H. Geest deser stadt Helmondt anno 1651.
doenders
Peter Janssen schoutet van Lieshout ect. qualiteijt als H. Geest mr. selve stadt.
folio 1.
reekeninge bewijs ende reliqua die mits desen sijn doende Peter Janssen, Willem Verberschodt ende Goort
Gijsberts der tafelen des H. Geest van Helmont van allen hunnen ontfangh en uijt geven die sij voor den tijt van
een jaer gehadt hebben ende waer van Peter Janssen het boeck gehouden heeft beginnende den 27 jannuarij 1651
ende eijndigende den 27 jannuarij 1652 soo als hier naer volcht.
Goort Daemen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1644 blijckt uijt boeck vanden H. Geest 12
st. is bijden rendant nijet ontfangen ergo nichel.
het convent van Bijnderen gelt
folio 1 verso.
jaerlijcx 19 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1644 desen rendant heeft affrereeckent met Daniel gewesen
rentmr. vant convent van Bijnderen reste den H. Geest 23 vaten rogge daer mede betaelt in het jaer 1650 volgens
de reecke is blijckende alnoch ontfangen eenen pacht tot 1651 maeckt.
III mudde VI vaat rogge
Geerart Jan Claessen van Roij gelt jaerlijcx 5 vaten rogge reducibel ende is lest betaelt het jaer 1644 is bijden
rendant nijet ontfangen.
Willem Aert Willems ende Hend. Janssen van Luijtelaer gelden jaerlijcx 2 mudde rogge reductie ende is lest
betaelt bij Willem Aert Willems voor sijn helft het jaer 1645 bijden rendant ontfangen 2 pachten tjaer 1646 en
1647.
folio 2.
item de dander helft is lest voldaen bij Luijtenaer voor het 1648 bijden rendant ontfangen 2 pachten tjaer 1649 en
1650 comt saemen den voors. post van ontfanck.
XVIII gl.
mr. Jacob Becx nu jonkr.Verstegen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie ende is lest voldaen het jaer 1644 den
rendant ontfangen 3 pachten daer meede betaelt het jaer 1645 en 1646 ende 1647 comt in gelde.
IX gl.
den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende lest betaelt het jaer 1644 bijden rendant
nijet ontfangen ergo nichel.
folio 2 verso.
Frans van Meervoort nu Marten Stevens ende Maes Hendrijckx Jelijs tot Stiphout gelden jaerlijcx 1 mudde
rogge ende is lest betaelt bij Marten Stevens voor sijn 9 vadt die hij hier is in geldende het jaer 1644 den rendant
ontfangen 18 vaten rogge voor 2 jaeren pacht het jaer 1645 en 1646.
item de andere resterende 3 vaten rogge is lest voldaen bij Maes Hendrijck Jelis voors. het jaer 1647 den rendant
ontfangen 2 pachten voor tjaer 1648 en 1649, 6 vaten rogge comt met den voors. post saemen 24 vaten .
II mudde roggen
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Arijen Bernarts huijsvrouwe in plaetse van Dirck Bruijstens gelt jaerlijcx 7 vat rogge reductie en lest betaelt het
jaer 1635 is bijden rendant nijet ontfangen.
folio 3.
Peter Goossens nu Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie en is lest voldaen het jaer 1642 bijden
rendant ontfangen 2 pachten het jaer 1643 en 1644 comt.
IX gl.
Frans Joost Custers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie en is lest betaelt het jaer 1646 den rendant ontfangen 2
pachten het jaer 1647 en 1648 comt.
IIII gl. X st.
Peter Reijnders nu wedu. Jan Dirckx van Backel gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie en is lest betaelt ontfangen
ergo nichel.
folio 3 verso.
de wed. mr. Sijmon van Lommel gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest voldaen het jaer 1649 den
rendant ontfangen 2 pacht voort jaer 1650 en 1651 comt.
IIII gl. X st. IIII
Huijbert Adams nu Peter Theulincx gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1647 den
rendant ontfangen 3 jaeren 1648, 1649 en 1650 comt in gelden.
VI gl. XV st.
den pastoor ….. gelt jaerlijcx ander half vadt rogge ende is lest betaelt het jaer 1627 den rendant ontfangen
nichel.
folio 4.
Hendrijck Aert Hendrijcx nu Hendrijck Aert Deckers gelt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het
jaer 1646 is bij den rendant nijet ontfangen ergo nichel.
de wed. Jan Marcelijs nu Willem Hendricx nu vrouw van Bedt is lest betaelt 1648 is bijden rendant nijet
ontfangen ergo nichel.
de wed. Jan Goort van Beth gelt jaerlijcx 6 vaeten rogge ende is lest betaelt het jaer 1648 in bijden rendant nijet
ontfangen.
folio 4 verso.
Catharina dochter Thomas vanden Bergh gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1638
en op 1639 is ontfangen 3 gl. 7 st. 2 oort den rendant ontfangen 3 jaeren daer mede betaelt de jaeren 1639, 1640
en 1641 ende opt jaer 1642 is betaelt 3 gl. 7 st. 2 oort.
XVI gl. XVIII
st.
Handrijck Michielssen nu Michiel van Mijspelen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge ende is lest voldaen het jaer 1644
den rendant ontfangen 2 pachten het jaer 1645, 1646.
XVIII gl.
de wed. Jan Janssen vanden Bergh gelt jaerlijcx 4 vaeten rogge ende is betaelt het jaer 1642 den rendant
ontfangen 4 jaer pachten tot jaeren 1643, 1644, 1645, 1646.
XII gl
folio 5.
Anthonij Jan Ansems nu derffgenamen Willem Anthonij Willems nu de wedu Guiliam Fabrij gelden jaerlijcx
nijtten aellart 6 vaten rogge reductie ende is lest voldaen het jaer 1648 is bijden rendant nijet ontfangen ergo
nichel.
de wed. Peter Thomas vanden Bergh gelt jaerlijcx 6 vaeten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1646 den
rendant ontfangen 6 pachten de jaeren 1647, 1648, 1649, 1650, 1651 ende 1652 comt in gelden.
XIII gl. X st.II
Dirck Janssen vanden Broeck nu Jan Hendrijck Sanders gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer
1648 is bijden rendant ontfangen een jaer pacht voor het jaer 1649.
IIII gl. X st.
folio 5 verso.
Daniel Rijnders gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1633 bijden rendant nijet ontfangen ergo
nichel.
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Willem van Aldenzee gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie lest gecomen van Jelijs Cuijlemans ende is lest
betaelt het jaer 1649 is bijden rendant nijet ontfangen.
Laurens Lambert s van Roij nu Jan Geerarts Becx gelt jaerlijcx uijt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie ende is
lest voldaen het jaer 1648 bijden rendant ontfangen 2 jaeren pacht 1649, 1650 comt in gelden.
IIII gl. X st.
folio 6.
Willem Jan Schoonen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is betaelt het jaer 1641 en op 1642 ontfangen 11
st. rendant ontfangen 3 pachten voor de jaeren 1642, 1643, 1644 en op 1645 is ontfangen 11 st. comt in gelden
de 3 jaeren.
VI gl. XV st.
Hendrijck Thomas Troeffelmans nu Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 6 vaeten rogge reductie ende is lest
voldaen het jaer 1646 in bijden rendant nijet betaelt.
den ed. heer van Helmont gelt jaerlijcx 4 mudde rogge ende is lest betaelt het jaer 1637 den rendant ontfangen
bij liqindatie ende modiratien blijckende bij het .clioort hier neffens gepreduceert ontfangen de somme van
1430 gl.
IIIIC XXX gl.
folio 6 verso.
de erffgenaemen Aelbert Aben ende Jacob Goorts Becx gelden jaerlijcx 1 vadt erwetten ende is lest betaelt het
jaer 1645 is bijden rendant nijet ontfangen.
Willem vanden Kerckhoff nu sr. Loemmers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer
1635 en op 1636 ontfangen 5 st. desen rendant ontfangen 6 jaeren 1636, 1637, 1638, 1639, 1640 ende 1641 en
op 1642 ontfangen 5 st.
IX gl. XV st.
Jan Hermans gelt jaerlijcx 9 vaten en 3 coppe rogge ende is lest betaelt het jaer 1644 is aende rendant betaelt 2
pachten de jaeren 1645, 1646 in gelden ontfangen.
IX gl. XV st.
folio 7.
Hendrick Cornelis gelt jaerlijcx 9 vaten 3 coppe rogge ende is lest betaelt het jaer 1649 is bijden rendant nijet
ontfangen.
Jan Bogaerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge ende is het leste jaer betaelt 1635 en op 1636 ontfangen 5 gl. is bijden
rendant niet ontfangen ergo nichel.
de erffgenaemen Jan Marija Fabrij gelden jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1650 is bijden
rendant niet ontfangen.
folio 7 verso.
Cornelis van Hoove gelt jaerlijcx 1 mudde rogge ende is lest betaelt het jaer 1647 den rendant ontfangen 3
pachten 1648, 1649 ende 1650 comt in gelden.
XVIII gl.
Hendrijck Goorts van Duppen gelt jaerlijcx 1 malder rogge ende is lest betaelt het jaer 1638 is bijden rendant
nijet betaelt ergo nichel.
folio 8.
volgen hier naer de gelt renten.
Corstiaen Hendrijcx nu Goort Daemen gelt jaerlijcx 3 st. oort ende is lest betaelt het jaer 1637 is bijden rendant
niet betaelt ergo nichel.
Aert Clumpers gelt jaerlijcx 1 oortst. ende is lest betaelt het jaer 1642 hic nichel.
Jacob Fabrij nu de wedu. mr. Sijmon van Loemel gelt jaerlijcx 6 gl. 5 st. ende is lest betaelt het jaer 1648 hic
nichel.
folio 8 verso.
de erffgenaemen Jan Peter Stevens nu Jan Willem gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest betaelt het jaer 1643 den rendant
betaelt 2 pachten tjaer 1644, 1645.
XII gl.
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de weduwe Aert van Hoove gelt jaerlijcx een oude swarte ende 2 blancken ende is lest betaelt het jaer 1643 is
bijden rendant niet ontfangen ergo nichel.
Hendrijck Jacobs nu Roeloff ende Jacob sijnen soon gelt jaerlijcx een mager black ende is lest betaelt het jaer
1623 is bijden rendant nijet ontfangen ergo nichel.
folio 9.
item gelt alnoch den voornoemde Roeloff 15 st. en 3 ½ oort jaerlijcx ende is lest betaelt het jaer 1625 rest hier
aen 5 st. 3 oort is bij desen rendant niet ontfangen.
de erffgenaemen Hens Reijnnen gelden jaerlijcx 7 st. 3 ½ oort ende is lest betaelt het jaer 1638 en op 1639
ontfangen 6 st. 3 oort is bijden rendant niet ontfangen ergo nichel.
den heer van Helmont gelt jaerlijcx een mager blanck ende is lest betael het jaer 1630 de rendant niet ontfangen.
folio 9 verso.
Peter Goossens van Vijffeijcken gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest het jaer betaelt 1643 aenden rendant betaelt eenen
pacht het jaer 1644 comtin gelden.
VI gl.
Margriet vanden Bergh gelt jaerlijcx 2 st. 3 oort ende is lest betaelt het jaer 1650 is bijden rendant niet ontfangen
ergo nichel.
Lambert van Goch gelt jaerlijcx 2 st. en 1 ½ oort ende is lest betaelt het jaer 1634 is bijden rendant nijet
ontfangen.
folio 10.
Steven Martens nu Marten Stevens gelt jaerlijcx 11 st. 2 oort ende is lest betaelt het jaer 1648 is bijden rendant
nijet ontfangen ergo nichel.
Hendrick Aerts van Croij gelt jaerlijcx 2 ½ oort st. ende is lest betaelt het jaer 1639 is bijden rendant nijet
ontfangen ergo nichel.
Dirckxken Rietmaecker nu Jenneken haeren swaeger gelt jaerlijcx 7 st. 2 ½ oort ende is lest betaelt het jaer 1646
hic nichel.
folio 10 verso.
Hendrijck Janssen gelt jaere eem mager blanck ende is, lest betaelt het jaer 1641 is bijden rendant nijet
ontfangen.
Goort Adams gelt jaerlijcx 7 st. ende is lest betaelt het jaer 1649 den rendant niet ontfangen re nichel.
Jelijs Lamberts nu de wedu. mr. Sijmon van Loemel gelt jaerlijcx 3 ½ cort st. ende is lest betaelt het jaer 1649 is
bijden rendant nijet ontfangen er nichel.
folio 11.
Reijnder Timmermans gelt jaerlijcx 3 ½ oort st. lest betaelt het jaer 1618 is bijden rendant niet ontfangen.
Anthonij Goben nu Thijs Goossens Hevrechs gelt jaerlijcx 2 ½ oort en is lest betaelt het jaer 1622 is bijden
rendant nijet ontfangen ergo nichel.
de erffgenaemen Peter Willems ende Jan Hendrijcx ende erffgenaemen Arijaen Teggers gelden jaerlijcx 2 ½ oort
ende is betaelt bij de erffgenaemen Peter Willems het jaer 1626.
item bij Jan Hendricx is betaelt het jaer 1639 is hic nichel.
folio 11 verso.
Goort Jochems nu Laurensen van Diepenbeeck ende Jacob Arijaen Willems gelden jaerlijcx 1 mager blanck en
is betaelt het jaer 1632 aen desen rendant michel.
Jan Goorts van Beth gelt jaerlijcx 2 hoenderen ende lest betaelt het jaer 1638 is bij desen rendant niet ontfangen.
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Jan Aerts gelt jaerlijcx 2 blancken ende ende ander halff blanck ende is lest betaelt het jaer 1638 aen desen
rendant nichel.
folio 12.
den heer van sHartogenbosch gelt jaerlijcx 1 st. ende derde halven pleck ende is lest betaelt het jaer 1619 is aen
desen rendant nijet betaelt.
Peter Goorts Becx nu Willem Janssen van Housdonck gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest betaelt het jaer 1645 dese
rendant ontfangen eenen pacht het jaer 1646.
VI gl.
Jacob Saeren nu Jan van Meer gelt jaerlijcx 9 st. 2 oort ende is lest betaelt het jaer 1631 is desen rendant niet
betaelt ergo nichel.
folio 12 verso.
Cathalijn Dirck Becx gelt jaerlijcx 9 st. 2 oort ende is lest betaelt tjaer 1631 is aen desen rendant niet betaelt.
Jan Jordens den smet ende Anthonij van Sprangh gelden jaerlijcx 1 st. en een halff oort ende is lest betaelt het
jaer 1646 is aen desen rendant nijet betaelt ergo nichel.
Bartholomeus Janssen van Geldrop gelt jaerlijcx 2 gl. ende is lest betaelt het jaer 1646 is bijden rendant nijet
ontfangen.
folio 13.
de erffgenaemen Willem Gijsen gelden jaerlijcx 1 st. en 1 deuijt is lest voldaen het jaer 1599 is bijden rendant
niet ontfangen ergo nichel.
mr. Jan Loeijen nu Hendrijck Goorts van Duppen gelt jaerlijcx 1 gl. 1 st. ende is voldaen het jaer 1638 bijden
rendant niet ontfangen ergo nichel.
Thomas Janssen Italijaen gelt jaerlijcx 2 gl. en 10 st. is lest betaelt het jaer 1648 is bijden rendant niet ontfangen
ergo nichel.
folio 13 verso.
Cornelis Noijen nu Jan Aerts gelt jaerlijcx 4 gl. ende is lest betaelt het jaer 1646 is aenden rendant betaelt 2
pachten 1647, 1648.
VIII gl.
Peter Willems alias Vetlap gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende van Seijken van Hees ende is lest betaelt het jaer 1627
ende is de post bij diuersche ontfangen 34 gl. 8 st. is bij desen rendant nijet ontfangen ergo nichel.
Marcelis den Cremer gelt jaerlijcx 12 gl. ende is lest betaelt het jaer 1646 is aen desen rendant betaelt 2 pachten
tjaer 1647 en 1648 comt.
XXIIII gl.
folio 14.
de wedu Arijaen Bernarts gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende van Aelken Laurensen Goben ende is lest betaelt het
jaer 1642 is aenden rendant niet betaelt ergo nichel.
Dirck Hendrijck Hendrijcx nu heer Jan Mengelaers gelt jaerlijcx 6 gl. den H. Geest hercomende van Luijtgen
Wouters ende is lest betaelt het jaer is bijden rendant nijet betaelt.
Geeridt van Dael gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende vande wedu. Arijaen Huijben is betaelt het jaer 1645 aen desen
rendant nijet betaelt ergo nichel.
folio 14 verso.
Peter Ariaen Boeren gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende vande selve wedu. voors. ende is lest betaelt het jaer 1647
desen rendant ontfangen 2 pachten op de jaeren 1648, 1649 en op 1650 ontfangen noch 4 gl. 15 st. comt in
gelden.
XVI gl. XV st.
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Jan Dirck Bruijstens gelt jaerlijcx 3 gl. hercomende van een obligatie Jan Sanders den aff gaende H. Geest mr.
aenden selve Jan Dirck Bruijstens gedaen inden jaere 1638 ende lest betaelt 1640 is desen rendant niet betaelt
ergo nichel.
de wedu. Willem Corstiaens gelt jaerlijcx 3 gl. den H. Geest aengecomen van het testament Hend. Goorts en sijn
huijsvrouwe ende lest betaelt het jaer 1650 den rendant ontfangen eenen pacht 1651.
III gl.
folio 15.
Wouter Jacobs, Peter Goossens gelt jaerlijcx 6 gl. hercomende van Theunis Martens Daemen en is lest betaelt
het jaer 1649 is bijden rendant niet ontfangen.
Huijbert Jan Huijben nu. mr. Lambert Hendrijcx van Goch gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. ende is lest betaelt het jaer
1643 en op 1644 is ontfangen 2 gl. desen rendant niet ontfangen ergo nichel.
Willem Wouters gelt jaerlijcx 1 gl. ende is lest betaelt het jaer 1636 hic nichel.
folio 15 verso.
Dirck Willems gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest betaelt het jaer 1643 reste 2 gl. dese voorschreve is aff geleijt de
rendant ontfangen 100 gl. cappitaels noch ontfangen voor de achter stellinge pachten tot tijde deser vant jaer
1651 de 1 februarij.
C gl.
XXX gl.
Jan Paulus Wijnants gelt jaerlijcx 3 gl. ende lest betaelt het jaer 1647 en op 1648 is ontfangen 23 st. desen
rendant ontfangen 2 pachten het jaer 1648, 1649 en op 1650 ontfangen 23 st. als voor.
VI gl.
de erffgenaemen Arijaen den glaesenmaecker gelden jaerlijcx 4 gl. 10 st. ende is lest betaelt het jaer 1649 is
bijden rendant niet ontfangen.
folio 16.
Hendrick Peters van Strijcht gelt jaerlijcx 5 gl. ende is lest betaelt het jaer 1642 den rendant niet ontfangen ergo
nichel.
item gelt alnoch 5 gl. den H. Geest aengecomen vanden erffgenaemen Jan Geeridt Michielsen tot Gemert ende is
lest betaelt het jaer 1642 den rendant ontfangen niet ergo nichel.
Goort Verwijnnens gelt jaerlijcx 6 gl. den H. Geest aengecomen van Cathalijn Keckgels ende is laest betaelt het
jaer 1647 den rendant ontfangen eenen pacht betaelt het jaer 1648.
VI gl.
folio 16 verso.
Sijmon Olijviers gelt jaerlijcx 5 gl. ende is lest betaelt het jaer 1651 is aen desen rendant nijet betaelt ergo nichel.
de wedu. Catharina naergelaeten wedu van sr. Flodrop secretaris in sijnnen tijt alhier der stadt Helmont gelt
jaerlijcx 7 gl. 10 st. en moet den eersten bataet dach den 13 jannuarij 1647ende is lest betaelt 1647 is aen desen
rendant niet betaelt ergo nichel.
folio 17.
volcht het tgeenne tot Mierlo is te eijschen.
Jan Hendricx nu Goort Jans gelt jaerlijcx 19 vaeten rogge ende is lest betaelt het jaer 1648 den rendant ontfangen
op rereckeningh in limwaet beloopende aen gelden XIIII gl. VI st.
XIIII gl. VI st.
de erffgenaemen Gabrijel van Berchem gelden jaerlijcx 6 vaten rogge en is lest betaelt het jaer 1644 den rendant
ontfangen twee pachten tjaer 1645 en 1646 comt in gelden.
IIII gl. X st.
Jan Marcelis ende Jan Goorts gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge ende is lest betaelt het jaer 1646 den rendant
ontfangen twee pachten het jaer 1647 en 1648 comt in gelden.
XIIII gl. XII st. VIII
folio 17 verso.
vmr. Jan Loeijen nu Hend. Aerts gelt jaerlijcx 20 vaten rogge ende is lest betaelt tjaer 1647 bij desen rendant
ontfangen een pacht het jaer 1648 in rogge XX vaten.
I mudde VIII vat rogge
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deerffgenamen Dirck den Cremer gelden jaerlijcx 2 vaeten rogge en is lest betaelt het jaer 1636 bijden rendant
niet ontfangen ergo nichel.
Goort Daemen gelt jaerlijcx 2 vaeten rogge ende is lest voldaen het jaer 1644 desen rendant niet ontfangen ergo
nichel.
folio 18.
Huijbert Reijnders mr. Jacb Aerts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende lest betaelt het jaer 1645 is aen desen
rendant betaelt vijff pachten voor de jaeren 1646, 1647, 1648, 1649, 1650.
XI gl. V st.
Maerten Meeussen als erffgen. van Dirck den Cremer gelt jaerlijcx 16 ½ vadt rogge ende is lest voldaen het jaer
1647 den rendant ontfangen twee pachten voor tjaer 1648 en 1649.
XIX gl. XVI st.
de wedu JanR utte en Hermen Joosten nu in plaets van Hermen Jooste Marten Stevens gelden jaerlijcx 1 mude
reductie rogge en is lest betaelt bij Thomas Willems wedu voor deen helft tjaer 1649
folio 18 verso.
item dander helft id betaelt bij Marten Stevens het jaer 1646 den rendant ontfangen op de voors. post van 1
mudde voor reeckeninge vanden voorn. Maerten eenen pacht comt rest noch op jaer 1647 25 st.
III gl. X st.
Emmers Jochems ende Hendrijck Wouters gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie en is lest betaelt bij Jochems
het jaer 1648 den rendant ontfangen twee pachten voort jaer 1649 en 1650 comt in gelden.
II gl. V st.
item de ander helfte voors. is betaelt bij HendrijckGoorts het jaer 1647 is aenden rendant niet betaelt voor deen
helft vande boven gest. post ergo nichel.
folio 19.
Jan van Craenen broeck nu de erffgenaemen van Peter Martens cum sius gelden jaerlijcx 7 vaten rogge hier inne
gelt Jan Bernaerts 4 vaten rogge ende Jan Lamberts 2 vadt ende Willem Aert Jochems 1 vadt is gelijck betaelt
het jaer 1648 desen rendant eenen pacht in gelden ontfangen voort jaer 1649.
V gl. V st.
Huijbert Claessen ende Catelijn Jan Aertsen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende is betaelt het jaer 1649
den rendant ontfangen eenen pacht voort jaer 1650 comt.
IIII gl. X st.
de erffgenaemen Gabriel van Berchem gelden jaerlijcx uijt haer erffenisse op het Hout 1 ½ vat rogge en is
betaelt het jaer 1640 desen rendant niet ontfangen ergo nichel.
folio 19 verso.
Denijs van Gerwen op Heeserschor Claes van Neunen Wouter smiths gelden jaerlijcx 18 ½ vadt rogge ende is
lest voldaen bij Aert Denijs op Heeserschoor voor sijn 12 vadt die hij hijer inne is geldende het jaer 1648 den
rendant ontfangen eenen pacht van 12 vaten rogge voort jaer 1649.
IIII gl. X st.
voldaen bij Hendrijck Emmers het jaer 1650 is op dese twee vaten bijden rendant niet ontfangen.
item de andere VII er vaten rogge en een halff sijn lest voldaen bij Wouter smiths het jaer is als vooren bijden
rendant op de vijer vaten niet ontfangen ergo nichel.
gelt rente tot Mierlo.
Theeusw Reuvens nu Willem

folio 20.
gelt rente tot Mierlo.
haeren swager gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt het jaer 1647 bij Wouter Wouters desen rendant ontfangen
ontfangen vier pachten voort jaer 1648, 1649, 1650, 1651.
XII gl.
Theunis van Aelst gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt het jaer 1648 desen rendant niet ontfangen ergo nichel.
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de erffgenaemen Huijbert Reijnders nu de wedu. Jacob Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort ende is lest betaelt het jaer
1643 is bijden rendant ontfangen 7 pachten voor den jaere 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650.
I gl. IIII st. VIIII d.
folio 20 verso.
de hoeff op Landonck gelt jaerlijcx 2 st. en 2 ½ pleck en is lest betaelt tjaer 1638 is bijden rendant niet
ontfangen.
Aert inde Roos nu Willem Ruevers gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt het jaer 1646 is bij desen rendant niet
ontfangen.
weduwe Hendrick Olijslaegers ende Bernart Daemen gelden jaere eenen gl. 16 st. en is lest betaelt Bernaert
voors. het jaer 1638 en op 1639 ontfangen 3 st.
item de ander helft is bij Theunnis Jan Goorts betaelt het jaer 1636 is bijden rendant van dese boven gest. post
niet ontfangen ergo nichel.
folio 21.
de selve gelden alnoch jaerlijcx 6 gl. 5 st. ende is lest betaelt bij Theunis voors. het jaer 1636 en op 1637
ontfangen.
I gl. 8 st.
item het ander deel is lest betaelt bij Bernart voor noemt het jaer 1635 en op 1636 ontfangen 10 st. is als vooren
op desen voors. post van 6 gl. en 5 st. bijden rendant niet ontfangen ergo nichel.
Thomas van Aelst gelt jaerlijcx 1 gl. 7 st. ende is lest betaelt het jaer 1648 desen rendant ontfangen eenen pacht
1649.
I gl. XVI st.
folio 21 verso.
Claes Aert Willem Emmen gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. ende is lest betaelt het jaer bij Claes Aert Willems voors. die
dit nu geheel gelt 1643 en op 1644 betaelt 2 gl. 17 st. 2 oort is bijden rendant niet ontfangen.
Hendrick Tijssen nu de wedu. Jan Peters gelt jaerlijcx 10 st. ende is lest voldaen het jaer 1643 bijden rendant
ontfangen 4 pachten comt voor de jaeren 1644, 1645, 1646, 1647.
II gl.
de erffgenaemen Luijtgen van Dijck gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. ende is lest betaelt bij Thenis Aerts smits het jaer
1647 den rendant ontfangen 2 pachten voor den jaere 1648, 1649.
III gl.
folio 22.
Willem Aert tot Mierlo gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. ende is lest betaelt het jaer 1648 is bijden rendant niet ontfangen
ergo nichel.
de erfgenaemen Peter Bernarts nu Willem Willem Franssen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt het
jaer 1649 is bijden rendant niet ontfangen ergo nichel.
Aert Willems gelt jaerlijcx 16 gl. van twee besondere brijeven den H. Geest aengecomen van zal. Hendrick
Joost Custers ende Heijlken sijn huijsvrouwe ende is lest voldaen het jaer is bijden rendant ontfangen eene pacht
voor den jaere in gelden ontfangen.
XVI gl.
folio 22 verso.
Stijphout.
Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1646 desen rendant niet
ontfangen ergo nichel.
de erffgenaemen van Hendrijck Dielijs gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1634
is bij desen rendant ontfangen 2 pachten voor den jaere 1635, 1636.
IX gl.
joncker Tobias van Eijnatten gelt jaerlijcx 3 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1646 is bijden rendant niet
ontfangen ergo nichel.
folio 23.
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Peter Martens en Corst van Roijacker gelden jaerlijcx 18 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1638 is bij
desen rendant niet ontfangen ergo nichel.
Jan Janssen Ketelaer gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1645 is aen desen rendant
betaelt twee pachten voor den jaere 1647 en 1647.
IIII gl. X st.
Cornelis Janssen gelt jaerlijcx 4 vaeten rogge ende is lest betaelt het jaer 1629 isbij desen rendant niet ontfangen
ergo nichel.
folio 23 verso.
den H. Geest vanden Bosch cum sius gelden jaerlijcx 5 st. ende is lest betaelt het jaer 1638 is niet ontfangen bij
desen rendant ergo nichel.
Hendrijck Janssen cum sius gelden jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt voor sijn deel 1642 is aenden rendant niet
ontfangen voor sijn deel.
item het ander deel is lest betaelt bijde wedu Jasper Aerts het jaer 1636 den rendant ontfangen twee pachten voor
sijn deel tjaer 1637, 1638.
III gl.
Hendrijck van Aerle gelt jaerlijcx 5 gl. ende is lest betaelt het jaer 1649 dese rendant ontfangen twee pachten
voor den jaere 1650 en 1651.
X gl.
folio 24.
de gelders sorterende onder Aerle Ricxtel ende Beeck.
mr. Jan Hendricx nu Nicolaes van Berckel gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1650
is bijden rendant niet ontfangen.
de weduwe Cornelis van Croij nu Peter haeren soon gelt jaerlijcx 1 gl. 10 st. ende is lest betaelt bij Cornelis
Peters ende Jan Peters op Strijp het jaer 1631 en op tjaer 1632 is ontfangen 27 st. 2 oort is bijden rendant niet
ontfangen ergo nichel.
de erffgenamen van Marten Jansse van Someren gelden jaerlijcx 7 st. is betaelt het jaer 1638 is bijden rendant
niet ontfangen ergo nichiel.
folio 24 verso.
Lijs naergelaten wedu Dirck Frederijcx gelt jaerlijcx 6 gl. ende is lest betaelt bij Meeus Tomas Aerts tot Baeckel
als monboir vande kinderen de selve wedu het jar 1650 is bijden rendant niet ontfangen ergo nichiel.

Goort Jansen van Dommelen gelt jaerlijcx 11 vaten rogge ende is lest betaelt bij Willem Dirckx het jaer 1646
desen rendant ontfangen twee pachten tjaer 1647, 1648 comt XXII vat in gelden ontfangen.
XXIX gl. XIIII st.
Goort Janssen van Dommelen, Jan Janssen Meurs ende Matijs van Vijffeijcken gelden jaere een mudde rogge
reductie ende is lest betaelt bij Jan Aerts van Dommelen.
folio 25.
betaelt het jaer 1644 desen rendant ontfangen ses paechten betaelt tot het jaer 1650 comt is gelden voor een
derdendeel vande voors. mudde.
IX gl.
bij Jan Janssen Meurs voor sijn derder part is lest betaelt het jaer 1636 ende op 1637 IX st. bij den rendant voor
het derdendeel van Jan Janssen Meurs niet ontfangen.
item bij Bastiaen Jansen cum suis is lest betaelt voor sijn deel jaer 1635 is bijden rendant als vooren op het
derdendeel van Bastiaen Jansen niet ontfangen ergo nichel.
folio 25 verso.
dese gelders sorteren onder Neunen, Gerwen ende Wetten.
Jan Cuijten cum sius ende Jan Dircx van Gerven gelden jaerlijcx 1 mudde rogge ende is lest betaelt bij Jan
Dircx voors. voor deen helft het jaer 1640 desen rendant ontfangen 10 pachten ende twee pachten quitgescholden
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alsoo den voors. Jan Dircx verclaert bij dese dat bij Hendrijck Peter Vrinten twee pachten waeren vergeten aen
teschrijven dien hij betaelt hadde in gelden ontfangen item het ander helft gelt Dielijs Jansen cum suis ende Peter
den Ketelaer ende is lest betaelt het jaer 1648 desn rendant ontfangen eene pacht op de voors. ander helft het jaer
1649 comt in gelden.
IIII gl. X st.
Jasper Peters ende Hendrijck Peters gelden jaerlijcx 2 mudde rogge ende is leste betaelt voor deen
folio 26.
helft bij Thomaes Hendrijcx het jaer 1641 desen rendant ontfangen 5 pachten ende eenen quitgescholden door
armoede alsoo naer den Pals in gelden ontfangen ende betaelt het jaer 1642, 1643 ende 1645.
XLV gl.
item de ander helft is lest betaelt bij Aert Hendrijcx het jaer 1642 desen rendant ontfangen op dese voors. ander
helft van 2 mudde 2 pachten het jaer 1643 ende 1644.
XVIII gl.
Hendrijck Geerarts ende Matijs Geerarts gelden jaerlijcx 1 mudde rogge hier inne moet geven Goort Wouters nu
Leenart Hend: de helft de welcke bij coop heft vercregen vande onmondige
folio 26 verso.
kinderen Willem Paulus ende is lest betaelt voor sijn deel het jaer 1642 desen rendant ontfangen eene pacht op
dese voors. helfte voor de jaere 1643 in gelden ontfangen.
IIII gl. X st.
item de ander helft is lest betaelt bij Adriaen Claessen het jaer 1641 den rendant op dese helfte vande voors.
mudde rogge ontfangen twee pachten voort jaer 1642 en 1643 in gelden ontfangen.
IX gl.
de erffgenamen Geeraert Janssen van Veehuijsen nu Adriaen Jansen die dese pacht nu heel is geldende gelt
jaerlijcx 1 mudde reductie is lest betaelt bijden selven Adriaen het jaer 1643 den rendant ontfangen 3 pachten
voor de jaere 1644, 1645 ende 1646 in gelden ontfangen.
XIII gl. X st.
folio 27.
Jacob den mulder gelt jaerlijcx 1 mudde rogge ende is lest betaelt hett jaer 1640 ende op het jaer 1641 ontfangen
6 vaten bij desen rendant niet ontfangen ergo nichel.
Tielen Thijssen op het een eijndt nu Leunes Jacobs gelt jaerlijcx 2 mudde rogge ende is betaelt het jaer 1646 den
rendant ontfangen een pacht voor den jaere 1647 in rogge ontfangen II mudde.
II mudde rogge
de wedu. Aert van Coll com suis gelden jaerlijcx 6 vaten garste is lest betaelt het jaer 1638 den rendant
ontfangen twee pachten voor tjaer 1639, 1640 in gelden ontfangen.
VI gl.
folio 27 verso.
de erffgenaemen Truijtgen van Verspaeget nu sr. Hendrijck van Neunen gelden jaerlijcx 18 vaten rogge, item
dese rogge is gereduceert met consent van last hebbers ofte mr. vanden H. Geest alhier op 7 gl. 10 st. ende is lest
betaelt bij Hendrijck Goorts als gebruijcker voor deen helft jaer 1645 den rendant ontfangen voor dese helfte
eene pacht voor het jaer 1646.
item de ander helfte is betaelt bij Huijbert Janssen Gock en Jan Janssen Gock gebroeders voor het jaer 1644
desen rendant ontfangen noch drije pachten van dese ander helfte voor den jaere 1645, 1646, 1647 comt in gelde
vande boven ges. poste sijnde twee jare pacht.
XV gl.
de effgenaemen Jan Janssen van Veehuijsen gelden jaerlijcx 17 st. 2 oort ende is lest betaelt het jaer 1632 den
rendant ontfangen twee pachten het jaer 1633, 1634.
I gl. XV st.
folio 28.
mr. Geerarts Aerts gelt jaerlijcx 1 gl. ende is lest betaelt het jaer 1643 aenden rendant betaelt acht pachten tjaer
1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651 in gelden.
VIII gl.
Evert Anthonij van Col nu de wedu. Aert van Col gelt jaerlijcx 7 st. ende is lest betaelt het jaer 1640 dese
rendant ontfangen acht pachten voor den jaere 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648.
II gl. XVII st.
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Jan Aerts van Tongelre gelt 1 gl. 16 st. hercomende van wedu. Hendrick Josephs ende is lest betaelt het jaer
1646 den rendant ontfangen 1647, 1648, 1649, 1650 in gelde ontfangen.
VII gl. IIII st.
folio 28 verso.
Lieshoudt.
de erffgenaenen Truijtgen Verspaget gelden jaerlijcx 1 mudde rogge en is lest betaelt bij heer Jan van Roij het
jaer 1599 is bij desen rendant nijet ontfangen ergo nichel
Peter Jan Willems nu Frans Willems gelt jaerlijcx 13 vat en een halff rogge reductie ende is lest betaelt het jaer
1644 ende op 1645 is ontfangen 4 gl. 11 st. 3 oort en aenden rendant betaelt twee pachten voor den jaeren 1645,
1646 en op 1641 is ontfangen 4 gl. XI st. 3 oort.
X gl.
de erffgenaemen Peter Theunis nu Heijlken Joseps gelt jaerlijcx 4 vaeten rogge reductie ende is lest betaelt het
jaer 1639 ende op 1640 is ontfangen 1 gl. 5 st. desen rendant ontfangen nichel.
folio 29.
tot Son.
Hendrick soone Jan soon Tijbosch gelt jaerlijcx 8 gl. en 5 st. hercomende van Joost Jansen van Roij ende is lest
betaelt het jaer 1636 bij den rendant niet ontfangen ergo nichel.
Baeckel.
de erffgenaemen Willem Hendricx nu Willem Willems ende Jan Noijen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge
reducibel ende is lest betaelt bij Willem Willems die nu tgeheel gelt het jaer 1640 en op 1641 is ontfangen 3 gl.
aen den rendant betaelt vijff pachten voor den jaere 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 en op 1646 ontfangen 3 gl. ald
vooren comt voor 5 jaers pachten in gelden.
XXII gl. X st.
folio 29 verso.
Jan den Bercker nu Bruijsten Andriessen ende nu Frans Jacobs die dit bijcoop heeft vanden selven Bruijsten
vercregen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge ende is laest betaelt het jaer 1647 desen rendant ontfangen twee pachten
1648, 1649 ende in rogge ontfangen II mudde.
II mudde rogge
Jan mr. Thomas gelt jaerlijcx 25 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1646 ende is den voorn. Tomas volgens
sijn in gegeven request quit gescholden twee jaren pacht 1647, 1648 desen rendant ontfangen eenen pacht 1649
in gelde ontfangen noch deselve ontfangen eene pacht 1650 in rogge ontfangen 25 vaten.
XXXV gl.
II mudde I vadt rogge
Lambert Hendricx aende kerck nu Dirck Hermans gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1643 en
op 1644 is ontfangen 12 st. is bijden rendant niet ontfangen ergo nichel.
folio 30.
de erffgenaemen Lambert Hendricx vanden Kerckhoff nu Th… Jan Banckers gelt jaerlijcx 4 vaten rogge
reductie ende is lest betaelt het jaer 1646 desen rendant nijet ontfangen ergo nichel.
de heer van Deursen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest voldaen het jaer 1640 salvo dat hij rest 23
st. den rendant ontfangen vijer pachten tjaer 1641, 1642, 1643, 1644 salvo rest 23 st. als voors in gelden
ontfangen.
VII gl. XVIII st.
Peter Martens, Thomas Aerts, Seel Wilberts ende Dircken Hermens gelden jaerlijcx 2 mudde rogge hier inne
moet geven
folio 30 verso.
de oude vrouw schoutende ofte stadt houder van Baeckel 14 vaten rogge ende is lest betaelt bij vrou schoutende
voor tjaer 1645 desen rendant ontfangen 1 jaer pacht 1646 de voors. XIIII vaten.
ende Thenis Jan Cleijnen Banckers die hier inne gelt 6 vadt rogge enis lest betaelt bij Teunis voors. het jaer 1645
den rendant ontfangen een jaer pacht 6 vaten voor den voors. Theunis sijn portie tjaer 1646 betaelt.
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item de ander resterende 4 vaten gelt Dircxken Hermans ende is lest betaelt bij Corst Hermans het jaer 1646 den
rendant heeft ontfangen een jaer pacht van tgeene de voors. Dircxken Hermans voor haer part comt te betaelen
het jaer 1647 soo dat den rendant in rogge heeft ontfangen vande voors. 2 mudde eenen pacht comt.
II mudde rogge
Jan Geerarts nu Evert Wilbers
folio 31.
ende Hendrick Goorts geleden jaerlijcx 11 vaten rogge ende is lest betaelt bij Jan Dries Joosten voor sijn helft
het jaer 1642 deser rendant ontfangen voor deen helfte 1 jaer pacht comt voort jaert 1643 betaelt in rogge.
V ½ vadt rogge
item dander helfte is betaelt bij Hendrijck het jaer 1647 is bijden rendant van desen bovengest. helfte niet
ontfangen ergo nichel.
de wedu. Dirck Lamberts ende Drijes Joosten den gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest betaelt voor
deen helft bij Leenart Dirckx het jaer 1644 desen rendant ontfangen voor deen helfte vijer pachten het jaer 1645,
1646, 1647, 1648 in gelden ontfangen.
IIII gl. X st.
item dander helft staet tot laste van Catelijn Banckers ende is lest betaelt bij Jan Hendrijcx de Bruijn tjaer 1640
den rendant ontfangen acht pachten inde selve vande voors. 6 vaten betaelt tot het jaer 1648 in gelden ontfangen.
IX gl.
folio 31 verso.
Jan Leenarts ende wedu Dirck Leenarts gelden jaerlijcx 20 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1645 desen
rendant ontfangen twee pachten voot tjaer 1646, 1647 in rogge ontfangen 40 vaten.
III mudde IIII vat rogge
de wedu Gielen den Cuijper nu Leenart Daemen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest betaelt bij
Leenart voors. het jaer 1635 bijden rendantniet ontfangen ergo nichel.
de heere van Deursen nu Willem Willems ende Evert Geerarts gelden jaerlijcx 15 vaten rogge ende is lest betaelt
bij
folio 32.
Thijs Willems voor deen helft het jaer 1645 den rendant heeft ontfangen twee pachte van wegen deen helft van
Thijs Willems voors. voor tjaer 1646, 1647 in rogge 15 vadt.
XV vaten rogge
item dander helft staet ten lasten van Willem Aerts ende heeft lest betaelt het jaer 1643 dese rendant van dese
ander helfte nijt ontfangen ergo nichel.
de wedu Jan Mathijs de Bercker gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1648 den
rendant ontfangen eenen pacht voort jaer 1649 in gelden.
VI gl. XV st.
Peter Leenarts cum suis ende Willem Aerts gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende is lest
folio 32 verso.
betaelt bij Willem Aerts die hier in is geldende vijer vadt tot het jaer 1637 den rendant ontfangen van Willem
Aerts die geldende is 4 vat twee pachten comt 8 vaten voort jaer 1638, 1639 .
III gl.
Peter Bernaerts die hier inne gelden 2 vaten is lest betaelt jaer 1638 bijden rendant ontfangen acht pachten voor
jaer 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1645 ende 1646 comt in gelden ontfangen.
VI gl.
item bij Teeuwen Jacobs ende Joost Bernarts die hier inne sijn geldende vijer vaten rogge ende den deel laest
betaelt het jaer 1637 den rendant ontfangen op reeckeninge 4 gl.
IIII gl.
item de onmondige kinderen van Jacob Bernarts gelden hier inne twee vaten rogge ende is lest betaelt voor deen
helft van 2 vadt rogge bij Teeuwe Jacobs voors. die het ander voortaen gelt met sijn anderdeel het jaer 1635 den
rendant ontfangen nichel.
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item dander helft is lest betaelt van dese voors. twee vadt vande onmondige kinderen Jacob Bernarts het jaer
1629 den rendant ontfangen nichel,
folio 33.
Jan Hendricx ende Jan Janssen als erffgenamen van Hendrick Peters gelden jaerlijcx 5 vaten rogge reductie ende
is lest betaelt het jaer 1645 den rendant ontfangen twee pachten 1646 en 1647 in gelden.
III gl. XV st.
Willem Willems cum suis gelden jaerlijcx een mudde rogge reductie ende is lest betaelt bij Theunis Frenssen
ende Willem Aerts die dit nu geheel gelden het jaer bij Theunis Frenssen 1648 voor deen helft den rendant voor
deen heelfte ontfangen twee pachten 1649, 1650.
IIII gl. X st.
item de ander helft is lest betaelt bij Willem Aerts voors. het jaer 1646 den rendant heeft nijet ontfangen vande
ander helfte van een mudde rogge ergo nichel.
item deselve gelden alnoch 6 vaten
folio 33 verso.
rogge ende is lest baelt bij Theunis voors. voor sijn helft het jaer 1646 is bijden rendant voor deen helfft betaelt
twee pachten comt voor tjaer 1647, 1648 in rogge ontfangen.
VI vaten rogge
iten dander helft is betaelt 1643 Willems Aerts voor het jaer 1643 den rendant van dese bovengesr. selve van 6
vaten rogge niet ontfangen.
folio 34.
joncker Pels gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort ende is lest betaelt het jaer 1635 deselve rendant niet ontfangen ergo nichel.
Jan Joost Custers ende Peter Vreijnssen gelden 3 st. 2 oort ende is lest betaelt bij Peter Vreijnssen ende Willem
Willems de With die dit nu gelden het jaer 1648 den rendant ontfangen drije pachten voor den jaere 1649, 1650,
1651 comt.
X st. VIIII
de erffgenaemen Jan Goorts van Hooff nu Theunis Geerlincx 2 gl. en 5 st. is lest betaelt bij Jacob Mathijssen
den laet van Tenis Geerlincx voors. het jaer 1644 den rendant ontfangen eenen pacht het jaer 1645 comt in
gelden.
II gl. V st.
folio 34 verso.
Gemert.
de wedu. Walravens vanden Bogaert nu Anthonij Franssen tot Beeck gelden jaerlijcx 15 vaten rogge ende is lest
betaelt bij Anthonij voors. het jaer 1643 den rendant ontfangen twee pachten het jaer 1644, 1645 in rogge
ontfangen.
II mudde VI vadt rogge
Jan Peter Gielens gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. den H. Geest aengecomen door de erfgenaemen Jan Geerarts van
Gemert zal. ende is lest betaelt bij Jan Peters voors. het jaer 1645 den rendant ontfangen eenen pacht voort jaer
1646 in gelden ontfangen.
II gl. X st.
folio 35.
Deurssen.
Evert Nouwen gelt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1645 den rendant niet ontfangen
ergo nichel.
den selven gelr alnoch 2 mudde rogge reductie ende sijn dese 2 distincte pachten gelijck betaelt tot het jaer 1645
den rendant ontfangen eenen pacht het jaer 1646 ende in gelden ontfange.
XIIII gl. XII st. 8
de wedu. mr. Thomas Aerts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer den rendant
ontfangen nichel.
item de selve gelt alnoch 9 vaten rogge reductie is betaelt tjaer hic nihel.
item de selve gelt alnoch 6 vat rogge reductie ende sijn dese 3 distincte pachten betaelt het jaer 1646 hic nichel.
folio 35 verso.
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Andries van Bommel ende Jan Vereijcken nu Gielen Jacobs cum sius gelden jaerlijcx 10 vaten rogge ende is lest
betaelt bij Gielen Jacobs voors. deen helft het jaer 1641 ende op 1642 is ontfangen 12 st. desen rendant
ontfangen nicel.
item dander helft is betaelt bij Corstiaen Vesters het jaer 1632 den rendant ontfangen nichel.
Anthonij Jan Rutten nu Gielen Janssen geldt jaerlijcx 16 vaten rogge reductie ende is lest betaelt bij Gielen
Jansen voors. het jaer 1642 den rendant ontfangen twee pachten het jaer 1643, 1644 en op 1645 ontfangen 2 gl.
1 st.
XII gl.
Hendrick Aerts nu Jan Lemmens
folio 36.
ende Ceel van IJseren gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie ende is lest betaelt bij Jan Lemmens voor sijn 2
deelen die hij hier inne gelt het jaer 1646 den rendant ontfangen voor sijn 2 gedeelten. II gl.
item het ander resterende derden deel is lest betaelt bij Wilbert Janssen vanden Stijl het jaer 1645 is bijden
randant niet ontfangen ergo nichel.
Jan Willems nu Jan Loijen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende is lest betaelt voor deen helft bij Jan
Lammers het jaer 1645 is bij rendant van dese helft niet betaelt.
item Dirck Jan Goorts het jaer 1699 dese rendant ontfangen vijff pachten daer mede betaelt tjaer 1640, 1641,
1642, 1643, 1644 in gelden.
XI gl. V st.
folio 36 verso.
volcht hier naer tgoet der Eijnden gelt jaerlijcx seven en een halff mudde rogge erffpachts.
de erffgenaemen Huijbert de Lou nu Franssen van Woonsstel gelt jaerlijcx 3 vat en 3 cop rogge ende is lest
betaelt alhier binnen Helmont bijden selven Jacob voors. het jaer 1639 salvo dat hij noch rest 2 vaten en 1 cop
rogge desen rendant niet ontfangen ergo nichel.
Peter Lucas gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest voldaen het jaer 1648 den rendant ontfangen eenen pacht
voort jaer 1646 in rogge.
VI vaten rogge
folio 37.
de erffenaemen Willem Snabben geleden jaerlijcx 3 vat en 3 coppen rogge ende is lest betaelt bij Hendrick
Thijssen het jaer 1643 den rendant ontfangen eenen pacht 164 voor deen helft.
item dander helft gelt Hendrijck Snabben ende is lest betaelt 1644 mits dat hier aen rest methen beijde ander
halff vadt den rendant ontfangen eenen pacht voor desen helfte tjaer 1645 rest noch voor haer beijde anderhalff
vat rogge comt voor ontfangen van desen bovengesr. post.
III vadt III cop rogge
Meerij Vreijns Verhaegen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1644 ende op 1645 ontfangen 3
vadt rogge den rendant ontfangen eenen pacht tjaer 1645 en op 1646 ontfangen 3 vadt als voors.
VIII vaten rogge
Bruijsten Andriessen gelt jaerlijcx 2 ½ vadt rogge ende is lest betaelt het jaer 1621 en op 1622 ontfangen ½ vadt
rogge bijden rendant niet ontfangen ergo nichel.
folio 37 verso.
Jan Meulendijcx ende Peter Spaenjarts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1645 den
rendant ontfangen eenen pacht voort jaer 1646 in rogge 11 vaten.
XI vaten rogge
Peter Dircx ende Jan Willems gelden jaerlijcx 7 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer bij Jan Hendricx voor
deen helft 1645 den rendant van dese helfte niet ontfangen ergo nichel.
item dander helft is lest betaelt het jaer 1643 rest eene ½ cop bij Peter Dircx den rendant ontfangen twee pachten
van dese helfte het jaer 1644, 1645 in gelden voor 7 vaten.
IX gl. VI st.
Jan Bomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1646 rest hier aen 4 vaten den rendant
ontfangen eenen pacht voor jaer 1647 rest noch 4 vat in rogge ontfangen.
I mudde II vadt rogge
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folio 38.
de erffgenaemen Matijs Jongelincx gelden jaerlijcx 7 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1642 voor 2 deelen
den rendant ontfangen voor deen helft eenen pacht 1643
item dander derde part lest betaelt 1641 rest 3 coppen den rendant ontfangen voor dander helft eenen pacht en
een halff vadt meer rest noch eenen cop comt tsaemen in rogge.
VII ½ vat rogge
Jan Gielis nu Jan Hendrijcx Gielis ende Peter Tijs van Bottel nu Theunis den scheper gelden jaerlijcx 7 vat rogge
ende is lest betaelt het jaer 1643 rest 2 vadt 1 cop rogge den rendant ontfangen eenen pacht tjaer 1644 in rogge 7
vat rest 2 vat I cop als vooren.
VII vaten rogge
Jacob Jacob Theunis gelt jaerlijcx 8 vaten rogge en 3 coppe
folio 38 verso.
ende is lest betaelt het jaer 1647 2 vaten rogge den rendant ontfangen eenen pacht voor tjaer 1648 in rogge
ontfangen 8 vat 3 coppe rest noch 2 vat als vooren.
VIII vat III coppe rogge
Jan Lamberts gelt jaerlijcx5 vaten 1 cop rogge ende is lest betaelt het jaer 1632 den rendant ontfangen eenen
pacht tjaer 1633 in rogge.
V vaten I cop rogge
de erffgenaemen Aert Hoebben gelden jaerlijcx 3 vaten rogge ende is lest betaet het jaer 1646 den rendant
ontfangen eenen pacht tjaer 1647 in rogge.
III vat rogge
folio 39.
nu Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vaten rogge ende is betaelt het jaer 1646 den rendant ontfangen eenen pacht
voor tjaer 1647 in rogge.
III vat rogge
Hendrijck Isbrants nu Wouter sijnen soon ende Laureijns sijnen swager gelden jaerlijcx 5 vaten rogge ende is
lest betaelt het jaer 1649 voor deen helft bij mr. Laurens den rendant ontfangen eenen pacht 1650 betaelt
item dander helft lest betaelt 1646 den rendant ontfangen dese onderhefte 1 jaer pacht tjaer 1645 in rogge
ontfangen.
V vaten rogge
hier eijndt het goet ter Eijnde.
folio 39 verso.
andere rendanten tot Deursen.
Mettgen wedu. Jan de smet nu Frans Jans ende Tomas Janssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende is
lest betaelt bij Adam Willems voor sijn 2 deelen die hij hier inne gelt het jaer 1646 is bijden rendant nijet
ontfangen.
item de ander derde part is lest betaelt bij Huijbert Thomas tot Vlierden het jaer 1645 en op 1646 is ontfangen 15
st. is mede bijden rendant niet ontfangen ergo nichel.
Peter van Steensel gelt jaerlijcx 3 vaten rogge is lest betaelt het jaer 1648 den rendant ontfangen twee pachten
voort jaer 1649, 1650.
II gl. V st.
folio 40.
de wedu Theunes Snoecx nu Nicolaes Maerten Rutten cum sius ende Thomas Paulus en Hendrijck Isbrants
gelden jaerlijcx 8 vaten rogge ende is lest betaelt bij Nicolaes Maerten Rutten voor sijn derde part die hij hier
inne gelt het jaer 1649 is bijden rendant nijet ontfangen ergo nichel.
item het leste ander part is lest betaelt bij Marten Melcher het jaer 1645 hic nichel.
Ruth Cornelis gelt jaerlijcx 3 vaten rogge ende is lest voldaen het jaer 1642 hic nichel.
folio 40 verso.
de wedu. Goort Dors ende Hend. Mathijssen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt bij Peter Goort
Dors voor deen helft het jaer 1636 salvo rest 8 st. hic nichel.
item de ander helft is lest betaelt bij Hendrick Matthijssen het jaer 1626 den rendant als voor en niet ontfangen.
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de selve wedu. nu Peter Goorts Dors gelt alnoch 4 vaten rogge den H. Geest aengecomen van Marcelis vanden
Bogart ende lest betaelt het jaer 1645 den rendant niet ontfangen ergo nichel.
Jenneken Beurch nu Aert Meulen
folio 41.
dijcx gelt jaerlijcx 4 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1644 ende op 1645 is ontfangen 14 st. den rendant
ontfangen drije pachten tjaer 1645, 1646, 1647 en op 1648 ontfangen 14 st. in gelden ontfangen.
IIII gl. X st.
Jan van Nuce nu Wilbert Reijnders ende Aert Hendricx met Hendrick Vreijnssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge
hier inne gelt Wilbert Reijnders 8 vaten en 1 cop Aert Hendrijcx 3 vaten ende Hendrijck Vreijnssen 3 coppe
rogge ende is saementlijck betaelt het jaer 1647 den rendant ontfangen nichel.
Willem Marcus gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1634 den rendant ontfangen als voor en
ergo nichel.
folio 41 verso.
Joost Becx nu Cornelis Geerarts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt bij Evert Neelen het jaer 1646
desen rendant ontfangen niet ergo nichel.
Reijnder Tijs Peters ende Ceel Willem Jan Ceelen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge en is lest betaelt het jaer 1646
den rendant niet ontfangen ergo nichel.
Mathijs Cornelis nu Peter Antonijs Schatten geldt jaerlijcx 3 ½ vadt rogge ende is lest betaelt bij Jan Peter
Martens het jaer 1645 den rendant ontfangen nichel.
folio 42.
Peter Jan Mennen ende Hendrick Willems cum suis gelden jaerlijcx 5 ½ vadt rogge ende is lest betaelt het jaer
1642 den rendant ontfangen niet ergo nichel.
Joost Verberschodt nu Claes den Bercker gelt jaerlijcx 3 vaten rogge ende is lest betaelt bijde selve erffg. Claes
Bercker het jaer het jaer 1641 den rendant ontfangen niet ergo nichel.
de kinderen Jan van Wassenbergh nu Peter Theunis van Berckel gelden jaerlijcx 1 mudde rogge ende is lest
betaelt bij Daendel van Breij voor deen helft het jaer 1644.
item dander helft is lest betaelt bij Dries van Breij ende Jan Peters het jaer 1644 den rendant ontfangen van desen
bovengesr. mudde niet ergo nichel.
folio 42 verso.
den H. Geest van Deursen ende Peter Guijkens nu de erffgenamen Sijmon op den Heijtrack gelden jaerlijcx 6
vaten rogge ende is deselve betaelt bijde proviseuren het jaer 1647 voor deen helft.
item dander helft is lest betaelt bij Peter vanden Bomen het jaer 1643 salvo dat hij rest 4 st. 2 oort den rendant
ontfangen met van desen bovengest. posten ergo nichel.
joncker Eijck cum suis gelden jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1638 en op 1639 is ontfangen 7
st. den rendant niet ergo nichel.
item den selve van Eijck cum sius gelden alnoch 8 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1646 ende op 1647 is
ontfangen 6 vaten rogge hic nichel.
folio 43.
de wedu. Willem Claesse Daemen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt bij Adam Willem Claesen
inden naem van sijn moeder het jaer 1645 en op 1646 is ontfangen 3 vaten bockweijts den rendant ontfangen
eenen pacht voort jaer 1646 in rogge 6 vaten en op 1647 ontfangen 3 vaten en op 1647 ontfangen 3 vaten
bockweijts als vooren.
VI rogge
Andries Hendricx nu Jan Thijs Claessen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge ende is laest betaelt bij Jan voors. het jaer
1645 den rendant ontfangen 3 pachten voort jaer 1646, 1647, 1648 in gelde ontfangen. XIII gl. X st.

16

folio 43 verso.
gelt renten tot Deursen.
Hendrijck Wouters nu Wilbert Reijnders gelt jaerlijcx 6 gl. den H. Geest aengecomen vande kinderen Paulus
Wijnants ende is lest betaelt het jaer 1649 den rendant ontfangen het capitael van dese voors. rente op den 3
februarij 1651 de somme van 100 gl.
C gl.
Gielen Hendrijck Theunis, Vreijns Janssen ende het onmondich kindt van Ruth Nellijs gelden jaerlijcx 5 gl. 10
st. den H. Geest aengecomen van Cathalijn Kechels waer inne gelt den voors. Gielen Handricx ende Jacob
Joosten 2 gl. en 15 st. ende is lest betaelt het jaer 1643 den rendant ontfangen twee pachten 1644, 1645
item den voors. Vreijns Janssen
folio 44.
met het onmondich kint Jan Lemmens gelden hier insgelijcx 2 gl. 15 st. ende is lest betaelt bijde momboirs ende
Vreijns Jans het jaer 1645 den rendant alnoch ontfangen vanden ander helfte twee pachten comt voor tjaer 1647,
1647 in gelden tsamen.
XI gl.
Jan Ceel Lucassen gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. den H. Geest oock aengecomen vande selve Catalijn Kechels ende is
lest betaelt het jaer …. den rendant niet ontfangen ergo nichel.
de erffgenaemen Peter Herssel nu Theunis Paulus ende Jan Mijllis gelden jaerlijcx 2 st. en 11 plecken ende is
lest betaelt bij Jan Mijllis het jaer 1648 hic nichel.
folio 44 verso.
de erffgenaemen van Aert Goben gelden jaerlijcx 3 st. ende is lest betaelt het jaer 1639 is bijden rendant niet
ontfangen.
Aert Colen nu Theunis Geerarts hem bij coop gegroot gelt jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt het jaer 1645 dese
rendant ontfangen twee pachten voort jaer 1646, 1647 in gelden.
VI gl.
Otto den secretaris tot Deursen gelt jaerlijcx 12 gl. en dat van seeckere 300 gl. capitaels de H. Geest aengecomen
van zal. memorije Coene Janssen den schoonvader vanden secr. voors. die het selve in sijn uijtterste also heeft
begeert ende is lest betaelt het jaer hic nichel.
folio 45.
Asten.
de goederen tot Ghenen Bosch gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1637desen
rendant ontfangen vijff pachten voor den jaren 1638, 1639, 1640, 1641, 1642 in gelden ontfangen.
LXVIII gl.
joncker Gerwen gelt jaerlijcx uijt sijn hoeve gelegen op Heusden 13 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer
1646 den rendant ontfangen twee pachten tjaer 1647, 1648 aende maet 1 ½ vadt verlooren comt.
II mudde ½ vat rogge
Dirck Jan Goorts gelt jaerlijcx 13 vaten rogge ende is lest betaelt het jaer 1647 den rendant ontfangen twee
pachten tjaer 1648, 1649 aende maet verlooren 1 ½ vadt.
II mudde ½ vadt rogge
Joost Verdijsseldonck nu Hendrijck
folio 45 verso.
Janssen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge ende is lest betaelt bij Jan Hendricx Alberts het jaer 1645 den rendant niet
ontfangen.
Theunis Jan Hennes nu Ceel Peters gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1647 den
rendant ontfangen twee pachten tjaer 1648, 1649 ende in gelden ontfangen.
IX gl.
Willem Ver Houbraecken nu Joost Hendricx Brouwhuijs gelt jaerlijcx een rente van 6 gl. den H. Geest
aengecomen deen helft dader helft bijde proviseurs dese stadt gecocht ende is lest betaelt het jaer 1648 den
rendant ontfangen eenen pacht tjaer 1649 in gelden.
VI gl.
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folio 46.
item den selven gelt alnoch een rente van 10 gl. jaerlijcx ende is lest betaelt het jaer 1649 en op 1650 is
ontfangen 5 gl. den rendant 1650 en op 1651 is betaelt 5 gl. in gelden ontfangen.
X gl.
Hendrisken Schrubbers nu gehout met Dirck Franssen tot Asten gelt jaerlijcx 3 gl. den H. Geest aengecomen
vanden juffrou Jan Joost den Bercker inden jaeren 1636 welcke bovengesr. rente is vermangelt tegens een
obligatie van 50 gl. capitael welcke oblijgatie is vermangelt geweest tegens Frans Dandeels Vervlaessen die de
bovengesr. rente tegen de oblijgatie heeft gegeven aenden H. Geest alhier ende is lest betaelt het jaer den rendant
niet ontfangen ergo nichel.
folio 46 verso.
Sommeren.
de erffgenaemen Lambert Moffen gelden jaerlijcx 3 vaten rogge reductie ende is lest betaelt bij Jan Lamberts
Verhoeven het jaer 1640 den rendant ontfangen eenen pacht tjaer 1641.
I gl. II st. VIII
de wedu. Jop Dandeels gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1642 dese rendant
ontfangen twee pachten voor den jaere 1643, 1644 van elcke gelden een pacht.
II gl. V st.
de erffgenaemen Steven Alberts gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1640 den
rendant ontfangen eenen pacht voort jaer 1641 in gelden.
II gl. V st.
Jan Dircx Thenis Loijmans
folio 47.
nu in plaetse Thenis Loijmans Aert Hendricx Smits gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductive ende is lest betaelt
bij Jan Dircx voors. het jaer 1639 ende op 1640 ontfangen 1 gl. voor deen helft den rendant ontfangen vier
pachten tot et jaer 1643 en op 1644 is ontfangen 1 gl. ald voor.
IIII gl. X st.
item dander helft is lest betaelt bij Aert Hendrijcx Smits het jaer 1632 en op 1633 ontfangen 15 st. den rendant
ontfangen op dese helfte niet ergo nichel.
de erffgenaemen Dries Reijnders nu Gielen Martens ende Thomas Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge
reductie ende is lest betael soo bij deen als bij dander het jaer 1646 den rendant ontfangen eene pacht voort jaer
1647 in gelden.
VI gl. XV st.
de erffgenaemen mr. Bastiaen
folio 47 verso.
gelden jaerlijcx 3 gl. ende is lest betaelt bij Bastiaen Adriaens het jaer 1647 deser rendant ontfangen eene pacht
voor den jaere 1648 in gelden.
III gl.
Marijken Martens gelt jaerlijcx 12 vaten rogge ende is lest betaelt bij Jan Marten Aerts ende Jan Peter Groene
het jaer 1646 den rendant ontfangen eenen pacht voort jaer 1647 in rogge ontfangen 1 mudde.
I mudde rogge
Jan van Breij ende Michiel Jan Miechelssen gelden jaerlijcx 3 gl. den H. Geest aengecomen van Lambert vande
Camp ende is lest betaelt het jaer 1637 den rendant niet ontfangen ergo nichel.
folio 48.
het dorp van Someren gelt jaerlijcx 1 rente van 55 gl. 10 st. de welcke bij consent van heere schepenen is
gereduceert op 46 gl. 5 st. ende is lest betaelt het jaer 1649 desen rendant ontfangen eenen pacht voort jaer 1650
in gelden ontfangen.
XLVI gl. V st.
Theunis Maertens gelt jaerlijcx 15 vaten rogge de welcke de proviseurs doen ter tijt hadde gococht van wegen
het legaet Hendrijck van Vucht ende Jan van Vucht sijnen soon ende is lest betaelt het jaer 1648 den rendant
ontfangen nijet ergo nichel.
folio 48 verso.
Lierop.
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Peter Corsten nu Jan van Moerssel gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie ende is lest betaelt het jaer 1642 den
rendant ontfangen twee pachten voor de jaer 1643, 1644 in gelden.
IX gl.
Jan Aert Heurckmans nu Joost Heurckmans gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie en is lest betaelt bij Jan Janssen
vander Vorst het jaer 1645 den rendant heeft ontfangen drije pachten voorden jaere 1646, 1647, 1648 in gelden
ontfangen.
IX gl.
Joost Martens ende Frans Hend. Custers gelden jaerlijcx 1 mudde rogge ende is lest betaelt bij Thomas Joost
Martens het jaer 1643 den rendant ontfangen drije pachten voor den jaere 1644, 1645, 1646 in rogge ontfangen
III mudde,
III mudde rogge
folio 49.
Aert Lamberts Verdonschot nu Jan Aert Verdonchot 2 vaten rogge reductie en is betaelt het jaer 1646 desen
rendant niet ontfangen ergo nichel
heff renten tot Lierop.
Joost Martens ende Jan van Aelst nu Thomas Joost Martens gelt jaerlijcx 14 st. ende is lest betaelt bij Thomas
voors. het jaer 1646 den rendant ontfangen vier pachten voor den jaere 1647, 1648, 1649, 1650 in gelden
ontfangen.
II gl. XVI st.
Jan Sanders ende Willem Peters ende Thomas Franssen gelden jaerlijcx 7 st. en is lest betaelt het jaer 1640 den
rendant niet ontfangen ergo nichel.
folio 49 verso.
Margriet vanden Bergh gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort ende is lest betaelt het jaer 1648 desen rendant ontfangen niet
ergo nichel.
den pastoor van Lierop nu de wedu Sijmon Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort en is lest betaelt het jaer 1648 den
rendant ontfangen als vooren ergo nichel.
Silvester van Hemselroij gelt jaerlijcx 3 gl. 10 st. hercomende van Adam Martens van wegen 1 obligatie van 16
gl. capitaels op gedraegen de 7 februarij 1651 den rendant ontfangen XXXII gl. 25 st. XXXII gl.12 st.
folio 50.
volcht hier naer de verpachtinge vande hoeve soo erffeis als anderen landerijen soo gelegen onder dese
juridictie van Helmont als meede in dese naervolgende dorpen.
Joseph Hendrijck Josephs heeft in pachtinge een hoeve gelegen op de Deueseldonck ende heeft daer voor gelooft
tebetaelen geduerende sijnnen huijringe los ende vrij soo van chijnsen stadts lasten waterlaten straeten te
maecken ende alle anderen naerbuerlijcke rechten te onderhouden als andersints ende tot Helmont te leveren op
de H. Geest poort de quantiteijt van 10 mudde rogge met 5 mudde garste ende 50 gl. aen voorlijff met 15
vijmmen dack strooij op sijn eijgen costen te decken sonder ijets aenden H. Geest tecosten.
hier op vanden voors. Joseph Hendrijcx ontfangen in rogge
item 15 gl. in voorlijff
bijden selven noch ontfangen 5 mudde garste daer voor ontfangen in gelt
in boter ontfangen

X mudde 6 vat
L gl.
LIIII gl.
XXV pont boteren

folio 50 verso.
Hendrijck Jan Cuijpers heeft in pachtinge de andere hoeve mede gelegen op de Deuseldonck ende is mede
verhuijrt op deselve conditien als de voorgaende hoeve van Joseph Hendrijckx Josephs geaccordeert is.
hier op vanden voors. Hendrijck Jan Cuijpers ontfangen in rogge
item 15 gl. aen voorlijff
item bijden selven noch ontfangen 5 mudde garste daer voor ontfangen in gelt
in boter ontfangen

X mudde
L gl.
LIIII gl.
XXV pont boter

Ansem Willems heeft in pachtige deen hoeven op den Hilacker ende heeft daer voor gelooft jaerlijcx
geduerende sijnne pachtinge tebetaelen ende leveren los ende vrij van alles tot Helmont 6 malderen rogge 6
malderen bockweijts aen voorlijf 20 gl. in gelden met
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folio 51.
alnoch 10 pont boteren
hier op ontfangen vanden voors. Ansem Willems in rogge 6 malder comt
item in bockweijt ontfangen
item ontfangen aen voorlijff
item in boter ontfangen

III mudde rogge
III mudde bockweijt
XX gl.

folio 51 verso.
de wedu Peter Jaspers heeft in pachtinge de hoeve gelegen op Grotel op de voorgaende huijringe ende conditien
als den voors. Ansem Willems ende Thenis Dirck voors.
hier op ontfangen vande voors. wedu Peter Jaspers in rogge.
item ontfangen in boeckweijt
item in gelden ontfangen aen voorlijff
item in boter ontfangen X pont

III mudde rogge
III mudde boeckweijt
XX gl.
X pont boter

Evert Janssen opBergelen heeft in pachtinge de hoeve gelegen op Bergelen voors. ende heeft geloof daer voor
tegeven jaerlijcx dese sijne pachtinge gedurende ende tot Helmont televeren los en vrij van alles.
folio 52.
voor de quantiteijt van 4 malders rogge 4 malder bockweijts 40gl. aen voorlijff met noch 4 vijmen dack stooij.
hier op ontfangen vanden voors. Evert Janssen in rogge 1 mudde I vat.
item in geldenaen voorlijff

I mudde I vadt
XL gl.

Joost Jan Tielen heeft pachtinge 2 zillen lants gelegen alhier inde Vossestraet ende geloof daer voor jaerlijcx
tebetaelen pos ende vrij van alle stadts lasten geduerende dese sijnne huijringe de quitanteijt van 26 vaten rogge.
hier op ontfangen vanden voors. Joost Jan Tielen in rogge 2 mudde II vaten
folio 52 verso.
Katelijn Craelen nu Peter Hendrijck Loeckermans int Wit peert heeft in pachtinge het lant met de groes gelegen
bij het Gasthuijs ende geloof daer voor jaerlijcx te betaelen los en vrij van alle stats lasten de somme van 36 gl.
hier op ontfangen vanden voors. Peter Loeckmans.

XXXVI gl.

Lambert Hendijcx van Goch nu Wouter Jacobs heeft in pachtinge de halve zille lants aen het Gasthuijs gelegen
ende geloof daer voor tebetaelen geduirende sijnne huijringe los ende vrij van alle lasten de quantiteijt van 7
vaten rogge jaerlijcx
hier op ontfangen vanden voors. Lambert Hendrijcx 7 vaten rogge
folio 53.
de wedu Peerken van Duijben heeft in pachtinge het huijs gegen achter de Maij den H. Geest aengecomen van
zal. memorie Hendrick Goorts ende Jenneken sijn huijsvrouwe ende heeft voor gelooft jaerlijcx te betaelen los
en vrij van alles stadts lasten de somme van.
Steven de Wijt nu mr. Daniel Tijbosch heeft in pachtinge een zille lants gegen op den Vossenberch ende heeft
daer voor gelooft jaerlijcx tebetaelen los ende vrij van alle stadts lasten de somme van 12 gl.
de wedu Peter Jelijs nu Hendrijck
folio 53 verso.
Janssen heeft in pachtinge ander half zille lants ofte daer ontrent gelegen voor inde Molenstraet ende heeft daer
voor gelooft tebetaelen los en vrij voor 17 vaten rogge.
hier op ontfangen vanden voornoemde Hendrijck Janssen in rogge.
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I mudde V vat

Aert Hendrijcx heeft in pachtinge 1 zille lants gelegen voor aende Meije straet ende heeft daer voor gelooft
jaerlijcx te betaelen los endevrij als in voors. voor de somme van 12 gl. 10 st. hier op ontfangen de voors.
somme.
XII gl. X st.
de laeten op de Deusseldonck is pachtinge 1 zille hoijs den H. Geest aengecomen
folio 54.
van Peter ende Geloven daer voor alle jaer tebetalen los en vrij voor desomme.
Hendrijck Janssen heeft in pachtinge seeckere erffenisse den H. Geest aengecomen van Lijn van Schipstall
gelegen op het Biestervelt ende heeft daer voor gelooft jaerlijcx tebetaelen los en vrij dese sijnne pachtinge
geduijrende van alle stadts commer de somme van 74 gl. met noch 3 vaten rogge die tot Bijnderen aen t convent
betaelt moeten woerden die den H. Geest aldaer is geldende.
hier op ontfangen vanden voors. Hendrick Janssen in gelden somme.

LXXIIII gl.

folio 54 verso.
de verpachte ackers tot Baeckel.
Jan Schatten heeft in pachtinge 1 acker bijden rendant nijet ontfangen.
Ansem Willems heeft in pachtinge gehadt eenen acker is bijden rendant nijet ontfangen.
de wedu Lambert vanden Kerckhoff ende Geerlincx Hendrijckx Bruijsten hebben in pachtinge eene acker gent
den Wijnen acker bijden rendant nijet ontfangen.
Jan Wilberts ende Ansem Willems hebben in pachtinge genaemt den Boskens acker hic nichel.
het goet op VlinckenVlucht niemant gepacht ergo nichel.
folio 55.
ontfangen van Willem Verberschodt 1gl. van huijringe van een stuckgen groes velt gelegen inde Haege.
I gl.
ontfangen van Jan Aerts van wegen dat hij int ambacht vande kleermakers is gecomen. II gl.
ontfangen van vercoop van een partije eijcken boomen staende op twee hoeve genaemt de Deuseldonck volgens
de coop ceel hier nevens geproduceert desomme IIII VIII gl.
IIII VIII gl.
alnoch ontfangen van vercoop van seeckere eijcke boomen staende op de Hilacker aent halven eeussel tot
Baeckel volgens de coop ceel hier neffens is nijt wijsende de somme van XC gl.
XC gl.
folio 55 verso.
stuijvers 2 oirt

2634-9-2 oirt

den ontfanck in rogge bedracht 73 mudde 11 vat 3 cop
den ontfanck in boeckwijt bedraecht te nommere 9 mudde
den ontfanck in boter bedraecht ter gewicht van 80 pont
folio 56.
de uijtgave tegens den voors. ontfanck van volgens de gedaene oncosten van reparatie ten behoeven vant
Gasthuijs als van andere oncosten ende leveringe van matriaele daer toe noodich sijnde.
den 30 april 1651.
inden eersten betaelt aen Hendrijck Jansen voor arbeijden met sijntwee aent Gasthuijs voort uijt roeijen van
boomen als ander sints volgens quitantie.
XV gl.
den 16 maij betaelt aen Geeridt Arienssen timmerman tot sHertogenbos voor hondert deelen ende anderen
oncosten daer aen verschoten volgens sijnne reeckeninge bij quitantie.
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folio 56 verso.
betaelt voor kar vracht om t voors. houtwerck te haelen op de Donck ende te brengen aen t Gasthuijs.
I gl. VIII st.
betaelt aen Lambert Janssen Verschout voor tvoeren vanden Bosch tot Beeck de voors. hondert deelen volgens
sijnne quitantie.
XI gl. V st.
den 26 maij betaelt aen Jan Swagers voor eenen halve dach te opperen aende H. Geest poort.
VII st. VIII
ditto betaelt aen Dirck den metser voor twee hondert steen gelevert aende voors. H. Geest poort.
II gl. X st.
den 30 maij aen Jan Janssen Huijberts
folio 57.
van Beeck voor twaeff busschen latten ten behoeven vant Gasthuijs.

IIII gl. I st.

den 2 junij gecocht tot Bijnderen een partije oude steenen in presentie van Goort van Merevoort ten behoeve
vant Gasthuijs.
XXV gl.
ditto noch aen Jacob Goorts steenbacker betaelt voor tweehondert steen tot de reparatievan t Gasthuijs.
II gl. XII st.
den 10 ditto betaelt aen Willem van Helden voor 18 karre sants tot 3 st. ijder kar ten behoef vant voors.
Gasthuijs.
II gl. XIIII st.
ditto betaelt aenden Brawen om
folio 57 verso.
kalck te beslaen ten behoeven vande reparatie aent Gasthuijs.

I gl. X st.

den 12 ditto betaelt aen Aert Hendrijcx voor haelen van vijer karre leem te behoeve vant Gasthuijs voors.
I gl. XIII st. VIII
ditto betaelt aen Peter Goorssens voor 54 vaten kalcx ende duijsent deck banders ten behoeven vant voors.
Gasthuijs bij quitantie.
XXXVI gl. X st.
primo inmeij betaelt aen Aert hendricx voor vijer karre leem ten behoeven vant Gasthuijs.
I gl. XIII st. VIII
den 22 ditto betaelt aen Jan Stangeneet
folio 58.
glaesemaecker voor tmaecken van eenige nieuwe glaesen ende te repareeren als gelevert loot volgens sijnne
reeckeninge bij quitantie.
IIII gl. IX st.
den 22 ditto betaelt aen Jan Crijn Bosmans voor 600 plavuijsen tot behoefte vant voors. Gasthuijs bij quitantie.
VI gl. X st.
den 25 ditto betaelt voor 22 karre sants ten behoeven vant Gasthuijs.

III gl. VI st.

den 3 augustus betaelt aen Wouter Dominicus metselaer van tgeene hij gearbeijt heeft aent voors. Gasthuijs
volgens sijnne reeckeninge bij quijtantie.
XL gl. XV st.

folio 58 verso.
den 6 augustus betaelt aen Peter Willems voor een deeken ende gehaelde spickers ten behoeve vant voors.
Gasthuijs bij quitante.
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XIIII gl. X st.
den 18 ditto betaelt aen joncker van Dijck voor drije hondert steen ten behoeven vande schou temaecken aent
voors. Gasthuijs.
III gl. XV st.
betaelt aen vracht vande voors. steen aent Gasthuijs te brengen.

XV st.

den 2 september betaelt voor vijer karre sants aent Gasthuijs tebrengen tot drije st. ijder kar.
XII st.
betaelt aenden slootmaecker voor slooten televeren en sleutels te maecken ten behoeven van voors. Gasthuijs.
I gl. XVII st. VIII
folio 59.
betaelt aenden glaesen maecker Jan Stangeneet voort maecken ende repareeren van glasen volgens sijnen
tweereeckeninge ende bij quitantien.
II gl. I st.
den 21 october betaelt aen Hendick Theunis voor wech voeren van het sluijck dat uijt de grave was gedaen met
twee karre leem gebracht ten behoeven vant Gasthuijs.
II gl. I st.
betaelt aen vouw secretaris voor verteringe t’ haren huijse wegens den H.Gees gedaen de somma.
XV gl. X st.
Hulsbos timmerman vant geene hij met sijn knechts gearbeijt heeft volgens sijnne reeckeninge aent voors.
Gasthuijs bij quitantie.
LIII gl. XII st.
den 27 december betaelt aen Geest
folio 59 verso.
Cornelis vanden Eijnden voort brengen ende voeren vanden ouden steen van Bijnderen aent Gasthuijs bij
quitantie.
VII gl. X st.
den 27 december betaelt aen Goort van Mervoort van gelevert ijser werck tgeenen hij heeft gemaeckt tot
behoefte vant Gasthuijs bij quitantie.
X gl. VI st. XII
betaelt aen Jan Willems vanden Grooten acker voor sijne gedaene dienste ende arbeijt aent voors. Gasthuijs
gedaen volgens het in gegeven request hem is toegeleijt vande achtbaere heeren de magistraet den stadt Helmont
de somme van.
LCCII gl.
alnoch aenden voors. Jan Willems
folio 60.
betaelt vant geene hij verschoten ende uijt gegeven heeft volgens sijnne reeckeninge bij quitantie.
III gl. VIII st.
betaelt aen Isaack Peters vander Still vant maecken van eennen reep ten behoeffe vande Hooche eijntsche poort
bij quitantie.
IIII gl.
folio 60 verso.
leeg
folio 61.
betaelinge van renten ende pachten die den H. Geest is geldende ende anderen uijtgave.
den 24 februarij betaelt aen mr. Peter Hawens de somme van 6 gl. tgeenen hem comt van 1 jaer tractement bij
quitantie.
VI gl.
den selven ditto betaelt aende deekens vanden Cathalijn schuts tgeene haer comt bij quitantie.
II gl. V st.
den 4 april betaelt aenden schouttet Becx 2 malderen rogge hem competerende vanden H. Geest daer mede
betaelt het jaer 1649 en 1650 bij quitantie.
I mudde rogge
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folio 61 verso.
den 24 april betaelt aen Wouter Craenenbroeck de somme van 50 gl. sijnde een jaerlijcx rente aen Jenneken
Cornelissen hansmaeckers voorden jaeren 1648 bij quitantie.
L gl.
den 10 maij betaelt aen Merijken Goorts eennen pacht van 21 gl. voorden jaeren 1650 bij quitantie.
XXI gl.
den 21 ditto betaelt aen Peter Sijmons het jaer 1650 de somme van 12 gl. ende 10 st. bij quitantie.
XII gl. X st.
folio 62.
den 29 ditto betaelt aen Maria van Boshuijsen wedu Entteffus eenen pacht van 8 gl. voorden jaere 1649 bij
quitentie.
VIII gl.
den 24 junij betaelt aen Ottho van Es voor een jaer huijs huijr van wegen Jenneken Jacobs van Gent bij quitantie.
V gl.
Denis Angustus betaelt van wegen de wedu van Wouter Vos zal. woonende tot S. Hartogenbos eenen pacht aen
m d van Buel voorden jaeren 1647 bij quitantie.
XX gl.
den 18 ditto betaelt aen Lambert
folio 62 verso.
Janssen Verschout voor een weeff getou voor Peter Peters van Helmont volgens het bijgaende requer
geordonneert tebetaelen bij quitantie.
XXVIII gl.
alnoch betaelt omt voors. getou tot Maeseijck tebrengen II gl. X st.

II gl. X st.

betaelt aen Geeridt Hendrijcx voor een halff jaer huijs huijr van wegen Cathalijn Gijsbers bij quitante.
IIII gl.
den 22 november betaelt aen mr Elsken van meesterloon van twee parsoonen volgens het bij gaende requer met
haer geaccordeert bij quitantie.
XX gl.
folio 63.
de 24 november betaelt aen Margriet vanden Bergh eenne pacht voorden jaeren 1651,10 gl. bij quitantie.
X gl.
den 2 december betaelt aen Volders van wegen de provisoren van st. Catharina gilden binnen s Hartogenbos als
mede is geldende eenen jaerlijcx pacht den H. Geest tot Helmont aende voors. gilden is geldende voor den jare
1649 ende 1650 betaelt bij quitantie.
V gl. V st.
betaelt aen Sijmon Janssen van Doerne voort maecken van eenige doot kisten volgens de reeckeningen bij
quitantie.
VII gl. XVI st.
den 21 ditto betaelt aen Peter
folio 63 verso.
Sijmons eenne pacht voorden jaeren 1651 bij quitantie.

XII gl. X st.

den 27 december betaelt aen mr.Wans de somme 80 gl. op reeckeninge van verloope pachten van wegen den H.
Geest bij quitantie.
LXXX gl.
den 30 ditto betaelt aen Ottho van Esse een halff jaer huijs huijr van wegen Jenneken Jacobs van Gent bij
quitantie.
V gl.
den 8 jannuarij 1652 betaelt aen mr. Jan Jochem Ket ses voor sijn verdiende meesterloon van het kint van
Aelbert Jansen woonende op de hoeve op Bergelen volgens sijne reeckeninge bij quitantie.
XX gl.
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folio 64.
den 20 jannurij betaelt aen Sijmon Ollifiers de somme van 12 gl. 10 st. van wegen eennen armen jongen aen hem
betaelt bij quitantie.
XII gl. X st.
den 21 februarij betaelt aen Peter Hendrijck Lockermans van gehaelde bieren ende wijn die verscheijden armen
menschen ende craemvrouwen gehalt hebben tot sijnen huijsen bij quitantie.
LX IIII gl. XVI st.
den 22 ditto aen Jenneken Jan Anthonis van B van verscheijden verteerden costen ten haren huijsen gedaen soo
vande hoevenaers int leveren vanden bockweijt als mede dat de H. Geest mr. also haere boecken tegens
maelcanderen oversaegen bij quitantie.
XVIII gl.
folio 64 verso.
den 22 februarij aen Cathalijn Paulus ….ehis tot betalinge van huijs huir daer den blinden Jan in woont bij
quitantie
VII gl.
den 27 ditto betaelt aen Jansper Jansen voort maecken ende repareeren van eenige rocken ende kleerkens
volgens de reeckninge bij quitantie.
I gl. XIX st.
betaelt aen Wouter Jacobs van wegen Claes Thijssen die tot
folio 65.
sijnnen huijsen bestelt was van wegen de H. Geest meesters bij quitantie.

LV gl.

den 29 ditto betaelt aen Sijmon Thomas van wegen een hou kint dat aenden voornoemde Sijmon bestelt was bij
quitantie.
XV gl.
den 23 meert betaelt aen Jan vander Berch van wegen sijn moeder voor tgeenen Merij Jan Goossens in haere
sieckte als mede doen haeren man sieck was van gehaelde waeren volgens de neffens gaende reeckeninge bij
quitantie.
XVII gl. XVI st.
den 30 marti 1652 betaelt aenden
folio 65 verso.
heet Pieterson rentmeester vande heerlijcke goederen tgeene den H. Geest aen sijn comtoir schuldich is geldende
aen eenige beniftun volgens sijne bij gaende reeckeninge hiet neffens geproduceert ende bij quitantie in gelden
gegeven.
XXVII gl. IIII st.
in rogge betaelt IIII mudde 9 ½ vat
IIII mud IX ½ vat rog
aenden armen alhier gespint is begonnen den 29 jannuarij 1651 ende eijndende den 29 jannuarij 1652 incluijs
gespint 28 sondaegen ijder sondach 12 vaten rogge comt.
XXVIII mudde rogge
alnoch gespint 24 sondegen ijder sondach XI vaten rogge comt.

XXII mudden rogge

betaelt aen Peter Willems Fijten
folio 66.
backer voort backen vanden voors. 50 mudde rogge ende voort molster gelt volgens sijnne reeckeninge ende bij
quitantie.
LXIII gl. XV st.
glevert aen Huijbert Willem Elsen backer 3 malder rogge ende deselve uijt gedeelt aen Jan Franssen als andere
armen volgens sijnne quitantie.
I mudde VI vadt rogge
betaelt voort back loon van ditto rogge.
I gl. XVI st.
betaelt aen Peter Willem Fijten voor een derdendeel vande somme van 35 gl. 5 st. volgens het in gegeven requer
hier nevens geproduceert bij quitantie.
XI gl. CVI st.
par den rendant voor sijn selve
folio 66 verso.
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als ordinaris voor vijer jaeren.

VIII mudde rogge

alsoo den rendant 8 jaren ruijm gedient heeft als H. Geest mr. is hem noch toegeleijt 3 jaren gerechtigheijt als
boven.
VI mudde
betaelt aende erffgenaemen van Margriet vanden Bergh de somme van 24 gl. voor twee jaeren pachten haer is
competerende van 200 gl. capitael daer mede betaelt het jaer 1652 ende 1653 bij quitantie.
XXIIII gl.
betaelt aen Wouter van Craenenboeck de somme van 40 gl. ende dat op affcortige vande somme van 200 gl. die
den voors. Craenenboeck als rent mr. is competerende wegens dachter stellinge renten aende heerlijcks gront
chijnsen aende taeffelde des Hh Geest der stadt Helmont verschult is.
XL gl.
folio 67.
betaelt aen Peter Sijmons van Straelen de somme van 250 gl. spruijtende van een schepenen obligatie ten laste
taffele des h. Geest der stadt Helmont alnoch betaelt vijer pachten sijnde jaerlijcx XII gl. X st. comt voor de vier
jaren 50 gl. daer mede betaelt de jaren 1653, 1654, 1655 ende 1656 comt saemen ter somme van drij hondert gl.
volgens de quitantie hier nevens geproduceert dus hier.
III gl.
betaelt aen Goort Gijsbert 2 mudde rogge tgeenen hem is competerende van 1 jaer adminie stratie van sijnen
bedieninge als H. Geest meester des voors. taeffels.
II mudde rogge
folio 67 verso.
D. Corstius predicant deser stadt Helmondt compt jaerlijcx gelijck de pastooren voor dese genooten 1 mudde
rogge ende compt voorde anno 1649, 1650 en 1651 t’ saemen 3 mudde.
III mudde
jonkr. Gerwen compt mede als schoutet vant overstaen der reeckeninge van Verbaerschot dese sijnde gelijck 3
jaren 18 vaten rogge dico.
I mudde
folio 68.
volcht hier naer dat de voors. provisoren gedistribueert hebben aen den armen in gelden rogge bockweijt boter
etc.
Jan Wouters
in gelden
VIII gl. XII st.
in bockweijt
II vaten
in boter
II pont
Jan Aerts van Lierop
in gelden
in bockweijt
in boter

XVII gl.
II vaten
II pont

Jan Martens den hoeijmaecker
in gelden
in bockweijt
in boter

XXVI gl. X st.
II vadt
II pont

Jen Heijen
in gelden
in bockweijt
in boter

XXVI gl.
II vat
II pont

Aert Jan Purters
in gelden
in rogge
in bockweijt
in boter

XXVI gl.
III vadt
II vadt
II pont

Cathalijn Anthonis
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in gelden
in bockweijt
in boter

XXVI gl.
II vadt
II pont

folio 68 verso.
Lijs Marten de hoemaecker
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

haer dochter
in gelden
in bock weijt
in boter

XV gl. XV st.
II vaten
II pont

Andries Geven
in gelden
in bockweijt

XV gl. XIX st.
II vadt

Jan Handricx Swaegers
in gelden
in rogge
in bockweijt
in boter

XVI gl. III st.
I vadt
II vadt
II pont

Handrick Jaspers
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

Cathalijn Gijsberts
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

Hanrisken Aert hansmecker
in gelden
in bockweijt
in boter

XXVII gl.
II vadt
II pont

folio 69.
den Ketelaers
in gelden
in bockweijt
in boter

XIII gl. XV st. III
II vadt
II pont

Merijken Laserus
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XIII st.
II vadt
II pont

Paulus Moennen
in gelden
in bockweijt
in boter

XVI gl. XII st.
II vadt
II pont

Willem Joosten
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont
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Lambert Willems
in gelden
in bockweijt
in boter

XVI gl. XIIII st.
II vadt
II pont

Gabriel Hendricx
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XVI st.
II vadt
II pont

Eijken Baten
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XVIII st.
II vadt
II pont

folio 69 verso.
Theunis Peters
in gelden
in bockweijt
in boter

XVI gl. X st.
II vadt
II pont

Willem Aert den boer
in gelden
in rogge
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
III vadt
II vadt
II pont

Bartel Hendricx
in gelden
in rogge
in bockweijt
in boter

XV gl. XIX st.
II vadt
II vadt
II pont

Leen Hendrick Stouwen
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

Griet Peter de smet
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XIX st.
II vadt
II pont

folio 70.
Aert Willem Loijen
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XVIII st.
II vadt
II pont

Jan Willems Spaenjaerts
in gelden
in rogge
in bockweijt
in boter

XVI gl. XIX st.
III vadt
II vadt
II pont

Hanrisken Claesen
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont
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Enneken Claesen
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

Cornelis van Nennen
in gelden
in bockweijt
in boter

CVII gl. VI st.
II vadt
II pont

Cathalijn Peter de smet
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

folio 70 verso.
Peter den Horres
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

Maerten Wouters
in gelden

XVI gl. XVI st.

Jan Aelberts
in gelden
in bockweijt
in boter

XIII gl.
II vadt
II pont

Enneken Gelkens
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. XV st.
II vadt
II pont

Jen Joosten Jan Peters
in gelden
in bockweijt
in boter

XVI gl. X st.
II vadt
II pont

Marcelis hoemaecker
in gelden

XV gl.

Cathalijn France Becx
in gelden
in bockwijt

IX gl. IX st.
II vadt

Maerten Jelissen
in gelden
in bockweijt
in boter

IX gl. XV st.
II vadt
II pont

folio 71.
Jan Marcelissen
in gelden
in bockweijt
in boter

XV gl. IIII st.
II vadt
II pont

Grintgen Cralen
in gelden

XIII gl. VII st.
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in bockweijt
in boter

II vadt
II pont

Willem Thijssen
in gelden
in rogge
in bockweijt
in boter

X gl. XVI st.
III vadt
II vadt
II pont

Peter Hendricx
in gelden

VIII gl. V st.

den soon van Medt Geeridt Jelis
in gelden

I gl. V st.

Peter Huijberts
in gelden
in rogge
in bockweijt

I gl. V st.
IIII vadt
II vadt

Jan Gorsten
in rogge
in bockweijt

III vadt
II vadt

Maeijken Adriaens
in rogge
in bockweijt

III vadt
II vadt

folio 71 verso.
Jan Stercken
in rogge
in bockweijt

IIII vat
II vadt

Wouter Janssen
in rogge
in bockweijt

III vadt.
II vadt

Emken Hendricx
in rogge

III vadt

Paulws Flipsen
in rogge

V vadt

Judich Segers
in rogge

II vadt

Willem Adriaens
in rogge

III vadt

Jillis Selten
in rogge

II vadt

den ouden Spaenjaert
in rogge

IIII vadt

aen Ruth Jan Rutten in diverse maele gelevert tot onderhout van Flips den speelman
in rogge

XII vaten

Jan Somerdijck
in rogge

V vaten
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Marijken Maertens
in rogge

XIII vaten

folio 72.
Jan Branten in rogge

II vat

Isaack Peters
in rogge

IIII vadt

Jenneken Teerhaen gelevert voor het toesien ende opsicht hebbende van Jen Joosten in haer sieckte
in rogge gedaen
VI vadt
Peter Janssen Geven in rogge

IIII vadt

Jan Janssen Gilles vrouw in rogge

III vadt

uijt gave tot onderhout van verscheijde parsonen
3 februarij 1651
aen Aelbert Cornelis gegeven

XII st. VIII

aen eenen passant gegeven

VI st.

folio 72 verso.
aen Marcelis Hendricx gegeven

II gl. X st.

aen Frans Porters gegeven

IIII st.

Jan Tijssen gegeven

VI st.

betaelt aen Peter Huijberts voor een kare clodt

I gl. XII st.

Cathalijn France gegeven

VI st.

3 meert
Frans Porters gegeven

VI st.

aen Maeijken Janssen gegeven om turff tecoopen

I gl. X st.

aen Steven de With gegeven voor een maet servies voor Dries Geven

III gl. X st.

nogh voot twee maende servies
folio 73.
aen Cornelis Abrams gegeven

V st.

Peter Hendricx gegeven

VI st.

aen Peter Hendricx alnoch

VI st.

Anneken Janssen gegeven

X st.

aen Jorris Jock gegeven

VI st.

Peter Huijberts gegeven

VIII st.

aen Bartel Hendricx keert den hont

I gl. IIII st.

Bartel Hendricx gegeven

IIII st.
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betaelt voor twee paer hosen voor de kinderen van Horren

I gl. XVI st.

folio 73 verso.
aen Cornelis van Nuennen gegeven

XII st. VII

Jan Willems gegeven

XII st.

aen Maeijken Jans gegeven voor torff

I gl. X st.

aen Peter Hendricx om tuerff tecoopen

I gl. XIII st.

Cornelis Jansen voor een kar clodt

I gl. VII st.

aen Jan Peters gegeven

VI st.

Jan Stercken gegeven

X st.

aen Peter Huijberts gegeven

I gl. IIII st.

aende vrou van Peter Hendricx gegeven

XV st.

folio 74.
betaelt voor een paer schoennen ende een paer hosen voor het meijsken dat bij Peerken Huijberts agter de meij
woont gecocht en betaelt
I gl. VII st.
noch voor tselve meijsken laeten maecken twee hemden betaelt.
II gl. X st.
aen Willem Janssen gegeven.

XII st. VIII..

Griettken Papen gegeven.

VI st.

aen Jan Stercken gegeven.

X st.

aen eenen passant gegeven.

XII st.

Cathalijn France.

VI st.

Anneken Hendricx gegeven
folio 74 verso.
eersten april
Mariken Janssen gegeven

VI st.

Aert Jan Porters gegeven

VI st.

betaelt aen twee arbeijders om eennen bom aff tehacken op Groetel

III gl.

Peter Handricx gegeven om broot

X st.

Jan Peter Fijten gegeven

VI st.

betaelt voor een paer schoenen voor den jongen die bij Jan Dirckx Brussens woont

XIII st.

betaelt voor een hemt voor Lijsken Spidts

I gl. X st.

noch in gelden gegeven

X st.

folio 75.
betaelt een paer hosen voor eenen armen man

I gl. I st.
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aen Jenneken Jansen gegeven

6 st.

betaelt voor een hemt voor den soon van Hesken Alberts

I gl. X st.

Jan Peters gegeven

X st.

Marcelis Handricx gegeven

II gl. X st.

aen Paulus Moinen gegeven voor een paer hosen

I gl. V st.

Peter Hendricx gegeven

VI st.

Maeijken Jans uijt den hogen voet gegeven

X st.

folio 75 verso.
Peter Handricx gegeven

VI st.

Goort Janssen gegeven

XV st.

Jenneken Jacobs van Gent gegeven

XII st.

Goort Hendricx gegeven

X st.

aen Arien Aerts gegeven

VI st.

betaelt voor een voor vel voorden jongen die bij Willem Verberschot woont

IX st.

Anne Portiers gegeven

V st.

Grietgen Papen gegeven

VI st.

aen Maeijken Jans met den hogen voet

X st.

Peter Hendricx gegeven

VI st.

Jan Branten gegeven

XII st. VIII

folio 76.
primo meij
Anne Janssen gegeven

VI st.

Peter Hendricx gegeven

VI st.

aen Jan Peters gegeven

VI st.

aen eenen passant gegeven

VI st.

Peter Huijberts gegeven

I gl. V st.

aen Jan den Cuijper gegeven door last van D Costius een spaense mat

II gl. VIII st.

Lijs Maerten de hoemaecker gegeven

VIII st.

Catelijn France Becx gegeven

VI st.

Jan Branten gegeven

I gl.

Peter Hendricx gegeven

VI st.

Aert Porters gegeven

VI st.
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folio 76 verso.
Jan Marcelis gegeven

X st.

aen Jenneken Joosten gegeven

VI st.

aen Willem Aerts gegeven dat hij voor mijn hadde wesen maennen ende mede door grooten noot
II gl. X st.
Cathalijn Frans Becx gegeven

VI st.

aen Jan den Cuijper gegeven door sijn sieckte

XII st.

aen Bartel Hendricx gegeven door de groote sieckte van sijn vrouw

II gl. XI st. .VIII

Jenneken Jan Waijers gegeven

I gl. XI st. VIII

Peter Hendricx gegeven

VI st.

aen Cathalijn Gijsberts gegeven om naer Haerlem te reijsen om haer te laeten cureeren gegeven
II gl. X st.
noch voor desen betaelt voor een mieuw hemt

II gl.

folio 77.
betaelt een paer schoenen voor een armen jongen

I gl. IIII st.

aen Hendrick Peters gegeven

VI st.

Theunisken Portiers in haer sieckt bedde gegeven

XV st.

aen Peter Jansen gegeven voor een broot

X st.

betaelt aen jan Aelberts voor maecken van een broeck
ende noch drije hemdens gemaeckt betaelt

VII st.
IIII gl.

Jan Gijsens soon van macheren gegeven

XII st. VIII

inde maent junij
aen Paulus Flipsen gegeven

XVI st.

Maeijken Janssen gegeven

X st.

aen Adriaen Aerts gegeven door
folio 77 verso.
grooten noot sittende met met vijff kinderen

II gl. X st.

aen Jan Branten door sijn groote kranckheijt gegeven

I gl. XI st. VIII

Peter Hendricx gegeven

V st.

aen Coen den schoellapper gegeven voor het meijsken dat bij Willem Verberschot woont
VI st.
betaelt een paer hosen voor Bastiaen Hendricx

XIX st.

aen eenen passant gegeven

XII st.

Peter Hendricx gegeven

VIII st
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inde maent julij
Aelbert Nelles gegeven
folio 78.
aen Peerken gegeven voor het kint dat bij haer woont

VI st.

Anneken Janssen gegeven

VI st.

Jan Branten gegeven

I gl. XI VIII

Jan Huijberts gegeven

XVI st.

Cornelis Jansen gegeven

VI st.

Peter Huijberts gegeven

X st.

aen Jan Janssen gegeven

VI st.

Anneken Thomas gegeven

I gl. XI st. VIII

aen eene passant gegeven

XII VIII

Paulus Strijpsen

XV st.

Maeijken Adriaens gegeven

X st.

folio 78 verso.
inde maent augustus
Marcelis Hendricx gegeven

II gl. X st.

Maeijken Janssen gegeven

XII st.

Peter Hendricx gegeven

VI st.

aen eenen armen mensch gegeven

VI st.

Jan Joosten gegeven

VIIII st.

maent september
aen eenen passant gegeven

X st.

Jen Joosten gegeven

VI st.

betaelt voor een richlijff voort meijsken dat bij Peerken woont

I gl. IIII st.

betaelt aen Roeloff Hendricx om eenen excutriaelen brijeff inden Haege tebecomen om deschulden vanden H.
Geest intemaenen
VI gl. VI st.
folio 79.
aen Peter Hendricx gegeven

X st.

Hendrick Kuijpen Stercken gegeven

VIII st.

aenden jongen die bij Sijmon Olijvier woont gecocht een paer blocken
noch aen de suster een paer socken

IIII st.
IIII st.

betaelt een paer blocken en socken voor den jongen die bij Brussens woont
met een paer hosen

VIII st.
XIII st.
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de maent october
aen Maeijken Adriaens gegeven

VI st.

Jan Hendricx gegeven

VI st.

Peter Hendricx

VI st.

Maeijken Janssen gegeven

XII st. VIII

betaelt voort maecken van eenen
folio 79 verso.
hemtrock ende een paer hosen versoelt voor den jongen die bij Sijmon Oliviers woont betaelt.
XIII st.
betaelt voor een paer blocken ende socken voor twee armen menschen

XI st.

aen Mariken Laserus in haere sieckte gegeven

I gl. V st.

betaelt voor een saeijne voorschot voor meijsken dat bij Willem Verberschot woont

I gl. VII st.

de maent november
Jen Joosten in haer sieckte gegeven

I gl.

Bastiaen Hendricx gegeven

VI st.

Mariken Laserus in haer sieckte

XVI st.

Cornelis Leenders Olijknop gegeven

XVII st.

folio 80.
betaelt aen mr. Peter Haevens voor copieren vanden register vanden H. Geest als voor pampier ende het boeck te
binden ende het selve gelevert aen Goort Gijsberts
IIII gl. X st.
aen Maeijken Janssen gegeven

VI st.

betaelt een paer blocken voor den jongen die bij Verberschot woont

IIII st.

Cornelis van Nuenen gegeven

VI st.

aen Prins van Dort gegeven

X st.

aen met Geeridts Jellis voor schoens betaelt

I gl. V st.

Thenis Peters in sijn sieckte

I gl.

Isaack Peters gegeven

XII st. VIII

folio 80 verso.
Merijken Laerens gegeven

XII st.

Jan Jansen inde sieckte

I gl. IIII st.

aen een armen man gegeven

VI st.

inde maent desember
Prins van Dort gegeven

VI st.

Jan Joost Tielen vrouw in haere sieckte gegeven

XIIII st.
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betaelt voor linden om twee hemdens te maecken voor de jongen die bij Verberschodt woont
II gl. XIIII st.
voor naeijen van ditto hemdens
VIII st.
Jan Stexcken soon gegeven

VI st.

aen Joost Everts vrouw voor een broot

XIII st.

Jenneken Janssen gegeven

VI st.

folio 81.
aen Jenneken Jacobs gegeven

V st.

Cornelis Geeridts Olijcnop gegeven

II gl. X st.

betaelt aen diversche vorsters van verscheijden dorpen om dat se hadde gepubliceert ofte aff geroepen dat de
geenen die schuldich waeren aenden H. Geest dat se soude comen betalen
XII st.
voor de brijeven te bestellen
II st.
den vorster alhier betaelt

II st.

Eijken Willems gegeven

VI st.

Aelbert Nelles gegeven

VI st.

Jan Peters gegeven

IIII st.

Cornelis Jacobs gegeven

V st.

folio 81 verso.
aen eenen armen man die in seer grooten noot en gebreck was gegeven

I gl. IIII st.

Jan Brants gegeven

XII st.

betael aen mr. Jan Steenwijck voor tmaecken van een kleet voor den jongen die bij Sijmon woont.
I gl. V st.
Mariken Willems gegeven

XII st.

aen eenen passant gegeven

X st.

Aert Jan Porters in sijn sieckte gegeven

X st.

Bastiaen Hendricx gegeven

VI st.

Marijken Jansen gegeven

VI st.

Peter Hendricx gegeven

VI st.

folio 82.
Anneken Jans gegeven

VI st.

Willem Janssen gegeven

VI st.

Jan Marcelis gegeven

III st.

Isaack Peters gegeven

XV st.

aen een armen vrouw gegeven

I gl. V st.
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Paulus Phlipsen vrou gegeven in haere sieckte

XVIII st.

Eijken Willems gegeven

VI st.

Paulus Jansen gegeven

VI st.

Hendrijck Stercken gegeven

XII st.

aen een arme huijsgesin gegeven

I gl. X st.

Jan Jansen gegeven

VI st.

folio 82 verso.
aen Isaack Peters gegeven

I gl. V st.

aen Peter Reijnders dochter gegeven

XII st.

Jan Jansen Tielen in sijne sieckte

XII st.

aenden secretaris Mathens Roeffs betaelt voor tmaecken van een extract uijtten proticollen van wegen Catelijn
Kekels
XVIII st.
aen Cornelis van Nuenen gegeven

X st.

Eijcken Willems gegeven

VI st.

Prins van Dort betaelt

VI st.

Jenneken Joosten

VI st.

Cathelijn Gijsberts

VI st.

Isaack Peters gegeven

XII st.

folio 83.
aen Cornelis Geeridts gegeven

X st.

Adriaen Aerts in sijnen grooten noot gegeven

I gl. V st.

aen een armen man gegeven

XII st.

Bartel Hendricx gegeven

VI st.

Hendrick Stercken gegeven

VI st.

aen IJken Baten in haere sieckte

XVIII st.

Jan Jansen Tielen huijsvrou gegeven

VI st.

Jen Joosten gegeven

VI st.

Peter Hendricx gegeven

X st.

Jan Huijberts gegeven

VI st.

Anneken Jans gegeven

VI st.

folio 83 verso.
aen Merij Joosten reijs gelt gegeven dat haeren man buijten de stadt was gaen arbeijden
I gl. V st.
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aen Jen Joosten in haere sieckte

XII st.

Grietgen Papen gegeven

XII st.

aen een armen vrouw gegeven van Backel die hare van Helmont was

XII st.

aenden soon van Willem den glaesemaker gegeven alsoo hij in grooten noot was in presentie van de secretaris
II gl. X st.
Willem Becx huijsvrou gegeven

VI st.

Maeijken Jans gegeven

X st.

Cathalijn France gegeven

VI st.

Cornelis Jansen gegeven

VI st.

folio 84.
aen eene passant gegeven

XII st.

Lijs Martens gegeven

VI st.

Willem den glasemaecker vrou in haere groote sieckte

I gl. VI st.

aen Cathalijn Franse voor reijs gelt

I gl. V st.

Prins Jansen gegeven

VIII st.

Jan Stercken vrouw gegeven

VII st.

Adriaen Aerts gegeven

XII st.

Cornelis Abrahams gegeven

VI st.

aen eenen armen man gegeven

VI st.

Jan Jansen gegeven 4 st.

VI st.

betaelt een kaers turff voor Jenneken Joosten

XV st.

folio 84 verso.
betaelt aen Peter Geven dat hij was maenen vanden H. Geest swegen

I gl.

Paulus Flipsen gegeven

XII st. III

aen Jenneken Joosten gegeven

VI st.

betaelt aen Jasper voor naeijen van eenige cleederen

I gl. XIX st.

betaelt tgeene verteert was doen sij het cooren hebben gehaelt van het goet ter Eijnden
I gl. VII st.
folio 85.
betaelt aen linden tgeennen den rendant aen diversche armen mensche hebben uijt gedeelt daer het seer van
noode was ende tselve linde ontfangen op reeckeninge van eenen pacht van 19 vaten rogge sijnde XXII ellen tot
XIII st. ijder el dewelk den rendant in sijnen ontfanck heeft in gebraegt.
XIII gl. VI st.
betaelt aende schout tot Baeckel van wegen het hout staende op de gemeente om de poort aert te lichten volgens
dese bijgaende twee quitantie.
X gl. XVII st.
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den rendant heeft tot Someren Aesten ende Lierop geweest om te maenen die geene aenden H. Geest noch ten
achteren waere ende aldaer geweest twee daegen verteert.
II gl. X st.
folio 85 verso.
aen Vorster tot Someren betaelt om diversche parsoone te in sinnueren ende aen hem betaelt eenen halven
ducaton
I gl. II st. VIII d
betaelt aen Gillis Ottho weert inde drije Sterre de somme van 3 gl. 10 st. tgeene der verteert is alsdoen dheer
Peter Meus de penninge schoot voor de vrouwe van Cortenbach tgeene de H. Geest der stadt Helmont was
competerende dus hier.
III gl. X st.
alnoch betaelt aen eenen armen jongen 6 st.

VI st.

betaelt aen Jan Becx als diaken vande kercke gegeven door last vanden
folio 86.
kercken raedt om over te senden voor verjaechde ende armen waldeense in Vranckrijck de somme van
twaelff gl.
XII gl.
alnoch gegeven aen Jan Sijmons 10 st.

X st.

aen Heijlken Hermans gegeven voor Willem van Gelden als sijnde in armoede eene gl. 5 st.
I gl. V st.
noch in diversch reijse aen verscheijdens persoonen betaelt daer het seer van noijde was vijer gl. thien st.
IIII gl. X st.
voor stellen ende schrijven deser reeckeninge stellen den rendant
folio 86 verso.
de somme van 18 gl. als ordinaris

18 gl.

betaelt aenden seret. over vacatie vant cureeren deser reeckeninge ende de appostelen deser reele somme van
6-0-0 als ordinaris
geduijrende het hooren ende sluijten deser reeckeninge is bijden heeren auditeuren betaelt den somme van
XXVIII st.
sr. sommarium bedraecht den geheelen uijtgaven deser reeckeningh in gelde ter somme van 2449 gl. 2 st. 3 oirt
ende den ontfanck

folio 87.
hier voor fol. 55 verso gebracht bedraecht 2634 gl. 9 st. 2 oirt
sulcx meer ontfange dan uijtgegeven ende den rendant schulich blijft in gelde alsoo de somme van 185 gl. 6 st. 3
oirt
den uijtgeeff in rogge beloopt ter concurentie van 84 mudde 9 vaten 2 cop
den ontfanck in rogge hier voor fol. 55 verso bedraecht 73 mudde 11 vate 3 coppen
sulcx meer uijtgegeven is rogge dan ontfange ende … den rendant schuldich blijft 10 mudde 9 vaten 3 cop
folio 87 verso.
den uijtgeeff in boeckweijt bedraecht 9 mudde 5 vat
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ende den ontfanck fol. 55 gebracht bedraecht 9 mudde
sulcx meer uijtgegeven dan ontfange 5 vat boeckweijt
den ontfanck in boter fol. 55 verso gebracht is 80 pont
ende den uijtgeeff bedraecht mede 80 pont ergo nichel
aldus gedaen gereeckent gesloten geratificeert ende gepasseert ten overstaen vanden heeren auditeuren desen
ondeerth. hebbende opte 1 en 2 mert 1660
Corn. Costeruis pastor tot Helmont
Milling van Gerwen
Jan vanden Grooten Acker
Aelbert de Valckenaer
Johan …. 1660
folio 88.
alsoo Peter Jansse rendant in dese te cort compt in gelde off schuldich blijft 185 gl. 6 st. 3 oirt ende bevonden
wort dat hij te boven compt in rogge 10 mudden 9 vadt 3 cop ende in boeckweijt5 vaten welcke voors. cooren
en boeckweijt affgetrocken t vat rogge gereckent tegens eene gl. ende den boeckweijt tegens 14 st. t vadt
twelcke compt te bedraegen 129 gl. 15 st. blijft den rendant aenden H. Geest deser stadt schuldich de somme van
52 gl.
1 st. 3 oirt aldus gedaen ende vereffent ten draege ende jare alsboven.
de heeren auditeuren ord. Peter Janssen de bovengest. 52 gl. 1 st. 3 oirt totten op affcortingen van t’gene hem bij
slooten van sijne reeckeninge van H. Geest is competerende actum
Crn. Costius pastor tot Helmont
Milling van Gerwen
Jan vanden Grooten Acker
Aelbert de Valckenaer
Johan Hoogen
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