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Bewerking door Theo Meulendijks
Tekst loopt vaak door op volgende folio.
Toegangnummer 15448, inventaris nummer 4496.
1656 januari 28 1657 januari 28.
folio 1.
reeckeninge bewijs en reliqua voor Jan Willems vanden Grootenacker, Peter Jansen ende Goort Gijsberts
provisoiren, respective der taefelen vanden H. Geest alhier tot Helmondt van alle hunnen ontfanck ende
uijtgeven de welcke sij gehadt moogen hebben den tijt van een jaer waer van den voors. Jan Willems allen den
ontfanck ende uijtgeven heeft gehadt ende gedaen beginnende vanden 28 januarij 1656 totten 28 januarij 16567
ontfanck …. van rogh pachten ende daer
folio 1 verso.
naer van gelt renthen.
Goort Daems gelt jairlijcx 8 vaeten rogge erfspachts, lest betaelt 1656 ende bijden remdant niet ontfangen ergo
nihil.
het convent van Bijnderen gelt jaerlijcx 19 vaten rogge ende is lest betaelt aen voorige H. Geest meesters 1653
ende bijden rendant ontfangen voor 1654 en 1655.
III mud II vat
Gerrard Jan Klaessen van Rooij gelt jaerlijcx 5 vaten rogge reductie ende den rendant ontfangen 1651 en 1652
beloopt.
III gl. XVI st.
folio 2.
Willem Aert Willems ende Hendrick van Luijtelaer gelden jaerlijcx 2 mudden rogge reductie, lest betaelt aen
Jacob Verbeecq 1655 ende bijden rendant ontfangen van Willem Aert Willems voor anno 1656 ende 1657 9 gl.
ende van Luijtelaer voor een jaer anno 1656, 4 gl. 10 st. beloopt.
XIIII gl. X st.
mr. Jacob Bex nu de wed. Jonkr. Verstegen gelt jaerlijcx 8 vadt rogge reductie lest betaelt aen Verbeecq 1652
ende bijden rendant ontfangen 1657 becompt.
III gl.
folio 2 verso.
den H. Geest van Bosch gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie ende lest betaelt 1655 bijden rendant niet ontfangen
ergo nihil.
Frans van Merevoirt nu Marten Stevens ende Maes Hendrick Dielis gelden jaerlijcx een mud rogge inde sack
ende lest betaelt bij Marten Stevens 1649 doen over 6 cop ende bijde rendant ontfangen 34 vat rogge waer mede
betaelt 1650, 1651, 1652 ende 1653 rest 2 cop rogge.
ende Maes Hendrick Dilis gelt jaerlijcx int voors. mud 3 vaten, lest betaelt 1652 ende den rendant ontfangen
voor anno 1653
folio 3.
2 gl. 8 st. compt
in gelt

II mud 10 vat
II gl. VIII st.

Adriaen Bernarts huijsvrouwe gelt jaerlijcx 7 vaten reductie is lest betaelt 1635 ende bijden rendant ontfangen
anno 1636, 1637, 1638, 1639 ende 1640 t’ vadt tegens 7 ½ st. gereduceert ende op reecken noch 7 ½ st. becompt
alsoo.
XIIIgl. X st.
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Gijsbert Aerts gelt jaer 1 mud roggen reductie ende lest betaelt 1649 ende bijden rendant ontfangen voor anno
1650 ende 1651 de somme van.
IX gl.
Adriaen Lucas van Gassel
folio 3 verso.
gelt jaerlijcx 6 vadt rogge reductie lest betaelt 1656 bijden rendant niet ontfangen.
Philips Goorts gelt jaer 6 vadt rogge reductie lest betaelt anno 1648 bijden rendant niet ontfangen.
Peter Anthonis Melis tot Deurssen gelt jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt 1655 bijden rendant niet
ontfangen.
Huijbert Adams nu Peter
folio 4.
Theunighs gelt jaerlijcx 6 vaten reductie, lest betaelt 1655 ende beden rendant ontfangen 1656 becompt.
II gl. V st.
de pastorije van Helmondt gelt jaerlijcx anderhalf vadt rogge, lest betaelt 1627 bijden rendant niet ontfangen
Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 bijden rendant niet ontfangen.
Luijtgen wed. Jan Goorts van
folio 4 verso.
Beth gelt jaerlijcx 1 vadt rogge inde sack lest betaelt 1655 ende bijden rendant ontfangen voor anno 1656.
XV st.
de selve wed. Jan Goorts gelt jaerlijcx noch 6 vadt rogge inde sack, lest betaelt 1655 ende bijden rendant
ontfangen voor de anno 1656.
IIII gl. X st.
Catalijn dochter Thomas vanden Berch gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie lest betaelt 1653 bijden rendant
ontfangen anno 1654 bocompt.
VI gl. X st.
Michiel van Mispelen gelt.
folio 5.
jaerlijcx 1 mud rogge ende lest betaelt 1651 bijden rendant ontfangen 18 gl. voorde jaren 1652 ende 1653 dus.
XIII gl.
de wed. Johan vanden Berch gelt jaerlijcx 4 vadt rogge te betaelen met XV st. t vadt lest betaelt 1653 ende bijden
rendant ontfangen anno 1654 compt.
III gl.
Berbel dochter Willem Anthonij Willems ende de wed. Guiliam Fabrij gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie
uijte … , lest betaelt 1656 bij Isabelle van Geffen ende bij Berbel, lest betaelt 1653 ende bijden rendant
ontfangen van Berbel voors. 3 jaren 1654, 1655 ende 1656 becompt voor haer gelt.
III gl. VII st.
folio 5 verso.
de weduwe Peter vanden Berg gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 bijden rendant niet
ontfangen.
Jan Hendrick Sanders gelt jaerlijcx 6 vaten rogge te betaelen met XV st. t vadt, lest betaelt 1657 ende bijden
rendant ontfangen 1655 compt.
IIII gl. X st.
Wouter van Craenenbroeck gelt jaerlijcx 6 vaten rogge wordt betaelt met 10 st. t’ vadt, lest betaelt 1656 bijden
rendant niet ontfangen.
Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1656
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folio 6.
bijden rendant niet ontfangen.
Philips Janssen gelt jaerlijcx uijt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 ende bijden rendant
ontfangen voorde anno 1655.
II gl. V st.
Willem Jan Schoonen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 bijden rendant niet ontfangen
Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 bijden rendant niet ontfangen.
den ed. heere van Helmondt gelt jaerlijcx 4 mudde rogge in sack, lest betaelt
folio 6 verso.
1651 bijden rendant ontfangen 2 jaren anno 1654 ende1655 daer voor 8 mudde dico.

VIII mudde rogge

erffgenaemen Aelbert Apen ende Jacob Goort Bex gelden jaerlijcx 1 vadt erwetten, lest betaelt 1645.
daer op bijden rendant ontfangen voorde helft van voors. erffgenaemen 11 jaren waer mede betaelt voor haer
helft 1656 compt.
VI gl.
folio 7.
9 vaten ende 3 cop rogge erffel. lest betaelt 1652 ende bijden rendant ontfangen 8 gl. 4 st. waer mede betaelt
1654 rest daer aen 18 st. dico.
VIII gl. IIII st.
Hendrik Cornelis gelt jaerlijcx 9 vaten ende 3 cop rogge, lest betaelt 1652 ende op 1653, 2 gl. ende bijden
rendant ontfangen op reeckening.
IX gl.
Jan Boogaert gelt jaerlijcx 12 vadt rogge inde sack, lest betaelt 1635 ende opt jaer 1636 5 gl. bij dese rendant niet
ontfangen.
de erffgenaemen Maria Fabrij
folio 7 verso.
nu den tinnegieter ende Wijnant Paulussen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt bijden tinnegieter voor sijn
helft 1650 bijden rendant voorde anno 1651, 1652, 1653 ende 1654 ontfangen.
VI gl.
ende Wijnant Paulussen, lest betaelt 1652 daer van niet ontfangen.
Jan Verhoeven van Mierloo gelt jaerlijcx 1 mudde roggen inde sack, lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen
voorde jaren 1655 ende 1656.
XII gl.
Hendrick Goorts van Duppen gelt jaerlijcx 1 malder rogge erffel. lest betaelt 1638 bijden rendant niet ontfangen
ergo nihil.
folio 8.
volgen de gelt renthen.
Goorts Daemen gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1656 bijden rendant niet ontfangen.
Aert Clompers gelt jaerlijcx 1 oirt 1 st. lest betaelt 1642 bijden rendant niet ontfangen.
de wed. mr. Sijmon van Lommel gelt jaerlijcx 6 gl. 5 st. lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voorde ende
1655.
VI gl. V st.
Jan Willems van Dinter
kantl: ontfange van Hendrick Martens Gores borge mester van Helmont de somme van 57 gl. waermede betalt in
het jaer sestich den 14 december 1550.
Maria Hoeivellmans weduwe van Kelst
folio 8 verso.
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jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1651 bijden rendant ontfange 4 jaren pachts anno 1652, 1653, 1654 ende 1655
mitsgaders de capitaere penningh wesende 100 gl. naer dit den rendant wetter waren op geseijt compt t’ saemen.
CXXIIII gl.
de weduwe Aert van Hoef gelt jaerlijcx 1 oude swerten en 2 plecken, lest betaelt 1643 daer van niet ontfangen.
Roeloff Hendrick Jacobs gelt jaerlijcx 1 maeger blanck, lest betaelt 1623 bijden rendant niet ontfangen.
den selven Roeloff gelt noch
folio 9.
jaerlijcx 15 st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1625 rest hiet aen V st. 3 oirt bijden rendant niet ontfangen.
Anthonis Jan Sleutiens gelt jaerlijcx 7 st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1649 bijden rendant ontfangen 1650, 1651, 1652,
1653 ende 1654 compt.
I gl. XIX st.
den ed. heere van Helmondt gelt jaerlijcx 1 maegere blanck, lest betaelt 1630 daer van niet ontfangen.
Peter Goossens nu Jan Gilles van Hees gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1655 waer op rest eene st. niet ontfangen.
folio 9 verso.
Margriet van den Berch gelt jaerlijcx 2 st. 3 oirt, lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen.
Lambert Hendricx van Goch gelt jaerlijcx 2 st. en een ½ oirt, lest betaelt 1634 daer van niet ontfangen.
Marten Stevens gelt jaerlijcx 11 st. 2 oirt, lest betaelt 1650 daer van niet ontfangen.
Hendricx Aerts van Crooij gelt jaerlijcx 2 ½ oirt, lest betaelt 1639 daer van niet ontfangen.
Jan Beck gelt jaerlijcx 7 st. ende
folio 10.
2 ½ oirt, lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voorde jaren 1655 ende 1656.

XV st.

Jan vanden Broeck alias Gapert gelt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1641 daer van niet ontfangen.
Goort Adams gelt jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1637 daer van niet ontfangen.
Peter Anthonij Nelis gelt jaerlijcx 3 ½ oirt lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
Rijnder Timmermans nu Hendriesken Lamberts gelt jaerlijcx 3 ½ oirt, lest betaelt
folio 9 verso.
leeg.
folio 10.
ende bijden rendant ontfangen tot 1656 incluijs de somme.

I gl. XIII st.

Peter Arijens den Boer gelt jaerlijcx 2 ½ oirt 1 st. lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
Philips Clumpers gelt jaerlijcx 2 ½ oirt, lest betaelt 1633 daer van niet ontfangen.
Jan van Diepenbeeck ende Jacob Arijen Wullens gelt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1632 daer voor niet
ontfangen.
Luijtgen wed. Jan Goorts van Beth gelt jaerlijcx 2
folio 10 verso.
hoenderen, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
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Jan Aerts gelt jaerlijcx 2 plecken ende 3 ½ pleck, lest betaelt 1638 daer van niet ontfangen.
den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx 1 st. 2 ½ pleck, lest betaelt 1619 daer van niet ontfangen 34 pachten
waer mede betaelt 1653.
I gl. XVIII st.
Willem Jansse van Hausdonck gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1653 bijden rendant ontfangen 1654 de somme.
VI gl.
Jan vander Mere gelt jaerlijcx 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1636 bijden rendant ontfangen.
folio 11.
4 jaren anno 1637, 1638, 1638,1639 ende 1640 becompt.

II gl.

Catalijn wed. Cornelis Goben gelt jaerlijcx 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1654 daer aen rest 2 oirt bijden rendant niet
ontfangen.
Jan Jordaens de Smith ende Anthoni van Sprangh gelden jaerlijcx 1 st. 1 duijt, lest betaelt 1655 daer van niet
ontfangen.
Bartolomeus Jansse van Geldrop gelt jaerlijcx 2 gl. lest betaelt 1651 daer van bijden rendant ontfangen 1652,
1653 ende 1654 compt.
VI gl.
de erffgenaemen Willem Gijsen gelden jaerlijcx 1 st. 1 duijt, lest betaelt 1599 niet ontfangen.
folio 11 verso.
Hendrick Goorts van Duppen gelt jaerlijcx 1 gl. 1 st. lest betaelt 1638 daer van niet ontfangen.
Peter Janssen van Genuchten gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1654 daer van ontfangen voorden jare 1655.
II gl. X st.
Peter Willems Vetten gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1627 ende is dat op bij verscheijde ontfangen 34 gl. 8 st.
…bijden rendant niet
Peter Rutten gelt jaerlijcx 12 gl. lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen
folio 12.
de weduwe Adriaen Bernarts gelt jaerlijcx 6 gl. hircomende van Aelken Laureijns Goben, lest betaelt 1653 daer
van bijden rendant ontfangen 1 pacht anno 1654 sijnde.
VI gl.
heer Jan Mengelaers erffgen. gelden jaerlijcx 6 gl. den H. Geest aengecomen van Luijtgien Wouters is lest
betaelt daer van niet ontfangen noch oock bij predesse.
Gerrit van Daell gelt jaerlijcx 6 gl. gecomen vande wed. Adries Huijben, lest betaelt 1645 daer van niet
ontfangen.
Peter Adriaen de Boer gelt jaerlijcx 6 gl. gecomen vande selve weduwe, lest
folio 12 verso.
betaelt 1650 daer aen rest 25 st. den rendant ontfangen op reeckening de somme van.

X gl.

Wouter Peter Goossens gelt jaerlijcx 6 gl. gecomen van Thomas Martens Damen, lest betaelt 1650 daer van niet
ontfangen.
mr. Lambert van Goch gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1653 bijden rendant ontfangen voord jaren 1654,1655
ende 1656 de somme van.
XVI gl. X st.
Jan Paulus Wijnants gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1652 en op 1653 23 st. bijden rendant ontfangen.
III gl.
de erffgenamen Adriaen
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folio 13.
den glaesemr. gelden jaerlijcx 4 gl. 10 st. lest betaelt 1651 bijden rendant ontfangen 1652 sijnde
IIII gl. X st.
Hendrick Peters van Tricht gelt jaerlijcx V gl. lest betaelt 1642 item gelt alnoch 5 gl. mede, lest betaelt 1642
ende is bij vanden Berch ontfangen op reeckeninge 47 gl. 17 st. bijden rendant niet ontfangen.
Goijart Verwijnen gelt jaerlijcx dient voor.

memorie

Baltus Hendricx gelt jaerlijcx uijt een sille lants opden Vossenberch 4 vadt rogge bijden rendant ontfangen op
reeckeninge.
VI gl.
folio 13 verso.
Sijmon Olifiers gelt jaerlijcx 5 gl. lest betael 1651 daer van niet ontfangen
volghe de renthen tot Mierloo.
Jenneken wed. Goort Jans gelt jaerlijcx XIX vaten rogge lest betaelt 1655 daer van bijden rendant ontfangen
voor een jaer anno 1656 de somme van.
XIIII gl. V st.
de erffgenaemen van Gabriell van Berchem gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1649 daer van niet
ontfangen.
Anthonis Jan Goorts en Jan
folio 14.
Marcelis gelden jaerlijcx 19 ende een halff vadt rogge reductie lest betaelt 1651 ende bijden rendant ontfangen
voorden jare 1652.
VII gl. VI st. I ort
Hendrick Aerts gelt jaerlijcx 20 vaten rogge, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen een jaer anno 1656.
I mud VIII vadt
de erffgenaemen Dircken den Cremer gelden jaerlijcx 2 vadt rogge lest betaelt 1651 bijden rendant ontfangen
anno 1652, 1653 en 1654 becompt.
VI vaten
Goort Daemen erfgenamen gelden jaerlijcx 2 vaten rogge, lest betaelt 1655 daer van bijden rendant ontfangen
voor de anno 1656.
I gl. XVI st.
folio 14 verso.
Jan Huijberts gelt jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt 1654 daer van ontfangen voort jaer 1655 de somme
van.
II gl. V st.
de wed. Marten Meeussen gelt jaerlijcx als erffgenaem van Dirck de Cremer 16 ½ vadt rogge, lest betaelt 1655
bijden rendant ontfangen 1656 compt.
I mud IIII vadt 2 cop
Marten Stevens ende de wed. Thomaes Willems gelt jaerlijcx 1 mudde reductie, lest betaelt voorde voors. wed.
hare helft 1654 ende bijden rendant ontfangen voorde anno 1655 2 gl. 5 st.
II gl. V st.
Marten Stevens dander helft, lest betaelt 1651 bijden rendant ontfangen 6 gl. 15 st. waer mede betaelt 1652, 1653
ende 1654 dus de voors.
VI gl. XV st.
folio 15.
Hendrick Aerts ende Peter Hendrick Raeij mr. gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt bij Hendrick
Aerts 1652.
ende voor Peter Hendrick raeij mr. 1653 daer van niet ontfangen.
Jan Bernarts, Jan Lamberts ende Willem Aert Jochems gelden jaerlijcx 7 vaten rogge effelijck, lest betaelt 1654
bijden rendant ontfangen voorde 1654.
V gl. V st.
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Jan Janse van Beeck, Huijbert Klaesse, Willem Dircx ende Catalijn Jan Aerts gelden jaerlijcx 1 mudde rogge
reductie, lest betaelt 1651.
folio 15 verso.
bijden rendant ontfangen voorden jare 1656.

IIII gl. X st.

de erffgenaemen Gabriel van Berchem gelden jaerlijcx uit erve opt Hout 1 ½ vadt rogge, lest betaelt 1640 daer
van niet ontfangen.
Denis van Gerwen, Claes van Nunen en Wouter Smiths gelden jaerlijcx 13 ½ vadt rogge reductie, lest betaelt bij
Denis voors. 1655 voor 12 vadt bijden rendant ontfangen voorden jare 1656.
IIII gl. X st.
Wouter Smiths voor 4 vadt, lest betaelt is daer van niet ontfangen Klaes van Nunen, lest betaelt
folio 16.
1654 bijden rendant ontfangen door Evert Philipsse 1655.

X st.

gelt renthe tot Mierloo.
Thomas van Aelst gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voorde anno 1655.
III gl.
de weduwe Jacob Aerts gelt jaerlijcx 3 ½ st. lest betaelt 1653 bijden rendant ontfangen voorde anno 1654 ende
1655.
VII st.
de hoeff op Langendonck gelt jaerlijcx 2 ½ st. meth of half plack lest betaelt 1651 daer van niet ontfangen.
folio 16 verso.
de wed. Willem Rouvers gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voor anno 1655.
III gl.
Anthonis Jan Goorts gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st. lest betaelt 1643 in over 14 st. bijden rendant op reckeninge
ontfangen.
I gl. XVI st.
den selven Anthonis gelt alnoch 6 gl. 5 st. lest betaelt 1653 bijden rendant ontfangen voorde jare 1655.
I gl. XI st.
folio 17.
Hermen Aelberts gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1653 waer aen rest 24 st. bijden rendant ontfangen 7 gl. 4 st. waer
mede betaelt 1654 ende 1655 is vermits de groote armoede vanden gelder ende dat die heere van Mierloo de
renthe aen hen name geremitteert dus.
VII gl. IIII st.
Klaes Aert Willem Emmen gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. lest betaelt 1650 bijden rendant ontfangen 21 gl. XIX st.
voorde jare 1651, 1652, 1653 ende 1654 de resterende 21 st. om armheijts wille quijt geschouwen dus.
XXI gl. XIX st.
de wed. Jan Peters gelt
folio 17 verso.
jaerlijcx 10 st. lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voorde anno 1655.

X st.

Theunis den smith opt Hout gelt jaerlijcx 1 gl. 10 st. lest betaelt 1655 bijden rendant 1656.
I gl. X st.
Willem Aerts gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen 1655. II gl. X st.
Willem Willem Francen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
Aert Willems gelt
folio 18.
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jaerlijcx 16 gl. van 2 besondere brieven gecomen van Hendrick Joost Kusters ende Heijlke sijne huijsvrouwe,
lest betaelt bijden rendant ontfangen voor 1 jaer.
XVI gl.
Stiphout.
Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 6 vat rogge reductie, lest betaelt 1656 rest 9 st. daer van niet ontfangen.
de erffgenaemen van Hendrick Dielis gelden jaerlijcx 12 vaten rogge reductie, lest
folio 18 verso.
betaelt 1653 bijden rendant ontfangen voorde anno 1654.

IIII gl. X st.

Michiel Wouters gelt jaerlijcx uijt hoeve op Cruijset 3 vadt rogge, lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen
voorde jare 1655.
II gl. XIIII st.
Peter Martens ende Corst Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge, lest betaelt 1641 en over 4 gl. 15 st. bijden
rendant ontfangen 12 gl. 15 st. dus.
XII gl. XV st.
Jan Jansen den Keterlaer
folio 19.
gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1651 daer van ontfangen voorde anno 1652 ende 1653 de somme
van.
IIII gl. X st.
Cornelis Janssen gelt jaerlijcx 4 vadt rogge inde sack, lest betaelt 1629 daer van niet ontfangen.

de H. Geest vanden Bosch cum sius gelden jaerlijcx 5 st. lest betaelt 1654 daer van niet ontfangen.
Hendrick Janssen cumsius gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaeelt 1654 bijden rendant ontfangen.
folio 19 verso.
Jenneken Jaspers 1 gl. 10 st. voor haer helft waer mede betaelt 1655.

I gl. X st.

ende van Dirck Goorts ontfangen voor sijn helft anno 1655 ende 1656 compt.

III gl.

Aerle Rixtel en Beecq.
Nicolaes van Berckel gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
de wed. Peter van Crooij nu Peter hare soon op Strijp gelt jaerlijcx 1 gl. 10 st. lest betaelt 1654 over 5 st. bij Jan
folio 20.
Peters voor sijn derde part ende bij Gerrit op Strijp voor sijn derde part 1636 over 5 st. daer van niet ontfangen.
ende t’ resterende derde part door de wed. Cornelis van Crooij 1638 niet ontfangen.
de erffgenaemen Marte Jansse van Someren gelden jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1655 voor Jenneken Willems derde
part ende dander betaelt 1648 voorde aen rest 4 st. daer van niet ontfangen.
Jan Aert Peters ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1653 bijden rendant ontfangen 1654.
VI gl.
folio 20 verso.
de weduwe Willem Dircx gelt jaerlijcx 11 vadt rogge, lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voor het jaer
1655 de somme van.
IX gl. XIII st. II oirt
Goort Janssen van Dommelen en Jan Janssen Meurs met Mathijs van Vijfeijcken gelden jaerlijcx 1 mud rogge,
lest betaelt bij Wilbert Jacobs sij derde part 1649.
Goort Janssen, lest betaelt voor sijn derde part 1653.
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ende Jan Janssen, lest betaelt voor sijn derde part 1642 bijden rendant ontfangen van Jan Janssen voorde anno
1643.
I gl. X st.
folio 21.
Nunen.
Jan Cuijten ende Jan Dircx van Gerwen gelden jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt bij Jan Dircx voor sijn helft
1653 bijden rendant ontfangen 9 gl. waer mede betaelt 1655 dus ende Jan Hendricx, lest betaelt 1654 bijden
rendant ontfangen voor dander helft anno 1655.
IIII gl. X st.
Jasper Peters ende Hendrick Peters gelden jaerlijcx 2 mudden rogge, lest betaelt bij Hendrick Goort Thijssen
voor deen helft 1650 bijden rendant ontfangen vanden selven 9 gl. waer mede betaelt 1651 en over XV st. II oirt
dus.
IX gl. XV st. II oirt
ende dander helft lest
folio 21 verso.
betaelt 1653 ende bijden rendant ontfangen door de wed. Aert Hendricx 9 gl. vande anno 1654.
IX gl.
Gerrart Josephs, Lucas Franssen ende Adriaen Dielissen gelt jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt hierinne gelt
Sander van Hees II vadt Gerraert Josephs 7 vadt 1 cop.
Lucas France 1 vadt ende Adriaen Dielis 1 vadt waer op aen voorgaegh H. Geest mr. betaelt bij Adriaen Dielis
XXX st. ende bij Lucas France XXVIII st. bijden rendant ontfangen van Gerit Josephs 6 gl. 6 st. voor sijn portie
dus.
VI gl. VI st.
Leendert Gerrit Hendricx ende Adriaen Klaessen gelden
folio 22.
jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt voor Leendert sijn helft 1651 bijden rendant van Leendert voors. 4 gl.10 st.
voorde jare 1652.
IIII gl. X st.
ende Adriaen Klaessen, lest betaelt voor sijn helft 1652 bijden rendant ontfangen voor de anno 1653.
IIII gl. X st.
Adriaen Janssen gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1652 ende opt jaer 1653 3 gl. 3 st. bijden rendant op
reeckeninge ontfangen.
IIII gl. X st.
Adriaen Jacob mulders kinderen gelden jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1645 daer van bijden rendant niet
ontfangen
Leunis Jacobs gelt jaerlijcx
folio 22 verso.
2 mudden rogge effel. lest betaelt 1654 daer van bijden rendant ontfangen voorde anno 1655 de somme van.
XX gl. VIII st.
de weduwe Aert van Croij cum suis gelden jaerlijcx 6 vadt gerste, lest betaelt 1650 bijden rendant ontfangen 5
gl. XIX st. voorde jaren 1651 ende 1652 rest 2 oirt dus compt.
V gl. XIX st. 2 oirt
Hendrick Goorts van Coll ende Huijbert Janssen gelden jaerlijcx 18 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1653
bijden rendant ontfangen op reeckeninge.
VII gl. X st.
folio 23.
de erffgenaemen Gerrit Janssen van Veehuijsen gelden jaerlijcx 17 ½ st. ende Adam Willems rest 12 ½ st. ende
bijden rendant ontfangen op reeckeninge.
III gl. I st. I oirt

Anthonij Gruijthuijsen gelt jaerlijcx 1 gl. lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
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Lijsken wed. Evert van Koll gelt jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1654 daer van ontfangen voorde anno 1655 en 1656.
XIIII st.
Jan Aert van Tongeren
folio 23 verso.
gelt jaerlijcx 36 st. lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen voorde jare 1656.

I gl. XV st.

Lieshout.
de erffgenaemen Truijtgen Verspaget gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1599 daer van bijdesen
rendant noch sijne predesseuren niet ontfangen.
Frans Willems gelt Jaerlijcx 13 ½ vadt rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van ontfangen voorde jare 1656.
C gl. I st.
folio 24.
de erffgenaemen Anneke Thonis Josephs gelden jaerlijcx 4 ½ vadt rogge reductie, lest betaelt 1654, daer van niet
ontfangen.
Hendrick soon Jan soon Tijbosch gelt jaerlijcx 8 gl. 5 st. lest betaelt 1636 blijft in fanck nihil.
Baeckell.
Willem Willems gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1655 rest 7 st. daer van niet ontfangen.
Frans Jacobs gelt jaerlijcx
folio 24 verso.
1 mud rogge inde sack, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen 1656.

I mud

Marten Jan Geverts gelt jaerlijcx uijtte Schauw 25 vaten rogge inde sack, lest betaelt 1655 bijden rendant
ontfangen voor t’ jaer 1656.
II mud I vat
Dricxken Hermans effgen. gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1649 over 12 st. bijden rendant
niet ontfangen.
de weduwe Thonis Banckerts gelt jaerlijcx 4 vadt rogge reductie, lest betaelt 1653 bijden rendant
folio 25.
ontfangen voor anno 1654.

I gl. X st.

den heer van Deurssen gelt jaerlijcx 6 vat rogge reductie, lest betaelt 1653 bijden rendant ontfangen voorden jare
1654.
II gl. V st.
Peter Martens, Thomas Aerts, Ceel Wilborts ende Driesken Hermens gelden jaerlijcx 2 mudden rogge erffelijcx
waer van de oude vrouws schoutet gelt 6 vadt Jan Wilberts 8 vadt Driesken Hermens 4 vadt Thonis Jan Banckert
6 vadt, last betaelt bij Thonis Banckert
folio 25 verso.
ende de oude vrouw schoutet 1655 bijden rendant ontfangen voor hen beijden voorde anno 1656 van voors.
Banckert en Rijnder Peters in plaetse van voors. vrouwe schoutet.
XI gl. II st.
Driesken Hermens, lest betaelt 1650
ende Jan Wilborts, lest betaelt 1651
Jan Jan Schepers ende Peter Goorts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt 1653 en over 1 gl. 4 st. 2 oirt
bijden rendant ontfangen voorde jare 1654 ende 1655 t’ vadt betaelt tegens XII st.
XI gl. XIX st.
Anthonis Dircx en Leonart
folio 26.
Janssen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.

10

Anthonis Dircx en Leendert Janssen gelden jaerlijcx XXX vaten rogge, lest betaelt 1655 waer van ontfangen
voorde anno 1656.
I mud VIII vadt
Leendert Daems gelt jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt 1641 daer van bijden rendant ontfangen voorde
jaren 1642, 1643, 1644, 1645, 1646 ende 1647 de somme van.
XIII gl. XI st.
Willem Willems en Evert
folio 26 verso.
Gerrard gelden jaerlijcx 15 vaten rogge, lest betaelt bij Dircx Huijberts voorde een helft 1654 ende dander helft,
lest betaelt bij Thijs Willems 1653 bijden rendant niet ontfangen.
Frensken wed. Jan de Bercker gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
Peter Bernaerts cum suis ende Willem Aerts gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie wa.. gelt Willem Aert 4 vadt
Peter Bernarts 2 vadt Teeuwen Jacobs ende Joost Bernaert 4 vat ende de drie kinderen Jacob Bernaerts 2 vadt
folio 27.
lest betaelt bij Jan Janssen voor sijn part 1654 ende bijden rendant ontfangen.

V gl. VI st.

Jan Janssen ende Jan Hendricx de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 ende bijden
rendant ontfangen voorde jaren 1656.
I gl. XVII st. II oirt
Willem Wilems ende Thonis Frijnsse gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie Thonis Frijnce voor sijn helft, lest
betaelt 1655 dander gelft, lest betaelt door
het jaer
bijden rendant ontfangen van
folio 27 verso.
voor Thonis Freijsse voor sijn helft voorde jare 1656

II gl. V st.

de selve gelden allnoch 6 vaten rogge, lest betaelt door Thonis voors. ende Thomas France ider voorde helft
1654 bijden rendant ontfangen voorde jaren 1655 en 1656.
I mud rogge
de wed. Anthonis Bernaerts gelt jaerlijcx 16 st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1654 daer van ontfangen voorde anno 1652.
XV st. III oirt I.
jonkr. Piels heere van Milheze gelt jaerlijck 3 ½ lest betaelt 1635 daer van niet ontfangen.
folio 28.
Jan Peter Frijnse ende Willem Willems de weije gelden jaerlijcx 3 st, 2 oirt, lest betaelt 1654 daer van ontfangen
voorde jare 1655 en 1655.
VII st.
Thonis Gielens gelt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1652 over 2 gl. III st. daer van ontfangen 2 gl. 7 st. nu betaelt
1653 en 1654.
II gl. VII st.
Gemert.
Anthonij France tot Beecq gelt jaerlijcx 15 vadt rogge, lest betaelt 1648 ende bijden
folio 28 verso.
rendant op reeckeningh ontfangen

XXVIII gl. XVIII st.

Jan Peter Gielens gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1652 daer van ontfangen voor anno 1653.
II gl. X st.
Deursen.
Evert Nouwen gelt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie ende alnoch 2 mud rogge oock reductie, lest betaelt 1653
ende bijden rendant ontfangen voor anno 1654.
XV gl. …. II oirt
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de wed. mr. Thomas Aerts gelt jaerlijcx 6 vadt rogge de selve gelt alnoch 9
folio 29.
vadt rogge item 6 vadt rogge reductie, lest betaelt 1654 over 12 st. 2 oirt daer van ontfangen op reecken.
VII gl.V st.
Gielen Jacobs ende Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vadt rogge, lest betaelt bij Gielen Jacobs voor sijn helft
1649 over XII st. bijden rendant ontfangen op reeckeninge.
II gl.VIII st.
ende Corst Versters, lest betaelt 1639 bijden rendant ontfangen 3 gl. 15 st. mede op reeckeninge.
III gl. XVI st.
Gielen Janssen gelt jaerlijcx 16 vadt rogge reductie, lest betaelt 1653 over 2 gl. 4 st. bijden rendant ontfangen
voorde jaren 1654 ende 1655 blijft over II gl. IIII st. dus.
XII gl.
folio 29 verso.
Jan Lamberts ende Ceel van Iseren gelden jaerlijcx 8 vadt rogge reductie, lest betaelt Jan Lambrets voor sijn deel
1654 ende bijden rendant ontfangen van voors. Jan Lamberts voor 2/3 parten 2 gl. waer mede betaelt 1655 dus.
II gl.
ende Ceel Iseren, lest betaelt 1653.
Jan Lamberts gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt voor sijn helft 1654.
dander helft, lest betaelt bij Dirck Jan Goorts 1645 daer van ontfangen voor de jaren 1640.
II gl.V st.
folio 30.
hier volcht het goet ter Eijnde.
de wed. Jacob France gelt jaerlijcx 3 vadt rogge, lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voorde anno 1655 in
gelt.
III gl. XVI st.
Aert Jan Munsters gelt jaerlijcx 6 vat rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen voorde anno 1656.
VI vadt
de erffgenaemen Willem Snabben gelden jaerlijcx 3 vadt 3 cop
folio 30 verso.
rogge, lest betaelt 1648 over 5 cop ende bij Hendrick Kuijpers is betaelt 6 vadt ende bijden rendant op
reeckeninge ontfangen.
III vat R
Merrie Frens Verhaegen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen voorde jare 1656.
VIII vadt rogge
Bruisten Andriessen gelt jaerlijcx 2 ½ vadt rogge, lest betaelt 1621 ende op het jaer 1622 betaelt 2 cop daer van
niet ontfangen.
Jan Meulendijcx ende
folio 31.
Peter Spaenijairts gelden jaerlijcx 11 vadt rogge, lest betaelt 1655 waer van bijden rendant ontfangen voor anno
1656.
XI vadt r
Peter Dircx ende Jan Willems gelden jaerlijcx 7 vaten roggen, lest betaelt voor Jan Huijbert 1652 ende voor
Paulus Joosten 1650 niet ontfangen.
Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen voorden jare 1656.
I mud II vat r
de erffgenaemen Matthijs
folio 31 verso.
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Jonghlinghs gelden jaerlijcx 7 vaten rogge, lest betaelt bij Marcelis Thijssen 1655 bijden rendant ontfangen 2 vat
1 cop rogge waer mede voor sijn deell betaelt 1656 sico.
II vadt I cop r.
Huijbert Klaesen, lest betaelt 1654 ontfangen voor sijn part voorde anno 1655.

II gl. IX st.

Iken wed. Jan Arijaens, lest betaelt 1650 den rendant ontfangen voor haer part voorde anno 1654.
II vadt I cop r
Dirck Hendrick Gielis, Peter van Boxtel ende Thenis den scheper gelden jaerlijcx 7 vadt rogge,lest betaelt 1650
rest 9 cop bijden rendant ontfangen door Tonis Scheper.
VII cop r
folio 32.
Jacob Jacob Thonis gelt jaerlijcx 8 vadt rogge ende 3 cop, lest betaelt door Philips Willems 1655 daer van
ontfangen voorde jare 1656.
VIII vadt III cop
Jan Lamberts gelt jaerlijcx 5 vadt 1 cop, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen 1656 compt.
5 vadt I cop
de erffgenaemen Aert Hoeben gelden jaerlijcx 3 vadt rogge, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen voorden
jare 1656 de nombre van.
II vadt r
Willem Marcus gelt jaerlijcx
folio 32 verso.
3 vadt rogge, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
mr. Laureijns ende Wouter Hendrick Isbouts gelden jaerlijcx ider 2 vadt een ½ rogge, lest betaelt voor mr.
Laureijns 1655 bijden rendant voor her ontfangen voorde anno 1656.
II vad II cop r
Woter Hendrick Isbouts, lest betaelt 1653 ontfangen van hem voorde anno 1654 ende 1655 in rogge.
II vadt II cop r
in gelt.
II gl. IX st.
hier eijnt het goet der Eijnde.
Adam Willems en Huijbert
folio 33.
Thomas gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt bij Huijbert Thomas voor sijn derdendeel 1655 bijden
rendant ontfangen van Huijberts voorde anno 1656.
I gl. XI st.
Jan Roeloffs, lest betaelt voor 2/3 1654 bijden rendant ontfangen voorde anno 1655.

III gl.

Peter van Hersell gelt jaerlijcx 3 vadt reductie, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen voorde anno 1656.
I gl. II st. II oirt
Klaes Martens ende Jan
folio 33 verso.
Melis met Marten Aert Meligors gelden jaerlijcx 8 vadt rogge reductie, lest betaelt bij Marten Aert Meligors
1653 en over 2 oirt.
Jan Melis, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen van Jan Melis voor 1/3 part voor anno 1656.
I gl.
Ruth Cornelis gelt jaerlijcx 3 vadt rogge reductie, lest betaelt 1654 daer van ontfangen voorde anno 1655.
I gl. II st. II oirt
de wed. Gooijart Dors
folio 34.

13

ende Hendrick Matthijssen gelden jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt door Nelis Jermants het jaer 1646
over XI st.
I st. voor sijn helft ontfangen van Cornelis Jans voorde anno 1647, 1648 ende 1649 rest 7 st. 2 oirt.
II gl. X st.
Lambert Dircx, lest betaelt voor dander helft 1641 bijden rendant ontfangen voorden anno 1642 ende 1643
II gl.V st.
de selve weduwe gelt alnoch 4 vadt rogge reductie, lest betaelt 1651 daer van niet ontfangen.
Aert Jan Meulendijcx 4 vaten reductie, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen voorden jare 1656.
I gl. XI st.
folio 34 verso.
Wilbert Rijnders ende Aert Hendricx met Hendrick Francen gelden jaerlijcx 1 mud rogge eerstelijch tegens XV
st. t’ vadt, lest betaelt voor Hendrick 3 cop 1655, voor Wilbert 8 vat 1 cop ende voor Aert 3 vadt mede, lest
betaelt 1655 bijden rendant ontfangen voorde anno 1656.
IX gl.
Willem Marcus gelt jaerlijcx 6 vat rogge reductie, lest betaelt 1645 bijden rendant ontfangen voorde anno 1646
in plaetse van gelt.
IX cop rog
Evert Nelen gelt jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt 1655 ende bijden rendant
folio 35.
ontfangen voorde anno 1656.

II gl. V st.

Rijnder Thijs Peters ende Ceel Willem Jan Celen gelden jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt anno 1654
bijden rendant ontfangen voorde jaren 1655 ende 1656.
IIII gl. X st.
Liessel.
Joost Peter Martens gelt jaerlijcx 3 ½ vadt reductie, lest betaelt 1654 daer van ontfangen voorde jaren 1655.
I gl. VI st. I oirt
Peter Jan Mennen ende Hendricx
folio 35 verso.
Willems cum sius gelden jaerlijcx 5 ½ vadt rogge reductie, lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen.
Claes Berckers gelt jaerlijcx 3 vadt rogge reductie, lest betaelt door de erffgenaemen 1655 daer van niet
ontfangen.
Daniel van Breij ende Dries van Breij gelde jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1655 bijden rendant
ontfangen voorden jaren 1656.
IIII gl. X st.
den H. Geest van Deurssen
folio 36.
ende vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt bijden H. Geest mr. voorde helft 1652
ende dander helft bij vanden Boomen 1656 daer van niet ontfangen.
Jonkr. van Eijck ende jonkr. Boex gelden jaerlijcx 6 vat rogge reductie, lest betaelt 1650 over 7 st. daer van
ontfangen 4 gl. X st. waer mede betaelt 1651 ende 1652 over alsvoor.
IIII gl. X st.
de selve jonkr. van Eijck gelt alnoch 8 vadt rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen voorden jare 1656.
VIII vadt rogge
folio 36 verso.
Adam Willems gelt jaerlijcx 6 vadt rogge, lest betaelt 1654 daer van ontfangen 10 gl. 14 st. waer mede betaelt
1655 ende 1656 dus de voors.
X gl. XIIII st.
Jan Thijs Klaes gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
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gelt renthen.
Gielen Hendricx ende Thonis Freijns Janss met het onmondich kint van Rutger Melis gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st.
letst betaelt bij Freijns Jans voor sijn helft 1654 over 8 st.
folio 37.
dander helft, lest betaelt door Michill Hendricx 1649 ontfangen Michiell voorde anno 1650.
II gl.XV st.
Jan Ceel Lucas gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt bijden rendant ontfangen voor 1 jaer.V gl. X st.
Jan Nelis gelt jaerlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1655 daer van ontfangen voor anno 1656.
II st. 2 oirt
de erffgenaemen Aert
folio 37 verso.
Hoben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen.
Thonis Gerraerds gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1653 daer van ontfangen voorde anno 1654 de somme van.
III gl.
Otto de Visschre gelt 1 renthe van 12 gl. is afgelost mette somme van 300 gl. doch alsoo den voors. de Visschere
vandestadt compenterende 114 gl. 11 st. I oirt die gecort met consent van schepenen volgens acte hier mede
folio 38.
gaende geteeckende compt alsoo voor ontfangen.

CLXXXV gl. VII st.

Asten.
de goederen tot Geenen Bosch gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie, lest betaelt 1654 daer van ontfangen
voorde anno 1655.
XIIIgl. X st.
jonkr. Gerwen gelt jaerlijcx uijt sijn hoeff op Heusden 13 vaten rogge Astensse maet niet, lest betaelt 1653 daer
van ontfangen 1654 ende 1655 sulcx compt in Helmontse maet.
II mudde
folio 38 verso.
Dirck Jan Goorts gelt jaerlijcx 13 vadt rogge, lest betaelt 1655, bijden rendant ontfangen voor 1656 in gelt.
XII gl. VII st.
Hendrick Aelberts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655
daer van ontfangen voorden jaren 1656.

II gl. V st.

Ceel Peter gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1654 daer van ontfangen voorde anno 1655.
IIII gl. X st.
Bruste Geven gelt
folio 39.
jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1651 daer van ontfangen bijden rendant 1652 ende 1653 beloopt.
XII gl.
Joost vanden Sande gelt jaerlijcx 10 gl. lest betaelt 1655 den rendant ontfangen 1656.

X gl.

Frans Schrobbers gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1636 over 5 gl. 7 st. de voors. renthe met kennisse van Peter
Janssen ende gequeten mette somme van 16 gl. daer inne begrepen de achterstaende pachten om
folio 39 verso.
armoetwille van gelder dus hier de voors.

LX gl.
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de erffgenaemen Lambert Moffen gelden jaerlijcx 3 vat rogge reductie, lest betaelt 1646 daer van ontfangen
voorde jaren 1647 ende 1648.
II gl. V st.
de wed. Jacob Daniels gelt jaerlijcx 3 vadt rogge reductie, lest betaelt 1652 ontfangen van Jan Joppen 1653 ende
1654.
II gl. V st.
de erffgenaemen Steven
folio 40.
Aelberts gelden jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt 1643 rest 5 st. ende daer van ontfangen voor de anno
1644.
II gl. X st.
Aert Hendrick Smits gelt jaerlijcx 6 vadt rogge reductie, lest betaelt bij Aert Hendrick Smiths voor sijn helft
1654 den rendant ontfangen voor die helft anno 1655.
I gl. II st. II oirt
Jan Dircx voor dander helft, lest betaelt 1649 den rendant ontfangen voor 1650.

I gl. II st. II oirt

Thonis Marten Driesen ende Gielen Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655
daer van ontfangen anno 1656.
VI gl. XV st.
folio 40 verso.
de erffgenaemen mr. Bastien gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1653 ende bijden rendant ontfangen 1654.
III gl.
Merriken Martens gelt jaerlijcx 12 vadt rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen voorde anno 1656.
X gl. IIII st.
Jan van Breij ende Michiel Jan Michielse voor gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt bij M
ichiel voor sijn helft 1654 den rendant ontfangen voor het jaren 1655 voor Jan Michielse dander helft, lest betaelt
bij Jan van Beij 1653 lest bijden rendant ontfangen voorde jare 1654 ende 1655 voorde andere helft de somme
van.
II gl. 12 st.
folio 41.
het Dorp van Someren gelt jaerlijcx 45 gl. 15 st. lest betaelt 1655 bijde rendant ontfangen voorden jare 1650.
XLV gl. XV st.
Thonis Martens gelt jaerlijcx 15 vadt rogge, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen voorde jare 1656.
XII gl. VI st. II oirt
Lierop.
Jan van Morssel gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1653 daer van ontfangen voorde anno 1654 ende
1655 de somme van.
IX gl.
folio 41 verso.
Joost Horckmans gelt jaerlijcx 8 vadt rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
Thomas Joost Martens gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1655 den rendant ontfangen 1656.
I mud rogge
Jan Aerts Verdonschot gelt jaerlijcx 2 vadt rogge reductie, lest betaelt 1658 niet ontfangen.
gelt renthen tot Lierop.
Thonis Joost Martens gelt
folio 42.
jaerlijcx 14 st. lest betaelt 1653 daer van onfangen voorden jare 1654.

XIIII st.

Jan Sanders, Willem Peters ende Thomas France gelden jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1649 over 3 st. niet ontfangen.
Jacob Verbeeck gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen.
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de weduwe van Sijmen Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest
folio 42 verso.
betaelt 1654 daer van bijden rendant niet ontfangen.
Silverter van Hemselrooij, rest van een obligatie 27 gl. 12 st. nota niet ontfangen.
folio 43.
andere ontfanck van verhuijren landerijen en hoeven etc.
Joseph Hendrick Josephs heeft in pachtingen een hoeve opde Deuseldonck heeft daer voor gelooft jaerlijcx los
en vrij te betaelen 10 ½ mud rogge 5 mudde garste 50 gl. in voor lijff XV vimmen dack schoven op sijne costen
te decken en 35 pony boter bijden rendant ontfangen voor een jaer pacht.
in rogge
X mud VI vat
in plaetse van gerste
XXXVI gl.
in gelt off voorlijff
L gl.
in boter
XXXV
folio 43 verso.
Hendrick Jan Kuijpers heeft in pachtinge de andere Deuseldoncse hoeve op conditie alsvoor.
bijden rendant ontfangen voor anno 1655 in rogge
X mud VI vat
in plaetse van garste
XXXVI gl.
in voorlijff
L gl.
in boter
XXXV ll
Ansem Willems heeft in huijre de hoeve opten Hil acker jaerlijcx om 3 mudde rogge 3 mudde boeckweijt 20 gl.
voorlijff ende 10 pont boter. bijden rendant ontfangen voorde jaren 1655
in rogge
III mudde
in boeckweijt
III mudde
in gelt off voorlijff
XX gl.
boter
X ll
folio 44.
Antonis Dircx heeft in pachtinge dander hoeff opte Hilacker t’ sjaers voor 3 mudden ende voorts op condite
alsvoor bijden rendant ontfangen voorden jare 1655
in rogge
III mud
in boeckweijt
III mud
in geld
XX gl.
boter
X ll
de wed. Peter Jaspers heeft in pachtinge een hoeve op Grootel jaerlijcx voor 3 mudde rogge boeckweijt alsvoor
bijden rendant daer van ontfangen op den jare 1655
in rogge
VIII vadt
voor noch 10 vat in gelt
IX gl.
in boeckweijt
III mud
in voorlijff
XX gl.
in boter
X ll
folio 44 verso.
ordre en met kenisse vanden heere predicant ende schepen geremitteert om de grooten hagell slach dient op.
memorie
Willem Goorst van Lierop heeft in pachtinge de hoeve op Bergelen jaerlijcx voor 4 maelder rogge 4 maelder
boeckweijt en in voorlijff 40 gl. met 5 vimmen schooven om te decken daer vande bijden rendant ontfangen door
Evert Janssen vanden halve schaer alsoo hij vertrock vanden hoeve in gelt.
XVII gl.
in rogge
XXII vat 2 cop
in boeckweijt
VII vadt
folio 45.
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Joost Jan Thielen heeft in pachtinge 2 sille landts inde Vossen straet jaerlijcx voor 26 vaten rogge los ende vrij
ontfangen voorde anno 1655 24 vadt de resterende 2 vadt gecort ter saecken ider silli landts 1 gl. meere als
ordinaris moest betaelen dus.
II mud
Jan Goorts ende Jan Hendricx Swagers hebben t’ saemen in huijringe een huijs achter de Meij ende gelooven
daer voor jaerlijcx te betaelen XVIII gl. los en vrij daer van niet ontfangen.
Aert Hendrick heeft in huijren
folio 45 verso.
een sille lants inde Meijestraet gelegen jaerlijcx voor 12 gl. 10 st. bijden rendant ontfangen voor een jaer anno
1655.
XII gl. X st.
Tonis Denis heeft in huijre een en een halve sille landts gelegen inde Moolen straet jaerlijcx voor 17 vaten rogge
los en vreij bijden rendant ontfangen voorde jare 1655.
I mud V vadt
de laeten opde Deuseldonck hebben in huijringen 1 sille hooij gelooven daer voor los en vrij daer van niet
ontfangen.
mr. Daniel Tijbosch heeft
folio 46.
in huijringe 1 sille lants gelegen opde Vossenberch jaerlijcx voor 12 gl. los en vrij daer van niet ontfangen.
Theunis Denis heeft in pachtinge seeckere erffenisse gelegen opt Bijstervelt jaerlijcx voor 74 gl. aen gelt en 3
vaten rogge los ende vrij te leveren tot Bijnders ende noch 2 vimmen dack schooven bijden rendant ontfangen.
in gelt
LXVI gl. XD st.
in rogge
III vadt r
de resterende 7 gl. 10 st. is den rendant gecort door drie ider sille mede eene gl. is verhoocht mette verpondinge
dient memorie.
folio 46 verso.
Deurssen.
Peter Janssen tot Deurssen heeft in pachtinge eenen acker groot ontrent 3 loop gelegen neffens sijne vaders acker
de huijringe beginnen 1654 jaerlijcx voor 7 vaten rogge, los en vrij, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
Baeckell.
Jan Peter Bernarts heeft in huijre eenen acker groot ontrent 2 loop jaerlijcx voor 2 gl. 10 st. los en vrij niet
ontfangen.
Deurssen.
Dirck Janssen van Oirschot heeft in huijringe een halve
folio 47.
sille lants gecomen van Bruisten Andriessen heeft ledich gelegen en sall 2 jaren om niet geteult voorden om in
gebruijck te brengen dient. memorie
Baeckell.
Hendrik Geelincx heeft in huijringe eenen acker genaempt den Rooijen acker jaerlijcx voor 4 gl. ende heeft
betaelt kertmisse1655 bijden rendant niet ontfangen ergo. memorie.
Willem Aerts off Willem Metten heeft in huijringe gehadt eene acker tot Baeckell voor 2 gl. jaerlijcx bijden
rendant niet ontfangen.
den jongen Jan Neesen heeft
folio 47 verso.
in huijringe eenen acker jaerlijcx om 2 gl. daer van ontfangen voor 1 jaer pagt.
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II gl.

Helmondt.
Jan Aert Janis heeft in huijringe een smaell streepken groese inde Haeghe voor uijt te ontfangen voor en jaer
paght.
XV st.
Thonis Thonissen den Ketelaer heeft in huijringe een stucxken groese groot 4 roeijen jaerlijcx voor 1 gl. aenvaert
1656 niet ontfangen.
het landt ende groese aent Gasthuijs is verhuijrt aen Philip Adriaen Campers voor tijt van 6 jaren met 3 opte
seggen
folio 48.
aengegeven half mert 1656 jaerlijcx voor 36 gl. los ende vrij ende is onder scheijden voorden armen int
Gasthuijs 4 roeijen hoffs den I pacht sall vervallen halff mert 1657 ende indien de lasten swaerder dan 3 gl. den
sill sal comt ten lasten vanden H. Geest dient memorie
Jan Everts heeft in huijringe eenen dries groot ontrent een halve sille voor 7 gl. 10 st. bijden rendant ontfangen
voorden anno 1655.
VII gl. XV st.
folio 48 verso.
anderen ontfanck van vercochte graenen.
den XV januarij 1656 vercocht een vadt boeckweijt voor

XIIII st. II oirt

den 17 dito vercocht 2 vaten rogge t’ vadt tot XIX st. compt

I gl. XVIII st.

den XXXI dito vercocht 6 vat rogge t’ vandt XIX facit

V gl. XIIII st.

den VI maert vercocht 4 vaten rogge t’ vat I gl.

IIII gl.

den 23 dito vercocht noch 6 vaten rogge t’ vat 1 gl. facit
noch vercocht 5 vadt rogge voor

VI gl.
V gl.

de X julius vercocht 3 vaten rogge voor

III gl.

folio 49.
den XII ditto vercocht 4 vaten rogge ad I gl. t’ vadt.

IIII gl.

den 26 dito vercocht 5 vaten rogge voor

V gl.

de 24 januarij 1657 vercocht 8 vaten rogge ad XV II st. t’ vat.

VI gl. XVI st.

den 28 dito vercocht 3 vadt rogge t’ vadt ad 17 ½ st. facit

II gl. XIII st.

noch vercocht 8 vadt rogge t’ vat ad 17 ½ st. facit

VII gl.

alnoch vercocht 5 vat boeckweijt t’ vadt ad 17 st. facit

IIII gl. X st.

noch vercocht 5 vadt rogge t’ vadt ad 17 st. compt

IIII gl. V st.

folio 49 verso.
in gelt bedraecht ter somme van 1605 gl. 15 st. 2 oirt
ende in rogge bedraecht ter concurentie van 66 mudden 1 vadt 2 cop
in boeckweijt compt te conc.. ter nombre van 9 mudde 7 vadt dico 9 mud 7 vadt.
ende in boter ter nombre van 100 ponden.
folio 50.
uijtgeeff jegens den voors. ontfanck.
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den rendant verclaert geduijrende sijne administratie als H. Geest meester alle sondaeghen ofte weecken gepijnt
te hebben 10 vaten rogge beloopt of 52 weecken.
XLIII mud 4 vat
den rendant brenght noch als uijtgeeff 5 mudde 1 vat rogge bij hem ….in rogge als ontfanck gebracht ende daer
als vercocht hebben noch eens in gelt verantwoort sulcx dat de selve twee maek voor uijtgeeff gelden voorden de
voors.
V mudde I vat
folio 50 verso.
alnoch brengen de rendant als uijtgeeff 6 vatten boeckweijts ter saecken voors. dico.

VI vat r.

sa sa vande uijtgeeff in rogg bedraecht ter concurentie van 48 vadden 5 vaten
over 48 mud 5 vaten
ende in boeckweijt bedraegt 6 vaten
folio 51.#
daechgelijcx uijtgeven.
eerstelen opden 5 febrij 1656 gegeven aen Theun Martens

II st.

dito gegeven aen Neel Olijcnoppen

XVI st.

den 6 dito gegeven aen Cornelis van Nunen

VIII st.

de 7 dito aen Ambrosius Lange Jans

III st.

den 8 dito aen selven tot boter ende melck

VI st.

dito gegeven aen Lambert Willems tot een doot kist.

VI st.

dito betaelt voor 2 hemden te maecken voor Ambrosius

VII st.

den 14 gegeven aen Willem glaesen mr.

XIII st.

dito aen Ambrosius Lange Jans

II st.

den 15 dito aen selve noch

II st.

dito Luijtgen Gijsberts om en paer blocken en garen te coopen

V st.

folio 51 verso.
den 16 dito aen Ambrosius Lange Jans gegeven om een bant voorde wormen te maecken met laecken
XV st.
den 18 dito aen Lijntgen Gijsberts

II st. 2 oirt

dito aen Ambrosius Lange Jans gegeven tot een paer schoenen

I gl. XIIII st.

noch gegeven om boter te coopen

II st.

den 20 dito hem noch gegeven

II st.

den 21 dito aen een passant gegeven

V st.

den 22 dito aen Ambrosius

IIII st.

den 25 dito Jan Thonis gelanght

XV st.

noch aen een passant

VI st.

dito aen Ambrosius Lange Jans om sijn goet te repareren als anders

I gl. XII st.
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noch een paer hoosen voor hem gecocht daer voor betaelt

I gl. XIIII st.

noch een hoet voor hem gecocht

I gl. XV st.

doen hij wech ginck tot tergelt mede gegeven

II gl. X st.

dito voor Jen Aelberts een pont kersse gecocht

V st.

folio 52.
den 6 dito Jan Swagers gegeven

XVI st.

dito aen een passant gegeven

VI st.

den 1 mert gegeven aen Jan Joost

I gl. IIII st.

den 2 dito aen Joost Everts gegeven

XV st.

den 3 dito aen Jasper Thonis gegeven

XVI st.

den 4 dito gegeven aen vrouwe van Neel Olicnopen

XV st.

den 5 dito gegeven aen Lijs Anthonij Willems

XI st.

dito aen Pireijn Willem Klompen gegeven.

I gl. IIII st.

den 9 dito aen Willem van Helden gegeven.

XIIII st.

de XI dito betaelt aen vracht van 25 vaten rogge tot Asten te haelen.

XII st. II oirt

den 17 dito gegeven aen Willem Aerts Corten voort orgell blaesen.

II vat rogg

den 17 dito aen een passant.

IIII st.

den 18 dito aen Peter den boode voort lichten van exeutorialen.

V gl.

folio 52 verso.
den 19 dito gegeven aen Jan Alberts om een boeck te coopen.

I st. 2 oirt

den 21 dito aen Lijs Frans Jan Poirters.

VI st.

dito gegeven aende dr. van Jan Thonis de smith tot teer gelt naer Antwerpen

I gl. XII st.

den 26 dito gegeven aen Mechtelt Goort Dielis om haer sieckte.

VIII st.

dito aen een passant gegeven met kennissen van do. Costerius.

XVI st.

noch met kenisse alsvooren aen een passant gegeven.

X st.

den 20 dito noch aen een passant.

IIII st.

den 27 dito aen den Corten gegeven.

XII st.

dito aen Peter Thomas gegeven.

XVI st.

dito aen een student gegeven.

IIII st.

den 28 dito aen een passant.

VIII st.

den 29 dito gegeven aen Lijntgen Gijsberts.

VI st.
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den 5 aprill aen Jan Thielen gegeven doen hij naer den Graeff trock.

II gl. XIIII st.

folio 53.
den VI dito aen een passant gegeven.

IIII st.

den 8 dito aen Jan Aelberts gegeven tot een nop iser te coopen.

XIIII st.

den 9 dito aen Teeuwens Aelberts om een boeck te coopen.

I st. II oirt

den 13 dito gegeven Teeuwens Aelberts voor schoenen te lappen.

III st. II oirt

den 14 dito gegeven aen Lijs van Thoen.

XIIII st.

den 21 dito aen een passant gegeven.

IX st.

den 23 dito aen een passant.

IIII st.

dito noch aen een passant.

II st.

den 30 dito aen een passant.

IIII st.

dito noch een passant.

VI st.

den X meij aen een passant gegeven.

IX st.

den 12 dito aen Teeuwen Aelberts gegeven om een voor vell te coopen.

X st.

aen Philips de speelman dochter gegeven doen sij naer den Bosch ginck.

X IIII st.

dito betaelt voort maecken van twee hemden voor raesschens meijsken.

VI st.

folio 53 verso.
den 13 dito gegeven aen een passant.

VI st.

den 16 dito gecocht 8 ellen hem den laecken d’ell. ad 12 st. voor Philips de speelman dochter 2 hemden ende
voor Lange Jans dochter oock 2 hemden ende voort maecken die selve 12 st. en voor 2 st. elkens facit.
V gl. X st.
den 24 dito gegeven aen Willem Lamberts tot een doot kist voor sijn soon.

XIX st.

betaelt voor 1 ½ elle linde laecken d elle ad 12 st. tot een hempt voor Pereijn Aelberts compt met maecken.
I gl.
den 4 junij gegeven aen Lijs Filips.

XIII st.

den 8 gegeven aen speelman jongste dochter Stijntgen tot een rijghlijff.

I gl. VI st.

den X dito gegeven aen Jan Marcelis.

XII st.

den XV dito aen Jan Thonis.

XV st.

den 17 aen Jen Jan de Keteler.

XII st.

folio 54.
den 18 dito gegeven aen een student.

X st.

den 19 dito aen een passant gegeven.

IIII st.

dito aen Lijntgen Gijsberts

I st.
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dito aen Teeuwen Aelberts om een paer blocken te coopen.

IIII st.

dito aen een passant gegeven.

III st.

dito noch aen een passant gegeven.

IIII st.

den 22 dito gegeven aen een hoet voor Teeuwen Aelberts te coopen metten bant

I gl. XIII st.

dito gecocht een paer schoen voor Ercken Lange Jans.

XVI st.

noch een paer schoene voor Philip de speelman dr. Stijntgen.

I gl.

folio 54 verso.
noch een paer schoenen voor Lijntgen Gijsberts.

I gl. II st.

den 30 dito aen Lijsbeth Thonij Willems gegeven.

XVI st.

den 12 julij gegeven van schoens te lappen voor Prireijn Aelberts ende Ercken Lange Jans.
III st.
den 15 dito gegeven aen Peter Thonis.

XVI st.

den 19 dito gegeven voor twee hemden voorde soon van Peter Hendricx.

II gl. VI st.

den 24 dito gegeven Lijs Port.

XI st.

dito gecocht 1 ½ ell linnen laecken om een lijfken te voeijren voor Ercken Lange Jans tot 12 st. d’ell facit.
XVII st.
dito gegeven aen een passant.

VIII st.

den 28 dito betaelt voor schoenen te lappen voor Ercken Lange Jans.

I st. 2 oirt

den 29 dito gecocht 2 ½ elle
folio 55.
linde laecken tot een inocent voor Teeuwen Aelberts tot 10 st.

I gl. V st.

den 2 augustij betaelt aende vorster van Someren voor eenige vacatien.

IIII st.

den 7 dito gecocht voor Hendrick Sesmans soon linde tot 2 hemden coste met maecken en garen.
II gl. XII st.
den 8 dito gecocht voor Pireijn Aelberts een hemd daer voor betaelt.

I gl. V st.

den 18 september gecocht voor Pireijn Aelberts een schort cost.

XVIII st.

den 23 dito gegeven aen Aelbert Cornelis.

XII st.

den 30 dito gecocht voor Ercken Lange Jans een paer blocken costen.

IIII st.

den 1 october betaelt aen Dirck de metser wegens Jan Marcelis over huijs huijr.

V gl.

den 3 dito gegeven aen Anneken Goorts om naer Wessel te brengen off varen volgens quitantie get. no. 1
V gl.
de 4 dito gemaeckt voor Lijntgen Gijsberts soo mutsen als ander kleijn lijwaet daer voor betaelt.
II gl.
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folio 55 verso.
den 5 dito gegeven aen een passant.

X st.

den 7 dito aen een student.

VI st.

den 11 dito gegeven aen Hendrick Sesmans soon.

XII st.

den 14 dito aen Cornelis Geven.

XI st.

den 21 dito voor Teeuwen Aelberts gecocht een paer blocken.

III st. II oirt

den selven gecocht een bant voort gewormt cost.

II st.

dito Pireijn Aelberts een paer blocken gecocht.

II st.

den 24 dito gecocht 2 ellen blauw laecken tot een rocken voor Philips den speelman dr. ell I gl. I gl. V st. facit.
III gl. X st.
den 29 dito gecocht voor Teeuwen Aelberts slophoosen en een paer soocken daer voor betaelt.
I gl. II st.
dito gegeven aen Lijntgen Gijsberts om lint en garen te coopen.

II st.

dito gegeven aen Aelbert Cornelis.

XII st. II oirt

folio 56.
dito aen Lochtens dochter gegeven.

I gl. XII st.

de 4 november gecocht voor Ercken Lange Jan seen paer socken.

VI st.

den 6 dito Huijbert Hendricx gegeven.

XVI st.

de 7 dito aen een student gegeven.

X st.

den 8 dito gecocht voor Lijntgen Gijsberts een paer socken.

VI st.

den XI dito gegeven aen Aelbert Cornelis.

XVI st.

den 20 dito den selve gegeven.

XII st.

dito gecocht voor Ercken Lange Jans dr. twee hemden daer voor betaelt.

II gl. XII st.

den III december gecocht voor Teeuwen Aelberts een elle linde ad.

VIII st.

dito twee cooren sacken gecocht daer voor betaelt.

II gl. VI st.

dito Hendrick Sesmans soon gegeven.

II gl. V st.

ditto aen teergelt mede gegeven.

I gl. XIX st.

ende aen paer schoenen gecocht …

I gl. III st.

den 6 dito aen Aelbert Cornelis gegeven.

XVI st.

flio 56 verso.
de 8 dito
Pireijs Aelbers gegeven.

V st.

den 18 dito gegeven aen Aelbert Cornelis.

XVI st.
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dito aen vorster gegeven van dat hij mr. Daniell Tijbosck eeninch lant op seijde.

I st.

den 19 dito betaelt aen huijsvrouw Goort van Merevoirt wegens Willem Janssen Ketelaers voor een jaer dat hem
inden raet toegestaent is volgens quitantie gl. n II
VIII gl.
dito gegeven aen een student.

VIII st.

den 20 dito aen een passant gegeven.

VI st.

den 22 dito aent port van een brieff .

II st.

den 23 dito aen Teeuwen Aelberts.

II st.

dito aen Enneken Willems gegeven.

XIIII st.

den 31 dito gegeven aen Jan Aelberts van een paer schoene te lappen.

VII st.

den 2 januarij 1657 gegeven aen Aelbert Cornelis.

XIX st.

den 4 dito voor wechgelt betaelt.

I st.

folio 57.
den 5 dito gecocht voor Teeuwen Aelberts een paer wanten.

V st.

den 6 dito vercocht voor Lijntgen Gijsberts een paer blocken.

IIII st.

den 7 dito vercocht voor Thonij Martens 2 ellen linne de ell 8 st.

XVI st.

den 9 dito Aelle Potten gegeven.

XII st.

den 20 dito gegeven aen Aelbert Cornelis.

XVI st.

den 24 dito betaelt aen Paulus den hoosmaecker voorde huijshuijr van blinde Jan volgens quiitantie geteeckent
no. 3.
den 29 dito gegeven aen Mechtelt Gerrit Dielis.

XVIII st.

dito gegeven aen passant.

VI st.

betaelt aen Gerrit Leenderts cleermaker volgens quitantie get. no. 4 over t’ maecken van cleren voorde kinderen
vanden H. Geest gehouden wordende.
IIII gl. VII st
folio 57 verso.
den 26 jannuarij 1657 betaelt aen Jan Anthonis van Breugell over een jaer des H. Geest cooren ter meulen te
brengen volgens quitantie geteeckent no. 5.
IX gl. XV st.
den 26 april betaelt aen Huijbert Willems over t’ backen van broot voorde H. Geest 370 vat volgens quitantie.
XXXII gl. VII st. II oirt
den 28 dito betaelt aen wed. van Luijtelaer over leverantien van laecken voorde Korten vrouw bij hen verdient
voort blaesen van orgell volgens quitantie 9 gl. no. 6.
IIII gl.
betaelt aen sr. Peter vanden Boomen over leverantie van lacken ten behoove vanden H. Geest volgens
specificatie en quitantie geteeckent no. 7.
XX gl. IX st. III oirt
folio 58.
de 28 dito betaelt aen Willem van Oldenzee wegens den H. Geest over leverantie van hoosen als anders volgens
specificatie en quitantie geteeckent no. 8 de somme van.
X gl. VII st. 3 ½ oirt
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betaelt aen Antonij Willems voor een jaer huijs huijr van Jenneken Jacobs blijckende bij 4 quitantie alle
geteecken no. 9 de somme.
X gl.
betaelt aen mr. Joan Kerz churrirgijn bij hem verdient aen armen inde jaren 1656 volgens quitantie geteeckent
no. 10.
II gl. XI st.

betaelt aen Anthonij van Sprangen voort backen van 150 vat rog tot broot volgens quitantie no. 11 somme van.
XIII gl. II st. II oirt
noch betaelt aen Hendrick
folio 58 verso.
over t’ seventich vaten rogge ter meulen te voeren de somme van.

I gl. VI st. II oirt

betaelt aen Wilbert Janssen over leverantie van deck strooij volgens quitantie geteeckent no. 12 somme van.
XII gl. XVI st. II oirt
betaelt aen Aert Ceelen de somme van 44 gl. over reparatien vande hoeven volgens quitantie geteeckent no. 13
dus de van.
XLIIII gl.
betaelt aen Bruesten Geven over leverantie van stroo ende latten tot reparatie van H. Geest hoeven volgens
quitantie no. 14 de somme.
XII gl. II st.
betaelt aen Jan Hendricx
folio 59.
over leverantie van stroo ten diensten ende tot reparatie alsvoor volgens quitantie geteecken no. 15 de somme
van.
VI gl. XII st. II oirt
betaelt aen Willem Goorts over leverantie van latten ende nagels volgens specificatie ende quitantie get. no.16 de
somme van.
VI gl. XII st.
betaelt aen Peter Willems Smith tot Asten de somme van 3 gl. over arbeijtsloon aen H. Geest Hoeven gedaen
volgens quitantie geteckent nr. 16 dus de somme van.
III gl.
betaelt aen Willem Goorst over leverantie van leem volgens quitantie geteckent no. 17 de somme van.
II gl. XI st.
folio 59 verso.
noch aen selven betaelt voort decken volgens quitantie geteckent no. 11 de somme van. III gl. XV st.
noch aenden selve Willen betaelt van luijcke et. en t maecken van een nieuwe puth als anders volgens quitantie
get. no. 19 de somme van.
X gl.
betaelt aen mr. Matthijs van Hooff over een jaer chijns in chijns boeck van Asten verscheenen St. Marten 1656
volgens quitantie get. no. 20 de somme van.
II gl. V st.
betaelt voor 500 deck banden.

X st.

betaelt aen sr. Wouter van Craenenbroeck als rentmr. van heere van Helmont de somme van 120
folio 60.
gl. in betaelinge van eenen heerlijcke gront chijnssen volgens 2 quitantie beijde geteecken no. 21 dus.
CXX gl.
betaelt voor 20 voeten plancen.

II gl.

betaelt aen Jenneken Jan Paulus over leverantie van kraem bier als anders voorden armen volgens quitantie
geteeckent no. 22 de somme van.
XIX gl. XV I st.
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betaelt aen Poirters over leverantie van bier ende t ‘ gene de huijsluijden cooren leverden hebben verteert
volgens specificatie 9 quitantie get. no. 23 de somme van.
V gl. XVIII st.
noch gecocht 1200 deckbanden t hondert ad 2 st. tot de hoeven tot Asten te gebruijcken facit.
I gl. IIII st.
te betaelen aen vrouwe secretaris
folio 60 verso.
over verteringh thare huijse gedaen de somme van.

IIII gl.

betaelt aen Ansem Willems over reparatie van een glas bij hen verschooten.

XIX st.

noch betaelt aen dack schooven.

III gl. XVIII st.

betaelt aen Dirck Jan Goorts tot Asten over coop en leverantie van 12 bunden latten d’ bunddre tot 6 st. omme te
gebruijcken totte hoeve op Bergelen facit.
III gl.XII st.
betaelt aen Jan Sijmonth Backell de somme van 5 gl. bij hen verdient met reparatie der hoeven opde
Deuseldoncq volgens quitantie get. no. 24 dus.
V gl.
betaelt van twee boomen om te houden opdie Deuseldoncq.

I gl.

folio 61.
den 26 mert 1656 betaelt voor reparatie vant seel opde poort.

XVI st.

den 19 meij een sleutell laeten maecken aende poort cost.

III st.

den 1 junij betaelt aende straet te maecken inde Haege.

I gl.

betaelt voor een vim dack schooven.

II gl. XIII st.

betaelt aen Goort Jans tot Asten over coop van latten ende deck roeijen.

I gl. XVII st.

de 26 junij betaelt voort decken latten en strooij aent Gasthuijs de somme van.

IIII gl. XVI st. II oirt

betaelt voor drie deelen ider tot XII st. VIII st. facit.

I gl. XVII st. II oirt

betaelt aen Ambrosius Gevarts over leverantie van stoo banden al sanders gedaen ten behoove van H. Geest
omme de hoeven van Bergelen te repareren volgens quitantie gl. nr. 25 de somme van. XII gl.
folio 61 verso.
betaelt over coop van 2 ½ vim dack schooven

VI gl. XII st. 2 oirt

den XI september betaelt aen Hendrick Janssen Smits voort maecken vant winteras opde poort als andres
XVI st.
den XIX dito een grendell int Gasthuijs laeten maecken cost.

III st.

betaelt aen Peter Spaence over leverantie van spijckers etc. volgens specificatie ende quitantie gelt no. 26 de
somme van
XII gl. II st.
folio 62.
anderen uijtgeeftf van betaelinge den renthieren.
eerstelijck betaelt aen Mericken Goorts de somme van 21 gl. over een jaer intresse haer vanden h. Geest
competerende bamisse 1655 volgens quitantie no 27. dus
XXI gl.
betaelt aen sr. Wouter van Craenenbroeck wegens Jenneken hansmakers somme van 50 gl. over een jaer intresse
vervallen de eerste april 1654 vogens de quijtantie geteeckent no. 28 dus.
L gl.
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betaelt aen Adiana Goort Becx over een jaer intresse verschenen st. Marcus 1656 volgens de quitantie geteeckent
sub no. 29 de somme van.
XV gl
folio 62 verso.
betaelt aen mr. Peter Hbens Johannes Oiterlingh respectivie school mr. binnen dese stadt vant leeren den armen
volgens twee quitantie n nr. 29 de somme.
XI gl. XI st.
betaelt aen de heer rent mr. Pieterson volgens twee specificatie ende quitantien geth. no. 30 ende 51 over
verscheens pachte voorde den 1654 ende 1655 in rogge
CXXI vat.
in gelt
LXIIII gl. VII st. III oirt
betaelt aen Gilde broeders van St. Catarina gilde over een jaer rente volgens quitantie gelt nr. 32 de somme van.
II gl. VI st.
betaelt aen sr. van Kessel over twee jaren renthen de welcke de gilde broeders van St. Catarina gilden ten Bosch
competeren verscheenen lichtemis 1654 ende 1655 volgens quitantie no. 33 de somme van.
V gl. V st.
folio 63.
betaelt aen H. Geest mr. ten Bosch over een jaer renthe volgens quitantie no. 34.
XI”gl.
betaelt aen Maria de Vosch de somme van 40 gl. over 2 jare renthe verscheenen st. Andries 1653 en 1653 de
welcke hij tot lasten van H. Geest is heffende volgens 2 quitantie gelt no. 35 en 36 dus de voors.
XL gl.
betaelt aen Maria van Boshuijsen de somme van 4 gl. hare jaerlijcx competer ende van H. Geest alhier voorde
jare 1655 volgens quijtantie no. 37.
betaelt aende schoutet over een jaere tractement als ordinars.

VI vat rogge

betaelt aen sr. Wouter van Craenbroeck over eene pacht van 50 gl.
folio 63 verso.
t’ sjaers vervallen opden 1 april 1657 volgens sijne quitantie geteeckent nr. 40 dus.

L gl.

den rendant compt jaerlijcx XXIIII vaten rogge als ordinaren compt voor vijer jaren administratie anno 1657,
1658, 1659 tot jannuarij 1660 incluijs.
VIII mud r.
folio 64.
kinderen uijtgeeff van het bestelde der kinderen.
betaelt aen Willem Verbaerschot over een jaer cost gelt van Ercken Jange Jans ende huijshuijr van Dries Geven
volgens quitantie get. no. 39 in gelt de somme van.
XII gl.
in rogge
XVII vat
betaelt aen Silvester van Hemstelrooij over t’ onderhouden inde kost de dochter Philips de speelman.
VI vat
betaelt aen Gerrit Bernarts over t’ onderhouden inde cost van Pireijn Bex voorden tijt van 1 jaer haer
verscheenen november 1656 de somme van.
XL gl.
folio 64 verso.
betaelt aende Griet Bernarts op reeckeningh van het toecom jaer de somme van.

VI gl.

betaelt aen Wouter Janssen over t’ onderhouden van Neesken Cornelis volgens quitantie no. 41 de somme van,
LXIII gl.
betaelt aen Hendrick Aert Deckers de somme van 40 gl. over een jaer onderhout van Jan Aelberts verscheenen
den 26 september 1656 blijckende bij quitantie dus.
X L gl.
den rendant heeft Teeuwen Aelberts inden jare 1656 inde cost gehadt 6 weecke compt daer voor.
IIII gl. X st.
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betaelt aen Peter Teeuwens
folio 65.
de somme van 11 gl. 12 st. in gelt en in rogge 4 vat in minderringe van een jaer onderhout in costen dranck van
Pierijn Aelberts dus hier.
XI gl. XII st.
rogge
IIII vat.
folio 65 verso.
anderen uijtgeeff van oncosten int maenen gedaen.
den 3 meij 1656 tot Nuenen en Gerwen geweest ende aldus betaelt ten huijse van Hendrick Goorts van t’ geene
Verbarschot Goort Gijsberts en Verbeecq aldaer int maenen verteert hadde de somme van.
IIII gl. V st. II oirt
noch buijten Goort Gijsberts wesen maenen ende doen vertreert.

XII st.

den rendant heeft Cornelis van Nunen uijtgesonden omme te maenen daer voor betaelt. X st.
den selve noch eens uijt gesonden ter saecken alsvoor daer voor meede betaelt.

X st.

folio 66.
den XXI junij de selven noch uijtgesonden te maenen betaelt.

X st.

de 10 julius wesen maenen met Goort Gijsberts doen verteert.

XII st.

den XIX dito met Goort Gijsberts naer Asten Someren en Lierop wesen maenen doen verteert.
XV st.
den VIII september met Goort Gijsberts tot Asten Vlierden, Lommell wesen maenen doen verteert.
XVII st.
den 13 dito Cornelis van Nunen uijtgesonden om t’ maenen daer voor betaelt.

VIII st.

den rendant heeft met Goort Gijsberts wesen maenen tot Nunen ende Gerwen en doen verteert.
XI st.
den rendant heeft Cornelis van Nunen uijtgesonden om te maenen daer voor betaelt.

X st.

den selven noch een dach uijtgesonden daer voor betaelt.

X st.

folio 66 verso.
den rendant heeft met Goort Gijsberts wesen maenen doen verteert.

VIII st.

den 29 september Cornelis van Nunen uijtgesonden omme te maenen daer voort betaelt. X st.
den XVI october Cornelis van Nunen naer Asten gesonden voor betaelt.

IIII st.

den 19 december met Goort Gijsberts wesen maenen naer Nunen, Gerwen, Tongeren et doen verteert.
X st.
den 3 jannuarij 1657 Huijbert Hendricx gesonden naer Liessel, Deurssen en Vlierden daer voor betaelt.
IX st.
den 8 dito met Goort Gijsberts wesen maenen naer Nunen, Gerwen, Stiphout en Mierloo doen verteert.
XVII st. II oirt
den 18 januarij metten voors. Goort Gijsberts naer Asten en Someren wesen maenen doen verteert.
XVII st.
folio 67.
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den rendant heeft mette wagens vande Deuseldonck tot Deursen geweest om het cooren te haelen ende doen
bijden voer luijden paerden en andere.verteert.
I gl. XII st.
den rendant heeft expres ten Bosch geweest omme renthe van H. Geest te betaelen compt voor drie daegen
vacatie op eijgen cost en dranck.
VII gl. X st.
folio 67 verso.
anderen uijtgeeff van weeckgelt ende van spijnden soo in rogge gelt boeckweijt als boter.
inden eerste gegeven aen Jan Wouters.
in gelt

XV gl.XII st.

Jan Aert van Lierop.
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vat
2 ½ pont

Jan Marten Hoeijmaeckers.
in boeckweijt
in boter

XIII gl.
II vat
II pont

Aert Jan Poirters.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

folio 68.
Catalijn Anthonis
in gelt
in boeckweijt
in rogge
in boter

VII gl. VII st.
II vadt
I vadt
½ pont

Handersken Aert hansmakers
in gelt
in boeckweijt
in boter

XXIIII gl. XIIII st.
II vadt
II pont

Lijs Marten Hoeij makers
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

Dries Geven
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

folio 68 verso.
Willem Joosten.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
III pont

Lambert Willems.
in gelt
in boeckweijt
in boter

VII gl. XVI st.
III vadt
II pont

Gabriel Hendricx.
in gelt

VII gl.XIII st.
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in boeckweijt
in boter

II vadt
1 ½ pont

Eijcken Baten.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
2 ½ pont

Jen Jan de Ketelaer.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XIII gl. VI st.
II vadt
2 ½ pont

folio 69.
Willem Aerts Corten.
in gelt
in rogge
in boeckweijt
in boter

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

Griet Peter de smith.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

Aert Willem Looijen.
in gelt
in boeckweijt
in boter

VII gl. XVI st.
II vadt
1 ½ pont

Handersken Klaessen.
in gelt
in boeckweijt
in boter

VII gl. XII st.
II vadt
II pont

Bartel Hendricx.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XIII gl.
II vadt
1 ½ pont

folio 69 verso.
Anneken Klaessen.
in gelt
in boeckweijt
in boter

VII gl. XVI st.
II vadt
II pont

Mechtelt Gerrit Dielis.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
2 ½ pont

Cornelis van Nunen.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
III pont

Catalijn Peter de Smith.
in gelt
in boeckweijt
in boter

VIII gl. II st.
II vadt
II pont
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Peter den Horen.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont

folio 70.
Ceell koeckenbacker.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XI gl. XIIII st.
II vadt
II pont

Jen Joost Peters.
in gelt
in boeckweijt
in boter
pont

XV gl. XII st.
II vadt
II

Judith Segers.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XII gl. IX st.
II vadt
II pont

Willemken Thijssen
in gelt
in boeckweijt
in boter

VII gl. XVI st.
II vadt
II pont

Maeij Janse de kuijper.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XX gl. XVI st.
III vadt
3 ½ pont

folio 70 verso.
Peter Hendrick Stacken.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XI gl. XIIII st.
II vadt
½ pont

Luijtgen Aert hans mr.
in gelt
in boeckweijt
in boter

VII gl. XVI st.
II vadt
II pont

Jan Thielen.
in gelt
in boter

I gl. XVIII st.
1 ½ pont

folio 71.
Jan Jan Rutten.
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
pont

Leen Hendrick Stouwen
in gelt
in boeckweijt
in boter

XV gl. XII st.
II vadt
II pont
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Berber Isaacx
in boeckweijt

II vadt

Lijs Anthonij Willems
in boeckweijt
in boter

I vadt
2 ½ pont

Jan Janssen alias Rosendael
in boeckweijt

II vadt

folio 71 verso.
Jan Sijmonts.
in boeckweijt
in boter

I vadt
1 ½ pont

Jan Feijten.
in boeckweijt
in boter

II vadt
1 ½ pont

Maeijcken Peters.
in boeckweijt
in boter

II vadt
I pont

Jan Marcelis.
in boeckweijt
in rogge
in boter

I vadt
I vadt
2 ½ pont

Jan Swagers.
in boeckweijt
in boter

I vadt
½ pont

Lijs Frans Poirters.
in boeckweijt
in rogge

I vadt
I vadt

folio 72.
Seell den hoeij mr.
in boeckweijt

I vadt

Brosius Lange Jans.
in boeckweijt
in boter

I vadt
V pont

Swarte Griet.
in boeckweijt

II vadt

Aert Looijen.
in boeckweijt
in rogge

II vadt
I vadt

Leijtgen Limpen
in boeckweijt

I vadt

Tonij Martens.
in boeckweijt
in rogge
in boter

I vadt
II vadt
1 ½ pont

folio 72 verso.
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Paulus Mora
in boeckweijt
in boter

I vadt
1 ½ pont

Griet Papen
in boeckweijt

I vadt

Lijs Klaessen
in boeckweijt
in boter

I vadt
II pont

Jan Korsten
in boeckweijt
in rogge

I vat
I vadt

Iken Baten dochter
in boeckweijt

II vadt

Handersken Bastiaens
in boeckweijt

II vadt

Adriaen Willemsse
in boeckweijt

I vadt

folio 73.
Jan Joosten
in rogge
in boter
I pont

IIII vadt

Merriken Baten
in boter

1 ½ pont

Aert Mo…en
in boter

I pont

Willem Poirters
in boter

1 ½ pont

Jan Corsten
in boter

I pont

Bastiaen Hendricx
in rogge
in boeckweijt
in boter

III vadt
I vat
II pont

folio 73 verso.
Willem van Helden
in rogge

IIII vadt

Peter Joosten
in rogge

I vadt

Aelbert Cornelis
in rogge

I vadt

Peter Thonis
in rogge

I vadt
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betaelt aen Adries mulders wed. over t’ leveren van 2 vat rogge aenden armen int jaer van Hendrick Goorts soo
sij verclaerde dus hijer als die gerestitueert hebben.
II vadt
folio 74.
betaelt aen seretaris over t’ muniteren en grosseren met int reijn schrijven deser reecken als ordinaris de somme
van 18 gl. dico.
XVIII gl.
den here predicant Costius compt jaerlijcx 1 mudde rogge gelijck de pastoren hebben genoten dus.
I mud
jonr. Gerwen compt van gelijcke jaerlijcx over …..als schoutet 6 vaten rogge gelijck sijne predecessens hebben
gehadt dus.
VI vaten
de secretaris compt voort appostilleren ende besiognen
folio 74 verso.
geduijrende dese reeckeningh gedaen de somme van.

VI gl.

geduijrendehet doen hooren ende sluijten deser reeckeningh is bijde rendant ende heeren anditeuren verteert de
somme van.
XV gl.
de voster compt volgens specificatie.

II gl.

VI .. vanden uijtgeven bedraecht
in gelt
in rogge bedraecht
in boeckweijt
ende in boter bedraecht

500-6-0
3 mud 9 vadt
9 mud
96 ½

sr. sommarium bedraecht den geheelen uijtgaven deser reeckeningh in
folio 75.
gelden ter somme van 1539 gl. 12 st. 1 ½ oirt
ende den ontfanck in gelde bedraecht ter somme van 1605 gl. 15 st. 2 oirt
sulcx meer ontfangen dan uijtgegeven ende den rendant in gelde schuldich blijft de somme van 66 gl. 3 st. ½ oirt
den gehelen uijtgeeff bedraecht in rogge ter nombre 73 mud 2 vat.
den ontfanck daer tegens bedraecht ter nombre van 66 mudde 1 vadt 2 cop
sulcx dat den rendant compt suijver 7 mud 2 cop
de ontfanck in boeckweijt
folio 75 verso.
bedraecht tie concurentie van 9 mudde en 7 vaten
ende den uijtgeeff bedraecht 9 mudden 4 vaten dico 9 mud 4 vat
de rest voort crimpen ergo nihil
den ontfanck in boter bedraecht 100 ponden.
den uijtgeeff in 6 en t’ negentien ponden en een half
de rest voort crimpen dico ergo nihil
alsoo bevonden wert dat den rendant schuldich blijft in gelde 66 gl. 3 st. 1 duijt ende hem rendant compt 84
vaten 2 cop rogge, gelijck boven blijckt is goet gevonden ider vat rogge tegens 1 gl. te reduceeren sulcx t’ eenen
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tegens t’ andere aff getrocken is bevonden dat de rendant suijver vanden Heijligen Geest compt de somme van
18 gl. 6
folio 76.
st. 14 penn.
aldus gedaen gereeckent geslooten geratificeert ende geasprobeert bijden heeren auditeuren int hooft van dese
genoempt opten 5 en 6 junij 1660 toirconde bijde gemelde heeren auditeuren ondert.
Crn. Costius pastor tot Helmont
Milling van Gerwen schoutet in Helmont
van Hooch State
Johan …..
Peter Janssen.
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