Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4497, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1657 november – 1660 februari 13.
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

Folio 1.
Reeckeninge voor den H. Geest der stadt Helmondt Nicolaes van Berckel cum suis
Beginnende de januarij 1657 totten 13 februarij 1660.
Folio 1 verso.
leeg
folio 2.
Reeckeninge bewijs en reliqna die sijn doende sr. Niclaes van Berckel ende Jan Willems vande Grootenacker
provisoiren respectie dat tafelen H. Geest alhier tot Helmondt van alle de ontfanck ende uijtgeef de welcke sij
gehadt moogen hebben den tijt van drie jaren en 2 a 3 weecken waer van den voors. Nicolaes van Berckel allen
ontfanck en uijtgeef heeft gedaen ende gehadt beginnende den 28 januarij 1657 ende eijndigh den 13 februarij
1660.
folio 2 verso.
Ontfanck eerst van rogh paghten ende daer naer van gelt renthe.
Goort Adams gelt jaerlijcx 8 vaten rogge erffpachts lest betaelt 1656bijden rendant ontfangen 1657 en daer voor.
VIII vat
Het convent van Bijnderen jaerlijcx 19 vaten rogge lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen voor de a 1656,
1657 en 1658.
1111mud IVvadt
Geraert Jan Klaessen van Rooij geldt jaerlijcx 5 vaten rogge reductie lest betaelt 1652.
folio 3.
Bijden rendant ontfangen anno 1653 en 1654 in gelt.

111 gl. 15 st.

Willem Aert Willems en Hendrick van Luijtelaer gelden jaerlijcx 2 mudde rogge reductie, lest betaelt bij Willem
voorn. 1657 en voor sijn helft ontfangen anno 1659 in gelt.
IIII gl. X st.
Hendrick van Luijtelaer, lest betaelt 1658 niet ontfangen.
Mr. Jacob Bex nu de wed. jonk. Vertegen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1653 bijden rendant
ontfangen 1654, 1655 en 1656.
IX gl.
Den H. Geest van Bosch
folio 3 verso.
Gelt jaerlijcx een mud rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen.
Marten Stevens ende Maes Hendrick Dielis gelden jaerlijcx een mut rogge inde sack beijde lest betaelt 1653
marten rest 2 cop bijde rendant ontfange voorde anno 1654, 1655 en 1665 t’saemen rest 2 cop van Martens ende
vaten van Maes die oock reste.
Adiianen Bernarts huijsfrouw gelt jaerlijcx 7 vaten rogge reductie, lest betaelt 1640 en over 7 ½ st. daer van niet
ontfangen.
Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx een mud rogge reductie, lest betaelt 1651, bijden
folio 4.
Rendant niet ontfangen.
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Adriaen Lucas van Gassell gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 niet ontfangen.
Philips Goorts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1648 niet ontfangen.
Peter Anthonis Melis tot Deurssen gelt jaerlijcx 6 rogge reductie, lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen
voorde anno 1656, 1657, 1658 en 1659.
IX gl.
Peter Theulinghs gelt jaerlijcx
folio 4 verso.
6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656, ontfangen 1657, 1658 en 1659 compt dan.

VI gl. X st.

De pastorije van Helmondt gelt jaerlijcx 1 ½ vadt rogge, lest betaelt 1627 niet ontfangen.
Hendrik Aert Deckers gelt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 niet ontfangen.
Luijtgien wed. Jan van Beth gelt jaerlijcx 1 vadt rogge in specie, lest betaelt 1656 bijden rendant ontfangen anno
1657 en 1658 in gelt.
I gl. X st.
folio 5.
De selve Luijtgien Jan Goorts gelt jaerlijcx noch 6 vaten rogge inde sack, lest betaelt 1656 bijden rendant
ontfangen voorde jaren 1657 en 1658 bij provisie tot XV st. t’ vadt compt.
IX gl.
Catalijn dochter Thomas vanden Berch gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 ontfangen anno
1655 en op 1656 2 gl. 10 st. tsamen
IX gl. V st.
Michiel Klaessen van Mispelen gelt jaerlijcx een mud rogge betaelt wordende met IX gl. lest betaelt 1653 bij den
rendant ontfangen voorde jaren 1654, 1655, 1656 en 1657 in gelt
XXXVI gl.
De wed. Johan vande Berch
folio 5 verso.
Gelt jaerlijcx 4 vaten rogge te betaelen met XV st. t’ vadt, lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voorde
jaren 1655, 1656, 1657 en 1658 de de somme van.
XII gl.
Berber dochtere Willem Anthonij Willems en de wed. Guilliam Fabri gelden uijten Aellert 6 vaten rogge, lest
betaelt 1656 bij den rendant voor Berber helft ontfangen 1657 sijnde.
I gl. II st.
Lijsken wed. Peter vanden Berch geldt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1654, daer van niet ontfangen.
Jan Hendrick Sanders gelt.
folio 6.
Jaerlijcx 6 vaten rogge te betaelen met XV st. t’ vadt, lest betaelt 1555 bijde rendant ontfangen 1656, 1657,en
1658 compt in gelt.
XIII gl. X st.
Wouter van Craenenbroeck gelt jaerlijcx 6 vaten rogge gereduceert t vat op V st. lest betaelt 1656 bijden rendant
niet ontfangen.
Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
Philips Janssen gelt jaerlijcx uijt Hemelrijck 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655, bijden rendant ontfangen
voor de jaren 1656, 1547 en 1658.
VI gl. XV st.

folio 6 verso.
Willem Jan Schoonen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
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Den ed. heere van Helmondt gelt jaerlijcx 4 mudde rogge in specie, lest betaelt 1653 daer van ontfangen pro
anno 1654
IIII mud
De erffgenaemen Aelbert Aben ende mr. Adolph Bex gelden jaerlijcx1 vadt erreewrten, lest betaelt voorde
erffgenaenen helft 1656, daer niet ontfangen mr. Adolph, lest betaelt 1645 bijden rendante ontfangen tot 1656
inclijs daer voor.
VI gl.
folio 7.
Mr. Gerradt Lommers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655, bijden rendant ontfangen vande
jaeren 1656 en 1657 de somme.
IIII gl. X st.
Jan Hermens gelt jaerlijcx 9 vaten rogge en 3 cop rogge in specie, lest betaelt 1654 rest 18 st. daer van ontfangen
2 pachten anno 1655 en 1656 mette resters XVIII st.
X gl. V st.

Hendrick Cornelis van Coll gelt jaerlijcx 9 vaten rogge 3 cop rogge, lest betaelt 1654 over 1 gl. daer van
ontfangen voorde anno 1655 en 1656 heeft geoort de V st. eene gl. sulix niet ontfangen in gelt.
IX gl.
Jan Bogaert gelt jaerlijcx
folio 7 verso.
1 mud rogge lest betaelt 1635 en op 1636 ontfangen van Peter Peters Bijnderen als gebr. op reeckeninge door
richtelelen van huijringe de nombre van.
III mud VI vat
De erffgenaemen joffr. Maria Fabrij nu den tinnegieter jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt tinnegieter voor 6 gl.
1654 en Wijnant Paulussens helft 1652 t’ samen bij betaelt tot 1657 daer voor ontfangen in gelt.
XI gl.
Jan Verhoeven van Mierloo gelt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie, lest betaelt 1656 den rendant ontfangen de
jaeren 1657 ende 1658 daer voor betaelt.
XII gl.
Hendrick Goorts van Duppen
folio 8.
Gelt jaerlijcx 1 mudde rogge maelder, lest betaelt 1638 bijden rendant niet ontfangen.
Volgen de gelt renthen.
Goort Daemen gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1656 niet ontfangen.
Aert Clumpers gelt jaerlijcx 1 oirt st. lest betaelt 1642 niet ontfangen.
De wed. nu Sijmon van Lommell gelt jaerlijcx 6 gl. 5 st. lest betaelt 1655 daer van ontfangen den achterste mette
capitaele pens t’ samen
IXXVIII gl. XI st.
folio 8 verso.
De wed. Aert van Hoove gelt jaerlijcx een oude swarten ende 2 plecken, lest betaelt 1642 niet ontfangen.
Roelof Hendrick Jacobs gelt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1623 daer van niet ontfangen.
Item den selve gelt alnoch jaerlijcx XV st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1625 rest hier aen 5 st. 3 oirt bijden rendant niet
ontfangen.
Anthonis Jan Sleutiens gelt jaerlijcx 7 st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voorde jaeren 1655,
1656, 1657, 1658 ende 1659.
I gl. XIXI 1 ½ oirt
Den ed. heere van Helmondt geldt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1630 daer van niet ontfangen.
Peter Goossens van Vijfeijcken nu Jan Dillis van Hees gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1655 rest eene gl. bijden
rendant ontfangen voorde jaeren 1656, 1657 ende 1658 mette voors. eene gl.
XIX gl.
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Margriet vanden Berch gelt jaerlijcx 2 st. 3 oirt, lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen.
Lambert Hendricx van Goch
folio 9 verso.
Gelt jaerlijcx 2 st. 1 ½ oirt, lest betaelt 1634 daer van ontfangen 17 pachten tot 1654 incluijs rest 1 ½ oirt compt
in gelt.
II gl.
Marten Stevens gelt jaeren 11 st. 2 oirt, lest betaelt 1650 den rendant ontfangen 1651, 1652, 1653, 1654, 1655,
1656, 1657 ende 1658 over 1 ½ st. compt in gelt.
IIII gl. XII st. II oirt
Hendrick Aerts van Crooij gelt jaerlijcx 2 ½ oirt, lest betaelt 1639 niet ontfangen.
Jan Beck Janssen gelt jaerlijcx 7 st. 2 ½ oirt, lest betaelt 1656 niet ontfangen.
folio 10.
Jan vanden Broeck alias Gapert gelt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1641 niet ontfangen.
Peter Goort Adams gelt jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1656 niet ontfangen.
Peter Antonij Nelis van Neelis van Deurssen gelt jaerlijcx 4 ½ oirt, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaeren
1656, 1657, 1658 ende 1659.
III st. 2 oit
Rijnder Timmermans nu Handersken Lambert van Gogh gelt jaerlijcx 3 ½ oirt, lest betaelt 1650 niet ontfangen.

folio 10 verso.
Peter Adriaens den Boer gelt jaerlijcx 2 ½ oirt, lest betaelt 1655 niet ontfangen.
Philips Clumpers gelt jaerlijcx 2 ½ oirt, lest betaelt 1635.
Jan van Diepenbeeck gelt jaerlijcx met Jacob Arijen Willems 1 magere blanck, lest betaelt 1632 daer van voor
24 jaeren ontfangen tot 1656 incluijs.
XV st.
Luijtgen wed. Jan Goorts van Beth gelt jaerlijcx 2 hoender, lest betaelt 1655 niet ontfangen.
Jan Aerts gelt jaerlijcx
folio 11.
3 ½ pleck, lest betaelt 1638 niet ontfangen.
Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx 1 st. ende 2 ½ pleck, lest betaelt 1653 niet ontfangen.
Willem Jans van Housdonck gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen 1655, 1656 ende1657
compt in gelt.
XVIII gl.
Jan vander Meer gelt jaerlijcx jaerlijcx 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1640 niet ontfangen
Catalijn wed. Cornelis Hoben.
folio 11 verso.
gelt jaerlijcx 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1654 rest 1 oirt niet ontfangen.
Jan Jordaens Smith gelt jaerlijcx met Anthonij van Sprangh 1 st. 1 duijt, lest betaelt 1655 niet ontfangen.
Bartholomeeus van Geldop gelt jaerlijcx 2 gl. lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen voor de jaeren 1655,
1656 ende 1657.
VI gl.
De erffgenaemen Willem Gijsen gelden jaerlijcx 1 st. 1 duijt, lest betaelt 1599 niet ontfangen.
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Hendrick Goorts van Duppen.
folio 12.
Gelt jaerlijcx 1 gl. 1 st. lest betaelt 1638 daer van niet ontfangen.
Peter van Genuchten gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1655 ontfangen de jaren 1656, 1657 ende 1658 in gelt.
VII gl. X st.
Peter Willems Vetten gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1627 is daer op bij verscheijde ontfangen 34 gl. 8 st. bijden
rendant niet ontfangen.
Peter Rutten gelt jaerlijcx 12 gl. lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
De wed. Adriaen Bernaerts gelt jaerlijcx 6 gl. gecomen van Laureijns Goben, lest betaelt 1654 niet ontfangen.
folio 12 verso.
Heer Jan Mengelaers erffgenaemen gelden jaerlijcx 6 gl. den H. Geest aengecomen van Luijtgen Wouters, lest
betaelt 1652 bijde rendant ontfangen
Van voorde jaeren 1653, 1654, 1655, 1656 ende op 1657 2 gl. 8 st. becompt t’ samen. XXXIII gl. VIII st.
Gerrit van Daell gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1645 bijden rendant ontfangen 1646, 1647, 1648, 1649, 1650,
1651, 1652, 1653, 1654, 1655 ende op 1656, 3 gl. t’ jaren.
LXIII gl.
Peter Adriaens den Boer gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1651 over 2 gl. 15 st. daer van bijden rendant ontfangen
op reeckening.
X gl. X st.
folio 13.
Wouter Peter Goossens gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1650 niet ontfangen.
Mr. Lambert van Gogh gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1656 bijden rendant ontfangen de capitaele
penningen ende een pacht bedragende t’saemen.
IV gl. X st.
Jan Paulus Wijnants gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1653 over 23 st. niet ontfangen.
Willem Wouters van Gemert gelt jaerlijcx 1 gl. lest betaelt 1636 niet ontfangen.
folio 13 verso.
de erffgenaemen Adriaen de Glasemaecker gelden jaerlijcx 4 gl. 10 st. lest betaelt 1652 bijden rendant
ontfangen voor d’ jaeren 1653 ende 1654 over XV st.
IX gl. X st.
Hendrick Peters van Tricht jaerlijcx 5 gl. lest betaelt 1642 item nogh 5 gl. lest betaelt 1642 daer op bij vanden
Berch ontfangen 47 gl. 17 st. bij den rendant niet ontfangen.
Baltus Hendricx gelt jaerlijcx uijt 1 sile lants opden Vosschenberch 4 vat rogge, lest betaelt 16 ….. op reeken
ontfangen 6 gl. den rendant niets op reeckeninge ontfangen.
VI gl. V st. II oirt
folio 14.
Sijmon Olifiers gelt jaerlijcx 5 gl. lest betaelt 1651 niet ontfangen
Volgen renthen tot Mierloo.
Jenneken wed. Goort Jans gelt jaerlijcx XIX vaten rogge, lest betaelt 1656 bijden rendant ontfangen voorde
jaeren 1657, 1658 ende 1659 rest II oirt.
XLII gl. XIII st. II oirt
De erffgenaemen Gabriel van Berghem gelden jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1649 ontfangen voorde jaeren
1650, 1651, 1652 ende 1653 in gelt.
XI gl.
folio 14 verso.
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Anthonis Jan Goorts ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1652 bijden rendant
ontfangen door Jan Hendricx die hier in gelt 6 vaten 3 pachten anno 1653, 1654 ende 1655.
VI gl. X st.
Ende voor Antonis 2 pachten geldende de rest ende 1653 ende 1654 over II oirt beloopt X gl. III st. II oirt.
Hendrick Aert aent Goor gelt jaerlijcx 20 vaten rogge, lest betaelt 1656 bijde rendant ontfangen voorde anno
1657, 1658 ende 1659.
V mudden
Huijbert Dircx de Cremer
folio 15.
gelt jaerlijcx 2 vaten rogge, lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen de anno 1655 ende 1656 compt.
IIII vad
Ariaen Goert Bex gelt jaerlijcx 2 vaten rogge, lest betaelt 1651 bijden rendant ontfangen 1657 ende 1658 in gelt
III gl. VIII st.
Jan Huijbers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaeren 1656 ende 1657 de
somme van.
IIII gl. X st. III oirt
De weduwe Marten Meussen
folio 15 verso.
Aen erffgenaemen van Dirck Cremer gelt jaerlijcx 16 ½ vat rogge, lest betaelt 1656 ontfangen voor de jaeren
1657, 1658 ende 1659 bij pronisie.
XXX gl.
Marten Stevens ende de weduwe Thomas Willems gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt voorde
wed. helft 1655 daer van ontfangen 1656 ende 1657 de somme van.
III gl. X st.
Marten Steevens lest betaelt 1654 niet ontfangen.
Hendrick Aerts ende Peter Hendrick Raeijmakers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge
folio 16.
Reductie, lest betaelt bij Hendrick Aerts 1654 bijden rendant ontfangen 3 pachten.

III gl. VII st. II oirt

Ende voor Peter Hendricx, lest betaelt 1653 bijden rendant ontfangen voor 1654, 1655 ende 1656 rest II oirt.
Daer voor ontfangen
III gl. VII st. II oirt
Jan Bernarts ende Jan Lamberts met Willem Aert Jochems gelden jaerlijcx 7 vaten rogge, lest betaelt int gelijck
1655 bijden rendant ontfangen voorde jaren 1656 ende 1657 tot X st. t’ vadt de somme van.
X gl. XI st.
Jan Janssen van Beeck Huijbert Klaessen, Willem Dircx ende Catalijn Jan Aerts gelden jaerlijcx 1
folio 16 verso.
mudde rogge reductie, lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657 ende 1658 in gelt IX gl.
De erffgenaemen Gabriel van Berchen gelden jaerlijcx 1 ½ vat rogge, lest betaelt 1640 daer van niet ontfangen.
Denis van Gerwen, Claes van Nunen ende Wouter Smith gelden jaerlijcx 18 vaten ende ½ rogge, lest betaelt
voor Aert Denis 1656 daer van ontfangen op reeckeninge.
IIII gl. IX st. II oirt
Evert Philipsen, lest betaelt voor 2 vaten 1655 op reeckeninge daer van ontfangen Wouter Smith 4 vadt, lest
betaelt niet ontfangen.
folio 17.
Gelt renthen tot Mierloo.
Thomas van Aelst gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1655 ontfangen voor anno 1656 ende 1657 t’ samen
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VI gl.
De wed. Jacob Aerts gelt jaerlijcx 3 ½ st. lest betaelt 1655 ontfangen voor den jare 1656.
III st. II oirt
De hoef op Lanqdonck met een halve pleck gelt jaerlijcx 2 ½ st. lest betaelt 1651 niet ontfangen.
De weduwe Willem Rovers gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaren 1656, 1657 ende 1658.
IX gl.
folio 17 verso.
Anthonis Jan Goorts gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st. lest betaelt 1654 over 14 st. ontfangen 1655, 1656 ende 1657 over
13 st. 1 oirt compt in gelt.
V gl. VIII st. 3 oirt
Den selve gelt alnoch 6 gl. 5 st. lest betaelt 1654 ontfangen voorde jaren 1655 ende 1656 de somme van over 5
st.
XII gl. X. st.
Thomas van Aelst gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st. lest betaelt 1655 ontfangen voor de jaren 1656, 1657 ende 1658.
V gl. VIII st.
Hermen Aelberts nu den heer van Mierloo gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1655 ontfangen voor 1656 ende 1657.
VII gl.
folio 18.
Klaes Aert Willem Emmen gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. lest betaelt 1654 daer van ontfangen voorde jaren 1655,
1656, 1657 ende 1658 de somme van.
XXIII gl.
De wed. Jan Peters gelt jaerlijcx 10 st. lest betaelt 1655 ontfangen de jaren 1656, 1657 ende 1658 daer voor.
I gl. X st.
Thomis den Smith gelt jaerlijcx 1 gl. 10 st. lest betaelt 1656 ontfangen pr. anno 1657, 1658 ende 1659.
IIII gl. X st.
Willem Aerts gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st.
folio 18 verso.
Lest betael 1655 ontfangen voorde jaren 1656 ende 1657.

V gl.

Willem Willem France gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1656 ontfangen 1657, 1658 ende 1659
daer voor.
VI gl. XV st.
Aert Willems gelt jaerlijcx 16 gl. van 2 brieven gecomen van Hendrick Joost Custers, lest betaelt bijden rendant
ontfangen voor 3 jaren.
XLVIII gl.
folio 19.
Stiphout.
Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 niet ontfangen.
De erffgenaemen Hendrick Dielis gelden jaerlijcx 12 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 ontfangen 1655 ende
1656 in gelt.
IX gl.
Michiel Wouters gelt jaerlijcx 3 vaten rogge in specie, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaren 1656 ende 1657
in gelt.
IIII gl. VII st.
Peter Martens ende Corst
folio 19 verso.
Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge, lest betaelt 1641 over 4 gl. 15 st. bij Jan Willems verantwoort 12 g. 15
st. ende bijden rendant ontfangen op reeckeninge.
III mud VII vat 2 oir
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Jan Janssen den Ketelaer gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen.
Cornelis Janssen gelt 4 vaten rogge jaerlijcx, lest betaelt 1629 hier op ontfangen bij accoort met den heere
predicant ende president Pieterzon door die onderpanden lange jaren ledich hadde gelegen 28 gl. waer niet
betaelt 1658 incluijs.
XXVIII gl.
folio 20.
Den H. Geest vanden Bosch cum suis gelden jaren 5 st. lest betaelt 1654 daer van niet ontfangen.
Hendrick Janssen cum suis gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1655 ende 1656 respetue ider helft bijden rendant
ontfangen dat het jaer 1657 betaelt is de somme.
IIII gl. X st.
Aerle Rixtel ende Beeck.
Nicolaes van Berckel gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1650 ende den rendant verantwoort 1651,
1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659 ende 1660 beloopt.
XLV gl.
De weduwe Cornelis van
folio 20 verso.
Crooij nu Peter hare soon op Strijp gelt jaerlijcx 1 gl. 10 st. lest betaelt 1634 over 5 st. voor Jan Peters derde part
niet ontfangen.
een derde part door Gerard op Strijp, lest betaelt 1636 over 5 st. niet ontfangen.
Ende t’ restetere derde part door de wed. Cornelis Peter, lest betaelt 1638 daer op ontfangen van voors. wed.
XII st.
De erffgenaemen Marten Janssen van Soomeren geldt jaerlijcx 7 st. lest betaelt voor Jenneke Willems derde part
1655.
Ende d’ ander 2 derde parten, lest betaelt 1648 rest 4 st. 12 penn. daer van niet ontfangen
folio 21.
Jan Aert Peters ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1654 hier van ontfangen 1655 ende op 1656
4 gl. 12 st. t’ samen.
X gl. XIII st.
De weduwe Willem Dircx gelt jaerlijcx 11 vadt rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen voorde jaren 1656,
1657 en 1658 tot 14 – 15 ende st. t vadt de somme.
XXV gl. VI st.
Goort Janssen van Dmmelen, Jan Janssen Meurs ende Matthijs van Vijfeijcken gelden jaerlijcx 1 mud rogge, lest
betaelt bij Wilbert Jacobs voor een derde part 1649 ontfangen 1650, 1651, 1652 ende 1653 over 29 st. oirt
Goort Janssen, lest betaelt voor sijn derde part
folio 21 verso.
1657 hier op ontfangen voor de wed. Willem Dircx voor anno 1654 ende 1655
Ende Jan Janssen, lest betaelt voor sijn derde part 1643 hier op ontfangen 1644, 1645, 1646 ende 1647 becomen
dese drie parceelen niet ontfanck gebracht in gelt.
XVII gl. XIIII st.
Nunen, Gerwen.
Jan Cuijten ende Jan Dircx van Gerwen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt bij Jan Dircx 1655, Jan
Hendricx mede, lest betaelt 1655, ontfangen van Jan Dircx voorde jaren 1656 ende 1657 voor sijn gelt d ander
gelt ontfangen Peter Hendrick Ketelaers cum suo t’ samen beloopen 15 st. t’ vat voorde jaren 1656, 1657 ende
1658.
XXII gl. XI st.
folio 22.
Jasper Peters ende Hendrick Peters gelden jaerlijcx 2 mudde rogge, lest betaelt bij Hendrick Goort Thijssen 1651
over 15 st. 2 oirt daer van ontfangen 1652, 1653 ende 1654 tegens 15 st. 24 vadt
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Ende d’ ander helft, lest betaelt 1654 door de wed. Aert Hendicx daer van ontfangen 1655, 1656 ende 1657 dat
aen gecort de voors. 15 st. 2 oirt compt t’ samen te beloopen.
LIIII gl.
Gerraerd Josephs, Lucas Francen ende Adriaen Dielissen gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt.
Hier inne gelt Sander van Hees 2 vadt daer van ontfangen door Gerrard Peter als laet vande voors. van Hees 2
vadt rogge
folio 22 verso.
Gerrard Josephs gelt 7 vaten een cop daer van ontfangen in gelt betaelt ad 18 st. t’ vat beloopt 6 gl. 10 ½ st. ende
in rogge 40 vat 1 cop
Lucas France gelt daer in 1 vadt hier op ontfangen 20 st. bij voorgaenen
Adriaen Dielis gelt 1 vadt daer op bij voorgaende ontfangen 30 st.
Sulcx dat den rendant meer heeft ontfangen.

I mud 8 vadt I cop

Leendert Gerrit Hendricx ende Adriaen Claessen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt voor Leendert sijn
helft 1652 daer van ontfangen
folio 23.
1653, 1654, 1655 ende 1656
Adriaen Klaessen, lest betaelt 1653 daer van ontfangen 1654, 1655, 1656, 1657 ende 1658 tot X st. vadt beloopt
t’ samen.
VL gl. X st.
Arijen Janssen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1653 over 3 gl. 3 st. bijden rendant ontfangen
voorde jaren 1654, 1655 ende 1656 over als voor.
XIII gl. XV st.
Adriaen Jacob mulders kinderen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt 1645 bijden rendant ontfangen
voorde jaren 1646, 1647 ende 1648 in rogge ende voort jaer 1649 in gelt.
12 gl.
Leunis Jacobs gelt jaerlijcx
folio 23 verso.
2 mudde rogge erffelijck, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 1656, 1657 ende 1658 voor 2 ½ … in rogge
V mud VI vat
t’ ander helft … is gelt ad 14 ½ st. t’ vat compt.
IIII gl. VII st.
de weduwe Aert van Coll cum suis gelden jaerlijcx 6 vaten gersten, lest betaelt 1652 daer van ontfangen 1653 en
1654 over 3 ½ oirt compt.
VI gl. II oirt
Hendrick van Coll ende Huijbert Claessen gelden jaerlijcx 18 vaten rogge, lest betaelt 1653 over 7 gl. X st.
bijden rendant ontfangen XV gl. waer mede volgens accoort bijde volle weten toegestaen sonde betaelt wesen
1656 dus hier.
XV gl.
folio 24.
De erffgenaemen Gerrit Jansen van Veehuijsen gelden jaerlijcx 17 ½ st. lest betaelt 1649 daer aen rest Jan Dircx
17 ½ st. ende Adam Willems rest 12 ½ st. bij Jan Willems op reeckeninge ontfangen 3 gl. 1 st. 1 oirt de rendant
ontfangen.
IIII gl. VI st. I oirt
Antonij Gruijthuijsen gelt jaerlijcx 1 gl. lest betaelt 1655 bijden rendant ontfangen pro anno 1656 ende 1657.
II gl.
Lijsbet wed. Evert van Koll gelt jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1656 niet ontfangen.
folio 24 verso.
Jan Aert van Tongeren gelt jaerlijcx 36 st. lest betaelt 1656 niet ontfangen.
Lieshout.
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De erffgenaemen Truijtgen Verspaget gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1599 over 30 st. niet
ontfangen.
Frans Willems gelt jaerlijcx 13 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 1657 ende 1658 in
gelt.
V gl. II st. I oirt
De erffgenaemen Anneke
folio 25.
Thonis Josephs gelden jaerlijcx 4 ½ vat rogge, lest betaelt 1654 daer van ontfangen 1655 ende 1656 in gelt.
III gl. V st. II oirt
Hendrick soon Jan soon Tijbosch gelt jaerlijcx 8 gl. 5 st. lest betaelt 1636 blijft in fault.
Baeckel.
Willem Willems gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1655 rest 7 st. ontfangen voor een pacht ende voors. 7
st. 1656 de somme van.
IIII gl. XVII st.
Frans Jacobs gelt jaerlijcx
folio 25 verso.
1 mud rogge inde sack, lest betaelt 1656 ontfangen 1657, 1658 ende 1659 daer voor.

III mud

Marten Geverts gelt jaerlijcx uijtte Schauw 25 vaten rogge in specie, lest betaelt 1656 ontfangen de jaren 1657
ende 1658 rest een vadt.
IIII mud I vadt
Dircxken Hermens erffgenaemen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1649 over 12 st. ontfangen
1650 ende 1651 over als voor.
IIII gl. X st.
De weduwe Thonis Banckers gelt jaerlijcx 4 vaten rogge, reductie lest
folio 26.
Betaelt 1654 daer van ontfangen voorde jaren 1655, 1656, 1657 ende 1658 in gelt.

VI gl.

Den heer van Deurssen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 ontfangen voor de jaren 1655, 1656
ende 1657.
VI gl. XV st.
Peter Marten, Thomas Aerts, Ceel Wilberts ende Driesken Hermens gelden jaerlijcx 2 mudde rogge erffelijcx
van de oude vrouw schoutet gelt 6 vaten die lest betaelt 1656 ontfangen van Rijnder Peters in plaets vande voors.
vrouw schoutet 1657 ende 1658.
I mud
Thonis Jan Cleijnen Bancaert
folio 26 verso.
6 vaten, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 1657, 1658 ende 1659 in gelt tot 17 gl. 16 st. t’vat beloopt.
XV gl. I st. 2 oirt
Drisken Hermans gelt daer in 4 vaten, lest betaelt 1650 niet ontfangen.
Ende Jan Wilberts gelt daer in 8 vat, lest betaelt 1651 daer van ontfangen 1652 ende 1653 in boeckweijt 8 vat
ende rogge 8 vat.
VIII boeckw.
Jan Jan Schepers ende Peter Goorts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt 1655 ontfangen van Jan Jan
Schepers voor sijn helft voorde jaren 1656, 1657 ende 16 58 in gelt.
IX gl. XV st. I oirt
In rogge
V vatII cop
Peter Goorts, lest betaelt 1655 daer van ontfangen

folio 27.
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1656 in rogge.
Nogh ontfangen anno 1657 van Peter Goerts.

V vadt III cop
V vadt II cop

Anthonis Dircx ende Leendert Janssen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van
ontfangen voorde jaren 1656, 1657, 1658 ende 1659.
IX gl
Anthonis Dircx ende Leendert Janssen voorn. gelden noch 20 vaten rogge in specie, lest betaelt 1656 voorde
jaren 1657, 1658 ende 1659 daer van ontfangen in rogge ende 5 vaten in gelt t’ vat 17 st. volgens de pegge.
IIII mudde VII vaten
IIII gl. VI st.
Leendert Daemen gelt
folio 27 verso.
jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1647 ontfangen voorde jaren 1648, 1649, 1650, 1651 ende 1652 de
somme van.
XI gl. V st.
Willem Willems ende Evert Gerrits gelden jaerlijcx 15 vaten rogge erffelijcx lest betaelt door Dirck Huijberts
een helft 1654 ontfangen van Dirck Hoeben als laet 1655, 1656, 1657, 1658 ende 1659 daer voor in rogge, de
rest in gelt tot 17 gl. 17 st.
Ider vadt compt
Ende van Willem Peter Ceelen loco Willem Aerts, lest betaelt 1653 ontfangen 1654, 1654, 1655, 1656 ende
1657 met t’ voorgaende gelt t’saemen.
XLVI gl. XCI st. I oirt
Frensken wed. Jan de
folio 28.
Bercker gelt jaerlijcx XVIII vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen voordejaren 1656 ende 1657.
XIII gl. X st.
Peter Bernarts cum sius ende Willem Aerts gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt….. bijden rendant
op reeckeninge ontfangen.
XVIII gl. VI st.
Jan Janssen ende Jan Hendricx de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 ontfangen
1657 ende 1658 daer voor in gelt.
III gl. XV st.
Theunis Frenssen ende Thomas Frenssen gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt
folio 28 verso.
Theunis Frencen voor sijn helft 1656 ontfangen vanden selven 1657, 1658 ende 1659 daer voor
VI gl. XV st.
Thomas Frencen, lest betaelt ontfangen van hem op reeckeningh.

XI gl. V st.

De selve Theunis ende Thomas Frencen gelden noch 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1656 bijden rendant
ontfangen 1657, 1658 ende 1659 in rogge.
I mud VI vadt
De wed. Thonis Banckerts gelt jaerlijcx 16 st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1652 ontfangen voorde jaren 1653, 1654,
1655 ende 1656.
III gl. VII st. II oirt
Jonkr.Piels Heere tot Milheze
folio 29.
Gelt jaerlijcx 3 ½ st. lest betaelt 1636 ontfangen 21 st. jaren tot 1657 incluijs daer voor. III gl. VIII st. II oirt
Jan Peter Frencen ende Willem Willems de With gelden jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1656 ontfangen van
Peter Frencen voor sijn helft 1657 ende 1658 ende van Willem Willems 1657 in gelt. V st. I oirt
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Thonis Gielens off Geerlincx gelt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1654 bijden rendant ontfangen 1655, 1656 ende
1657 daer voor in gelt.
VI gl. XV st.
Gemert.
Anthonis Francen gelt jaerlijcx
folio 29 verso.
15 vaten rogge, lest betaelt 1648 bij Jan Willems op reeckeningh ontfangen 28 gl. 18 st. den rendant ontfangen
mede op reeckeningh.
XXII gl. X st.
Jan Peter Gielens gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1653 ontfangen voorde jaren 1654 ende 1655 de somme
van.
V gl.
Deursen.
Evert Nouwen gelt jaerlijcx 50 vaten rogge, lest betaelt 1654 ende noch 2 mudde rogge mede reductie mede lest
betaelt 1654 bijden rendant ontfangen 1655, 1656 ende 1657 daer voor in gelt de somme van.
XLIII gl. XVII st. II oirt
folio 30.
De wed. nu Thomas Aerts gelt jaerlijck 6 vaten rogge ende nogh noch 9 vaten item noch 6 vaten rogge, lest
betaelt 1655 ontfangen voor de jaren 1656, 1657 ende 1658 met 1659 de somme van. XXXI gl. X st.
Gielis Jacobs ende Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vaten rogge, lest betaelt bij Gielen Jacobs voor sijn helft
1651 rest 15 st. ontfangen van Gielen anno 1652 ende die voors. 15 st. t’samen Corst Vesters, lest betaelt 1641
over 6 st. ontfangen van Corts 1642, 1643 saemen met Gielen betaelinge in gelt ontfangen.
VII gl. VIII st.
folio 30 verso.
Gielis Janssen gelt jaerlijcx 16 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen 1656, 1657, 1658 ende 1659
daer voor in gelt.
XXIIII gl.
Jan Lambert ende Ceel van Iseren gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt bij Jan Lamberts voor 2
deelen 1655 van hem ontfangen 1656 ende 1657 de somme van.
IIII gl.
Ende Corst van Iseren, lest betaelt 1653 ontfangen van Wilbert Janssen voor sijn derder part 1654 ende 1655.
II gl.
folio 31.
Hier volght het goet ter Eijnde.
De wed. Jacob France gelt jaerlijcx 3 vadt 3 cop rogge, lest betaelt 1655 ontfangen 1656, 1657 ende 1658 rest
een cop.
VI vat
Jan Aert Munsters gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1656 ontfangen 1657, 1658 ende 1659 in rogge.
I mud VI vadt
Willem Snabe erffgenaemen gelden jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge, lest betaelt 1650 ontfangen van Hendrick
Cuijpers cum sius op reeckeninge in rogge.
XIII vat
In gelt voor 1 half vat.

IX st.

folio 31 verso.
Merri Frens Verhagen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen voorde jaren 1657, 1658
ende 1659 in rogge.
I mud IIII vadt
Brusten Andriessen gelt jaerlijcx 2 ½ vadt rogge, lest betaelt 1622 daer van niet ontfangen.
Peter Dircx ende Jan Wilberts gelden jaerlijcx 7 vaten rogge, lest betaelt 1650 voor Paulus Joosten en Jan
Huijberts, lest betaelt 1652 daer van ontfangen in rogge.
VIII vad 3 ½ cop
In gelt.
III gl. XIX st. 2 ½ oirt
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Jan Meulendijcx ende Peter
folio 32.
Spaenjaerts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657, 1658 ende 1659 in
rogge.
II mud IX vat
Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge, lest betaelt 1656 ontfangen 1657, 1658 ende 1659 in rogge.
III mud VI vadt
Noch ontfangen 1660
I mud II vat
De erffgenaemen Matthijs Jongelinghs gelden jaerlijcx 7 vaten rogge, lest betaelt bij Marcelis Thijssen 1656
daer van ontfangen Huijbert Klaes, lest betaelt 1655
De wed. Jan Arijens, lest betaelt 1651 rest 1 cop tijden rendant ontfangen in rogge waer mede bij betaelt in gelt
tot 1659 incluijs rest die wed. alleen 2 ½ vat rogge.
I mud XI vat
VII gl. VI st
folio 32 verso.
Dirck Hendrick, Gillis en Peter Thijs van Bottel ende Theunis den scheper gelden jaerlijcx 7 vaten rogge lest
betaelt 1651 rest 9 cop daer op ontfangen op reeckening.
I mud III cop
VII gl. …II oirt
Jacob Theunis gelt jaerlijcx 8 vaten 3 cop rogge, lest betaelt 1656 ontfangen 1657, 1658 ende 1659 in rogge.
IImud II vadt I cop
Jan Lamberts gelt jaerlijcx 5 vadt 1 cop rogge.
folio 33.
Lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657, 1658 ende 1659.

I mud III vat III cop

De erffgenaemen Aert Hoeben gelden jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1656 ontfangen 1657, 1658 ende 1659
compt.
IX vat
Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1656 ontfangen 1657, 1658 ende 1659 in rogge.
IX vat
Mr. Laurijns de Louwe ende Wouter Hendricx gelden jaerlijcx 5 vaten rogge, lest betaelt bij nu Laureijns 1656
ontfangen 1657 ende 1658 in rogge.
V vaten
Ende Wouter Hendricx, lest betaelt 1655 ontfangen 1656, 1657, 1658 ende 1659 daer voor in gelt.
VIII gl.
folio 33 verso.
Adam Willems ende Huijbert Thomas gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt voor Huijbert Thomas
derderdeel 1656 ontfangen 1657 ende 1658 daer voor.
Adam Willems voor 2/3, lest betaelt 1655 ontfangen voor 1656, 1657 ende 1658 met t’ … tjaer
XII gl.
Peter van Herssel gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 ontfangen 1657 ende 1658 daer voor in
gelt.
II gl. C st.
Klaes Martens ende Jan Melis ….. Martens Aert Melchiors gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt
bij Marten Aerts
folio 34.
Mellichors 1653 over 2 oirt Jan Melis 1656, Claes Martens 1654 hebben t’ saemen bij betaelt tot 1659 incluijs
daer voor ontfangen.
XVII gl.
Ruth Cornelis gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen 1656 daer voor.
I gl. II st.
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De weduwe Goijaert Dors ende Hendrick Matthijs gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt voor
Goijaert Dors 1649 rest 7 st. 2 oirt daer van ontfangen 1650, 1651 ende 1652 rest alsvoor
Hendrick Matthijs, lest betaelt 1643 ontfangen 1644 over 2 ½ st. t’saemen
IIII gl. VII st. II oirt
folio 34 verso.
De selve weduwe gelt alnoch jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1651 ontfangen pro anno 1652, 1653
en 1654.
IIII gl. X st.
Aert Jan Meulendijcx gelt jaerlijcx 4 vaten rogge, lest betaelt 1656 niet ontfangen
Wilbert Rijnders ende Aert Hendricx met Hendrick Francque geleden jaerlijcx 1 mud rogge …. tegens XV st.
lest betaelt 1656 daer van ontfangen 1657 de somme van.
IX gl.
Willem Marcus gelt jaerlijcx
folio 35.
6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1646 ontfangen 2 pachten voorde jaren 1647 ende 1648 de somme van.
IIII gl. X st.
Evert Nelen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 ontfangen 1657 daer voor.
II gl. V st.
Rijnder Thijs Peters ende Ceel Willem Jan Ceelen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656
ontfangen voor den jaren 1657 de somme van.
II gl. VI st.
Liessel.
Joost Peter Martens gelt
folio 35 verso.
Jaerlijcx 3 ½ vadt rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen voor de jaren 1656 ende 1657.
II gl. XIII st. II oirt
Peter Jan Mennen ende Hendrick Willems cum suis gelden jaerlijcx 5 ½ vadt rogge reductie, lest betaelt 1653
daer van ontfangen voorde jaren 1654, 1655 ende 1656.
VI gl. III st. III oirt
Klaes den Bercker gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaren 1656 ende
1657dico1656 ende 1657.
II gl. V st.
Daniel ende Dries van Breij
folio 36.
Gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1656 daer van ontfangen op reeckeninge.
IX gl
Den H. Geest van Deurssen ende Peter vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
bijden H. Geest mr. 1652 ontfangen van H. Geest mr.voor een helft de jaren 1653 ende 1654.
II gl. V st.
Ende vanden Boomen, lest betaelt 1656 bijden rendant ontfangen 1657, 1658 ende 1659 in gelt.
III gl. VII st. II oirt
Jonk. van Eijck ende Jonk. Bax gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1652 over 7 st. ontfangen
door den laet voorde jaren 1653 ende 1654 gecort 7 st. blijft.
IIII gl. III st.
folio 36 verso.
Idem de selve gelden alnoch 8 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1656 ontfangen voor 3 pachten in rogge.
I mud IIII vat
t’ vat 18 st. in gelt
VII gl. IIII st.
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Adam Willems gelt jaerlijcx 6 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1656 ontfangen 1657, 1658 ende 1659 compt.
I mud VI vat
Jan Thijs Klaes gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen pro anno 1656, 1657 ende 1658.
VIII gl. X st.
Gelt renthen
Gielen Hendricx ende Thonis
folio 37.
Frens Janssen met het onmondigh kint van Ruth Nelis gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt voor Freens Jans
sijn helft 1654 over 8 st. daer van ontfangen 1655, 1656 ende 1657 over 27 st.
Michiel Hendricx dander helft, lest betaelt 1650 daer van ontfangen 1651, 1652, 1653, 1654, 1655 ende 1656
becompt t’ saeme.
XXV gl. III st. II oirt
Jan Ceel Lucas gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt ende alsoo de rendanten bij appostille op voorgaende
reeckening is gelast een seeker jaer te vinden t’ welck sij niette tegenst. hare devoiren precielijck niet hebben
connen doen sijn geaccordeert voor 36 gl. waer mede betaelt soude
folio 37 verso.
wesen den jare 1657 incluijs soo worden de voors. somme ontfanck gebraght dus.

XXXVI gl.

Jan Nelis gelt jaerlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657 ende 1658.
VI st.
De erffgenaemen Aert Hoeben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1653 ontfangen voor de jaren 1654, 1655, 1656,
1657 ende 1658.
XV st.
Theunis Geraerds gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1654 ontfangen voorde jaren 1655, 1656, 1657, 1658 ende 1659.
XV gl.
folio 38.
De goederen tot Genen Bosch gelegen jaerlijcx 3 mudde rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van ontfangen
voorde jaren 1656, ende 1657 de somme van rest 2 st.
XXVI gl. XIII st
Jonk. Gerwen gelt jaerlijcx uijt sijn Hoeff op Heusden 30 vaten rogge, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaren
1656, 1657 ende 1658 becompt in Helmontse maet.
III mud
Dirck Jan Goorts gelt jaerlijcx 30 vaten rogge, lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657 ende 1658 in rogge
voort jaer 1659 in gelt t’ vat 17 st.
XI gl. I st.
Hendrick Aelberts gelt
folio 38 verso.
6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 ontfangen 1657 ende 1658.

IIII gl. XI st.

Ceel Peters gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaren 1656, 1657 ende 1658.
daer voor in gelt
XIII gl. V st.
Brusten Geven gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1653 ontfangen 1654, 1655, ende op 1656 ontfangen 1 gl. 18 st.
XIII gl. XVIII st. ½ oirt
Joost vanden Sanden gelt jaerlijcx 10 gl. lest betaelt 1656 ontfangen voor 1657 de somme van.
X st.
folio 39.
Someren.
De erffgenaemen Lambert Moffen gelden jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1648 ontfangen voor jaren
1649, 1650, 1651, ende 1652 compt.
IIII gl. X st.

15

De weduwe Jacob Daeniels gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 ontfangen voorde jaren 1655,
1656 enden 1657.
III gl. VII st. II oirt
De erffgenaemen Steven Aelberts gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1644 ontfangen voorde
jaren 1645 ende 1646.
IIII gl. X st.
Aert Hendrick Smith en Jan
folio 39 verso.
Dircx gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt bij Aert Hendrickx 1655 ontfangen voorde helft 1656
ende 1657 de somme van.
II gl. V st.
Dander helft Jan Dircx, lest betaelt 1650 ontfangen voorde jaren 1651, 1652 ende 1653 over 2 st. 2 oirt.
III gl. X st. II oirt
Thomas Marten Driessen enden Gielen Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656
ontfangen van Thonis Martens 1657 ende 1658.
Ende van Gielen Martens ontfangen 1657, 1658 ende 1659 beloopt t’ saemen in gelt. XVI gl. XVII II oirt
De erffgenaemen mr. Bastiaen
folio 40.
Gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 165 ontfangen 1655, 1656 ende 1657.

IX gl

Merriken Martens gelt jaerlijcx 12 vaten rogge erffl.lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657, 1658 ende
1659 t’ vat geremedieeert tot 16. 17 ½ ende 18 st. compt te bedragen.
XXX gl. X st. III st.
Jan van Breij ende Michiel Jan Michielsse gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt bij Aert Janssen van Breij 1655 rest 8
st. ontfangen 1656, 1657, 1658 ende 1659.
VI gl.
Dander helft, lest betaelt 1655 ontfangen van Jan Michielse 1656, 1657 ende 1658 de somme van.
IIII gl. X st.
Het dorp van Someren gelt
folio 40 verso.
jaerlijcx 46 gl. 5 st. lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1656 ontfangen voorde jaren 1657 ende 1658.
XCII gl. XI st.
Thonis Martens gelt jaerlijcx 15 vaten rogge erffg. lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657 ende 1658 in
gelt voor 10 ¾ vat.
VIII gl. XII st. 3 ½ oirt
In rogge.
I mud VII vat I cop
Lierop.
Jan van Morssel gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen 1656 en op 1657, 3 gl. 15 st. 3 ½
oirt.
VIII gl. V st. 3 ½ oirt
folio 41.
Joost Hurckmans gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaren 1656 ende 1657.
VI gl.
Thomas Joost Martens gelt jaerlijcx 1 mud rogge erffelijcx, lest betaelt 1656 ontfangen 1657 en 1658.
II mud
Jan Aerts Verdonschot gelt jaerlijcx 2 vaten rogge reductie, lest betaelt 1653 ontfangen voorde jaren 1654, 1655
ende 1656 in gelt.
II gl. X st.
Gelt renthen tot Lierop.

8-5-0
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folio 41 verso.
Thomas Joost Martens gelt jaerlijcx 14 st. lest betaelt 1654 ontfangen voorde jaren 1655 ende 1656.
I gl. VIII st.
Jan Sanders, Willem Peters ende Thomis Francen gelden jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1649 ontfangen voorde jaren
1650, 1651, 1652, 1652, 1653, 1654 ende 1655.
III gl. III st.
Jacob Verbeeck gelt jaerlijcx 3 ½ st. lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen.
De wed. Sijmon Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1654 niet ontfangen.
somma bedraecgt den heelen ontfanck vanden somma van 2056 gl. 6 st. 3 ½ oirt
folio 42.
Anderen ontfanck van verhuijrde landerijen hoeven etc.
Joseph Hendrick Josephs heeft in pachtinge een hoeve opde Deuseldonck daer voor geloopt jaerlijcx los en vrij
te betaelen 10 ½ mudde rogge 5 mudde gartste 50 gl. in voorlijff 35 pont boter ect.
In rogge
XXX I mud VI vat
In plaetse van gerst
1C V gl.
In gelt ofte voorlijff
IC L gl.
In boter
I C vadt
Noch voor gelt in rogge
II mudde VI vat
Den rendant heeft ontfangen jaerlijcx opden jaren 1659 in rogge
Noch heeft een rendant door Jan Willems
Opden voor. jaren 1659

VIII mud V vat 3 cop
II mud I vat 2 cop

folio 42 verso.
Hendrick Jan Cuijpers heeft in pachtinge de anderen Deuseldoncxse hoeve op condtie alsvoor
Bij den rendant ontfangen drie jaren.
In rogge
XXXI mud VI vat
In plaetse van gerst
IC XXVI gl.
In boter
.IC V ll
Den rendant heeft opden jare 1659 ontfangen in rogge
Anssem Willems heeft in huijringe de hoeve opten Hilacker jaerlijcx om 3 mudde rogge, 3 mudde boeckwijt 22
gl. voorlijff 10 pont boter
Bijden rendant ontfangen drie jaren
In rogge
IX mudde
In boeckwijt
IX mudde
In gelt of voorlijff
LX gl.
Boter
XXX ll
Item heeft heeft op rendant ontfangen den boeckwijt voorden jare 1659.
Ende noch in rogge opden jare 1659.
folio 43.
Antonis Dircx heeft in pachtinge dander hoeff op Hilacker t’ jaers als de voor gaende
Bijden rendant ontfangen drie jaren
In rogge
In boeckwijt
In gelt off voorlijf
Boter
Item heeft den rendant ontfangen den boeckwijt voor de jaren 1659.

IX mud
IX mud
LX gl.
XXX ll
III mud

Heijlken wed. Peter Jaspars heeft in pachtinge de hoeff op Grootel op conditie alsvoor
Bijden rendant ontfangen drie jaren
In rogge
IX mud
In boeckwijt
IX mud
In gelt off voorlijff
LX gl.
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Boter
Item heeft den rendant ontfangen den boeckwijt voorde jaren 1659.

XXX ll
XXX mudde

In rogge
In boeckwijt
In boter

18 mudde
24 mud
60 ll

folio 43 verso.
Willem Goorts van Lierop heeft in pachtinge de hoeve op Bergelen jaerlijcx voor 4 maelder rogge 4 mudde
boeckweijt welcke boeckwijt is geremitteert bij kenisse van predicant en schepenen sulcx.
II mudde r.
Voorde jare 1657
Ende voorde 2 volgende jaren heeft den gebr. inde cost gehouden Catalijn Gijsberts en Perijn Aelberts
ontfangen met kennisse als voor dient X memoris.
Joost Jan Thielen heeft in pacht 2 sillen lants inden Vossen straet jaerlijcx voor 26 vaten rogge den rendant
ontfangen op reecken.
I mud X vat
Jan Goorts cum sus hebben in
folio 44.
Huijringe een huijs achter de Meijer jaerlijcx voor 18 gl. ontfangen van Jan Goorts.

III gl. XI st.

Aert Hendricx heeft in huijre 1 sille lants inde Meijstraet jaerlijcx voor 12 gl. 10 st. compt voor drie jaren 1657,
1658 ende 1659.
XXXVII gl. XI st.
Thonis Denis heeft in huijring 1 ½ sille landt gelegen inde Meulenstraet gelooft daer voor jaerlijcx door
malcander 12 vat 2 ½ cop daer van ontfangen.
III mudde II vat
De hoeve opde Deuseldonck
folio 44 verso.
ofte de laeten daer selven hebben in huijre 1 sille hooij gelooven daer voor los ende vrij de somme van.
Theunis Denis heeft in huijringe 1 sille lants gelegen opden Vossenbergh t’eerste jaer voor 9 vaten rogge
t’ander jaer voor 12 vaten nu verhuijrt aen Hendrick Gerrarts mede voor 12 vat ontfangen alsoo voor 3 jaren.
II mud IX vat
Thonis Denis heeft in huijringe een erffenis gelegen opt Bijstervelt jaerlijcx voor voorlijff 40 gl. 20 vaten gersten
ende drie
folio 45.
vaten rogge daer van ontfangen voor 3 jaren.
In gelt of voorlijf
In rogge
In gerst 5 mudde

IXX gl.
IX vadt
.. daer voor in gelt
XXXIX gl.

Deurnen.
Peter Janssen tot Deurssen heeft in pachtinge een acker groot ontrent 3 loop, lest betaelt 1655 den selven acker
weder verhuijrt aen Jan Willem Goossen voor 6 vaten rogge jaerlijcx ontfangen.
VI vat
Dirck Jansse van Oirschot heeft gehuijrt ½ sil lants gecomen van Brusten Andriessen voor drie jaren jaerlijcx om
1 ½ vat daer van niet ontfangen om dat dit in t’ goet Ter Eijnde in begrepen.
folio 45 verso.
Baeckel.
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Peter Jan Bernarts heeft in huijringe 1 acker groot ontrent 2 loop jaeren voor II gl. X st. daer aff ontfangen op
reeckeninghe de somme van.
3-8-1 ½ oirt
Hendrick Geerlincx heeft in huijre 1 acker gent. den Rooijen acker t’ sjaers om 4 gl. lest betaelt kersmis 1655
ontfangen voor 3 jaren.
XII gl.
Willem Aerts off Willen Metten heeft in huijringe gehadt 1 acker voor 2 gl. leijt leegh.
folio 46.
Den jongen Jan Neesen heeft in huijringe 1 acker jaerlijcx voor 2 gl. ontfangen over het gebruijck op reecken.
VII gl.
Helmondt.
Jan Aert Jans heeft in huijringe 1 smal streepken groese inde Haeghe t’ jaers om XV st. ontfangen over 4 jaer
huijringe.
III gl.
Theunnis Thonisse de Ketelaer heeft in huijringe 1
folio 46 verso.
hoff groot ontrent 4 rooijen voor 1 gl. jaerlijcx gelegen inde Hage daer van ontfangen

III gl. III st.

het lant ende groese aent Gasthuijs is verhuijrt aen Philips Adriaen Klumpers aenvaert te halff mert 1656 voor 6
jaren met drie te moogen op seggen gelooft jaerlijcx daer voor 36 gl. los ende vrij doch indien de sille mere
moest geven dan drie gl. sonde dat moogen corten ende is den pacht vescheenen.
folio 47.
Halff mert 1657 bijden rendant ontfangen 3 pachten verscheenen halff mert 1657, 1658 ende 1659 daer aen
gecort 5 gl. XV st. twelck inde jare off augus 1657 mede dan drie gl. de sill was geseth sulcx blijft bij hem
ontfangen de somme van.
II gl. V st.
Jan Everts heeft in huijringe eene dries groot ontrent 1 halve sille voor 6 gl. t’sjaers los ende vrij lest betaelt tot
halff mert 1655 bijden rendant voor
folio 47 verso.
het jaer tot halff mert 1656 7 gl. 10 st. ende het jaer 1657 tot halff mert begint voor 6 gl. van ontfangen tot halff
mert 1658 incluijs.
XIX gl. XV st.
somma van verhuijrde landen en hoeven bedraeght de ontfanck in gelt de som van 1062 gl. 6 st. 1 ½ oirt
in rogge bedraecht 123 mud 3 cop
in boeckweijt bedracht 36 mud
in boter bedraeght LL [pond]
folio 48.
Alder handen anderen ontfanck.
Ontfangen van Rijnder Willems als borger voor wegens Evert Janssen gewesene pachter vande hoeve op
Bergelen 5 gl. op reeckeningh van t’ gene hij noch schuldich was voort gebruijck der voors. hoeve dus hier de
voors.
V gl.
Ontfangen door Bernart Jacobs als laet van Neelken wed. Jan Pennincx 6 vaten rogge die de
folio 48 verso.
voors. wed. den armen alhier gegeven heeft sulcx compt hier de voors.

VI vat

ontfangen van Thonis Dircx gewesen pachter vande hoeve opden Hilacker 7 gl. 10 st. over het verbrengen vande
mes in sijn vertreck vande voors. hoeve dico.
VII gl. VI st.
ontfangen van Hendrick Cuijpers wegens het over laeten vande hoev
folio 49.
Opden Deusseldonck aen sijn soon Jan 12 vaten rogge dus.
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I mud r.

Ontfangen voor eene goidtspenninck int het verhuijren vanden Jan Bogaerts acker 10 st. ende over de slagen 1
gl. 5 st. t’ saemen
I gl. XV st.
Ontfangen van Handricx Jacobs ende Catalijn Aert Ceelen over het derdedeel vande achterste van een los renthe
van 11 gl. t’ sjaers, salvo cortinge
folio 49 verso.
Welcke achterstelle Goort Joachims aen H. Geest hadde opgedraegen ende also ontfangen.
X gl. XVI st. I ort
Den XVI september 1658 vercocht voor alle man near voorgaende publicatie en permissive van schepenen alhier
een essen boom die opde Deuseldonck omgewaeijt was aen mr. Jan van Oeckel en 29 gl. 5 st. ende eene essen
boom omgewaeijt aent Gasthuijs voor een halven duccaton ontfangen in gelt.
3-16-4 oirt
folio 50.
Item den seven dito vercoght een quaet willichen gestaen achter de Meij voor de H. Geest huijs aen Jan Willems
voor.
XIX st.
Den 23 dito vercocht aen Jan Willems ende Adriaen Lucas van Gassell 2 essen boomen staende aent Gasthuijs
voor.
VI gl. IX st. 2 oirt
Den XI junij 1659 vercocht aen Jan Hendricx het tophout van een eijcken boom aent Gasthuijs om 2 gl. dico.
II gl.
folio 50 verso.
Den rendant heeft opden leste dito gecocht een quaeden willige boom opden Hilacker om.
III gl. X st.
III somma bedraeght in gelt 41-16-1 oirt
In rogge I mud 6 vaten
folio 51.
Anderen ontfanck van vercochte rogge en boeckweijt.
Inden eerste opden XX mert 1657 vercocht aen Griet Bernarts 3 vat rogge ad XVII st. t’ vadt becompt.
II gl. XI st.
Den 24 april vercocht aen Willem Verbaerschot 3 vaten rogge ad XVI st. 2 oirt t’ vadt comt.
II gl. IX st.
Den IX julij vercocht aen
folio 51 verso.
voors. Willem Verbaerschot 3 vaten rogge tot XVII st. t’ vadt compt.

II gl. XI st.

den XVII augusti vercocht aen Jenneken Paulus 4 vadt rogge tot XVI st. II oirt het vadt beloopt in gelt.
III gl.VI st.
Den 5 september vercocht aen Huijbert Willem Elsen 40 vaten rogge tot 15 ½ st. ider vadt beloopt ter somme
van.
X gl. XVII st.
folio 52.
Den 26 febrij 1657 vercocht aen Heijlken op Grootel 9 vaten boeckwijt tot XIII st. t’ vadt die sij de anno 1656
was schuldich gebleven beloopt.
V gl. XVII st.
De eerste voort voor onder de hoeven gebracht dien memorie.
Den V januarij 1658 vercocht aen Jenneken Paulus 6 vaten rogge t’ vadt tot X st. becompt.
IIII gl. X st.
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Den XXI dito vercocht
folio 52 verso.
Aen Willem Verbaerschot 6 vaten rogge ad XIIII st. II al. t’vadt compt.

IIII gl. VII st.

Den 26 mert vercocht aen Jenneken Paulus 12 vaten rogge tot XVI st.vadt compt.

IX gl. XII st.

Den XI meij vercocht aen Willem Verbaerschot 3 vat rogge tot 16 ½ st. t’vadt compt.

II gl. IX st. II oirt

Den 25 junni vercocht aen
folio 53.
Huijbert Willem Elsen 65 vaten rogge ad 19 ½ st. t’ vadt becompt in gelt

LXIII gl. VII st. II oirt

Den IIII julij vercocht aen Jenneken Paulus 4 vat rogge ad 22 st. t’ vadt becompt

IIII gl. VIII st.

Den IX dito vercocht aen Sijmon de timmerman 2 vat rogge tot 22 st. t’ vadt becompt

III gl. III st.

Den 12 december vercocht
folio 53 verso.
Aen Goort van Nunen 2 vadt rogge ad XVIII t’ vadt facit .

I gl. XVI st.

Den 16 dito vercocht aen Willem Verbaerschot 4 vaten rogge tot XVIII st. t’vat compt. III gl. XII st.
De eerste van Thonis Denis vande erffenisse opt Bijstervelt hier voor folen 45 inge bracht vercocht aen selven
voor 13 st. t’ vat wesende voor dit jaer XX vat beloopt alsoo voort jaer 1657.
XIII gl.
folio 54.
Den IX julij vercocht aen Lambert mr. Aerts 9 vaten boeckweijt ad XVI st. t’vadt compt.
VII gl. IIII st.
Den XIII augusti vercocht aen Jan Willems 2 vadt boeckweijt tot 14 st. vat compt.

I gl. VIII st.

Den VIII september 1658 vercocht Jan Willems voornt. 2 vat boeckweijt daer voor ontfangen.
I gl. 16 st.
Den 27 januarij 1659 vercocht
folio 54 verso.
Aen Jenneken Paulus 6 vaten rogge ad 17 ½ st. het vadt compt.

5 gl. 5 st.

Den 8 mert vercocht aen Huijbert Willem Elsen 12 vaten rogge ad17 ½ st. t’ vadt beloopt in gelt.
X gl. X st.
Den 18 dito vercocht aen Jenneke ……. 2 vadt rogge tot 17 ½ st. t’vadt compt.

7 gl. XV st.

Den 16 april vercocht aen Jan Thonis 6 vaten rogge tot 17 st. t’vadt compt.

V gl.II st.

folio 55.
Den 5 meij vercocht aen Jenneken Paulus 6 vaten rogge tot 17 ½ st. t’ vadt compt.

V gl. V st.

Den 20 dito vercocht aen Wilbert Jorisse 14 vaten rogge tot 17 ½ st. t’ vadt compt.

XII gl. VI st.

Den 5 junij vercocht aen Huijbert Willem Elsen 30 vaten rogge ad 17 st. ider vadt compt in gelt.
XXV gl. XI st.
Den XIIII dito vercocht aen Jan Aerts van Westerhove 12 vaten rogge
folio 55 verso.
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Tot 17 ½ st. het vadt becompt.

X gl. XI st.

Den 28 dito vercocht aen Jan Aerts voors. 24 vaten rogge ad 17 ½ st. het vadt beloopt. XXI gl.
Den 26 julij vercocht aen Jan den Hollander tot Baeckel 3 vaten rogge tot 17 ½ st. t vadt becompt.
II gl. VII st. 2 oirt
Den 24 juli vercocht
folio 56.
Aen Peter Ceelen 4 vaten rogge tot 17 st. t’ vadt compt.

III gl. VIII st.

Den 5 april 1659 vercocht aen Theunis Dircx 6 vat boeckweijt daer voor ontfangen in gelt.
V gl. VII st.
De 20 meij vercocht aen Lambert meester Aerts 4 ½ vat boeckweijt ad 18 st. t’ vadt compt.
IIII gl. I st.
folio 56 verso.
Den XV febrij 1657 hebben die H. Geest mr. deser stadt met die H. Geest mr. van Baeckel vercocht den huijsraet
van Jenneken Ceelen ende is bevonden te bedragen voorde helft boven alle oncosten soo van begraeffenisse als
ander sints de somme 12 gl. 14 st. 2 ort waeraff de voors. oncosten sijnde voorde helft met huijshuijr ex de
somme van 11 gl. 1 st. I ort blijft ontfangen.
I gl. XIIIst. I ort
Den III mert vercocht een quaet kistgen gecomen van Pereijn Bex om.

I gl. V st.

Den XV januarij 1660 vercocht aen Maeijken Jan de Cuijper – Jenneken van Gents quaet.

Los vel: rekeninge van geleverde medicamente door de huijsfrou van Marcelis Coeken backer 6 februari 1657
Oli van anijs en jenever oli
0-6.
Item een clisterre
2-2.
7 tas suppositorien
0-4.
Item een saxken voor de ongeson dickheijt
0-8.
8 een plaester om op den buijck te leggen
0-8.
Somma 3 gulden 8 st.
Van welke somme bekenne voldaen te
Sijn uijt handen van signeur Nicolaes
Van Berkel Heijlige Gheest meester Guiliam van Boesdonck
folio 57.
Rocxken een schortien en een quaet swart lijffken met noch eenige rommel merckt voor 6 gl. dico.
VI gl.
Den 6 december 1658 vercocht aen Hendrick Jan Sijmonts een quede kist met een versleeten wambus van Dries
Geven 2 gl. dico.
II gl.
Den rendant brenght alnoch voor ontfanck 8 vaten rogge bij hen genooten uijten ontfanck van sijne seccesseur
van Merevoirt den 2 febr. 1660 en gespijnt opt dito gelijck hier naer onder den uijtgeeff van spijnen is
gereeckent dico.
VIII vaten
folio 57 verso.
De sommarus den heele ontfanck in gelt bij den anderen getrocken is bevonden te bedraegen de somme 22 gl. 3
st. 2 oirt.
34 22-3-2 oit
Ende den heelen ontfanck in rogge bedraecht ter concurentie van 209 mudde 2 vaten 2 ½ cop.
Dico 209 mud 2 vadt 2 ½ cop
Ende den geheele ontfanck in boeckweijt bedraecht ter concurente van 36 mudde.

22

Ende in boter bedraecht de nombre van 300 pont.
folio 58.
Uijtgeven jegens den voors. ontfanck.
Den rendant verclaert geduijrende sijne administrati beginnende den 28 jannuarij 1657 totten totten 18 februarij
1661 in cluijs gespijnt te hebben de quatiteijt van 1586 vaten rogge beloopen alsoo.
XXXII mud II vaten
Betaelt aen Huijbert Willem Elsen de somme van 134 gl. 15 st. over back loon geduijrende den tijt als voor
verdient dico.
XXXIIII gl.

folio 58 verso.
Betaelt aen Jan Anthonis van Breugel de somme van 29 gl. 14 st. 12 penn. voor geduijrende den voors. tijt het
kooren ter meulen te voeren en weder te haelen blijckende bij quitantie dus de.
XXIX gl. XIII st. III oit
folio 59.
Daegelijcx uijtgeven.
Eerstelijck den 26 januarij 1657 gegeven aen Theun Martens

VI st.

Dito gegeven aen Griet Jan Marcelis

VI st.

Den 3 febrij gegeven aen voord. Griet

VI st.

Dito gegeven aen Sij Moonen.

VI st.

De 5 dito gegeven door aenschrijver van Cornelis Leenders H. Geest mr. tot Tongelre aen Lijn Janssen om dat
hare man ant water sieck lach.
VII st.
Den 6 dito gegeven aen Anneken Ceelen cranck te bedde leggen.

XII st.

Den 9 dito betaelt aen Oldenzee
folio 59 verso.
Voor een paer gebreijde koussen voor het dochteren van mr. Philips.

XV st. II oirt

Ende alnogh voorde selve betaelt voor dun schoenen en blocken.

XIII st.

Dito den voors. betaelt aen huijsvrouwe Willem Purters om dat hare man seer kranck was.
XVI st.
Den X dito gegeven aen Enneken Ceelen die kranck was.

XII st.

Den 12 dito gegeven door ordre vanden heere predicant aen Lijsbeth Gerits tot tere gelt.
VIII st.
Dito gegeven aen Jenneken Aelberts om dat haren man lange tijt de koortse gehadt hadde ende noch hadde.
XVI st.
De 26 dito betaelt aen Jan
folio 60.
Spaenjaerts tot Doirnen doen men t’ cooren vant goet der Eijnde haelde eenen gl. 19 st. dico.
I gl. XIX st.
Savonts t’ huijs comende nogh tot onse huijse verteert naer oude gewoonte.

IIII gl. XVII st.

Den 3 mert 1657 gegeven aen Theun Martens om haer armoede.

VI st.

Den 9 dito gegeven aende huijsvrouw van Jan Marcelis om olij te coopen.

VI st.
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Den 12 dito betaelt aen Arijen Sijmerts tot Schijndel voor 28 soo popolieren als willigen poten om op Bergelen
te setten.
II gl. II st.
Den 13 dito betaelt voor een paer koussen voor Herken Lange Jans.

XIX st.

folio 60 verso.
dito noch voor den selve gecocht van Jan vander Graeff een paer schoenen daer voor betaelt.
I gl. IIII st.
Dito noch gecocht voor Griet mr. Philips van Sijmon Martens een paer schoenen daer voor betaelt.
XV st.
Dito gecocht van Lijsbeth van Gassel voorde selve Griet stoff tot een lijfken met garen daer t’ saemen voor
betaelt.
I gl. XVIII st.
Den 17 dito betaelt aen salff voor Pireijn op Bergelen

VI st.

Den 22 dito betaelt aen Hanrisken Adriaens voor lind laecken tot een hemdt voor Griet mr. Philipsse met
maecken ende garen te saemen.
I gl. II st.
folio 61.
Den 26 dito betaelt aen coorden die daerte cort quaemen opden rock van Lijs Gijsberts 1 st. 8 penn.
I st. II oirt
Den 27 dito gegeven door ordre van heere predicant aen een schamele vrouw Aken die geheelijcken verbrant
was.
XVIII st.
Den IX aprill betaelt aen schoen voor Jan Troeffelmans soon 1 gl. 8 st. dico.

I gl. VIII st.

Den XIIII dito gegeven aen Lijs Thuen Willems om boter te coopen.

VI st.

Den 24 dito betaelt voor eene groven linden voorschoot voor Herken Lange Jans.

IX st.

Den IX meij gegeven aen Luijtgen Aert Hantschoenmaker tot teergelt om dat haer dochter in Hollandt ginck
woonen.
XII st.
folio 61 verso.
Den 7 meij gegeven door ordre vanden here predicant aen een schamele man, vrouwe ende kinderen comende
uijt Schot off Ierlandt soo sij seijden.
XI st.
Den 16 dito gegeven aen Jan Andriessen seder die seer sijnen arm gequest was.

VI st

Dito gegeven aen Griet Jan Marcelis.

VI st.

Den 17 dito gegeven aen het dochterken van Peter Hanrick Stercken int Gasthuijs om de sieckte van haer vader.
XVI st.
Den 19 dito betaelt voor 2 swarte mutsen soo voor Erken als nu Philipsse dochter t’samen.
VIIII st.
Dito betaelt van maeck.
folio 62.
Loon en garen van 2 hemden voor Pireijn op Bergelen aen Jenneken Cornelis.

VI st.

Dito betaelt voor een iserken snoer liendt en snoer opt hooft voor Errecken Lange Jans.
II st. III oirt
Dito gegeven aen Theun Martens.

IIII st.
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Den 23 dito betaelt voor een muts voor Pireijn op Bergelen.

V st.

Dito betaelt aen Jenneken Wouters van Wel voor een paer gebreijde koussen voor Lijn Gijsberts.
IIII st. II oirt
Den 24 dito gegeven tot teergelt aen Lijn dochtere Gerrit Dielis die seer hare noot claeghde.
I gl. V st.
Den 31 dito gegeven per ordre
folio 62 verso.
Van schepenen deser stadt van XXX meij aen Jan Andriessen die seer sijn arm was gequest.
V gl
Den lesten meij gegeven tot teergelt aen Jan Aelberts die naer Hollant gonck weven waer mede den H. Geest
ontslaeck.
II gl. X st.
Den 2 junij 1657 gegeven aen Willem Purters.

VIII st.

Dito gegeven aen Sijcken Moonen.

III st.

Den III dito betaelt aen Jenneken Cornelis van maeckloon van 6 hempden soo voor Hercken nu Philips dochter
als op Bergelen met haren ende lint t’samen.
XVIII st.
Den 18 dito gegeven door ordre van heere predicant aen Lijsbeth Hendricx woonen tot Maestricht hebbende een
biliet van predicanten aldaer.
folio 63.
Op 23 dito betaelt aen mr. Gerrit Camerlincx van iser welck mette roeijen dienen totten back oven op Bergelen
die seer swaer ende dick waren.
I gl. IIII st. IIoirt
Dito betaelt voor 8 oirtiens naegelts tot de hoeff op Bergelen.

II st.

Dito betaelt aen garen voor Lijn Gijsberts op Bergelen om daer mede te naeijen .

I st.

Den 4 junij gegeven aen een passant comende van Gent gaende naer Ceulen.

VI st.

Den 4 dito betaelt aen Leendert Hermens voor 7 potten biers die Peter Hendrick Stercken in sijn sieckte hadde
doen haele.
XIIII st.
Item betaelt aen Jan Gillis
folio 63 verso.
van Hees 2 gl. 19 st. over 3 maenden camer huijr van Jenneken Ceelen die gestorven is 5 gl. 4 st. voor een
sleutel die sij verlooren hadde t’saemen.
III gl. III st.
den 5 augusti betaelt aen Michiel Klaessen Nispelen voor een paer schoenen voor Teeeuwen Aelberts woonen
opde Deuseldonck.
I gl. VI st.
den 7 dito gegeven aen mr. Frans Adriaens borger alhier woonen tot St. Huijberts vanden Lotteringen affgebrant
sijnde tot een alemosse.
II gl. X st.
den 8 dito betaelt van schoen te vermaecken aen Coenraden voor Mr. Philps dochter.

III gl. II st.

den 11 dito betaelt aen
folio 64.
Daniel den Sadelaer voor een halff pont suijcker voor Jenneken van Gent die een swaer accident hadde.
IIII st. II oirt
Noch voor de selve gecoht aen eijken bier ende witte broot.
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IIII st. 2 ½ oirt.

Betaelt aen Hendricxken Arijaens voor garen tot een linne broeck voor Teeuwen Aelberts 1 st. ende voor linde
laecken 9 st. t’saemen.
X st.
Den 24 dito betaelt voor een halff mauwer, eijnden voor Jenneken van Gent cranck sijnde.
III st. II oirt
Dito gegeven aen Teun Martens 4 st. dico.

IIII st.

folio 64 verso.
dito betaelt voor eene nieuwe corte passie voor Griet mr. Philipsse 2 st. dico.

II st.

den lesten dito betaelt mij swager Craenenbroeck voor het vernieuwen vanden brieven van executoris.
III gl. XI st.
Dito gegeven aen Pereijn Jan Vaijers om dat haer dochter sieck thuijs quam uijt haeren dienst.
XII st.
Dito gegeven door ordre vanden heere predicant aen een armen bedorffve vrouw van Camerijck tot een
aelmosse en om over wech te comen.
VI st.
Den 8 september 1657 betaelt voor een halff mauwer eijer voor Jenneken van Gent.

III st. II oirt.

Dito gegeven aen Lijs Theun Willems cranck sijnde.

VI st.

Dito gegeven aen Willems Poirters om sijn siecte.

XI st.

folio 65.
Den 12 dito gegeven door toe senden van rector Reddingius aen een seer oude persoon die gene naer den Bosch
souden reijsen tot teergelt.
VI st.
Den 20 dito gegeven aen Jenneken van Gent om seep te coopen.

VI st.

Den 25 dito gegeven aen Hanrisken Bastiaens om hare groote armoede.

VII st.

Den 27 dito betaelt aen Goort Stroppen opt Hout over het vermaecken vanden roep opde H. Geest poort.
XVI st.
Den 29 dito betaelt aen garen haecken ende ooghen tot een lijfken caussen ende 2 paer socken soo voor Catelijn
als Pireijn op Bergelen t’saemen.
IIII st. II oirt
Den 4 october 1657 betaelt
folio 65 verso.
aen Handricxken Adriaens voor een groen linde voorschoot voor Griet mr. Philipssen VIII.
den 8 dito gegeven aen Lijs Neel van Thoorn tot Baeckel die seer claeghde

VI st.

den 9 dito heeft Jan Swagers een halven dach posten geseten opde straet tegens t’ Gasthuijs door ordre vande
president Pieterson wort gestelt toe difcretie van heeren auditeur deser reeckeningh.
den 11 dito betaelt aen Peter vander Heijden voor het repareren van Griet mr. Philipsse schoen.
IIII st.
Den 13 dito gegeven aen Willem Purters seer armoedich sijnde en cranck wesende.

VI st.

folio 66.
Den 13 dito betaelt aen Maijcken Janssen om dat Jenneken van Gent bij haer gewoont hadde van 1 meij 1657
totten XIX september.
III gl. XVI st. II oirt
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De 15 dito gegeven aen Lijn Theun Willems cranck sijnde.

VI st.

De 15 dito met kennisse van heer predicant aen Michiel Deckers aen bestelt het accident van Jenneken van Gent
ende voor ider comparitie ende visitatie beloopt 2 gl. 10 st. doen ten huijse vanden secretr. verteert.
II gl. V st.
Den 18 dito betaelt aen wijn een halven pot 5 st. en aen ¾ ll suijcker 9 st. II oirt t pont compt t’ seamen.
XII st. ½ oirt
Den 27 dito betaelt voor
folio 66 verso.
Jenneken van Gent aen een half pont suijcker.

IIII st. II oirt

Dito betaelt voor een paer clomppen voor Lijn Gijsberts.

III st. II oirt

Den lesten dito aen wijn betaelt voor Jenneken van Gent ter versoecken van Maeijcken int Gasthuijs.
VI st.
Den 3 november gegeven aen Jan Joosten woonende tot Tongeren cranck sijnde om hem te laeten cureren.
XII st.
Dito gegeven aen Lijs Theun Willems sieckelijck sijnde.

VI st.

Dito gegeven aen 2 armen knechtersken.

VI st.

Dito betaelt aen suijcker voor Jenneken van Gent.

IIII st. II oirt

De 5 dito gegeven voor ordre gegeven aen Griet Neel Aerts.

VI st.

folio 67.
Dito door ordre vande here predicant alhier gegeven aen een student genaempt Henricus Freijdensteen soo hij
seijden tot sijne studie.
X st.
De 9 dito betaelt voor een halff pont suijcker voor Jenneken van Gent.

IIII st. II oirt

Dito gegeven aen Catalijn Vogels tot Gemert om haer soon van ongesontheijt te laeten cureren.
X st.
Den 10 dito gegeven aen Lijs Theun Willems om haer sieckte wille.

VI st.

Den 10 dito betaelt aen Sadelaer voor een halff pont suijcker voor Jenneke van Gent.

IIII st. II ort

Den 11 dito gegeven aen Theun Martens om haer arme moeder.

IIII st.

Den 20 dito gegeven aen Margriet Jan Marcelissen over haer armoede.

VI st.

folio 67 verso.
Den 24 dito betaelt tot Daniel Sadelaer voor een halff pont suijcker voor Jenneken van Gent.
IIII st. II oirt
Betaelt voor eene linde schort voor Lijs Gijsberts met garen en lint t’ saemen.

XV st.

Den 1 december 1657 betaelt voor een paer blocken voor Pireijn op Bergelen.

II st.

Den 2 dito betaelt tot den Sadelaer voor een halff pont suijcker voor Jenneken van Gent.
IIII st. II oirt
Den 5 dito Jan Swagers een heele dach gearbeijt op op sijne cost om t’ graff cant die gesoucken was op macken
aent Gasthuijs wort gestelt
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folio 68.
Ter difcretie vande heeren auditeuren
Dito betaelt aen Willem van Helden over 3 karren sant om daer mede de voet pat vast te maecken tegens t’
Gasthuijs.
VII st. II oirt
Den 6 dito betaelt voor een karre klot voor Jan Marcelisse huijsvrouwe.

XVIII st.

Den X dito gegeven aende huijsvrouwe Goort Michiel om aen Willem Janssen te senden 8 gl. dico.
VIII gl.
Den 12 dito den Sadelaer betaelt over een halff pont suijcker voor Jenneken van Gent

IIII st. II oirt

Den 15 dito betaelt aen Paulus den hoosemaecker voor paer pijen koussen voor Teeuwe Aelberts opde
Deuseldonck.
XV st.
folio 68 verso.
Den 22 dito betaelt voor een paer blocken voor Griet mr. Philipssen.

II st. II oirt

Den 27 dito betaelt aen Mr. Jan Ketz soo van mr. Loon van Hanssen been als Mechtelt Gerrit Dielis die seer
waren ontstelt waer over hij lange tijt hadde gegaen volgens quatantie de somme van. XII gl.
Dito gegeven aen een student van Ceulen jammerlijck biddende om een aelmoessen.

VI st.

Den 28 dito gegeven aen Cornelis van Nunen om dat hij inde winter de cost niet ende cost winnen.
VI st.
Dito gegeven aen 2 schaemele vrouwe comende uijt Vlaenderen.

V st.

Dito gegeven aen Mechtelt.
folio 69.
Gerrit Dielis die seer claegde over den couden winter.

VI st.

Den 29 dito gegeven aen Jan Marcelis uijt redenen van hare armoede.

VIII st.

Dito gegeven aen Theun Martens om haer armoedeende winter.

VI st.

Dito gegeven aen Maeijcken Jonassen inden winter.

VI st.

De 30 dito gegeven aen Iffken inden winter.

VI st.

dito gegeven aen Jan Sijmons.

XI st.

dito gegeven aen Iken Paulus Noeijen.

IIII st.

dito aen Willem van Nunen.

VI st.

den 4 januarij gegeven aen den huijsvrouwe Jan de Cuiper om voor Jenneken van Gent suijcker en wijn te
coopen.
V st.
folio 69 verso.
den 5 dito gegeven aen dochter van Jan de Cuijper om wijn te coopen voor Jenneke.

II st. II oirt

den 8 dito voorde selve gegeven aen Maecken Cuijpers om wijn ect. te coopen.

V st.

den 11 dito gegeven aende huijsvr. Mr. Jan de Custer voor sijn gerechtenheijt van Jenneken van Gendt.
XI st.
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Den 12 dito gegeven aen Theun Martens om hare groote noot.

VI st.

Den 13 dito gegeven aen Jan Marcelisse huijsvrouwe.

VI st.

De 17 dito gegeven aen Willem Purters huijsvrouwe.

VI st.

Dito door ordre vanden heere predicant gegeven aen Neel Aert Mooij Griet.

VI st.

folio 70.
Den 20 dito betaelt aen sr. Roefdonck voor het cureren van Metgien Gerrit Dielis been daer het vuiet in quam
ende daer lange tijt over hadde gemeester bij accoort met Jan Willems aengegaen ende volgens quatantie.
X gl.
Dito gegeven aen Thonis Mollen.

IIII st.

Den 22 dito geaccordeert met Roefdonck in presentie vanden heere predicant ende schepenen over geleverde
medicamente aen Jenneken van Gent wegens het accident voor.
XXII gl. X st.
Den 1 febrij 1658 gegeven aen Jenneke Hans Hendricx over mits sieckte.

VI st.

Dito gegeven aende huijsvrouw.
folio 70 verso.
Jan Marcelisse om haer groote armoede.

VI st.

Den 2 dito gegeven aen Joost Peters woonende tot Tongeren soo om siekte als langduende winter.
XIX st.
Den 7 dito betaelt tot den hoosemaecker voor een paer pije socken voor Griet mr. Philissen.
IIII st. III oirt
Dito aen Willem van Kelden gegeven om groote armoede.

VIII st.

Den 8 dito gegeven aen Hanrisken Bastiaens soo om haer groote aermoede als sieckte van haer dochter soo hij
seijden.
X st.
De 13 dito gegeven aen Theun Martens om clot te coopen 5 st. dico.

V. st.

folio 71.
Huijsvrouw van Cornelis van Nunen die met 4 kinderen geheel sieck lach.

VI st. I oirt

Den 25 dito gegeven aen Willem van Nunen om sijn armoede.

VI st.

Den 1 mert 1658 gegeven aen Jan Marcelisse om dat sijn vrouw sieckelen was.

VI st.

De 5 dito gegeven voor ordre en in presentie van heere predicant en Jan Willems aen Fij Bravens.
XVIII st.
Den 8 dito gegeven aen Theun Martens om armheijts wille.

IIII st.

Den XV dito gegeven aende huijsvrouwe Jan Marcelissen.

VI st.

Den selven dito betaelt aen huijsvrouwe Jan van Asten van bier dat Jenneken van Gent voor het bestellen uit
folio 71 verso.
Gasthuijs ende voor haer sieckten in verscheijde reijsen hadde laeten haele.

XVII st.

De 16 dito betaelt voor een paer blocken voor Pireijn op Bergelen.

II st.
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Den 23 dito betaelt voor een karre klots door ordre vanden heere predicant off well sijn huijsvrouwe voor Fij
Braevens.
XIII st.
Den 25 dito gegeven aen Dielis Jan Dielissen woonen opt Hoocheijnt die geheel versweert sijde beroert is ende
cranck te bedde leggende ten versoecke van sijn geburen.
XVIII st.
Den 26 dito gegeven aen Jan Marcelissens soon om dat sijn moeder kranckwas.

VI st.

folio 72.
Den lesten dito gegeven aen Willem van Nunen woonen opt Hoocheijnde om sijn armoede ende noot tot een
almoesse.
VI st.
De 5 april 1658 gegeven aen Iken Moonen om haer armoede.

VI st.

Den 6 dito Jan Swagers 2 paelen gemaeckt en oock helpen paelen tussen erfenisse des H. Geest alhier ende Jan
van den Boomen opt Hoocheijnde ter presentie van parthijen ende de huijsvrouwe Joost Jan Thielen gebr. wort
sijne arbeijt gestelt ter discretie vanden heeren auditeuren.
Dito gegeven aen den armen buijten man woonen ontrent Erkelens die affgebrant was ende sijn soon gevangen
vande Francen soo hij seijden.
folio 72 verso.
den aen Feij Bravens gesonden om haer sieckte.

VI st.

den 9 dito voorde selve gecocht een karre clots van.

XIX st.

de 16 dito gegeven aen een student van Ceulen soo hij seijde.

IIII st.

den 17 dito gesonden aen om haer sieckte wille.

VI st.

den 19 dito gegeven aen Jan Marcelissens huijsvrouwe die hare noot seer claeghde.

VI st.

den 20 dito gegeven aen Willem van Nunen om sijn armoede.

VI st.

den 22 dito gegeven aen huijsvrouwe Willem van Helden in hare noot.

VI st.

den 25 dito voor ordre
folio 73.
Vanden heere predicant gesonden aen Feij Brabens in hare sieckte.

VI st.

Noch aen Anneken Witte Brouwers L. ord: quatentie betaelt.
Den 26 dito betaelt door ordre ende aenschrijvens van voors. heere predicant aen Anneken Witte Brouwers voor
een kinneken with bier dat Feij Bravens is hare sieckte gehadt hadde.
I gl. III st.
Den 26 dito ontboden bijden heere predicant om met Jan vanden Grootenacker te comen ter huijse vande secrets.
Die ons bekent gemaeckt heeft seeckere regte mette appostille in S Graevenhaghe gepresenteert wegens den
predicant ende H. Geest mr. tot Baeckel noopende de onderhout vanden blinde.
folio 73 verso.
Ceel om ons daer tegen te prepareren ende was gestalt in handen vanden gedeputeerde die over de verpachtinge
der thienden als commisssarisse n souden comen tot dien fine oncosten gedaen.
X st.
Den 27 dito Hendrick France president tot Lieshout alhier gecomen met den welcken wij ons hadden beraeden
over het mud rogge van Truijcken Verspaget tot Lieshout die ons daer toe veel goets hadde belooft aen oncosten
gedaen int Witte Paert.
X st.
folio 74.
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Den 30 dito gegeven aen een passant van Luijck die aldaer vanden grooten over loop van water was beschadicht
soo hij seijde.
IIII st.
Den 1 meij gegeven aen Feij Bravens om haer nooth ende armoede wille.

VI st.

Den 3 dito gegeven aende huijsvrouwe Jan Marcelisse om haer noot.

VI st.

Dito gegeven aen Willem van Nunen om sijn armoede.

VI st.

De 6 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 10 dito gegeven aen Theun Martens om haer armoede.

IIII st.

Den 11 dito gesonden Heij.

VI st.

folio 74 verso.
den 16 meij 1658 gegeven aen schamele vrouw van Wachtendonck die vanden condeesche bedorven was.
IIII st.
Den 11 dito gegeven aende huijsvrouw van Thoon Potten om dat hare man ende kinderen den heelen winter
sieck waeren geweest.
I gl. XII st.
Den selve dito gegeven aen Feij Bravens om dat hij sieck was .

VI st.

Dito gegeven aen Thonis Mollen om sijn armoede.

IIII st.

Den 22 dito gegeven aen Herken dochtere Lange Jans om naer Hollant te gaen ende de cost te winnen.
II gl. X st.
Den 25 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

folio 75.
Den 26 dito gegeven aende huijsvrouwe Hendrick Limpen om sijn grote kranckheijt wille.VI st.
Den 28 dito gegeven aen Willem van Nunen.

VI st.

Den 29 dito gegeven aende huijsvrouwe van Willem Purters.

VI st.

Den 1 junij 1658 gecocht voor Jenneken Aelberts int kinder bedt sijnde een karre klots costende de selve.
XVIII st.
Dito haer in gelt gegeven

XIIII st.

Dito gegeven aen Jenneken Hans Hendricx in hare sieckte.

VI st.

Dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 5 dito gegeven aen Theun Martens die drie siecke kinderen hadde .

V st.

folio 75 verso.
den 7 dito Jan Swagers gesonden naer Baeckel bij Anthonij Dircx affgegaene laet ten ten eijnde den voors.
Anthonis geen mist en soude hebben te verbrengen van den H. Geest gront voor sijn verleth gaen staen ende
weder keren stelle het selve ter discretie vande heeren auditeuren deser reeckeningh.
dito gegeven aen een schamele vrouw die hare soon van Turcken gevangen was.

VI st.

dito betaelt voor een paer nieuwe gebreijde koussen tot Jenneken Wouters van Wel voor Griet mr. Philipssen.
XV st.
Den 8 dito gegeven aen Fij Bravens om haer sieckte.

VI st.
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folio 76.
Den 13 dito betaelt aenden Oldenzee voor 1 paer gebreijde koussen voor Catelijn Gijsberts ende nogh 3 st.
garen t’ saemen.
I gl. VII st.
Den 15 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 16 dito gegeven aen een schamel knechtie dat sijn ambacht gern leren soude enden d’ ouders gestorven
waren.
VIII
Den 17 dito Cornelis van Nunen gegeven om dat sijn huijsvrouw kranck te bedde lach. V st. I oirt
Den 18 dito gegeven aen Pireijn Jan Vaijars die seer claegde.

VI st. I oirt

Den 22 dito gegeven aen Feij Bravens om hare sieckte.

VI st.

Den 20 dito gegeven aen Willem van Nunen.

VI st.

folio 76 verso.
den 26 junij 1658 betaelt aen voster van Baeckel voor een insinuatie aen Antonis Dircx ten eijnde hij de mist
soude hebben laeten liggen.
II st.
den 29 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

den 3 julij 1658 gegeven aen Peter Hendrick Stouwen kint over mits armoede.

XI st.

den 6 dito gegeven aen Harisken Bastiaens om hare armoede.

XIII st.

de 13 dito gegeven aen Jan Marcelis huijsvrouw om haer armoede.

VI st.

den selven dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

folio 77.
Den 19 dito gegeven aen Cornelis van Nuenen.

VI st.

Den 20 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 22 dito gegeven aen Willem van Nunen om armoede.

VI st.

Den 23 dito aen Willem Nunen om armoede ende meel te coopen.

IIII st.

Den 27 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 1 augusti 1658 gegeven aen Peter Stouwen kint soo om sijn vader als moeder sieckte.
VI st.
Den 3 dito gegeven aen Feij Bravens tot tot oorsaecke voors.

VI st.

Den 7 dito gegeven aen een passant van Nieuwehove.

IIII st.

folio 77 verso.
Den X augusti 1658 gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 14 dito betaelt aen Marten van Hoeck vorster voor d’ insinueren eender schepenen ordonantie aen Peter
vanden Berch gewesene H. Geest mr. alhier met ad junct vanden vorster van Gemert ten eijnde hij vanden Bergh
aen H. Geest mr. alhier souden overleveren alle de docummente raeckende den H. Geest
XIIII st.
Den 17 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.
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Den 19 dito gegeven aen Willem van Nunen biddende om een aelmosse.

CI st.

Den 23 dito gegeven door ordre vanden heere predicant aen Peter Hendrick Stouwen om sijn groote armoede.
XVI st.
folio 78.
Den 24 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 28 dito betaelt aen Michiel van Mispelen voor 2 paer schoenen een paer voor Lijs Gijsberts ende een paer
voor Griet mr. Philipsse.
II gl.
Den lesten dito gegeven aen dochter van Peter Stouwen om redenen voors.

VI st.

Den 6 september 1658 gegeven aen een passant die vanden Turck gevangen geweest was.
IIII st.
De 7 dito gegeven aen Peter Stouwen uijt redenen voors.

V st.

Dito gegeven aen Feij Braevens voor.

VI st.

Den 9 dito gegeven aen Willem van Nunen om sijn armoede.

VI st.

folio 78 verso.
den 13 september 1658 gegeven aen een bootsgesel gevangen geweest sijnde vanden Turck soo hij seijde door
ordre vande predicant.
V st.
den 14 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

dito betaelt voor een paer hoosen voor Lijs Gijsberts.

I gl. IIII st.

den 17 dito vergoeijt aen Willem Dircx van Tricht vant vernieuwe van executorien.

III gl. III st.

den 20 dito gegeven aende Huijbert Jan Marcelis om armoede.

VI st.

den 21 dito gegeven aen Willem Purters tot een alemosse.

VIII st.

dito gegeven aen Feij Braven.

VI st.

folio 79.
Den 28 dito betaelt voor een paer blocken voor Catelijn Gijsberts.

V st.

Den 28 dito gegeven aen Fij Braevens.

VI st.

Dito gegeven aen Paulus Moenen.

IIII st.

Dito gegeven aende huijsvrouwe Marten Wouters in hare noot.

VI st.

Den 5 october 1658 gegeven aen Feij Bravens.

XII st.

Den 10 dito gegeven aen Theodatus Bestandi student tot Ceulen hebbende een testimonium van Joannes
Francken regens Gijmnasij Laurentiani.
IIII st.
Den 12 dito betaelt voor een paer blocken voor Pireijn Aelberts.

II st.

folio 79 verso.
Dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 14 dito gegeven aende huijsvr. Jan Marcelissen om hare armoede.

VI st.

Dito aen Willem van Nunen.

VI st.
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Den 19 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Dito betaelt voor nieuwe swarte muts voor Griet mr. Philipssen.

VII st.

Den 26 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 29 dito gegeven aen Peter Stouwen om sijn armoede.

III st.

De 1 november 1658 gegeven aen een schaemele vrouw van buijten biddende om een alemosse.
VI st.
Den 2 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 9 dito betaelt voor een paer blocken voor Teeuwen Aelberts.

IIII st. II oirt

folio 80.
Dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 11 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 20 dito gegeven aen een passant biddende om een aelmosse.

IIII st.

Den 21 dito betaelt voor een karre brants voor Enneken Hans Hendricx.

XVI st.

Den 23 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Dito mijn huijsvr. Aen een passant gegeven.

VI st.

Den lesten dito betaelt voor een paer socken voor Catelijn Gijsbers tot Bergelen.

VI st.

Dito aen Feij Bravens gegeven.

VI st.

folio 80 verso.
Dito betaelt voor een karre brant voor reste.

XVIII st.

Den 4 december 1658 gegeven aen huijsvrouwe van Goort Michiells om aen Willem Janssen Ketelaer ten Bosch
te senden volgens quite.
VIII gl.
Den 6 dito gegeven aende huijsvrouwe Jan Marcelis die seer claeghde.

VI st.

Den 7 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 12 dito gegeven aen Theun Martens.

IIII st.

Den 14 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 21 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 23 december gegeven door ordre van heere predicant aen Aelbert Hans Hendricx. VIII st.
folio 81.
Den 24 dito gegeven aen Willem van Nunen biddende om een aelemosse.

VI st.

Den 28 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 29 dito gegeven aen Aelbert Hans Hendricx uijt redenen voors.

VI st.

Den 30 dito voorden voors. Aelbert gecocht een karre klot.

XIIII st.
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Betaelt voor een paer nieuwe koussen voor Lijn Gijsberts .

I gl. IIII st.

Sij aen garen voorde selve betaelt voor een paer koussen voor Griet Philipsse.

XVI st.

Dito betaelt voor een karre klots voor Meri Jan Aerts V kop.

XIX st.

Gegeven aen Swarte Griet.

VI st.

Gegeven aen Catelijn Purters.

VI st.

Betaelt voor een karre klot voor Willem Purters.

XVIII st.

folio 81 verso.
den 2 januarij 1659 betaelt aen mr. Corstiaen van Empel voor bewijs van mr. Michiel Deckers eene somme van
10 gl. volgens quitantie dus.
X gl.
de 4 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

den 11 dito gegeven aende huijsvrouwe Aelbert Hans Hendricx overmits sijne langhe durige sieckten en
armoede.
VI st.
dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

den 16 dito gegeven aen Jan Marcelisse om hare armoede.

VI st.

de 18 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

den 23 dito gecocht Aelbert Hans Hendricx een karre klots costende.

XVIII st.

folio 82.
Den 24 dito gegeven aen Theun Martens in hare nooth.

IIII st.

Dito gegeven aen huijsvrouwe Jan Marcelisse.

VI st.

Dito gegeven aen eenen passant uijt Vlaenderen vande France veracht sijnde soo hij seijde.
IIII st.
Den 25 dito gegeven aen huijsvrouwe Aelbert Hans Hendricx overmits de sieckte van hare man.
VIII st.
Dito gegeven aen Lijtgen nagelate wese van Jan Wouters.

II st.

Dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 29 dito gegeven aen Willem van Nunen inden couden winter.

VI st.

De 1 febr. 1659 gegeven tot een alemosse aen Aelke Hans Hendricx in hare groote armoede.
VI st. I oirt
folio 82 verso.
dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

dito gegeven aen huijsvrouwe Jan Marcelis om hare groote armoede in winter.

VI st.

dito gegeven aen huijsvrouwe Willem van Helden om hare armoede.

VI st.

den 8 dito gegeven aen de huijsvrouwe Aelbert Hans Hendricx om sijn sieckten.

VI st. I oirt

dito gegeven Feij Bravens.

VI st.
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den 11 dito gegeven aen een armen man comende van Venrooij bijden quacksalver om dat sijn huijsvr. schellen
op het oogh hadde.
VI st.
den 13 dito gegeven aen 2 passanten comen uijt Vlaenderen die Francen verjaeght hadden.
IIII st.
folio 83.
Den 14 dito gegeven aende huijsvrouwe Aelbert Hans Hendricx om sijn armoede.

VI st.

Den 15 dito gegeven aen Lijtgen Jan Wouters.

II st.

Dito betaelt aen Anthonis Dircx voor een affgecocht torff schop die van hem gecocht hadde staende opden
Hilacker voorde somme van 40 gl. blijckende bij quitantie dus.
XL gl.
Den 15 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 21 dito gegeven aende huijsvrouwe Aelbert Hans Hendricx.

VI st.

Den 22 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 23 dito gegeven aen een
folio 83 verso.
arme vrouw comen met 3 a 4 kinderen die seijde daer affgebrant te sijn willende naer Hollant biddende om een
alemosse.
XII st.
den lesten dito gegeven aen de vrouwe Aelbert Hans Hendrick.

V st.

dito betaelt aen vorster alhier over t’ insumeeren van een protest tegen Aert Denis enden Evert Philipsse tot
Mierloo.
den 1 meert gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

dito gegeven aen huijsvrouw Jan Marcelissen in hare noot.

VI st.

den 5 dito gegeven aen Willem van Nunen tot een alemosse.

VI st.

folio 84.
Den 6 dito betaelt aen Gertruijt Hendrick Janssen voor seven vierendeel root carfeij tot een stuck lijff voor Lijn
Gijsberts met garen t’ saemen.
II gl. IX st.
Den 8 dito betaelt aen sr. Roesdonck per assingnatie van mr. Michiel Deckers wegens sijn mr. loon over het
accident van Jenneken van Gent volgen quitantie.
X gl.
De 8 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Dito betaelt voor een paer koussen totten hoose mr. voor Jeppen kint.

IX st. II oirt

De 11 dito aen Aelken Hans Hendricx.

VI st.

Den 11 dito gegeven aen Margriet Jan Marcelis.

IIII st.

Den 15 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

folio 84 verso.
den 17 mert 1659 betaelt aen Paulus den hose mr. 2 jaren huijshuijr de 1657 ende 1658 voor Jan Antonis van
Baeckel volgens quitantie.
XIIIII gl.
den 18 dito betaelt aen salff om Jaspar Teeuwens kint hooft mede te smeren.
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II st.

den 21 dito gegeven aen Jan Marcelis om broot te coopen.

VI st

den 22 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

den 23 dito gegeven aen Catelijn Gijsberts om haer schoene te doen lappen.

III st.

den 26 dito gegeven aen Cornelis van Nunen om sijn sieckte.

VI st.

den 29 dito gegeven aen Aelle Hans Hendricx.

VI st.

folio 85.
Den selven dito betaelt aen een man van Schijndel voor 35 willigen poten om opt Bijstervelt te setten ad 1 ½ st.
t’ stuck facit.
2 gl. 10 st.
Dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 3 aprill 1659 gegeven aen Catalijn Anthonis om haer sieckte.

VI st.

De 5 dito betaelt aen mr. Elsken voor meester loon van een gebroocken been vanden soon van Theun Martens.
IIII gl. XI st.
Dito gegeven aen Feij Bravens

VI st.

Den XI dito gegeven aen Aelle Hans Hendricx.

III st. ½ oirt

Den 12 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 15 dito gegeven aen Theun Martens.

VI st.

folio 85 verso.
den 18 aprill 1659 gegeven aen huijsvrouwe Jan Marcelisse.

VI st.

den 19 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

de 23 dito gegeven aen Willem van Nunen om sijn armoede.

V st.

dito gegeven aen Luijt Aert hanschoenmakers om dat hare dochter naer Hollant gonck hare cost verdienen.
XII st.
Den 26 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 28 dito gegeven aen 2 passanten vrouwen persoonen verjaeght uit Vlaenderen soo sij seijde biddende om
een aelmosse.
VI st.
Den 2 meij 1659 gegeven aen Feij Bravens.
st.

VI st.

folio 86.
Den 8 dito gegeven aen Peter Hendrick Stouwen om sijn armoede.

VI st.

Dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 12 dito gegeven aen eenen passant die vanden Turck was gevangen geweest.

VI st.

Den 16 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 17 dito gegeven aen Aele Hans Hendricx overmits armoede.

XIIII st.

Den 24 dito betaelt aen Michiel van Mispelen over een paer schoen voor Griet mr. Philips.
XVI st.
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Dito voorde selve betaelt voor een swarte muts.

VII st.

Dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 31 dito gegeven aen de voors. Feij.

VI st.

folio 86 verso.
De 1 junij 1659 gegeven aen Catelijn Gijsberts op Bergelen om garen te coopen.

II st.

De 6 dito gegeven aen Willem van Nunen om armoede.

VI st.

Den 7 dito aen Feij Bravens.

VI st.

Den 14 dito aen Peter Hendrick Stouwen om armoede gegeven.

VI st.

Dito aen Feij Bravens.

VI st.

Den 21 dito aen voors. Feij.

VI st.

Den 23 dito gegeven aen Catalijn Anthonis.

VI st.

Den 27 dito gegeven door ordre vanden heere predicant aen ene passant hebbende een quaet been
VIII st.
Dito gegeven aen Griet Jan Marcelisse om armoede.

VI st.

Den 28 dito betaelt tot
folio 87.
Den Oldenzee voor een groene voorschoot voor Catalijn Gijsberts op Bergelen met garen ende lint.
I gl. XVIII st.
Dito betaelt tot Handersken Daniels voor een grove linde voorschoot voor Pireijn Aelbers t’samen met garen
ende lint.
X st.
Dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 5 julij 1659 gegeven aen Catalijn Anthonis om sieckte.

IIII st.

Dito aen Feij Bravens.

VI st.

Den 10 dito aen sackbant.

I st. II oirt

Den 12 dito aen Feij Bravens.

VI st.

Den 17 dito gegeven aen en man van Aecken dair affgebrant sijnde.

IIII st.

Den 19 dito voor ordre van heere.
folio 87 verso.
Heere predicant aen een passant gegeven.

VI st.

Den selven dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 22 dito gegeven aen Willem van Nunen.

VI st.

Den 26 dito gegeven aen Feij voors.

VI st.

Den 28 dito aen Cornelis van Nunen gegeven.

VI st.
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De 2 augusti 1659 gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

De 4 dito gegeven aen Peter Hendrick Stouwen.

VI st.

Den 9 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den XI dito gegeven aen Theun Martens die seer claeghde.

VI st.

Den 10 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

folio 88.
Den 23 dito gecocht een paer blocken voor het kint van Jasper Teeuwen voor.

II st.

Den 30 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 4 september 1659 gegeven aen Jan Blomen van Overloo hebben eene attestatie dat hij affgebrant was ect.
XIIII st.
Den 6 dito aen Feij Bravens

VI st.

Den 7 dito aen twee vrouws personen die door des krijgh verjaecht waren.

VIII st.

Den 10 dito gegeven aen Griet Willem Poirters die haer jongste kint naer Hollant brocht om aldaer voort
opgevoet te werden reijs gelt.
I gl. V st.
Den 12 dito gegeven aen Willem van Nunen jammerlijck clagende.

V st.

folio 88 verso.
Den 13 dito gegeven aende huijsvrouwe Jan Marcelis om blocken te coopen.

VI st.

Dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 14 gegeven aen Lijs Neel van Thoor.

VI st. II oirt

Den 19 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

Den 27 dito aen Pireijn Jan Vaijers om dat haer dochter sieck thuijs quam.

VI st.

Dito betaelt voor blocken voor Griet mr. Philipsse.

II st. II oirt

Dito aen Feij Bravens gegeven.

VI st.

Den 27 dito betaelt aen sr. Peter vander Putten rentm. der commandenrije van Gemert over achterstellige grondt
chijns van een halff vuur iseren uijte hoeve genaempt den Hilacker.
folio 89.
In presentie van heer Pieterson deValckenaer ende Vande Grooten acker door moderatie van 8 jaren 3 gl. 3 st.
ende ten huijsen vanden secr. verteert 3 gl. 13 st. compt t’ saemen.
VI. XVI st.
Item de 4 october 1659 aen Feij Bravens gegeven.

VI st.

Dito gegeven aen Griet Jan Marcelissse.

IIII st.

Den X dito betaelt aende heere rentmr. Pieck voor 11 jaren achterstellige gront chijs van een blanck t’sjaers uit
boeck van Mierloo.
VIII st. I oirt
Dito betaelt voor 2 paer socken voor Lijs Gisberts ende Pireijn t’ saemen.

X st.

Dito totten hoose mr. voor twee paer coussen voor Pireijn en Griet mr. Philipsse.

I gl. V st.
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folio 89 verso.
dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

den 18 dito gegeven Luijtgien de laetste op Bergelen 6 gl. die haer waren toegeseijt in presentie vanden heeren
predicant ende schepenen door die huijring geschieden dico.
VI gl.
den 18 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

den 23 dito gegeven aen Pireijn Jan Vaeijers cranck sijnde.

VI st.

den 25 dito aen Feij Bravens.

VI st.

den 30 dito gegeven aen huijsvrouw Jan Marcelis in hare noot.

IIII st.

den 1 november 1659 gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

den 7 dito gegeven aen Pireijn Jan Vaijers in hare groote noot .

VIII st.

folio 90.
Dito aen Feij Bravens gegeven.

VI st.

Den 10 dito aen Aelken Hans Hendricx gegeven.

VI st.

De 14 dito gegeven aen Feij Bravents.

VI st.

Den 17 dito gegeven aen dochter van Hanrisken Claessen om haer moeders sieckte.

III st. I oirt

Den 21 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 27 dito gegeven aen een student off passant.

IIII st.

Den 28 dito gegeven aende huijsvrouwe Jan Marcelisse.

VI st.

Den 28 dito gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

folio 90 verso.
den 2 december 1659 gegeven aen Peter Stouwen in nooth.

III st.

den 4 dito aen Theun Martens gegeven.

IIII st.

den 5 dito aen Feij Bravens.

VI st.

den 5 dito gegeven aen Pireijn Jan Vaijers in haer sieckte.

VI st.

den 8 dito gegeven aen Enne Jan Joosten om broot te coopen.

VII st. II oirt

den 12 dito gegeven aen Hanrisken Claessen dochter om haer moeders sieckte.

III st. ½ oirt

den 13 dito gegeven aen 2 passanten comende uijt Duijtsland die gerne naar Brussel soude gaen soo sij seijden.
VI st.
Dito gegeven aen Feij voors.

VI st.

folio 91.
Den 18 dito gegeven aen Willem van Nunen.

VI st.

Dito gegeven aen Catelijn Anthonissen om hare armoede .

IIII st.

Dito betaelt aen een paer koussen voor Neesken van Leeck.

I gl. IIII st.

40

Den 20 dito betaelt voor een paer blocken voor Griet mr. Philipsse.

II st. II oirt

Dito gegeven Fij Bravens.

VI st.

Dito ten Bosch betaelt voor een nieuw H. Geest boeck.

I gl. XIII st.

Den 23 dito gegeven aen Pireijn Jan Vaijers.

VI st.

Den 24 dito gegeven aen Ruth Jan Rutten voort maecken van een broeck voor Leen Stouwen kint dat nackt
ginck.
VI st.
folio 91 verso.
den 24 december 1659 gegeven aen Meriken Wouters Stijnen.

VI st.

dito aen Judith Sechers cranck sijnde gegeven.

IIII st.

dito betaelt voor cousssen en een nieuwe muts voor het knechtien van Jasper Teeuwens t’ saemen.
XVI st. III oirt
Den 26 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Den 27 dito betaelt aen Peter den boode vanden Haegh voor het vernieuwen van executeur volgens quitantie.
V gl.
Den 29 dito gegeven aen huijsvrouw Jan Joosten om een broot te coopen.

VII st. I oirt

Dito door de meijt gesonden aen Judith Sechers sieck te bedde leggende.

VIII st.

folio 92.
Den 30 dito gegeven aen Iken ende Maeijcken Jonassen ider 6 st.

XII st.

Den 2 januarij 1660 gegeven aen Feij Bravens hare ordinaris.

VI st.

Dito gegeven aen Jan Marcelis huijsvrouwe.

VI st.

Den 5 dito aen het meijsken van Pireijn Jan Vaijers gegeven.

VI st.

Den 9 dito aen Peter Stouwen om olij te coopen.

IIII st.

Dito aen Feij Braevens.

VI st.

Dito gegeven aen Enne Jan Joosten gegeven om hare armoede.

VI st.

Dito gegeven aen Theun Marten Wouters om armoede.

VI st.

Den 11 dito gegeven aen Beth van Lieshout om hare hooge ouderdom ende aemoede.

VI st.

folio 92 verso.
den 16 januarij 1660 gegeven aen Feij Bravens.

VI st.

den 17 dito gegeven aen Jan Swagers dat sijn huijsvrouw cranck was.

XII st. II oirt

dito gegeven aen Griet Jan Marcelissen om de lange winter.

VI st.

dito gegeven aen Merricken Wouter Stijnen.

VI st.

den 21 dito aen Heijlken Limpen om een broot te coopen.

VII st.
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dito gegeven aen Pireijn Jan Vaijers in hare noot.

VI st.

den 23 dito gegeven aende huijsvrouw Willem van Gelden.

VI st.

dito gegeven aen Theun Martens.

II st.

noch aen Boesdonck betaelt voor salff voor Jesper kint.

VI st.

ende aen meule mr. vrouw voort genesen vant hooft betaelt.

I gl. X st.

folio 93.
Den 23 dito gegeven aen Feij Braevens.

VI st.

Dito gegeven aen Catelijn Jacobs sijnde seer armoedich soo dat de gebuijren quaenen aen segge.
VIII st.
Den 24 betaelt voor een paer blocken voor Catelijn Gijsberts.

IIII st. II oirt

Den 31 dito gegeven aen Jan Swagers om sijn wijffs sieckte.

VI st.

Dito aen Feij Bravens.

VI st.

Dito gegeven aen Jan Marcelissen.

IIII st.

Dito gegeven aen Willem glaesmaeckers om sijn armoede om een broot te coopen.

VIII st. II oirt

Dito aen Thonis Mollen gegeven.

VI st.

folio 93 verso.
dito gegeven aen Jan Branten wijff ende gebuijren om aen Catelijn Jacobs te geven sijnder seer behoeftich.
VI st.
De 6 febrij 1660 gegeven aen Peter Stouwen kint.

VI st.

Dito aen Feij Braevens.

VI st.

Den 13 dito gegeven aen Pireijn Craelen om armoede.

XII st

Dito aen Feij Braeven.

VI st.

Dito alnoch gegeven aen Catelijn Jacobs volgens schepenen ordre van date den 12 febrij 1660 over gelevert aen
Goort Michielsse.
VI st.
Dito betaelt voor het wenden ende keren van rogge vanden H. Geest in drie jaren de somme van.
II gl. X st.
folio 94.
Den XIIII dito betaelt aen Arnout van Boesdonck voor het copieren vanden H. Geest boeck off register.
I gl. X st.
Betaelt aen Peter Huijberts den booden over t’ lichten van executorin volgens quatantie de somme van.
V gl.
Betaelt aen mr. Jan Ketz over meester loon van Hanrisken Bastiaens dochters voet volgens quitantie de somme
van.
XII st.
II somma beloopt het daegelijcx uitgeven de somme van 384 gl. 17 st. 2 oirt 1 duijt.
folio 94 verso.
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Anderen uijtgeef van reparatien der hoeve n H. Geest poort ect.
Eerstelijck den 20 meij 1657 tot Maeseijck betaelt voor 500 leijen luijcx gelt 6 gl. 10 st. mette paspoort in
Hollandts.
IIII gl. III st. I oirt
Betaelt voor 35 vaten kalck t’vadt 3 st. 1 duit voor hoeven opde Deuseldonck ende Bergelen beloopt.
V gl. IX st. 1 ½ oirt
Den 8 junij betaelt aen Jacob Janssen Verschuijl voor 2 daegen decken opde H. Geest poort met sijne kecht op
hare cost niet stop loot volgens quitantie t’saemen.
VI gl.
folio 95.
Den 8 dito betaelt aen Hendrick Janssen van Liempt over t’ maecken van een gehengh dat gebroecken was mette
spijckers opde H. Geest poort
Den rendant heeft goet gedaen aen Joseph Hendrick Josephs over t’ gene bij verschot was aen reparatie der
hoeve daer hij opwoont den H. Geest toebehooren volgens specificatie ende quitantie. XXIIII gl. XII st.
Noch ter saecken alsvoor aen Henrick Cuijpers goet gedaen met Jan sijne soone volgens specificatie ende
quitantie.
XX gl. VIII st
folio 95 verso.
Betaelt aen Jacob Goorts tot Mierloo voor 1875 put steen ad 12 gl. 10 st. t’ duijsent ende 200 andere steen
volgens quitantie.
XXIIII gl. XV st.
Betaelt aen Dominicus den metser voor t’ maecken van eene nieuwe puth reparatie aenden kelder ende muijren
aende Deusseldonck volgens quitantie.
IX gl. XVIII st.
Betaelt aen Jan Sanders voor vier bussels latten tot de puth.

I gl.

Den rendant heeft aen
folio 96.
Ansem Willems goet gedaen over verschot tot reparatie vanden hoeve die hij gebruijckt.
IIII gl. XVII st.
Den 1 julij 1658 tot Maeseijck voor elff vaten calck.

I gl. XIIII st. 1 ½ oirt

Noch goet gedaen aen Thonis Dircx over reparatie bij hem gedaem aende hoeve die hij vanden H, Geest
gebruijckt volgens 2 specificatien.
VIII gl. XIIII st
Den 1 junij 1658 betaelt voor 2 bussels latten.

X st.

Den rendant heeft Hendrick Kuijpers over reparatie goet gedaen aende hoeve die hij gebruijckt de somme van 27
gl. XI st. te weten opden Hilacker dus.
XXVII gl. XI st.
folio 96 verso.
Betaelt aen Peter Papen over leverantie van kalck opt Bijstervelt volgens quitantie de somme van.
VI gl. IX st.
Den 11 november 1658 betaelt aen Dirck den metser voor een dach werckens.

XI st.

Den rendant heeft aen Aelken, Heijlken Peter Jaspers op Grootel goet gedaen over verschot van reparatien.
V gl. XVIII st.
Betaelt voor 12 vaten klack opden 1 julij 1658 gecocht.

I gl. XVII st.

Betaelt aen Jacob Driessen
folio 97.
tot Doirnen over 2850 steenen tot 5 gl. t’duijsent gebruijckt tot Baeckel en opt Bijstervelt.
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XIIII gl. V st.
Betaelt aen Teeuwen Jacobs cum suo over hout te saegen.

I gl.

Betaelt aen Dirck Andriessen metser voor 8 daegen werckens soo tot Baeckel als opt Bijstervelt ende noch voor
500 oude steenen tot II gl. 5 st. volgens quitantie.
VIII gl. VIII st.
Den rendant heeft goet gedaen aen Willem Goorts op Bergelen soo van 3 jaren gront chijns t’ saemen
folio 97 verso.
2 gl. 5 st. reparatien ende een nieuwe back hoven bij hen verschooten volgens verscheijnde brieffkens.
XXVI gl. V st.
Betaelt aen Crijn Boschmans voor 1000 stenen en 40 groote plavuijsen tot de back ovens ende schouw volgens
quitantie de somme van.
VI gl. XVIII st.
Betaelt aen Thijs Peters over leverantie van 100 lat naegels.

IIII st.

In julij 1658 betaelt aen
folio 98.
Peter Goossens over leverantie van 3 vadt calck die te cort quaeme.

I gl. VII st.

Betaelt aende wed. Willem Marcus voor 3600 steenen ad 5 gl. het duijsent ende een hondert om niet dienen totte
kelder op Bergelen volgens quitantie.
XVII gl. X st.
Den rendant heeft aen Theunis Denis goet gedaen als pachter vande hove opt Bijstervelt volgens specificatie
ende quitantie.
IX gl. VI st.
Noch aende selven goet gedaen over het gene hij mere heeft moeten geven vande sille landts aen borge mr. daer
3 gl. compt.
VII gl. X st.
folio 98 verso.
nogh goet gedaen aen Hendrick Gerrits tegenwoordige laet opt Bijstervelt van reparatie volgens specificatie ende
quitantie.
XV gl. IIII st. III oirt
den 1 ende 2 julij 1658 mr. Jan van Oeckel met sijne soon gewerckt opt Bijstervelt op sijnen costen daer voor
betaelt 4 gl. blijckende bij quitantie dus.
IIII gl.
den 6 dito gecocht van Aert Sleutiens voor 29 ¼ st. luijck hout dus.

I gl. I st. I oirt

den 9 dito van eenen buijten
folio 99.
Man gecocht 2 busselen latten daer voor betaelt.

X st.

De 6 october betaelt aen Jan Aerts over leverantie van een bussel latten aent Gasthuijs. VI st.
Den 6 october betaelt aen Dries den Decker voor 2 daegen te decken opt Gasthuijs.

I gl. XV st.

Ende den opper man Muddevuijl heeft 2 daegen gewerckt hem daer voor.

XII st.

Betaelt tot Dielis Beelen voor 300 deckbanden.

XII st.

Betaelt aen Jan Aerts voor
folio 99 verso.
2 vimmen deckstrooij.

III gl. IIII st.

Den voors. Dries den decker noch een dach aent voors. Gasthuijs gedeckt compt.

XVII st.
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Den opperman Jan Swagers nihil.
Betaelt voor noch een vim dack schooven.

II gl. II st.

Den X meij 1659 betaelt aen Jan den smith voor isere cram int heijen ant Gasthuijs.

IIII st.

Betaelt aen Teeuwen Jacobs.
folio 100.
tot Baeckel voor t’ maecken van een heijnde aent Gasthuijs.

XV st.

Gecocht van Dries Dijntsen tot Baeckel ander halve vim deck strooij om thuijs achter de Meijde te decken daer
voor betaelt.
II gl. XVII st.
Betaelt aen Dries den decker voor een dagh en een quart wercken.

I gl. IIII st.

Jan Swagers heeft geuppert
doen gecocht 300 deckbanden van Peter Goossens.

VI st.

den 24 aprill 1659 gecocht
folio 100 verso.
2 oude wever vensters met iseren spillen met raem en glaessen diende totte weeff camer van het huijs achter de
Meij volgens quitantie.
VI gl. XI st.
Den 26 aprill 1659 betaelt aen Goort Eijntsche tot Aerle voor 1000 steenen.
van vracht.

V gl.
I gl. XVI st.

Den lesten dito betaelt voor een bussel latten en Luijck hout.

XIIII st.

Den 1 meij 1659 betaelt aen Jacob den steenbacker tot Mierloo insgelijck tot de weeff camer agter de Meije daer
voor betaelt.
VII gl.
Ende van vracht.
1gl. XVI st.
folio 101.
Den XII dito betaelt aen Peter Goossens van Vijffeijcken voor 12 vaten klack volgens quitantie.
VI gl. II st.
Betaelt aen Helderman voor t’ haelen van dese kalck ende sant t’ saemen.

XVI st.

Betaelt aen Jan Hendricx voor 2 karren leems.

X st.

Den 24 dito betaelt aen Arijaen den glaesse mr. voor 2 kleijne glaessen te maeckenin weeff camer ende van een
oude raem te vermaecken.
XVII st.
Betaelt aen Dries den decker
folio 101 verso.
een decker voor halven dach decken aent huijs agter de Ameijde.
Betaelt aen deckbanden.

VIIIst. II oirt
II st.

Den 27 junij 1659 betaelt aen Dominicus den metser met sijne knecht voor 3 daegen en een halv werckens
volgens quitantie.
IIII gl. XVIII st.
Betaelt aen Jan van Oeckell voor eene dach ende drie quartiers dach te wercken soo van ribben richelen deur stijl
ect. te maecken opden XXVIII julij 1659 volgens
folio 102.
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sijne specificatie ende quatantie de somme van.

IIII gl. V st.

Betaelt aen Goort van Merevoirt de somme van 6 gl. 14 st. over gelevert iserwerck ten diensten van H. Geest
blijckende bij specificatie en quitantie dus.
VI gl. XIIII st.
Somma van reparatien den uijt geven bedraegen ter somme van 329 gl. 3 st. 2 oirt.
folio 102 verso.
Anderen uijtgeeff van renthen die den H. Geest is geldende.
Eerstelijck op den 14 julij 1657 betaelt aen Merieken Goorts eene lijffrente van 21 gl. jaerlijcx voorde jaren
1656, 1657 ende 1658 volgens drie destincte quitantien de somme van .
LXIII gl.
Betaelt aen Jenneken Cornelis den jaerlijcx ende pacht van 50 gl. voorde jaren vervallen de eerste aprill 1655,
1656 ende 1657 volgens quatanties de somme van
folio 103.
Betaelt aen Adriana Goort Bex over drie jaren pacht ider jaer tot 50 gl. verschenen St. Marcus dagh 1657, 1658
ende 1659 volgens 3 quitantie de somme van.
XLV gl.
Betaelt aen Nicolaes Boddingen ende Johannes Oisterningen respeti schoolmr. binnen deser stadt over t’ leren
der armen kinderen volgens 3 quitantie de somme van.
XVI gl. XI st.
Betaelt aen rentmr. Pietersen over verscheenen pachten volgens drie specificaten ende quitantien vande
folio103 verso.
Jaren 1656, 1657 ende 1658 in gelt de somme van.
In rogge

XCVI gl. IX st.
LXXXI vat 2 cop

Betaelt aen gilde broeders van St. Catarijna Gilde over 4 jaren pachten van 2 gl. 5 st. t’sjaers volgens 4 quitantien
de somme van.
IX gl.
Betaelt aen sr. Laureijns van Kessel over 2 jaren pachts van 2 gl. XII st. II oirt t’sjaers volgens 2 quitantien
voorde jaren verscheenen lichtemis 1656 ende 1657 de somme van.
V gl. VI st.
folio 104.
Betaelt aen Jan van Blootenburch tot behoeff van H. Geest ter Bossche de somme van 33 gl. in minderinge van
eene renthe van 4 mudde reductie t’ sjaers volgens 2 quitantien dus.
XXXIII gl.
Betaelt aen joffr. Maria Vosch over 3 pachten van 20 gl. jaerlijcx voorde jaren verscheenen St. Andries 1654,
1655 ende 1656 volgens drie quitantien.
LX gl.
Betaelt aen joffr. Maria van Boshuijsen drie pachten over eene pacht van
folio 104 verso.
4 gl. jaerlijcx voorde jaren 1656, 1657 ende 1658 volgens 3 quitantien de somme van

XII gl.

Den rendant compt jaerlijcx 24 vaten rogge voor sijne administratie als ordinars compt voor 3 jaren.
VI mudden 2:
Den heer schoutet compt jaerlijcx als van outs t jaers 6 vaten rogge voor 3 jaren.

I mud VII vat

folio 105.
Den heere predicant compt jaerlijcx gelijck de pastors hebben genooten 12 vate rogge voor 3 jaren.
III mudde
Betaelt aenden convent van Soeterbeeck over eene pacht van 3 mauwer rogge t’sjaers volgens 4 quitantie 4
distincte quitantien de qauantiteijt van waer mede betaelt 1659.
VI vat VI mud
Betaelt aen weduwe Matheus Wans over eene jaerlijcxe pacht van 65 gl. volgens 3 quitantien salvo dat hier inne
gesmolten

46

folio 105 verso.
is 50 gl. die den heere schoutet van Lieshout over betaelt hadde beloopt alsoo t’ saemen de somme van.
IC LXXX gl.
Waer inde betaelt 1656, 1657 ende 1658.
IIII somma vanden renten beloopt 680 gl. 5 st. 1 oirt.
Ende in rogge beloopt concuvents van 32 mudde 2 vat 2 cop.
folio 106.
Anderen uijtgeeff van het bestellen der kinderen.
Eerstelijcken betaelt aen Willem Verbairschot over het het onderhouden van Hercken Lange Jans.
IIII vaten rog
Noch betaelt over camer huijs van Dries Geven volgens quitantie de somme van.

XV gl. IIII st.

Betaelt aen Willem Goorts op Bergelen voor t’ onderhouden van Pireijn Aelberts voor 1 jaer montcost volgens
quitantie.
I mud III vat
Ende noch.
III gl. IIIst.
Den XIX september 1657
folio 106 verso.
Aen Jan den Cuijper bestelt Jenneken van Gent voor 2 gl. ter weeck overmits sij een swaer accident hadde
alwaer sij 60 weecken gelegen heeft ende noch voor extraordinars moeijtens Jenneken swert rockens haer
toegevoecht compt volgens quitantie de somme van.
XXXII gl.
Den XVI aprill 1657 hebben de H. Geest van Baeckel en Helmondt inde cost bestelt den blinden Ceel
coeckebacker bij Jan sijnen soone voor een jaer 70 gl. compt voorde helft volgens quitantie.
XXXV gl.
folio 107.
Noch aenden selven betaelt op reeckeninge.

V gl.

Den 16 october 1658 den ouden Dries Geven bestelt bij Lijn Klaessen vanden Graeff om sijn gerieff te doen
ende ect. ter weeck 1 gl. 5 st. isser geweest ontrent 2 weecken haer betaelt met een oude versleten cappot ende
aen gelt.
I gl. V st.
Den 26 october 1658 inde
folio 107 verso.
inde cost bestelt Mattheeus Aelberts tot Griet Bernart om het weven te leren tegens het jaer 27 gl. 10 st. ende een
vat boeckweijt is gestorven den 30 december volgende daer voor betaelt de somme van.
III gl. XVI st.
In rogge
II vaten
Noch betaelt aenden selve voort onderhout van Pireijn Bex.

III gl. 15 st.

Den 1 december 1658 in cost ende dranck bestelt aen Wouter Janssen, Neesken wijlen Thomas van Leeck
weeckels eene gl. daer van niet betaelt dient L memorie.
Den lesten febrij 1659
folio 108.
In cost ende drack bestelt het kint van Jasper Teeuwens aen Joost Jan Thielen voor 34 gl. t’sjaers daer van niet
betaelt alsoo hij lant pacht schuldich is dient
memorie.
II III somma vant bestellen ende onderhouden der armen kinderen beloopt in gelt 95 gl. 19 st. dico

47

Enden in rogge ter concuentie van 1 mud 9 vaten.
folio 108 verso.
Andere uijtgeeff van oncosten int maenen gedaen.
Eerstelijck den X febrij 1657 betaelt aen vorster tot Deurne voor eene publicatie ter eijnde die gelders uijt het
goet Ter Eijnde hare pacht souden hebben tebetaelen.
II st.
Den XV dito tot Baeckel verteert dat die rendanten mette H. Geest mr. aldaer noopen den blinde Ceel iets te
doen hadde.
IIII st.
Noch betaelt aende voster
folio 109.
Van Deurssen voort publiceren van een billiet ten eijnde alsvoor compt

II st.

Den 16 aprill tot Baeckel wesen maenen doen aenonceren gedaen.

IIII st.

Den 17 dito tot Doirne verteert int coopen van steen met Crijn Bosmans t’saemen.

VII st.

Den 19 dito Aerle geweest ende daer linde laecken gecocht doen verteert.

VI st.

folio 109 verso.
den 24 dito gegeven aen Cornelis van Nunen voor dat hij hadde wesen maenen .

X st. I oirt

den 28 dito den selven Cornelis wesen maenen tot Asten ende Ommel daer voor betaelt VIII st.
den 27 augusti den heelen dach gevaceert tot Aerle om de protocollen naer te sien naer een renthe van 4 vadt
ende d’ander 12 vadt van Truijcken Verspaget en ten lesten gevonden in een in een schepenen deijlinge onder
Stiphout oncosten gedaen XV st.
folio 110.
Mettet soecken ende voor uijt maecken betaelt aenden secretaris met cleijn segel 17 st. t’saemen.
I gl. XII st.
Den 27 meij met 3 karren ende voorluiden voorden H. Geest tot Maeseijck gehaelt 35 vaten calck tot 3 st. ende d
uijt het vadt ons gelt een halff duijsent leijen ons gelt 4 gl. 1 st. 1 oirt mettet affschrijven toll uijt schip te draegen
ect. tot reparatie vanden H. Geest poort t’saemen betaelt.
XIIII gl. II st.
Voor oncosten.
IIII gl. IX st. I oirt I duijt
Den 5 september tot Lieshout.
folio 110 verso.
Den schepenen comme met 2 schepens doen opens om de protocollen near te sien van Truijken Verspagets
mudde rogge dan noch niet gebonden doen verteert.
I gl. VIII st.
Den 12 dito wesen maenen tot Gerwen innen ende Wetten doen verteert.

III st.

Den 13 dito tot Deurssen wesen maenen ende steenen gecocht verteert.

VIII st.

Den 28 november tot Gemert.
folio 111.
Wesen maenen ende t’ informeren hoe veel die renthe van Catelijn Kegels gecomen ter achteren was verteert.
VI st.
Den 17 december geweest tot Baeckel omme de quohieren te visiteren off des H. Geest goederen niet te hooch
waren aengeslagen oncosten.
II st. II oirt
Den 19 dito ten eijnde voors. weder tot Baeckel geweest ende naer examinatie bevonden dat de goederen vanden
H. Geest niet meer waren beswaert als andere oncosten gedaen
.
IX st.
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folio 111 verso.
den 24 dito tot Baeckel wesen maenen doen oncosten gedaen.

VI st.

de 8 aprill 1658 tot Eijndhoven geweest bijden notaris de Louwe de stucken vant proces tegens Rodius, dan
waren niet te vinden oncosten gedaen.
X st.
den 24 dito tot Son geweest overmits alhier was gepubliceer dat alle den gene die iet te pretenderen hadde opde
goederen van Hendrick Jan Tijbosch hen sonder addressen aenden secretaris aldaer waer op den H. Geest heeft
folio 112.
te pretenderen een jaerlijcxe rente van 8 gl. doen voor oncosten ende vertering.

1gl. X st.

De 2 meij tot Lieshout oncosten gedaen met visiteren der protocollen ende informatie neemen van t’ mudde
rogge van Truijcken Verspaget doen betaelt met verteringe.
I gl. XIII st.
Den lesten junij naer Maeseijck met 2 karren geweest ende gecocht 23 vaten kalck tot 3 st. 1 oirt t’ vadt soo
wech als weder ende tot Maesseijck verteert mette tholl paspoort ende t’ 60 penninck somme van.
II gl. XV st. III oirt
folio 112 verso.
Den 2 julij 1658 gegeven aenden voster van Doirne voor een billiet publice dat die vant goet ter Eijnden haer
cooren pacht souden betaelen compt.
II st.
Den 26 dito Hendrick Swagers gesonden naer Baeckel om wegens den H. Geest door den voster aldaer te doen
verbieden dat Anthonis Dircx affgegaene pachter aldaer egeen misch souden hebben te verbrengen vanden gront
vanden H. Geest aen X st. voster daer voor betaelt.
II st.
Den dito Cornelis van Nunen gesonden te maenen tot Vlierden en Liessel daer voor betaelt.
VI st.
folio 113.
Den IIII september tot Mierlo ende Nunen wesen maenen ende doen verteert.

IIII st.

Den 6 dito tot Doirnen wesen verneemen naer Bruijten Andriessen die jaerlijcx gelt 2 ½ vat rogge ende veele
jaren verachtert waren doen verteert.
IX st. II oirt
Den 29 dito tot Deurnen ende Someren laeten publiceren een billiet daer van aende vorster betaelt.
IIII st.
Den 19 october tot Mierloo ende Nunen wesen maenen verteert.

III st.

folio 113 verso.
den 22 dito wesen maenen tot Gerwen, Nunen ende Wetten oock vernoomen naer eene Wouter Smiths over 4 ½
vadt rogge die veel ten achteren ende niet te vinden was doen oncosten.
XIIII st.
den 25 dito tot Deurne wesen maenen ende die pacht van Brusten Andriessen in effen gebracht soo veel
doendelijck was doen verteert.
IX st.
Den 21 november tot Nunen geweest maenen verteert.

V st.

Den 4 december wesen
folio 114.
maenen tot Nunen Gerwen Wetten ende doen verteert.

VII st.

Den 20 dito tot Deurnen wesen maenen ende speciaelijck tot Berber van Iseren om 2 ½ vat rogge om dat hare
man t’ pant gecocht hadde compt voor oncosten
Dito aen vracht betaelt aen Hendrick Goorts voorde karre ende paert alsoo t’ soo regende ende sneeude
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I gl.
Den 24 dito tot Someren wesen maenen doen verteert.

VIII st.

folio 114 verso.
den 26 dito tot Asten wesen maenen oncosten gehadt.

VI st.

den 29 dito tot Tongelre wesen maenen oncosten gehadt.

VIII st.

den 17 jannuarij 1659 tot Nunen wesen maenen oock H. Geest aldaer gesproocken over den soberen staet van
Aelleken huijsvr. Hans Hendricx oock die protoccollen nae gesien off men Wouter Smiths niet can vinden aen
oncosten gehadt met vracht alsoo t’ seer regende
I gl.XIX st.
den 18 dito een billiet gesonden naer Deurssen ommen de pachters te waerschouwen dat sij de
folio 115.
Pachter souden hebben te betaelen van t’ goet der Eijnde daer van anden vorster gegeven

II st.

Den 3 febrij 1659 gevisiteert tot Aerle verscheijde protocollen off niet eenige opdrachten ende anders ware te
vinden gedaen bij Truijcken Verspaget over het mud rogge tot Lieshout oncosten gedaen
I gl. IIII st.
Den 6 dito doen openen den comme tot Stiphout ende aldaer mette schepenen secretaris ende Peter Joosten
gevaceert 2 heelen daegen ter saecke ende om t’ voors. mudde rogge
folio 115 verso.
Ende near groote moeijten gevonden seecker accoort gemaeckt bij heer Jan van Rooij endeTruijcken Verspaget
van dato 2 jannuarij 1577 mentie maeckende van seecker transport van erffgoederen tot Stiphout gelegen wegens
joff. Maria van Gerwen volgens het protocol van Helmondt ende doen mette schepens ende Peter Joosten inde
voors. 2 daegen oncosten gedaen
V gl. XIIII st.
De schepenen gegeven voor d’openen der comme ende hare vordere vacatien.

I gl. XVII st.

Den 7 dito opden griffie alhier den heelen dach gesocht
folio 116.
Naer den voors. transport brieff van joffr. Gerwen ende uijt gecopiert oncosten gedaen. XVI st.
Den 8 dito de chijnssen tot sr.Craenenbroeck naer gesien doen voor oncosten gedaen volgens specificatie ende
quitantie de somme van.
XVIII gl. X st.
Noch betaelt voor oncosten dat den rendant tot Baeckel ende Melis hadden wesen maenen voor oncosten.
VI st.
Den 9 dito een billiet gesonden naer Deurssen dat die pachters ende gelden souden comen betaelen daer van
betaelt.
II st.
folio 116 verso.
Den 7 mert en andere daegen tot mr. Daniel Tijbosch oversien sijne notariaele actens alsoo hij geseijt hadde
eenige bescheeden te hebben den H. Geest dieverse aen oncosten betaelt.
III gl. III st.
Den 20 mert 1659 oncosten gedaen tot Asten int haelen vant Coorn tot op Heusden metten laet op Bergelen 3 st.
vracht XV st. t’saemen.
XVIIII st.
Den 8 meij tot Nunen wesen maenen ende verteert.

IIII st. II oirt

Den 4 julij gevisiteert het protocol van Aert Arijens daer voor aen secretaris betaelt.

IIII st.

folio 117.
Den 9 september 1659 wesen maenen tot Nunen Gerwen ende Wetten doen verteert.

IIII st. II oirt
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Den 5 november ende den 15 december 1659 tot Nunen Gerwen ene Wetten wesen maenen ende verteert.
VI st.
Den 18 dito tot Someren wesen maenen ende aldaer verteert.

VI st.

Den X dito tot Asten int maenen aldaer verteert.

VIII st.

VI somma beloopt de costen int maenen ende elders gedaen t’ saemen de somme van 40 gl. 3 st. 3 ½ oirt.
folio 117 verso.
Leeg.
folio 118.
Anderen uijtgeeff van weeckgelt ende van spijnden soo in rogge gelt boeckweijt als boter
Inden eerste gegeven aen Jan Wouters, in gelt 28-16-0 = boeckweij 7 vat = boter 6 pont.
Jan Aerts van Lierop, gelt 48-0-0 = boeckweijt 8 vat = boter 10 ½ pont.
Jen Marten hoeijmaeckers, gelt 16-10-0 = boeckweijt 7 vat = boter 4 pont.
folio 118 verso.
Aert Jan Purtens, gelt 48-6-0 = boeckweijt 7 vat = boter 7 pont.
Catalijn Anthonis, gelt 33-0-0 = rogge 1 vat = boeckweijt 6 vad = boter 7 pont.
Hendersken Aert hansmaeckers, gelt 80-0-0 = rogge 1 vadt = boeckweijt 7 vat = boter 10 pont.
Lijs Marten Hoemakers, gelt 41-8-0 = boeckweijt 7 vadt = boter 7 ½ pont.
folio 119.
Lijs Martens dochter, gelt 40-6-0 = rogge 2 vad = boeckweijt 7 vad = boter 9 ½ pont.
Dries Geven, gelt 27-18-0 = rogge vad = boeckweijt 2 vadt = boter 5 pont.
Willem Joosten, gelt 48-0-0 = boeckweijt 7 vad = boter 6 ½ pont.
Gabriel Hendricx, gelt 13-16-0 = boeckweijt 7vat = boter 3 pont.
Iken Baten, gelt 48-0-0 = boeckweijt 7 vat = boter 7 pont.
folio 119 verso.
Jen Jan d’ Ketelaer, gelt 33-4-0 = boeckweijt 7 vadt = boter 8 ½ pont.
Willem Aerts Corten, gelt 48-12-0 = rogge 2 vadt = boeckweijt 6 vadt = boter 8 ½ pont.
Peter den Smith, gelt 36-18-0 = rogge 1 vad = boeckweijt 6 vad = boter 5 ½ pont
Aert Willem Looijen, gelt 17-17-0 = rogge 1 vadt = boeckweijt 6 vad = boter 4 ½ pont
Henrisken Klaessen, gelt 13-16-0 = rogge 1 vadt = boeckweijt 7 vad = boter 4 ½ pont.
folio 120.
Bartel Hendricx, gelt 33-7-0 = boeckweijt 7 vadt = boter 6 pont.
Enneken Klaessen, gelt 24-0-0 = boeckweijt 7 vad = boter 7 pont.
Mechtelt Gerrit Dielis, 48-6-0 = boeckweijt 7 vad = boter 10 pont.
Cornelis van Nunen, gelt 48-0-0 = boeckweijt 7 vad = boter 10 ½ pont.
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Catelijn Peter den smith, gelt 32-4-0 = boeckweijt 7 vad = boter 6 pont.
folio 120 verso.
Bestaat niet
folio 121.
Bestaat niet
folio 121 verso.
Peter den Hooren, gelt 48-6-0 = boeckweijt 7 vat = boter 5 pont.
Ceel coekebacker, gelt 2-8-0.
Jen Joost Peters, gelt 37-16-0 = boeckweijt 7 vadt = boter 5 ½ pont.
Judith Seghers, gelt 27-12-0 = rogge 2 vad = boeckweijt 5 vad = boter 4 pont.
Willemken Thijssen, gelt 13-16- = boeckweijt 7 vad = boter 4 ½ pont.
folio 122.
Maeij Jan d’ Cuijper, gelt 64-8-0 = rogge 4 vadt = boeckweijt 7 vadt = boter 3 pont.
Peter Hendrick Stercken, gelt 10-10-0 = boeckweijt 2 vad = boter 3 pont.
Luijtgien Aert hansmakers, gelt 24-3-0 = boeckweijt 7 vad = boter 6 ½ pont.
Jenneken Jacobs van Gent, gelt 6-0-0 = boeckweijt 4 vad = boter 3 pont.
Jan Jan Rutten, gelt 37-19-0 = rogge 1 vadt = boeckweijt 4 vad = boter 5 pont.
folio 122 verso.
Leen Stouwen gelt 37-19-0 = rogge 1 vadt = boeckweijt 4 vad = boter 4 ½ pont.
Aelbert Cornelisse, gelt 46-6-0. = rogge 1 vad = boeckweijt 7 vad = boter 8 pont.
Feij Bravens, in boeckweijt 5 vadt = boter 3 ½ pont.
Hanrisken Bastiaens, rogge 13 vat = boeckweijt 6 vat = boter 6 ½ pont.
Griet Bernaerts, rogge 5 vadt = boeckweijt 3 ½ vat.
folio 123.
Peter Theunis van Doirne, geboortich van Helmondt in rogge 9 vat = boeckweijt 5 vat.
Jan Joost Peters van Tongeren, gebooren poirter alhier in rogge 9 vat = 6 vadt.
Cornelis Gerrits, woonende tot Boeckel ingeboren deser stadt in rogge 11 vadt = boeckweijt 6 vadt.
Jan Janssen Verbaerschot, woonen tot Gemert geboren alhier in rogge 5 vadt = boeckweijt 3 vadt.
Enne Jan Joost Everts, rogge 7 vadt = boeckweijt 4 vadt = boter 1 pont.
folio 123 verso.
Willem van Helden, rogge 8 vat = boeckweijt 4 vad = boter 3 ½ pont.
Thoon Potten, hier geboortich in rogge 6 vad.
Lijs van Thoorn, hier geboortich rogge 16 ½ vadt.
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Heijlken Jan Swagers, in rogge 2 vad = boeckweijt 5 vad = boter 4 pont.
Theun Martens, in rogge 3 vad = boeckweijt 6 vad = boter 4 pont.
folio 124.
Willem Purters, in rogge 2 vad = boeckweijt 5 vad = boter 7 pont.
Heijlken Limpen, rogge 1 vad = boeckweijt 4 vad = boter 1 ½ pont.
Berth van Lieshout, rogge 4 vat = boeckweijt 3 vad = boter 4 pont.
Jan Joosten, woonende over de steenen brugge in sijne nooth rogge 2 vad.
Lis Teun Willems, rogge 1 vadt = boter 2 pont.
folio 124 verso.
Jan Marcelisse, rogge 12 vadt = boeckweijt 6 vadt =boter 6 pont
Peter Hendrick Stouwen, boeckweijt 4 vadt = boter 5 ½ pont.
Jan Sijmonts, boeckweijt 6 vadt = boter 4 pont.
Jasper Teeuwens soon, boeckweijt 2 vad = boter 1 ½ pont.
Fij Paulus Moenen, rogge 4 vadt = boeckweijt 4 vat = boter 4 pont.
folio 125.
Maeijcken wed. Jan van Lierop, rogge 2 vadt = boeckweijt 1 vat = boter ½ pont.
Catelijn vande Graeff, boeckweijt 2 vadt = boter 2 pont.
Fijken Baten dochter, boter 4 ½ pont.
Ale Aelbert Hans Hendricx, rogge 1 vadt = boeckweijt 2 vadt = boter 5 ½ pont.
De swarte Griet, boeckweijt 2 vadt, boter 1 ½ pont.
folio 125 verso.
Iessken, boeckweijt 2 vat = boter 4 ½ pont.
Maeijcken Jonassen, boeckweijt 2 vadt = boter 4 pont.
Willem Gerrits van Nunen, boeckweijt 1 vadt = boter 1 pont.
Griettien Papen, boeckweijt 1 vadt = boter 1 pont.
Dirck van Hoochstraet, 1 vadt = boter 1 pont.
folio 126.
Merriken Wouter Stijnen, boeckweijt 2 vadt.
Erken Lange Jans door sij naer Hollant gonck, boter 2 pont.
Teeuwen Aelberts, boter 2 pont.
Jan Feijten, rogge 1 vad = boeckweijt 1 vad.
Berber Isacx, rogge 1 vadt = boeckweijt 2 vadt = boter 1 pont.
Alsoo sijn den leer jaren van
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folio 126 verso.
Jan Aelberts niet ende waren voldaen ende dat hij metter woon naer Hollant trock ende den H. Geest alsoo daer
aen Dirck den metser goet gedaen voor sijn intresse in rogge 4 vaten dico.
IIII vat
Door ordre vanden heere predicant aen onbekende gedaen 4 vaten rogge uijttet tot mudde van Hendrick Cuijpers
dat des soon de hoeve overgenoomen hadde dus.
IIII vat
Gegeven aen Willem Aerts Corten inden voors. tijt voort blaessen vanden orgel in rogge XIIII vat
folio 127.
VII somma vant spijnden en gelt bedraeght de somme 1175 gl. 7 st.
folio 127 verso.
Anderen uijt geeff van wolle ende linde laeckens.
Den 17 mert 1657 gecocht tot sr. Voeth 2 elle ende 1 halff elle couleur laecken ad 26 st. de elle voor Teeuwen
Aelberts tot wambus en broeck beloopt.
IIII gl. X st.
Dito noch gecocht 2 ½ elle blauw laecken tot 2 gl. 5 st. de elle tot een rock voor Catelijn Gijsberts beloopt.
V gl. VIII st. II oirt
Dito noch gecocht seven vierendeel groen laecken ad 29 gl. 5 st. de elle tot een rock voor Griet mr. Philipsse
beloopt.
III gl. XVII st.
folio 128.
Den 2 meij 1657 vanden selven Voeth gecocht 1 elle ende een half vierendeel stael grauw laecken tot 2 gl. 14 st.
d’elle tot een broeck voor den gecken Hans volgens specificatie een quitantie.
II gl. XIIII st.
Noch betaelt aen voors. sr. Voet de somme van 11 gl. 7 st. volgens specificatie ende quitantie dus.
XI gl. VII st.
Betaelt aen Jan van
folio 128 verso.
Luijtelaer de somme van 6 gl. 8 st. over leverantie van laecken ten behoeve vanden H. Geest alhier d’ welck is
blijcken bij quitantie dus.
VI gl. VIII st.
betaelt aen sr. Peter vanden Boomen de somme van 3 gl. over leverantie van 1 el swart laecken ten dienste van
H. Geest blijckende bij quitantie dus hier de voors.
III gl.
betaelt aen Michiel Moor de somme van 3 gl. 17 st. over leverantie van wolle
folio 129.
laecken ten behoeve Matheeus Aelberts als voor volgens quitantie dus.

III gl. XVII st.

Betaelt aen mr. Cornelis cleerm. de somme van 11 gl. 9 st. 2 oirt over t’maecken van cleeren ten dienste van H.
Geest alhier d’welck blijckt bij specificatie ende quitantie dus .
XI gl. IX st. 2 oirt
Den rendant heeft geduijren sijne administratie gecocht van verscheijde persoonen ten dienste vanden H. Geest
voor de somme van 60 gl. 12 st. linde laecken volgens annotatie daer van gehouden dus LX gl. XII st.
Betaelt aen Willem van
folio 129 verso.
Oldenzee de somme van 23 gl. 11 st. over gehaelde waren en een jaer huijs huijr van blint Jan blijckende bij
specificatie ende quitantie dus hier de voors.
XXIII gl. XI st.
VII somma van coop van linne ende wolle laecken beloopt de somme van 142 gl. 11 st. 2 oirt
folio 230.
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Anderen uijtgeeff van t’maecken van doot kisten ende verteringh.
Betaelt aen Sijmon Janssen van Deurssen de somme van 14 gl. 5 st. over het maecken van verscheijde doot
kisten voorde armen blijckende bij specificaties ende quitantie dus hier de voors.
XIIII gl. V st.
Betaelt aen Peter Matthus se somme van 2 gl. 5 st. over t’maecken van 1 doot kist voor
folio 230 verso.
Willem Aerts Corten wijff blijckende bij quitantie dus hier de voors.

II gl. V st.

Betaelt aen Catarina wed. Mattheeus Roeffs de somme van 75 gl. 9 st. over diversche verteringe ende ……..
wegens den H. Geest vanden 2 januarij 1654 tot 1 januarij 1660 tot hare huijse gedaen ende gevallen volgens
specificatie ende quitanti dus hier de voors. van.
LXXV gl. IX st.
Betaelt aen sr. Wouter
folio 231.
Van Craenenbroeck de somme van 18 gl. 10 st. over verteringen tot sijnen huijse geschiet blijckend bij
specificatie ende quitantie dus hier de voors. somme van.
XVIII gl. X st.
Betaelt aen Jenneken weduwe Jan Paulus de somme van 43 gl. 9 st. over leverantie van bier voorden armen inde
craem ende sieckt gelvert blijckende bij quitantie dus hier 43 gl. 19 st.
folio 231 verso.
Den rendant stelt ter difcretie vanden heeren auditeuren dat hij expres ten Bosch heeft geweest bij den rentmr.
Blooten Burch die den H. Geest oncosten dreijggd aen te doen op eijgen cost ende vracht
Ende dat hij twee tot Maeseijck is geweest om kalck te copen alles ter discretie alsvoor
Den rendant geeft opde H. Geest poorte laten leggen een groote quantiteijt van rogge hier voor in ontfack fol. 42
ende 43 vande hoeven gebracht opden jare 1659 de welcke bij sijnen successeeur Goort
folio 232.
van Merevoirt is aenveert ende heeft laten overmeten bevonden te bedraegen ter concurentie van 250 vaten
rogge die den rendant hier al uijtgeeff brengh ende den voors. van Merevoirt voor ontfanck sall moeten brengen
dico.
II L vaten r.
Den secretaris compt voor t’ muniteren ende grosseren deser reeckenning groot 134 fol ider folio volgens
ordonnatie vanden ed. mo. raede van Brabant 4 st. facit.
XXV gl.
folio 232 verso.
Den heere schoutet compt voor t’overstaen ende vacatie tot dese reeckeninge gedraen aen segel cost.
V st.
Den secretaris compt voor sijne besoingnes ende vacatie mits gaders appostileren van die t’ samen.
VIII gl.
Den coster betaelt voor Goeswijn van Weselte dagen.

X st.

Geduijrende het hooren ende sluijten deser reecken is bijde heeren auditourij verteert de somma van.
XV gl.
Den rendant heeft aen vanden Heuvel doen ter tijt schoutet betaelt in rogge.

VI st.

folio 233.
Den rendant brenght voor als ontfanck fol. 51 den nombre van 20 mudde rogge ende 10 vaten bij hem vercocht
ten behoeve vanden H. Geest alhier waer van de cooppen oock voor ontfanck comen sulkx dat die twee mael
voor ontfanck comen ende den rendant hier voor uijtgeeff moet brengen.
XX mud XV vaten
Ende in boeckweijt 2 mudde 5 vaten 2 cop te saecke alsvoor.
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II mud V vaten II oirt

Ende alsoo den rendant de eerste gelever de boeckweijt hier voor mede verantwoort bij des rendant predecesseur
is wech gespijnt wesen.
folio 233 verso.
t’60 vaten ende daer van geen administratie ende heeft gehadt worden de selve hier voor uijtgeeff gebracht.
5 mudde st.
Somma sommarum bedraecht den heele uijtgeeff in gelde de somme van 3221 gl. 10 st. 2 oirt.
Ende den ontfanck in gelt fol. 57 verso bedraecht 3422 – 3 – 2 oirt.
Sulcx meer ontfangen dan rendant aen H. Geest schuldig blijft de somme van 200 gl. 13 st.
Ende den uijtgeeff in rogge bedraecht ter concurentie van 221 mudde 10 vaten 2 cop.
folio 234.
Enden den ontfanck hier voor folio 57 verso gebacht in rogge bedraecht te nombre 211 mudde 4 vaten een halve
cop.
Sulcx dat den rendant te boven compt rogge vanden H. Geest 10 mudde 5 vaten ½ cop te remidieren met 13 st.
t’vadt beloopt in gelt
XCIIII gl.
Den ontfanck in boeckweijt bedracht fol. 57 verso ter nombre van 36 mudde
Ende den uijtgeeff bedraecht 33 mudde
Sulck dat den rentdant schuldich blijft aen H. Geest alhier de nombre van 2 mudde 3 vaten boeckweijt, de 3
vaten voorde crimpe ende de 2 mudde geremideert tegens 13 st. t’vat beloopt in gelt XV gl. XII st.
Item den boter is gespijnt dient voor memoris
Ende nae voor gaende liquidatie
folio 234 verso.
alsvoor is bevonden dat den rendant aenden dat den rendant aenden h. Geest alhier suijver schuldich is de somme
van 122 gl. 5 st.
ende daer ende boven moet den rendant promptelijck goet doen de posten heten hier in geleden soo ende heere
predicant Costerius als offecier geconsenteertde rogge te reduceeren met een t’vat niets gedaen oock posten aen
secretaris alhier noch onbetaelt staend.
aldus gedaen gereeckent ende geslooten bijde heeren auditeuren desen ondert hebben opten 8 ende 9 september
1661 toirconde.
folio 235.
leeg

Los stukken achter in boek.
Blz. 1
Reekeninge, bewijsende reliqua sijn doende Nicolaes van Berckel ende Jan Willems vanden Grooenacker als H.
Geest Meesters deser stadt Helmont van allen ende iegelijcken ontfanck ende uijtgegeven bij hen gedueren
henne administratie gehadt ende gedaen den tijt van drije jaeren ende ettelijcke weken welcke ontfanck ende
vuijt ene den voor noemde van Berckel alleen heeft gehadt ende gedaen begonnende den 23 januarij ende
geijndichten 13 februarij 1660.
Jan Goert Adams gelt jaerlijcx 8 vaten roggen in specie lest betaelt het jaer 1656 daer van ontfangen een pacht
pro annis1657.
8 vaten rog
Het Convent van Bijnderen gelt jaerlijcx 19 vaten rogge lest betaelt 1655 daer van door heer Johan Pieterson
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ontf. drije pachten pro annis 1656, 1657 ende 1658

comt 57 voors rog

Gerart Jan Claessen gelt jaerlijcx vijff vaten rog, lest betaelt het jaer 1652 daer van ontfangen 2 parten pro annis
1653 ende 1654 daer voor in gelt ontfangen 30 gl. 15 st. comt in gelt 3 gl. 15 st.
Willem Aert Willems ende Hendrick Janssen van Luijtelaer gelden jaerlijcx 2 mudde rogge reducibel ende lest
betaelt bij Willem voors. de helft 1657 ende bij Hendrick
voors. 1656 daer van ontf. door Willem
voors. 1658 ende door Hendrick nihil comt alsoo
4 gl. 10 st.
Mr. Jacob Becx nu de weduwe Johan vander Verstegen gelt jaerlijcx 8 vaten rog reducibel ende lest betaelt het
jaer 1653 daer van door en laet ontfangen drije parten pro annis 1654, 1655 en 1656 in gelt.
9 gl. 0 st.
Den H. Geest van Bosch gelt jaerlijcx 1 mud rogh reduccibel lest betaelt 1656 daer niet ontfangen.
Marten Verstevens Thomas Hendrick Delis gelt en jaerlijcx 1 mud rog in specie ende lest betaelt 1653 bij
…Marten voors dan … lest 2 cop rogge daer van ontfangen drije pachten pro annis 1654, 1655 ende 1656 comt
dus rest 2 cop voor als voor.
36 vaten rog
Blz. 2
Margriet Arien Bernaerts inde plaets van Dirck Bruetens gelt jaerlijcx 7 vaten, lest betaelt jaer 1640 daer niet
ontfangen ergo nihil.
Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx 1 mud rog lest betaelt het jaer 1651 daer niet ontfangen ergo nihil.
Arien Lucas gelt jaerlijcx 6 vaten, lest betaelt het jaer 1656 daer niet ontfangen ergo nihil.
Plips Goerts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt het 1648 daer van oijck niet ontfangen ergo nihil.
Peter Anthonis Millis gelt tot Duersen gelt jaerlijcx 6 vaten rog, lest betaelt het jaer 1655 daer van ontfangen 4
pachten pro annis1656, 1657, 1658 ende 1659 daer voor in gelt ontfangen.
9-0-0.
Huijbert Adam nu Peeter Tuerlings gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt het jaer 1656 daer van ontfangen
drije partte pro anno 1657, 1658 ende 1659 daer voor in gelt ontfangen.
6-15-0.
Blz. 3
Den pastoor huijs gelt jaer 1 ½ vadt rogge, lest betaelt 1627 niet ontfangen.
ende Aert Deckers gelt jaerl 15 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
Luijtgien weduwe Jan Goorts van Beth gelt jaerlijcx 1 vadt rogge, lest betaelt het jaer 1656 daer van ontfangen 2
parten pro annis 1657 en 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 1 gl. 10 st.
1-10-0
Luijtgien weduwe Jan Goorts van Beth gelt jaerl 6 vaten voor lest betaelt het jaer 1656 daer van ontfange 2
pachten pro annis 1657 en 1658 ende daer voor in gelt ontfangen bij provisie ad 15 st.
Catalijn dochter Thomas vanden Berch gelt jaerl 18 vaten voor lest betaelt het jaer 1654 daer van ontfangen de
pacht 1655 ende opt jaer 1656 ontfangen 2 gl. 10 st. maeckt tsamen.
9-5-0
Michiel Klaessen van Mispelen gelt jaerl een mud rogge lest wordende met 9 gl. lest betaelt het jaer 1653 daer
van ontfangen 4 pacht pro annis 1654, 1655, 1656 en 1657 comt alsoo daer voor in gelt ontfangen.
36-0-0.
Jenneke weduwe Johan vande Berch gelt jaerl 4 vaten voor lest betaelt het jaer 1654 daer van ontfangen 4 pacht
pro annus 1655, 1656, 1657 ende 1658 comt also daer voor in gelt ontfangen.
12-0-0
Berbel dochter Willem Anthonij Willems ende de weduwe Guilliam Fabri gelden uijtten Aellert 6 vaten lest
betaelt het jaer 1656 voor hun beijde, daer van door Berpel voors. voor jaer helft een op 2 st. 2 oirt pro anno
1657 voorde helft ende alsoo in gelt antfangen.
1-2-2
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Lijsken weduwe Peter vanden Berch geldt jaerl 6 vaten voor, lest betaelt het jaer 1654, daer van niet ontfangen.
Ergo nihil
Blz. 4
Jan Hendrick Sanders gelt. jaerl 6 vaten voor tot 15 st. lest betaelt het jaer 1655 daer van ontfangen pachten in
pachten pro annes 1656, 1657ende 1658 becomt in gelt.
13-10-0.
Wouter van Craenenbroeck gelt jaerlijcx 6 vaten rogge gereduceert vat op V st. lest betaelt 1656 bijden rendant
niet ontfangen.
Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen.
Philips Janssen mulder gelt jaerlijcx uijt het Hemelrijck 6 vaten rogge, lest betaelt het jaer 1655, daer van
ontfangen pachten pro anno 1656,1547 en 1658 daer voor in gelt ontfangen.
6-15-0.
Willem Jan Schoonen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen pro nihiel.
Hendrick Art Deckers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen nihiel.
Den ed. heere van Helmondt gelt jaerlijcx 4 mudde rogge, lest betaelt het jaer 1653 daer van ontfangen een
pacht pro anno 1654.
4 mud rog
De erffgenaemen Aelbert Aben ende mr. Adolph Becx gelden jaerlijcx1 vadt ertten, lest betaelt voorde
erffgenaenen Albert Apen voor hun deel 1656 ende dander helft lest betaelt 1645 daer van ontfangen door mr.
Adolf Becx elf pachten voor de helft pro anno 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655 ende
1656 ende daer voor in gelt ontfangen bij provisie.
6-0-0.
Mr. Gerret Lommers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655, bijden rendant ontfangen vande
jaeren 1656 en 1657 de somme.
IIII gl. X st.
Jan Hermens gelt jaerlijcx 9 vaten ende 3 cop voor lest betaelt 1654 rest 18 st.daer van ontfangen 2 pachten pro
anno 1655 en 1656 daer voor in gelt ontfangen mette resterende 18 st. tsamen ter somme van.
10-18-0
Blz. 5
Hendrick Cornelis van Coll gelt jaerlijcx 9 vaten ende 3 cop rogge, lest betaelt het jaer 1654 over 1 gl. daer van
ontfangen 2 pachten pro anno 1655 ende 1656 ende mij gecort den boven geschreven 1 gl. dus maer in gelt
ontfangen.
9-0-0.
Jan Bogaert gelt jaerlijcx 1 mud rogge lest betaelt het jaer 1635 ende op jaer 1636 ontfangen 5 gl. daer van door
van Peter Peters Bijnderen als laet ontfangen op reeckeninge uijt cracht van richtelijcke verghueringe als
anderssints tsamen.
42 vaten rogh
De erffgenaemen joffr. Maria Fabrij nu den tinnegieter gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt bij Hendrick
vanden Kerckhoff 1654 bij Wijnant betaelt 1652 daer van ontfangen voor de derde part vijff pachten ende voor
de twee deelen drie pachte ende alsoo betaelt 1657 ende daer voor in gelt ontfangen in 11 gl.
11-0-0
Jan Verhoeven van Mierloo gelt jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt het jaer 1656 daer van ontfangen 2 pachten
pro anno 1657 ende 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 12 gl. dico.
12-0-0.
Hendrick Goerts van Duppen gelt jaerlijcx 6 mudde rogge, lest betaelt het jaer 165. daer van niet ontfangen ergo
nihil.
Volgen de gelt renthen.
Peter Goort Adams gelt jaerlijcx 3 st. 8 penn. lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Aert Clumpers gelt jaerlijcx 1 oirt st. lest betaelt het jaer 1642 daer van niet ontfangen ergo nihil.
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De weduwe mr. Sijmon van Lommell gelt jaerlijcx 6 gl. 5 st. lest betaelt het jaer 1655 daer van ontfangen den
achter selle mette capitaele pennigen bedraegende tsamen ter somme van hondert aeght twintig gl. ende 11 st.
dito.
128-11-0.
De wed. Aert van Hoove gelt jaerlijcx een oude swertten ende 2 plecken, lest betaelt 1643 daer van niet
ontfangen ergo nihil.
Blz. 6
Roelof Handrick Jacobs gelt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1623 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Item den selve gelt alnoch jaerlijcx 15 st. 4 ½ oirt, lest betaelt het jaer1625 hier aen rest aen X ende ¾ st.daer
van insgelijcx niet ontfangen ergo nihil.
Theniunis Jan Sleutiens gelt jaerlijcx 7 st. 4 ½ oirt, lest betaelt 1654 daer van ontfangen 5 pachten pro anno
1655, 1656, 1657, 1658 ende 1659 daer voor in gelt ontfangen, dico 1 gl. 19 st. 6 penn. 1-19-6
Den ed. heere van Helmondt geldt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1630 daer van niet ontfangen ergo
nihil.
Peter Goossens van Vijffeijcken nu Jan Delis van Hees gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt het jaer 1655 rest 1 gl. daer
van ontfangen 3 pachten pro anno 1656, 1657 ende 1658 ende alnoch den reter ende 1 gl. ontfangen dus tsamen
ontfangen 19 gl.
19-0-0.
Erfgen.van Margriet vanden Berch gelt jaerlijcx 2 st. 3 oort, lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen.
Lambert Hendricx van Goch gelt jaerlijcx 2 st. 1 ½ oort, lest betaelt 1634 daer van ontfangen 17 pachten ende
alsoo betaelt tot 1651 incluijs dan rest 1 ½ oort ende daer voor in gelt ontfangen 2 gl. 2-0-0
Marten Stevens gelt jaeren 11 st. 2 oort, lest betaelt 1650 daer van ontfangen 8 pachten pro anno 1651, 1652,
1653, 1654, 1655, 1656, 1657 ende 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 4 gl. 12 st. ende over 1 ½ st. dus
tsamen ontfangen.
4-12- 2
Hendrick Arts van Croeij gelt jaerlijcx 2 ½ oort, lest betaelt het jaer 1639 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Jan Beck inde meij straet gelt jaerlijcx 7 st. 2 ½ oort, lest betaelt 1656daer niet ontfangen ergo nihil.
Jan vanden Broeck alias Gapert gelt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1641 daer van niet ontfangen nihil.
Peter Joest Adams gelt jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1656 daer van oijck niet ontfangen ergo nihil.
Blz. 7
Peter Anthonis Millis van Deurssen gelt jaerlijcx 4 ½ oort, lest betaelt het jaer 1655 daer van ontfangen 4
pachten pro anno 1656, 1657, 1658 ende 1659 ende daer voor in gelt ontfangen 3 st. 8 penn.
0-3-8
Reijnder Timmermans nu Handersken Lamberts van Gogh gelt jaerlijcx 3 ½ oirt st. 1650 daer van niet ontfangen
ergo nihil.
Peter Adriaens den Boer gelt jaerlijcx 2 ½ oirt, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Erfgen. Ariaen Teggers nu Philips Clumpers gelt jaerlijcx 2 ½ oort, lest betaelt het jaer 1626 ende bij Jan
Handrick lest betaelt 1633 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Jan Reijnssen van Diepenbeeck ende Jacob Arijen Willems gelden jaerl 1 magere blanck, lest betaelt het jaer
1632 daer van ontfangen 24 pachten pro anno 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642,
1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 162, 1653, 1654, 1655 ende 1656 ende daer voor in gelt
ontfangen.
0-15-0.
Luijtgen weduwe Jan Goorts van Beth gelt jaerlijcx 2 hoender, lest betaelt 1655 daer van niet ontfangen ergo
nihiel.
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Jan Aerts gelt jaerlijcx twee vierde halff, lest betaelt 1638 daer van niet ontfangen. ergo nihil
Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx 1 st. ende 2 ½ pleck, lest betaelt het jaer 1653 daer van niet ontfangen
ergo nihil.
Willem Jans van Housdonck gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1654 daer van ontfangen 3 pactenpro anno 1655,
1656 ende1657 daer voor in gelt.
18-0-0.
Jan Adriens vander Meer gelt jaerlijcx jaerlijcx 9 st. 2 oort, lest betaelt 1640 daer van niet ontfangen ergo nihil
Catalijn weduwe Cornelis Frens Hoben gelt jaerlijcx 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1654 rest 1 oirt niet ontfangen.
Jan Jordaens Smith enden Anthonij van Sprangh gelden jaerlijcx ende 1 st. 2 oort, lest betaelt 1655 daer van niet
ontfangen ergo nihil.
Bartholomeeus van Jans Geldop gelden jaerlijcx 2 gl. lest betaelt 1654 daer van ontfangen 3 pachten pro anno
1655, 1656 ende 1657 daer voor in gelt ontfangen.
6-0-0
Blz. 8
Erfgen. Willem Tijssen gelden jaerlijcx 1 st. 2 penn ende lest betaelt 1599 daer van niet ontfange ero nihil
Hendrick Goorts van Duppen gelt jaerlijcx 1 gl. 1 st. lest betaelt 1638 daer van niet ontfangen.
Peter van Genuchten gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1655 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1656,
1657 ende 1658 daer voor in gelt ontfangen 7 gl. 10 st.
7-10-0.
Peter Willems alias Wetten gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1627 daer van niet ergo nihil.
Peter Rutten gelt jaerlijcx 12 gl. lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Margriet weduwe Ariaen Bernaerts gelt jaerlijcx 6 gl. gecomen van Laureijns Goben, lest betaelt het jaer 1654
daer van niet ontfangen ergo nihil.
Drijes Meijngelers erfgen. gelden jaerlijcx 6 gl. lest betaelt het jaer, dan 1652 daer van ontfangen
van voorde jaeren 1653, 1654, 1655, 1656 ende op 1657 2 gl. 8 st. becompt t’ samen. 3-8-0
Gerrat van Dael huijs gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1645 hier van ontfangen 10 pachten daer voor in gelt
ontfange 63 gl.
63-0-0.
Peter Adriaens den Boer gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt het jaer 1651 over 2 gl. 15 st. daer van ontfangen op
reeckening 10 gl. 10 st.
10-10-0.
Wouter Jacob Peter Goessens gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1650 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Harsken Lammert van Gogh gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt het jaer 1656 hier van ontfangen een pacht
mette capitaele penningen 100 gl. dus.
105-10-0.
Jan Pauwels Wijnants gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt het jaer 1653 over 23 st. daer van niet ontfangen. ergo nihil
Willem Wouters van Gemert gelt jaerlijcx 1 gl. lest betaelt 1636 daer van niet ontfangen ergo nihil.
de erffgenaemen Adriaen de Glasemaecker gelden jaerlijcx 4 gl. 10 st. lest betaelt 1652 daer van ontfangen 2
pachten pro anno 1653 ende 1654 ende over 15 st. ende daer voor in gelt ontfangen 9 gl. 15 st.
9-15-0
Blz. 9
Hendrick Peters van Tricht jaerlijcx 5 gl. is lest betaelt het jaer 1642 alnoch depost ontfangen 47 gl. 17 st. daer
van bij niet ontfangen. ergo nihil.
Item den selve gelt alnoch 5 gl. lest betaelt het jaer 1642 daer van niet ontfangen ergo nihil.
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Balthus Hendricx gelt jaerlijcx uijt 1 sill lants opden Vosscheberch 4 vat rogge, lest betaelt het jaer daer van
ontfangen 6 gl. 5 st. 2 oort ende ick Sijmon Olifiers ontfangen gelt jaerlijcx 5 gl. lest betaelt 1651 daer van niet
ergo nihil.
Sijmon Olifiers gelt jaerlijcx 5 gl. lest betaelt 1651 niet ontfangen.
Mierloo.
Jenneken weduwe Goort Jans gelt jaerlijcx 19 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachte pro
anno 1657, 1658 denselve aen rog pacht gedefacqueert ende bij den gelt pacht begroot ende alsoo daer voor in
gelt ontfangen tot 15 st. t vath 4 cop.
42-14-8
De erffgenaemen Gabriel van Berghem gelden jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1649 daer van ontfangen 4
pachte pro anno 1650, 1651, 1652 ende 1653 ende daer voor in gelt ontfangen
9-0-0
Anthonis Jan Goorts ende Jan Marcelis cum suis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge, lest betaelt 1652 daer van
ontfangen door Jan Hendricx Marcelis 3 pachten ende pro annis 1653, 1654 ende 1655 ende door Anthonis
voors. 2 pachten hier in geldende voor sijn deel pro anno 1653 ende 1654 ende daer ende daer voor in gelt
tsamen ontfangen.
16-18-0
Hendrick Arts aent Goer gelt jaerlijcx 20 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno
1657, 1658 ende 1659 ende alsoo in rog ontfangen 60 vaten rogh.
60 vath rogh
Huijbert Dirck de Cremer gelt jaerlijcx 2 vaten rogge, lest betaelt 1654 daer van ontfangen 2 pachten pro anno
1655 ende 1656 compt.
4 vath rog
Ariaen Goort Bex gelt jaerlijcx 2 vaten rogge, lest betaelt 1651 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1657
ende 1658 ende daer voor ontfangen 3 gl. 8 st.
3-8-0
Huijbert Reijnders nu Jan Huijberts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 2 pachten
pro anno 1656 ende 1657 ende ouver 3 oort st. daer voor in gelt ontfangen.
4-10-12
Blz. 10
De weduwe Marten Meussen als erfg. Dirck de Cremer gelt jaerlijcx 16 ½ vat rogge, lest betaelt 1656 daer van
ontfangen pachten pro anno 1657, 1658 ende 1659 ende in gelt ontfangen bij provisie 30 gl.
30-0-0
Marten Stevens ende de weduwe Thomas Willems gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt voorde
wed. helft 1655 ende voor Marten Stevens het jaer 1654 bij den rendat ontfangen vanden weduwe 2 pachten voor
haer helft pro anno 1656 ende 1657 ende van Marten nihil dus ontfangen.
4-10-0
Hendrick Arts aent jaer ende Peter Hendrick Raeijmakers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt voor
Hendrick Arts 1654 ende dander hellicht betaelt 1653 hier van bijden rendant ontfangen 3 pachten, dus lest
betaelt 1657 voor Hendrick Arts hellicht dande hellicht betaelt 1656 den rest 8 dinier hier voor in gelt ontfangen.
6-14-0
Jan Bernerts ende Jan Lamberts ende Willem Aert Jochems gelden jaerlijcx 7 vaten rogge, lest betaelt int gelijck
1655 hier van ontfangen 2 pachten pro anno 1656 ende 1657 ende daer voor in gelt ontfangen 10 gl. 10 st. t’
vadt dus.
10-10-0.
Jan Janssen van Beeck ende Willem Dircx ende Huijbert Claessen ende Cathalijn Jan Arts gelden jaerlijcx 1
mudde rogge, lest betaelt 1656 hier van bijden rendant ontfangen 2 pachten pro anno 1657 ende 1658 hier voor
in gelt ontfangen 9 gl.
9-0-0
De erffgenaemen Gabriel van Berchen gelden jaerlijcx 1 ½ vat rogge, lest betaelt het jaer 1640 daer van bij
desen rendant niet ontfangen ergo nihil.
Denis van Gerwen, Claes van Nunen ende Wouter Smith gelden jaerlijcx 18 vaten ende ½ rogge voor Art Denis
12 vaten, lest betaelt 1656 voor sijn deel Evert Phlipsen 2 vath lest betaelt het jaer 1655 daer van bij desen
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rendant ontfangen Everde voors. 2 gl. 1 st. ende van Aert Denis 4 gl. 9 st. op reeckeninge dus van beide psoon
ontfangen.
6-10-8
Thomas van Aelst gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1655 hier van bijden rendant 2 pachte pro anno 1656 ende 1657
hier voor in gelt ontfangen.
6-0-0.
Blz. 11
De weduwe Jacob Arts gelt jaerlijcx 3st. 2 oort lest betaelt 1655 hier van ontfangen 1 pacht pro anno 1656 dus
maer ontfangen.
0-3-2
De hoeve op Lanqgendonck gelt jaerlijcx 2 oort met een ½ pleck, lest betaelt 1651 hier van niet ontfangen ergo
nihil.
De weduwe Willem Reuvers gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1655 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1656,
1657 ende 1658 daer voor in gelt ontfangen 9 gl.
9-0-0.
Anthonis Jan Goerts gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st. lest betaelt 1644 over 14 st. hier van ontfangen 3 pachten pro anno
1645, 1646 ende 1647 over 13 st. 1 oirt ende alsoo in gelt ontfangen.
5-8-12
Den selve gelt alnoch 6 gl. 5 st. lest betaelt 1654 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1655 ende 1656 ende
over 5 st. ….tsamen in gelt ontfangen 12 gl. 15 st. dus.
12-15-0
Thomas van Aelst gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st. lest betaelt 1655 hier van ontfangen 3 pachten pro anno 1656, 1657
ende 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 5 gl. 8 st. dico.
5-8-0
Herman Aelberts gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1655 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1656 ende 1657 dus
ontfangen.
12-0-0.
Claes Art Willem Emmen gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. lest betaelt 1654 hier van ontfangen 4 pachten pro anno 1655,
1656, 1657 ende 1658 hier voor in gelt ontfangen 23 gl. dico.
23-0-0
De weduwe Jan Peters gelt jaerlijcx 10 st. lest betaelt 1655 ontfangen de jaren 1656, 1657 ende 1658 daer voor.
1-10-0
Thomis den Smeth opt Hout gelt jaerlijcx 1 gl. 10 st. lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno
1657, 1658 ende 1659 dus ontfangen daer voor in ontfangen 4 gl. 10 st. dico.
4-10-0
Willem Arts gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1655 hier van ontfangen 2 pachten pro anno 1656 ende 1657
dus ontfangen.
5-0-0
Willem Willem Fransse gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1656 daer van 3 pachten pro anno 1657,
1658 ende 1659 dus ontfangen.
6-15-0
Art Willems gelt jaerlijcx 16 gl. van 2 verscheijde brieven gecomen van Hendrick Joost Custers, lest betaelt het
jaer…….. hier van bij mij ontfangen 48 gl op reekeningh.
48-0-0.
Stiphout.
Hendrick Art Deckers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 rest 9 st. daer van niet ontfangen
ergo nihil.
De erffgenaemen Hendrick Delis gelden jaerlijcx 12 vaten rogge, lest betaelt 1654 hier van ontfangen 1655 2
pachten pro anno 1655 ende 1656 ende daer voor in gelt ontfangen 9 gl.
9-0-0.
Michiel Wouters gelt jaerlijcx 3 vaten voor lest betaelt 1655 hier van ontfangen 2 pachten pro anno 1656 ende
1657 hier voor in gelt ontfangen 4 gl. 7 st.
4-7-0
Blz. 12
Peter Martens ende Corst Martens gelden jaerlijcx 18 vaten voor, lest betaelt 1641 over 4 gl. 15 st. hier van bijen
rendant 43 gl. ende een halff vat rogge in specie.
43 vath 2 cop rog
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Jan de Ketelaer aen Steenwech gelt jaerlijcx 6 vaten voor, lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Cornelis Jans gelt jaerlijcx 4 vatenvoor, lest betaelt 1629 hier van ontfangen bij accoort bijden heere predicant
ende president Pieterzun toegesaen door dijen donderpant veele ende lange jaeren hadden ledich gelegen ende
alnoch ledich ende ongerultuneert blijf liggen 28 gl. alsoo door groote aenclachte ontfangen 28 gl. gelt waer met
alsoo de voors. 4 vath rog sijn lest tot 1658 incluijs.
28-0-0.
Den H. Geest vanden Bosch cum suis gelt jaerlijcx 5 st. lest betaelt 1654 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Hendrick Janssen cum suis gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt door Dirck Goerts deen helft 1656 ende Jenneke
Jaspers voor dander helft 1655 hier van ontfangen anderhalve pacht ende alsoo betaelt int gelijck 1657 ende daer
voor in gelt ontfangen 4 gl. 10 st.
4-10-0.
Aerle Rixtel ende Beeck.
Nicolaes van Berckel gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1650 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Op Strijp.
De weduwe Cornelis van Croij nu Peter haere soon gelt jaerlijcx 1 gl. 10 st. lest betaelt door Jan Peters 1634
over 5 st. voor derde paert een derde paert betaelt door Gerart op Strijp het jaer 1636 en over 5 st. dander derde
deel betaelt door de weduwe Cornelis Peters 1638 hier van bij desen rendant ontfangen door Gerit op Strijp
0-12-0
De erffgenaemen Marten Janssen van Someren gelden jaerlijcx 7 st. lest betaelt het jaer 1655 voor Jenneke
Willems haer derde pardander betaelt 1648 rest 4 st. ende 12 penn. daer van niet ontfangen digo nihil.
Kantl: Jan Aert Peters ende Jan Marcelis gelde jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1654 hier van ontfangen 1655 ende op
1656, 4 gl. 12 st.
De weduwe Wilm Dircx gelt jaerlijcx 11 vadt rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 3 pachten pro anno
1656, 1657 en 1658 ende daer voor in gelt ontfangen tot 15. 14. ende 17 st. tvath 25 gl. ende 6 st.
25-6-0.
Goort Janssen van Dommelen ende Jan Janssen Meurssen ende Mathijs van Vijfeijcken gelden jaerlijcx 1 mud
rogge, lest betaelt bij Wilbert Jacobs sijn derde part 1649 Goert Jans.
Blz. 13
Lest betaelt door Wilm Dircx het jaer 1653 Jan Murssen het leste derdendael lest betaelt het jaer 1643 hier van
ontfangen bijden rendant door Jan Murssen pro 1/3 parte 4 pacht pro anno 1644 1645, 1646 ende 1647 ende van
Thijs Dircx ende Wilbert Jacobs 4 pacht pro anno 1650, 1651, 1652 ende 1653 voor hun derde part ende over 29
29 st. 4 penn. ende de weduwe Wilm Dircx ontfangen 2 pachten voor dander derde part pro anno 1654 ende
1655 ende daer voor in alles ontfangen in gelt.
17-14-4
Nunen, Gerwen ende Wetten.
Jan Cuijten ende Jan Dircx van Gerwen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt voor sijn helft het jaer 1655
dander helft betaelt Jan Handricx Ketelaer ende Thomas Janss 1655, daer van ontfangen derhalven pacht pro
anno 1656, 1675 ende 1658 voor de helft aendraegen Peter Handrick met Eijcken Henssen ende voor Jan Dicx
helft 1656 ende 1657 ende daer voor in gelt ontfangen tot 15 st. tvat een somme van 22 gl. 10 st.
22-10-0
Jasper Peters ende Hendrick Peters gelden jaerlijcx 2 mudde rogge, lest betaelt bij Handrick Goert voordeen helft
1651 over 15 st. 8 penn. dander helft betaelt door de weduwe Art Hend. 1654 daer van ontfangen bij Hendrick
Goerts voors. voor de helft in pachte pro anno 1652, 1653 ende 1654 ende bijde weduwe ontfangen voor dander
helft 3 pachten pro anno 1655, 1656 ende 1657 ende daer voor tsamen in gelt ontfangen 54 gl. dico
Ende daer aen gecort de voors. 15 st. 8 pen. dus blijft.
54-0-0
Gerit Josephs, Luijcas Franssen ende Ariaen Dilissen gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt hier inne gelt
Sander van Hees 2 vaten voor Gerit 7 vaten 1 cop voor Luijcas een vath voor Ariaen Dilis 1 vath hier op
ontfangen van Luijcas 28 st. ende van Ariaen Dilis 30 st. hier van bij desen rendant ontfangen van Gerit voors.
14 vaten ende 1 cop roggen ende noch 7 vaten 1 cop in gelt betaelt ad 18 st. vaten geloopt 6 gl. 10 ½ st. ende
ontfangen van Gerart Peter als laet van Sanden 2 vaten rog ende van Willem Peter Hendricx ontfangen 2 vaten
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rogge ende van Luijcas Franssen ontfangen 2 vaten dus tsamen in roggen ontfangen 20 vaten ende 1 cop rog
ende in gelt 6 gl. 10 ½ st.
Blz. 14
Leendert Gerrit Hendricx ende Adriaen Claessen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt voor Leendert sijn
helft 1652 ende voor Ariaen Claesse 1653 daer van bij desen rendant ontfangen van Ariaen voor. 5 pachten ad
15 st. t’ vaten dat mate van Nunen isende aldaer te haelen: ende dat pro anno 1654, 1655, 1656 1657 ende 1658
voor sijn helft ende van Lenert voors. ontfangen 4 pachten voor dander helft ende dat pro anno 1653, 1654,
1655 ende 1656, 1657 in prijsen voors. ende daer voor in gelt ontfangen t’ samen.
40-10-0.
Arijen Janssen gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1653 over 3 gl. 3 st. daer van bij desen rendant
ontfangen 3 pachten pro anno 1654, 1655 ende 1656 over als voor daer voor in gelt ontfangen 13 gl. 10 st. duco
13-10-0
Adriaen Jacob mulders kind: gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt het jaer 1645 daer van bij desen rendant
ontfangen 3 pachte in rogge ende 4 pachten in gelt ad 1 st. V vaten comt in rogge 36 vaten ende in gelt 12 gl.
36 vaten rog ende in gelt 12 gl.
Leunes Jacobs gelt jaerlijcx 2 mud rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1656, 1657
ende 1658 salvo dat hier van 6 vaten sijn betaelt met gelt ad 14 ½ st. t’vaten comt alsoo in rogge 66 vaten in gelt
4 gl. 7 st.
66 vaten rogge in gelt 4-7-0.
de weduwe Art van Coll cum suis gelden jaerlijcx 6 vaten gersten, wert betaelt met 3 gl. lest betaelt 1652 int
gelijck daer van ontfangen bijen rendant 2 pachten pro anno 1653 en 1654 daer voor in gelt ontfangen 6 gl. salvo
Lijn Han Dirck Delis over 6 gl. ende Jan Wilms over 2 gl.
6-0-0
Hendrick Goerts van Coll ende Huijbert Claessen gelden jaerlijcx 18 vaten, lest betaelt 1654 hier van ontfangen
2 pachten pro anno 1655 ende 1656 ende voor in gelt ontfangen 15 gl. dico.
15-0-0
Bij accoort bijde volle weten toegestaen 9 gl. 10 st.
De erffgenaemen Gerit Janssen van Veehuijssen gelden jaerlijcx 17 st. 2 oort lest betaelt 1651 bij Jan Dircx voor
sijn deel het jaer 1649 daer van ontfangen bijen rendant van Jan Dircx voor sijn deel 4 pachten pro anno 1650,
1651, 1652 ende 1653 daer voor ontfang 10 st. ende van Jan Gerits ontfangen voor sijn deel 8 pachten pro anno
1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658 ende 1659 ende daer voor in gelt ontfangen een oort over ende van
Jaexken weduwe Arien Janss ontfangen voor haer deel 5 pachten pro anno 1652, 1653, 1654, 1655 ende 1656
ende daer in gelt ontfangen 13 st. 12 pen. ende ergo over 20 penn. ende van Jan Franssen voor sijn deel
ontfangen 5 pachten pro anno 1652, 1653, 1654, 1655 ende 1656 daer voor gelt ontfangen 13 st. 12 penn ergo
over 20 st.
Blz. 15
Ende Jan Joesten ontfangen voor sijn deel 5 pachten pro anno 1652, 1653, 1654, 1655 ende 1656 daer voor in
gelt ontfangen 13 st. 12 penn. enden ergo met 20 penn. ende van Adam Wilms ontfangen 5 pachten pro anno
1652, 1653, 1654, 1655 ende 1656 ende daer voor in gelt ontfangen 12 ½ st. ende van Peter Hanrick Spaen kindt
voor hen deel ontfangen 2 pachten pro 1652 ende 163 ende daer voor in gelt ontfangen 5 st. dus in alles
ontfangen
4-11-1

Anthoni van Gruijthuijssen gelt jaerlijcx 1 gl. lest betaelt 1655 daer van ontfangen 2 pachten pro 1656 ende 1657
ende daer voor in gelt gelt ontfangen 2 gl. dico.
2-0-0
Lijssken weduwe Evert van Coll gelt jaerlijcx 7 st. lest 1656 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Jan Art van Tongeren gelt jaerlijcx 36st. lest betaelt 1656 daer van niet ontfangen ergo nihil.
Lieshout.
De erffgenaemen Truijcken Verspaget gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1599 ende op 1600 bij
Daniel Vervlaessen ontfangen 30 st. daer van niet ontfangen ergo nihil.
Frans Wilems gelt jaerlijcx 13 vatten ende 2 cop rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 2 pachte pro anno
1657 ende 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 10 gl. 3 st. 1 oort ergo rest 4 penn.
10-2-4
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De erffgenaemen Anneke Thonis Josephs gelden jaerlijcx 4 vaten rogge ende 2 cop lest betaelt 1654 daer van
ontfangen 2 pachten pro anno 1655 ende 1656 ende daer voor in gelt ontfangen 3 gl. 5 st. 1 oort ergo resten 2 st.
4 penn.
3-5-4
Handrick soon Jan soon Tijbosch gelt jaerlijcx 8 gl. 5 st. is in fout ergo nihil.
Baeckel.
Erfgen. Willem Handricx nu Willems Willems gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1655 rest 7 st. hier van
ontfangen een pacht ende de bovenges. 7 st. dus hier van t’ samen in gelt ontfangen 4 gl. 17 st. dico.
4-17-0
Frans Jacobs gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1657, 1658
ende 1659 alsoo in ontfangen 36 vaten rogh in …
36 vaten rogh
Marten Jan Geverts gelt jaerlijcx 25 vaten rogh lest betaelt 1656 daer van ontfangen 1 pacht pro anno 1657 ende
1658 ende alsoo in rogh ontfangen.
41 vaten rog
Dan rest 1 vath opt jaer 1658
Dircxken Hermens erffg. gelden jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1649 over 12 st. daer van ontfangen 2
pachten pro anno 1650 ende 1651 ende over ut..ante hier voor ontfangen.
4-10-0
Blz. 16
De weduwe van Thunis Banckers gelt jaerlijcx 4 vaten rogge, lest betaelt het jaer 1654 daer van ontfangen 4
pachten pro anno 1655, 1656, 1657 ende 1658ende daer voor in gelt ontfangen 6 gl. dico.
6-0-0
Den heer van Deurssen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1654 daer van 3 pachten pro anno1655, 1656
ende 1657. Ende daer voor in gelt ontfangen 6 gl. 15 st.
6-15-0.
Peter Martens, Thomas Arts ende Ceel Wilberts ende Dircxken Hermens gelden jaerlijcx 2 mudde rogge voor
de de oude vrouw verschotes 6 vaten ende Jan Willems 8 vaten ende Dircxken Hermens 4 vaten ende Thunis
Jan Cleijne Banckers 6 vaten betaelt 1656 lest betaelt 1656 voor de au vrouwe scholtes betaelt 1651 voor Jan
Willems 8 vaten voor Dircxken Hermens 4 lest betaelt 1650 bij desen rendant van Jan Willems ontfangen 8
vaten boeckweijt loco 8 vaten rogh ende noch van selve ontfangen 8 vaten rogh pro anno 1652 ende 1653 voor
sijn deel ende van Jan Thunis ontfangen 3 pachte pro anno 1657,1658 ende 1659 ende daer voor in gelt
ontfangen tot 17 gl. 16 ½ st. t’vaten ter somme van 15 gl. 3 st. ende Reijnder Peters ontfangen 2 pachten pro
anno 1657 ende 1658 voor sijn deel ende alsoo ontfangen 12 vaten rogh in specie ende van Dircxken Hermens
niet ontfangen dus alsoo ontfangen in rogg.
20 vath rog
In boeckweijt 8 vaten
In gelt 15-1-8
Jan Jan Schepers ende Peter Goorts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt het jaer voor Peter Goorts 1655
daer van ontfangen 5 vaten ende 3 cop rogh scherp ende van Jan Jan Schepers ontfangen 3 pachten in voorde
helft pro anno 1656, 1657 ende 16 58 in gelt.
11 vath 1 cop IX gl. XV st. I oirt
In gelt 9 gl. 15 st. 4 penn.
Anthonis Dircx ende Lindert Janssen gelden alnoch 20 vaten voor lest betaelt het jaer 1656 daer van ontfangen 3
pachten pro anno 1656, 1657, 1658 ende 1659 ende daer voor in gelt 60 vate salvo 60 vaten in gelt sijn let…. 5
vaten ad 17 st. vaten dus in rog 55 vaten ende gelt ontfangen 9 gl.
9-0-0

Blz. 17
Leendert Daemen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1647 daer van ontfangen 5 pachten 1648, 1649, 1650,
1651 ende 1652 in gelt ontfangen 11 gl. 5 st. dico.
11-5-0
Willem Willems ende Evert Gerits gelden jaerlijcx 15 vaten deen helft lest door Dirck Huijberts hot 1654 dander
helft lest door This Wilmus het jaer 1653 ontfangen bij desen rendant van Dirck Hoeben als laet 5pachten voor
de helft pro anno 1655, 1656, 1657, 1658 ende 1659 ende als voor rogge ontfangen 22 vaten ende de rest in gelt
betaelt tot 17 17 ½ st. tvath uijtgenomen het halff vath ad 9 st. ende van Willem Peter Celen loco Willem Arts,
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ontfangen in gelt ter somme van 33 gl. gl. 9 st. 2 oort ad 17 gl. 18 19 st. tvat ..ick voor 5 parten 1654, 1654,
1655, 1656 alsoo in rogh ende in gelt tsamen ontfangen.
22 vaten rogh
Frensken weduwe Jan de Bercker gelt jaerlijcx 18 vaten rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 2 pachten
pro anno 1656 ende 1657 ende daer voor in gelt ontfangen 13 gl. 10 st. dico.
13-10-0
Peter Bernerts cum sius ende Willem Arts gelden jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt bij Jan Janssen voor sijn
part is voor Willem Arts 4 vaten Peter Bernaerts 2 vaten Teeuwen Jacobs ende Joest Bernerts 4 vaten de 3 kind
Jacob Bernerts gelden hier in 2 vath daer van bij desen rendant ontfangen in alles ter sommen van 18 gl. 11 st.
18-11-0
Jan Janssen ende Jan Hendricx de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 2
pachte pro anno 1657 ende 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 3 gl. 15 st. dico.
3-15-0
Theunis Frenssen ende Thomas Franssen gelden jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt door Thunis Frenssen het
1656 voor sijn deel daer van ontfangen bijden rendant van Thunis Frenssen 3 pachten pro anno 1657, 1658
ende 1659 ende daer voor in gelt ontfangen 6 gl. 15 st. ende van Thomas Fransse ontfangen 11 gl. 5 st. dus
tsamen ontfangen.
18-0-0
Item deselve Thunis Frenssen ende Thomas Franssen gelden alnoch 6 vaten lest betaelt voor hun beiden 1656
daer van bij desen rendant ontfangen 3 pachten pro anno 1657, 1658 ende 1659 ende alsoo in rogge ontfangen 18
vaten comt in rog.
18 vaten rog
Blz. 18
De erfg. Lambert Hendricx vanden Kerckhoff nu de weduwe van Thunis Bankers gelt jaerlijcx 16 st. 4 ½ oort,
lest betaelt het jaer 1652 daer van ontfangen 4 pachten pro anno 653, 1654, 1655 ende 1656 ende daer voor in
gelt ontfangen 3 gl. 7 st. 8 penn.
3-7-8
Jonkrer Piels Heere tot Milheese gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort lest betaelt 1636 daer van ontfangen 21 pachten pro
anno 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653,
1654, 1655, 1656 ende 1657 ende daer voor in gelt ontfangen 3 gl. 13 st. 8 penn. dico. 3-13-8
Jan Peter Frenssen ende Willem Willems de With gelden jaerlijcx 3 st. 2 oort, lest betaelt 1656 daer van
ontfangender den halfun pacht te weten 2 pachten voor de helft van Peter Frenssen pro anno 1657 ende 1658
endehalve pacht van Wilm de With pro anno 1657 ende daer voor in gelt ontfangen 5 st.4 penn. dico
0-5-4
Thonis Geerlingh gelt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt het jaer 1654 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1655,
1656 ende 1657 ende daer voor in gelt ontfangen 6 gl. 25 st.dico
6-15-0
Gemert.
Anthonis Francen gelt jaerlijcx 15 vaten rogge, lest betaelt het jaer …..daer van ontfangen 22 gl. 10 st. bij
provisie ende op rekeninge.
22-10-0.
Jan Peter Gillis gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1653 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1654 ende 1655
ende daer voor in gelt ontfangen 5 gl. dico.
5-0-0
Deursen.
Evert Nouwen gelt jaerlijcx 15 vaten rogh item alnogh 2 mud roghe lest tsamen betaelt 1654 daer van 3 pachten
pro anno 1655, 1656 ende 1657 ende daer voor in gelt 53 gl. 17 st. 8 penn.
43-17-8
De weduwe mr. Thomas Aerts gelt jaerlijck 6 vaten item alnoch 9 vaten noch 6 vaten tsamen 21 vaten, lest
betaelt 1655 daer van ontfangen 4 pachten pro anno 1656, 1657 ende 1658 met 1659 ende daer voor in gelt
ontfangen 31 gl. 10 st. dico.
31-10-0
Gielis Jacobs ende Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vaten rogge, lest betaelt bij Gielen voor. voor sijn helft 1651
rest 15 st. ende dander betaelt bij coop voors. 1641 over 6 st. daer van bij desen rendant ontfangen.
Blz. 19
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Van Corsten voors. 3 pachten voor de helft pro annis 1642, 1643 ende 1644 ende mij …. 3 st. ende Gielen
ontfangen 1 pacht voor dander helft pro anno 1652 en over 2 gl. 4 st. daer van ontfangen 4 pachten pro anno
1656, 1657, 1658 ende 1659 ende daer voor in gelt ontfangen 24 gl. dito.
24-0-0
Jan Lambert ende Ceel van Iseren gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt bij Jan Lamberts voor 2
deelen 1655 van hem ontfangen 1656 ende 1657 de somme van.
IIII gl.
Ende Corst van IJseren, jaerlijcx 8 vaten rog, lest betaelt de 2 deelen het jaer 1653 ende voor Jan Lamberts sijn
paert het jaer 1655 daer van ontfangen bijden rendant van Jan Lamberts voors. voor sijn deel 2 pachten pro anno
1656 ende 1657 ende daer voor ontfangen 4 gl. ende van Wilbert Janssen ontfangen voorde derder part 2 gl. dus
t’samen in gelt ontfangen 6 gl.
6-0-0.
Jan Lamberts gelt alnoch 1 mus rogge, lest betaelt het jaer 1654 voor sijn helft dander helft bij Dirck Jan Goorts,
betaelt 1646 daer van bij desen rendant ontfangen van Jan Lamberts voors. 3 pachten voor sijn helft pro anno
1655, 1656 1657 ende daer voor in gelt ontfangen 6 gl. 15 st. ende vanden niet ontfangen ergo.
6-15-0
Het goet der Eijnde.
De weduwe Jacob Fransse gelt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge, lest betaelt het jaer 1655 daer van ontfangen 11
vaten scherp gemeten pro anno 1656, 1657 ende 1658 dus rest een cop rogh.
11 vaten rogg scherpt
Jan Art Munsters gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1657,
1658 ende 1659 dus in rog ontfangen.
18 vaten rog
Willem Snabbe erffgenaemen gelden jaerlijcx 3 vaten ende 3 cop rogge, lest betaelt 1650 daer van bij desen
rendant ontfangen van Hendrick Cuijpers voor sijn deel 6 pachten pro anno 1654, 1655, 1656, 1657, 1658 ende
1659 salvo dat in deese jaer een halff vat is betaelt met gelt ad 9 st. ende alsoo in rogge ontfangen 8 vaten ende
van Homer Thijssen ende van Lijssken weduwe Frans Cuijllemans voor hun deelen ontfangen 2 pachten pro
anno 1651, ende 1652 ende alsoo van beijden ontfangen in rog 4 ½ vaten rogh ergo van hun allen ontfangen in
rogh 13 vaten rogg.
13 vat rogh in gelt 9 st.
Blz. 20
Meri Frens Verhagen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten waer van de 2
jaeren sijn ontfangen in rog ende het 3 jaer in gelt 16 st. tvaten pro anno 1657, 1658 ende 1659 ergo in rogge 16
vaten ende in gelt 6 gl. 8 st.
XVI vaten rog
in gelt 6 gl. 8 st.
Bruijsten Andriessen gelt jaerlijcx 2 ½ vaten rogge, lest betaelt 1621 opt jaer 1622 ontfangen 2 cop daer van niet
ontfangen nihil.
Jan Mulendijcx ende Peter Spaenjaerts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3
pachten pro anno 1657, 1658 ende 1659 alsoo in rogge ontfangen 33 vaten rogh scherp dico.
33 vaten rog scherp
Peter Dircx ende Jan Willems gelden jaerlijcx 7 vaten rog, lest betaelt voor Jan Huijberts 1652 ende voor
Pauwels Joestten 1650 daer van ontfangen in rogg.
8 vaten 3 ½ cop rogge
In gelt 3 gl. 19 st.
Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1657,
1658 ende 1659 alsoo in rogge ontfangen.
42 vaten rogh
De erffgenaemen Mathijs Jongelingh gelden jaerlijcx 7 vaten rogge, lest betaelt voor Marcelis deel 1656 ende
voor Huijberts deel betaelt 1655 ende Eijcken Jan Ariaens het jaer 1651 rest 1 cop daer van ontfangen tot 1659
incluijs dan Hijcken rest voor haer deel 2 vaten ende 2 cop rog ende alsoo rogh ontfangen 23 vaten ende een
halff vaten rog ende in gelt tot 17 st. 4 vaten beloopt 7 gl. 11 st. dico in rog.
23 vaten ende L halff
In gelt 7 gl. 11 st.
.
Dirck Hendrick, Gielis en Peter Thijsen van Bottel ende Theunis den Scheper gelden jaerlijcx 7 vaten rogge, lest
betaelt 1651 rest als voor 9 cop daer van ontfangen door Theunis den Scheper hier in gelt ende 7 cop rogh 5
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pachten voor sijn deel pro anno 1652, 1653, 1654, 1655 ende 1656 ende Dirck Hanricx ontfangen 3 pachten pro
anno 1652, 1653, ende 1654 dan rest van outs 9 cop rogg ende alsoo van selven in rogh ontfangen 15 vaten ende
3 cop rogh ende de rest in gelt ontfangen tot 18 st. t’vaten beloopt 7 gl. 17 st. dico in rog.
15 vaten ende 3 cop
Ende in gelt 7 gl. 17 st. 2 oort
Jacob Jacob Thunis gelt jaerlijcx 8 vaten 3 cop rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno
1657, 1658 ende 1659 becomen in rogge 26 vaten ende 1 cop rog
26 vaten 1 cop rog
Blz. 21
Jan Lamberts gelt jaerlijcx 5 vaten 1 cop rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1657,
1658 ende 1659 beloopt 15 vaten dico
15 vaten ende 3 cop rogh
De erffgenaemen Aert Hoeben gelden jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro
anno 1657, 1658 ende 1659 becompt 9 vaten.
9 vaten rogh
Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1657, 1658
ende 1659 bedraeght 9 vaten rest
9 vaten rog
Hier eijndt het goet der Ijnde.
Mr. Laureijns de Louwe ende Wouter Hend. gelden jaerlijcx tsamen 5 vaten rogge, lest betaelt voor in
Laureijnssen deel 1656 ende voor Wouter 1655 daer van ontfangen voor Wouter helf 4 pachten pro anno 1656,
1657, 1658 ende 1659 ende voor mr. Loureijnns 2 pachten pro anno 1657 ende 1658 ende alsoo in rogh
ontfangen 5 vaten de rest in gelt tot 16 st. tvaten becomt in rog.
5 vaten 8 st.
Gelt renthen.
Adam Wilems ende Huijbert Thomas gelden jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt bij Huijbert voors. voor sijn
derde deel 1656 ende Jan Roeloffs of Adam voor 2 deelen het 1655 daer van ontfangen bij desen rendant van
Adam Wilms voor de 2 deelen 3 pachten ende van Huijbert voors. ontfangen 2 pachten ende daer mede betaelt
1658 ende alsoo in gelt ontfangen 12 gl. dico.
12-0-0.
Peter van Herssel gelt jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt door Jan Millis 1656 daer van ontfangen 2 pachten pro
anno 1657 ende 1658 daer voor in gelt ontfangen 2 gl. 5 st. dico.
2-5-0.
Claes Martens ende Jan Melis ende Martens Aert Melchiors gelden jaerlijcx 8 vaten rogge, lest betaelt voor
Marten Melghiors 1653 ende overmits….. bij Jan Melis voor sijn helft 1656 ende Claes Martens 1651ende
hebben aen desen rendant betaelt in gelt 1659 incluijs ende daer voor in gelt ontfangen 17 gl. dico.
17-0-0
Ruth Cornelis gelt jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1655 daer van 1 pacht pro anno 1656 ende daer voor in
gelt ontfangen 1 gl. 3 st. ergo 8 penn.
1-3-0
De weduwe Goert Dors ende Hendrick Mathijs gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt voor Hend.
voors. 1643 ende voor Goert Dors 1649 rest 7 st. 2 oort.
Blz. 22
daer van ontfangen bij desen rendant vanden weduwe Goert Dors 3 pachten voor haer helft pro anno 1650, 1651
ende 1652 rest als voor ende van Hendrick voors. ontfangen 1 pacht voor dander helft pro anno 1644 ende over 2
½ st. ende alsoo van beijde ontfangen.
4-12-8
De selve weduwe gelt alnoch 4 vaten rogge, lest betaelt 1651 daer van 3 pachten pro anno 1652, 1653 en 1654
ende daer voor in gelt ontfangen.
4-10-0
Art Jan Mullendijcx gelt jaerlijcx 4 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer niet ontfangen ergo nihil
Wilbert Reijnders ende Aert Hendricx met Hendrick Franck geleden jaerlijcx 1 mud rogge ad 15 st.tvaten voor
Hendrick Franck 3 cop betaelt 1656 het jaer 1656 voor Wilbert Reijnders 8 vaten 1 cop ende voor Aert Hendricx
3 vaten lest betaelt 1656 daer van ontfangen 1 pacht pro anno 1657 daer voor in gelt ontfangen 9 gl.dico.
9-0-0.
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Willem Marcus gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1646 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1647 ende
1648 ende voor in gelt ontfangen 4 gl. 10 st.
4-10-0
Evert Nelen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1656 over 29 st. daer van ontfangen 1 pacht pro anno 1657
ende daer voor in gelt ontfangen 2 gl. 5 st. ende over als boven
2-5-0
Rijnder Thijs Peters ende Ceel Wilm Jan Ceelen gelden jaerlijcx 6 vaten, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 1
pacht pro anno 1657 ende daer voor in gelt ontfangen 2 gl. 5 st.
2-5-0.
Liessel.
Joost Peter Martens gelt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 2 pachten pro anno
1656 ende 1657 ende alsoo in gelt ontfangen
2-12-8
Peter Jan Mennen ende Handrick Wilms cum suis gelden jaerlijcx 5 ½ vadt rogge, lest betaelt 1653 daer van
ontfangen 3 pachten pro anno 1654, 1655 ende 1656 ende daer voor in gelt ontfangen. 6-3-12
Claes den Bercker gelt jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1656
ende 1657 ende daer voor in gelt ontfangen.
2-5-0.
Daniel van Breij ende Dries van Breij gelden jaerlijcx 1 mudde rogge, lest betaelt door Dries van Breij 1656 Jan
Peters voor sijn deel 1656 daer van ontfangen 1 pacht pro anno 1657 ende voorts ontfangen op reckeninge van
Daendel ende Dries van Breij t’samen 3 gl. 7 st. 2 oort ende alnogh van ries van Breij alles ontfangen 1 gl. 2 ½
st. dus samen in alles ontfangen 9 gl. dico.
9-0-0
Blz. 23
Den H. Geest van Deursen ende Peter Sijmons vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt bijden
H. Geest mr. 1652 ontfangen van H. Geest mr. den helft dander helft betaelt 1655 bij Peter van Boom voors. daer
van bij den rendant ontfangen 3 pachten bij van booven pro anno 1656, 1657 ende 1658 voor de helft dander
helft betaelt bijden H. Geest mr. 2 pachten pro anno 1653, 1654 ende alsoo van beider in gelt ontfangen 5 gl. 12
st. 8 penn.
5-12-8
Jonker. van Eijck ende Jonk. Bacx gelden jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1652 over 7 st. daer van door den
laet ontfangen 2 pachten pro anno 1653 ende 1654 salvo mij gecort den geschreven 7 st. ende alsoo gelt
ontfangen 4 gl. 3 st. dico.
4-3-0.
Idem deselve van Eijcken ende Bacx gelden alnoch 8 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten
pro annis 1657, 1658 ende 1659 salvo dat den een is betaelt in gelt tot 18 st. vaten beloopt 7 gl. 4 st. ende in
rogh ontfangen 16 dico.
16 vaten
in gelt 7 gl. 4 st.
Adam Wilms gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1657, 1658
ende 1659 alsoo ontfangen 18 vaten rogh.
18 vaten rogh
Jan Thijs Claes gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1656, 1657
ende 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 13 gl. 10 st. dico.
13-10-0
Giellen Handricx ende Thunis Frens Jans het onmondich kint van Ruth Nellis gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest
betaelt door Frens Jans sijn helft 1654 over 8 st. dander helft door Michiel Hendricx, lest betaelt 1650 daer van
ontfangen door Frans Jans 3 pachten voorde helft pro anno 1655, 1656, ende 1657 ende van Gielen Hendricx
voor dander helft ontfangen 6 pachten pro ann0 1651, 1652, 1653, 1654, 1655 ende 1656 ende alsoo in alles
ontfangen van … alles 25 gl. 14 st. 8 penn.
25-14-8
Jan Ceel Luijcas gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt daer van door momboirs met de weduwe ontfangen 25 gl.
waermede betaelt 1655 uijt oirsaecken met niet en corsten geweten tot incluijs uijt oirsaecken men niet en conste
geweten wat jaer eerst opden H. Geest was vervallen niet tegenstaende alle mogelijcke soo tot Gemert als elders
ende alnoch depost ontfangen door Goert Jan Mercus als cooper 2 pachten pro anno 1656 ende 1657 dus t’samen
ontfangen.
36-0-0
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Blz. 24
Jan Millis gelt jaerlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1657 ende 1658
ende daer voor in gelt ontfangen.
0-5-0
De erffgenaemen Aert Hoebben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1653 daer van ontfangen 5 pachten pro anno
1654, 1655, 1656, 1657 ende 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 15 st. dico.
0-15-0.
Theunis Gerards gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1654 daer van ontfangen 5 pachten pro anno 1655, 1656, 1657,
1658 ende 1659 ende daer voor ontfangen 15 gl. dico.
15-0-0
Asten.
De goederen tot Genenbosch gelden jaerlijcx 3 mudde rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 2 pachten pro
anno 1656, ende 1657 ende voor in gelt ontfangen 26 gl. 18 st. dico.
26-18-0
Jonker Gerwen gelt jaerlijcx 13 vaten rogh, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1656, 1657
ende 1658 maten van Asten ende alsoo ontfangen in coop 39 vaten ende deselven hermeten uijt gebracht ieder
jaer tot 12 vaten maten van Helmont pro memorie ergo desen maete.
36 vaten rogh
Dirck Jan Goerts gelt jaerlijcx 13 vaten rogge, lest 1656 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1657, 1658 ende
1659 maten voors. ende op dese maten hermeten becomt in rogh 24 vaten ende het een jaer in gelt geredimert tot
19 st. vat beloopt 1 gl. 7 st. ergo in rogh ende gelt.
24 vaten rogh
In gelt 1 gl. 7 st.
Hendrick Aelberts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1657
ende 1658 ende daer voor in gelt ontfangen 4 gl. 10 st.
4-10-0.
Ceel Peters gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1656, 1657 ende
1658 ende daer voor in gelt ontfangen.
13-10-0.
Bruijsten Geven gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1653 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1654, 1655, ende opt
jaer 1656 ontfangen 1 gl. 18 st. ergo alsoo ontfangen 13 gl. 18 st. 2 penn.
13-18-2
Joost vanden Sanden gelt jaerlijcx 10 gl. lest betaelt 1656 daer van ontfangen 1 pacht pro anno 1657.
10-0-0
Someren.
De erffgenaemen Lambert Moffen gelden jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1648 daer van ontfangen 4 pachten
pro anno 1649, 1650, 1651, ende 1652 ende daer voor in gelt ontfangen 4 gl. 10 st. dico.
4-10-0.
Blz. 25
De weduwe Jacob Dandels gelt jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1654 daer van ontfangen 3 pachten pro anno
1655, 1656 enden 1657 ende daer voor in gelt ontfangen 3 gl. 7 st. 8 penn.
3-7-8
De erffgenaemen Steven Aelberts gelden jaerlijcx 6 vaten rogge, lest betaelt 1644 daer van ontfangen 2 pachten
pro anno 1645 ende 1646 ende daer voor in gelt ontfangen 4 gl. 10 st.
4-10-0.
Aert Hendrick Smeth ende Jan Dircx gelden jaerlijcx 6 vaten rogge voor Hendrick Smets betaelt 1655 ende Jan
Dircx betaelt 1650 daer van ontfangen dorr Aert voors. 2 pachten voor de helft pro anno 1656 ende 1657 ende
Jan Dircx voord dander helft ontfangen 3 pachten pro anno 1651, 1652, ende 1653 ende opt jaer 1654 ontfangen
2 st. 8 penn dus tsamen ontfangen 5 gl. 15 st. dico.
5-15-0.
Thomis Marten Driessen enden Gielen Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge ende is gelijck betaelt 1656 daer
van ontfangen door Gielen Martens 3 pachten pro anno 1657,1658 ende 1659 voor sijn helft dander helft betaelt
Thunis Martens 2 pachten pro anno 1657, 1658 ende 1659 ende alsoo in gelt ontfangen 16 gl. 17 st. 8 penn. dico.
16-17-8
De erffgenaemen mr. Bastiaen gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt door Jan Ariaens ende Bastiaen Ariaens 1654
daer van ontfangen 3 pachten pro anno 1655, 1656 ende 1657. Ende alsoo in gelt ontfangen 9 gl. dico.
9-0-0
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Meriken Martens gelt jaerlijcx 12 vaten rogge, lest betaelt door Jan Marten Arts ende Jan Peter Groenen 1656
daer van ontfangen 3pachten pro anno 1657, 1658 ende 1659 desen sijn in gelt geremedieeert soo tot 16 17 ½
als 18 st. alsoo daer voor in gelt ontfangen.
30-18-0
Jan van Breij ende Michiel Jan Michielsse gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt bij Aert Janssen van Breij 1655 rest 8
st. dander helft door Jan Michielse het jaer 1655 hier van ontfangen door Aert Janssen voors. 4 pachten voor de
selve pro anno 1656, 1657, 1658 ende 1659. voor dander helft ontfangen door Jan voors. 3 pachten pro annis
1656, 1657 ende 1658 ende alsoo in gelt ontfangen.
10-10-0.
Het dorp van Summeren gelt jaerlijcx 46 gl. 5 st. lest betaelt 1656 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1657
ende 1658 ende alsoo ontfangen.
92-10-0
Blz. 26
Thunnis Martens gelt jaerlijcx 15 vaten rogge erffg. lest betaelt 1656 daer van ontfangen 2 pachte pro anno 1657
ende 1658 beloopen 30 vaten hier van geredimeert in gelden 10 vaten en 3 cop rogge soo tot 15 st. 1 oort ende
tot 18 st. het vat beloopt en alsoo in gelt 8 gl. 12 st. 14 penn.
19 vaten ende 1 cop
rogge
In gelt 8 ..-14
Lierop.
Jan van Morssel gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 1 pacht pro anno 1656 ende opt
jaer opt jaer 1657 ontfangen 3 gl. 15 st. 14 penn. dus in alles ontfangen 3 ½ oirt.
8-5-14
Joost Horckmans gelt jaerlijcx 8 vaten rogge, lest betaelt 1655 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1656 ende
1657 ende daer voor in gelt ontfangen 6 gl.
6-0-0.
Thomas Joost Martens gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1656 daer van ontfangen 2 pachten pro annis 1657
en 1658 ende alsoo in rogh ontfangen.
24 vaten roog
Jan Aerts Verdonschot gelt jaerlijcx 2 vaten rogge, lest betaelt 1653 daer van ontfangen 3 pachten pro anno
1654, 1655 ende 1656 ende daer voor in gelt ontfangen 2 gl. 5 st.
2-5-0
Thomas Joost Martens gelt jaerlijcx 14 st. lest betaelt 1654 daer van ontfangen 2 pachten pro anno 1655 ende
1656 ende alsoo ontfangen.
1-8-0
Jan Sanders ende Willem Peters ende Thunnis Franssen gelden jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1649 over 3 st. daer van
ontfangen 6 pachten1650, 1651, 1652, 1652, 1653, 1654 ende 1655 ende alsoo ontfangen ende over ut ante.
2-2-0
Jacob Verbeeck gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort lest betaelt 1653 daer van niet ontfangen ergo nihil.
De weduwe Sijmon Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort, lest betaelt 1654 daer niet ontfangen ergo nihil.

Ontfanck vann hoeven ende erfen.
Joseph Hendrick Josephs heeft in huijringe deen hoeve op Deuseldonck jaerlijcx voor 10 ende een halff mud
rogge 5 mud gartste 50 gl. in voorlijff item 35 pont booter daer van ontfangen 3 jaeren de voors. huijringe is
weten in rogge 378 vaten rogh item in garst 180 vaten de vaten verandert tegens rogge dus in 408 vaten

Blz. 27
Ende in garst 150 vatenitem in voorlijff 150 gl. ende boven schooven op sijn op sijn cost vereecken item in
booter 105 pont et dico
in rogh
408 vaten
in garst
150 vaten
in gelt
150 gl.
in booter
105 pont
Hendrick Cuijpers heeft in huieringhe ander hoeve opde Deuseldonck hoeve jaer ten prijse als boven daer van
ontfanfen es 3 jaer huering
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In rogh
In garts
In gelt
In booter

378 vath
180 vath
150 gl.
105 pont

Baeckel.
Ansem Wilms de Witen heeft in pactinghe deen hoeven opden Hillecker jaerlijcx voor 3 mudde rogge, item 3
mudde boeckwijt, ende in voorlijff 20 gl. ende 10 pont booterdico alssoo ontfangen de 3 jaer hueringe
In rogh
In boeckweijt
In gelt
In booter

108 vaten
108 vaten
60 gl.
30 pont

Anthonis Dircx heeft in pachtinge dander hoeve opden Hillecker jaerlijcx aen prijs als dander hoeve des te weten
ontfangen de 3 jaer hueringhe
In rogh
108 vaten
In boeckweijt
108 vaten
In voorlijff
60 gl.
In booter
30 pont
Blz. 28
Heijlken weduwe Peter Jaspers heeft in pachtinge een hoeve op Grootel jaerlijcx ten prijse als de 2 voor gaende
des te weten ontfangen voors. jaer hueringhe
In rogh
108 vaten
In boeckweijt
108 vaten
In gelt
60 gl.
In booter
30 pont
Willem Goorts van Lierop heeft in pachtinge de hoeve op Bergelen jaerlijcx voor 2 mudde rogge ende 2 mudde
boeckweijt daer van ontfangen 2 mudde rogh ende de 2 mudde boeckweijts sijn bij heeren of pedicant ende
schepen uijt oirsacken geremiteert.
24 vaten rogh

Joost Jan Thielen heeft in hueringhe 2 sillen lants inden Vossen straet jaerlijcx voor 26 vaten rogge daer van
ontfangen 22 vaten rogge.
22 vaten rogh
Jan Goorts en Jan Handrick Swaegers tsamen in hebben in hueringhe een huijs achter de Meij jaerlijcx voor 18
gl. daer van ontfangen door Jan Goorts 4 gl. 10 st. ende van Jan Swaegers niet ontfangen dus maer ontfangen.
4-10-0
Aert Hendricx heeft in pachtingh een sille lants gelegen inde Meij straet jaerlijcx voor 12 gl. 10 st. daer van
ontfangen 3 jaer hueringhe van acker voors. uijtbrengende de voors. 3 jaeren ter somme van 37 gl. 10 st.
37-10-0
Blz. 29
Thunis Denis heeft in pachtinghe 1 ½ sille landt voor in de Moelen straet ende gelooft daer voor gelijck het
gheenen daer neven is geldende daer van ontfangen voor 3 jaeren de quantiteijt van.
38 vaten rogh
De laten opde Deuseldonck in pachtinge een sille hoeij gelven daer voor cos ende vreij de somme van
Thunis Denis heeft in pachtinghe een erfenis gelegen op het Bijstervelt ende geloif daer voor 40 gl. in voorlijff
ende 20 vaten garten item 3 vaten rogh daer van ontfangen 2 jaeren te weten 80 gl. in voorlijff item 40 vaten
gartst item 6 vaten rogh ende het derde jaer ontfangen door Hendrick Gerarts teijgenwoor dighen gebruijcker des
te weten 40 gl. in voorlijff item 20 vaten garsten item 3 vaten rogh dus tsamen van hun beijden ontfangen in
voorlijff 120 gl. in roghe 9 vat in gartst 60 vaten dico. In gelt
120-0-0
In rogh 9 vaten
In garst 60 vaten
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Mr. Daniel Tijbosch heeft in hueringhe gehaet een sill lants gelegen opden Vossenbergh die nu in hueringhe
heeft Thunus Denis voor een jaer voor 9 vaten eogh ende daer naer al noch voor een jaer gehuert bij Thunis
voors. voor 12 vaten ende deselve heeft alnu in huijringhe Hendrick Geraets jaer voor 12 vaten rogh van die drije
ontfangen voor 3 jaer huerringhe en quantiteijt van 33 vaten rogh dico
33 vaten rogh
Peter Janssen tot Deursen heeft in pachtinge een acker groot ontrent 3 loop, gelegen neven sijne vaeder acker
jaer voor ende 1 vath rogge dese acker wederom verhuert aen Jan Willem Goesses voor 2 jaeren jaer voor 6
vaten rogh daer van ontfangen 6 vaten rogh.
6 vate rogh
Dirck Jansse van Oirschot heeft gehuijrt ½ sil lants gecomen van Brusten Andriessen en heeft ledigh gelegen en
sal 2 jaer om met teulen om in gebruijck te brengen deser wederom verhuert aen Dirck voors. voor 3 jaer sjaers
II vaten rogh daer met ontfangen om dat int goet ten inde wort begrepen ergo nihil.
Blz. 30
Peter Jan Bernarts heeft in hueringe 1 acker groot ontrent 2 loopen saet jaerlijcx voor 2 gl. 10st. daer ontfangen
op reeckeningh.
3-8-6
Hendrick Geerlingh heeft in hueringhe 1 acker jaerlijcx voor 4 gl. ende 1 st. betaelt kersmis 165. daer van
ontfangen 4 pachten of 4 jaer hueringe beloopen 12 gl. dico.
12-0-0.
Willem Aerts off Willen Metten heeft in huijrenge gehadt 1 acker voor 2 gl. leijt leegh.
Den jongen Jan Neesen heeft in hueringe 1 ecker jaerlijcx voor 2 gl. daer van ontfangen voor tgebruijck 7 gl.
dico.
7-0-0
Jan Aert Janis heeft in hueringe 1 smal streepken groes inde Haeghe jaerlijcx voor 15 st. daer van ontfangen 4
jaer hueringe beloopen de 4 jaer 3 gl. betaelt beloopen t’samen 3 gl.
3-0-0.
Theunis Thunisse den Ketelaer heeft in hueringe 1 hoff groot ontrent 4 roeijen gelegen inde Haghe jaerlijcx voor
1 gl. daer van ontfangen 3 gl. 3 st.
3-3-0.
Jan Everts heeft in hueringhe een halff sill dries t’jaers voor 6 of los ende vreij aengevert halff mert en is betaelt
1655 en moet 1656 betaelen voor 7 gl. 10 st. ende het jaer 1657 6 gl. daer van ontfangen 19 gl. 10 st. voor 3 jaer.
19-10-0
het lant ende groese aent Gasthuijs is verhuert aen Philips Adriaen Clumpers aengevert te halff mert 1656 geloef
daer voor jaer los ende vreij van alle lasten ter somme van 36 gl. en is onder scheijden voor den armen int
Gasthuijs vier roeijen hoeffs den 1 pacht sal vervallen te half mert 1657 de hueringe sal dueren een tijt van 6 jaer
met drijen afftesaen ende ofer meer te geven comt als 3 gl. van 7 sill sal hij moegen corten 1 st. minder sall hij
moeten goet doen daer van ontfangen voor 3 jaeren de somme van 108 gl. salvo mij gecort hier aen gecort van
borgemeester wegens gelijck voor. staet in 3 jaer 5 gl. 15 st.
102-0-0
item ontfangen van Reijnder Wilberts wegens Evert Jansen het gewesene pachter van hoeve op Bergelen 5 gl. op
rekeninge van t selve hij noch schuldich was voor Hemelrijck der st.
5-0-0.
Blz. 31
Item ontfangen door Bernaert Jacobs den 20 november 1658 als laet van Nelken weduwe Jan Pennincx 6 vaten
rogh die de voors. weduwe den armen geven heeft.
6 vaten rog
Item ontfangen van Hendrick Cuijpers wegens het overlaeten van hoeve opde Deuseldonck aen Jan sijnen soone
12 vat.
12 vaten rog
Item ontfangen voor eene goidts penninck int verhueren van Jan Boogaerts acker geconditioneert 10 st. ende
voor de slaegen den selffs acker ontfangen 1 gl. 5 st. dus t’ samen ontfangen 1 gl. 15 st. 1-15-0
Icoop van houdt.
Item de 16 september 1658 vercoopt voor alleman naer voorgaende publicatie ende per missie van heeren
schepen alhier een eschen boom opde Deuseldonck die omgewaeijt was aen mr. Jan van Oeckel voor 2 gl. 5 st.
item alnoch ende selven vercocht een eschen boom aent Gasthuijs omgewaijt alhier voor een halven ducaton dus
van een de boom ontfangen in gelt 3 gl. 16 st. 8 penn.
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3-16-8
Kantl: item ontfangen van Hanr. Jacobs ende van Cathalijn Aert Ceelen het derde deel vanden van losrente van
11 gl.
Item ten selven dito alnoch vercocht een quaet williclkens gestaen achter den Meij voor H. Geest huijs aen Jan
vanden Grootenacker voor.
0-19-0
Item de 23 september 1658 alnoch vercocht met permissie der heeren voors. ende naer voorgaende publicatie
voor alle man gestaen opde Deuseldonck 2 esche boomen soo aen Jan Willems vanden Grootenacker als aen
Adriaen
Luijcas van Gassel voor 6 gl. 9 st. 8 penn.
6-9-8
Kantl: item 11 junij 1659 vercocht aen Jan Handric het tophout van een eijcken boom aent Gasthuijs voor 2 gl.
Volgt vercoop van rog.
Item den 20 mert 1657 vercochte aen Griet Bernerts 3 vaten rog ad 17 st. het vaten beloopen alsoo in gelt 2 gl.
11 st. dico.
2-11-0
Item den 24 april vercocht aen Willem Verbaerschot 3 vaten rogge ad 16 ½ het vaten beloopt in gelt 2 gl. 9 st.
dico.
2-9-0.
Item de 9 julij 1657 vercocht aen Willem voors. 3 vaten rogge ad 17 st. het vat beloopt in gelt 2 gl. 11 st. dico.
2-11-0
Item de 17 augusti 1657 vercocht aen Jenneken Paulus 4 vaten rogge ad 16 ½ st. het vath beloopt in gelt 3 gl. 6
st. dico.
3-6-0
Blz. 32
Den 5 september 1657 vercocht aen Huijbert Willem Elssen 14 vaten rogge tot 15 ½ st. het vaten volgens den
merckt ganck beloopen ende alsoo in gelde 10 gl. 17 st.
10-17-0
Icoop van Garts den anno 1657.
Item den 26 febrij 1657 vercocht aen Joseph Hanr. Josephs de lever garts van hoeve op en Deuseldonck voor den
selven jaeren gevallen des te weten 16 vaten ad 13 ½ st. het vaten beloopt in gelt 40 gl. 10 st.
40-10-0
Item ten selve dito vercocht aen Hendrick Cuijpers de lever garst van dander hoeve op de Deuseldonck voor den
selve jaer gevallen des te weten 16 vaten ten prijse als boven ende alsoo dar voor in gelt ontfangen 40 gl. 10 st.
40-10-0
Boeckweeijt jaer 1657.
Item den 26 febrij 1657 vercocht aen Heijlken op Grootel 9 vaten boeckwijt ad 13 st. beloopt alsoo in gelde die
sij de anno 1656 was schuldich gebleven.
5-17-0

Incoop van rogge den anno 1658.
Item de 5 januarij 1658 vercocht aen Jenneken Pauwels 6 vaten rogge ad 15 st. t’ vat tot volgens de merckt ende
daer voor ontfangen.
4-10-0
Item den 21 dito vercocht aen Willem Verberschot 6 vaten rogge ad 14 ½ st. ende alsoo daer voor in gelt
ontfangen 4 gl. 7 st.
4-7-0
Item de 26 mert 1658 vercocht aen Jenneken Pauwels 12 vaten rogge ad 16 st. t’vaten ende daer alsoo daer voor
in gelt ontfangen 9 gl. 12 st.
9-12-0
Item den 11 meij vercocht aen Willem Verberschot 3 vaten ad 16 ½ st. t’vaten farit 2 gl. 9 st.
2-9-0
Blz. 33
Den 25 junni vercocht aen Huijbert Willem Elssen 65 vaten rogge ad 19 ½ st. het vaten ende daer voor in gelt
ontfangen 63 gl. 7 st. 8 penn.
63-7-8
Item den 4 julij vercocht aen Jenneken Pauwels 4 vat rogge ad 22 st. t’vaten farit 4 gl. 8 st.
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4-8-0
Item den 9 dito vercocht aen Sijmon de timmerman 2 vaten ad 22 st. t’ vaten savit 2 gl. 4 st.
2-4-0
Item den 12 december vercocht aen Goort van Nuenen 2 vaten rogge ad 18 st. t’vaten facit.
1-16-0
Item den 16 dito vercocht aen Willem Verberschot 4 vaten rogge ad 18 st. t’vaten facit. 3-12-0
Incoop van gertst de anno 1658.
Item de 4 jannuarij vercocht aen Joseph Hend. Josephs den levergarst voor selven jaere vervaleen van Joseph
Hanr. Josephs voort gebruijck van deen hoeve opde Deuseldonck des te weten 60 vaten waer van deen helft is
verander tegen ende rogh alsoo maer ontfangen 13 vaten ad 13 st. t’vaten ende alsoo in gelt ontfangen 19 gl.
10 st.
19-10-0
Item den 10 jannuarij 1658 Hendrick Cuijpers sijn levergarst voor de selven jaer gevallen t’ vaten ad 13 ½ st.
facit in gelt 40 gl. 10 st.
40-10-0
Item den 22 januarij 1658 vercocht aen Thunis Denis sijn lever garst van derselve opt Bijstervelt jaerlijcx 20
vaten ad 13 st. het vat ende daer alsoo in gelt ontfangen 13 gl.
13-0-0
Item aen voor gaenden vercocht de 20 vaten gerst de ad 1658 tot 13 st. t’vaten deen 22 september 1658 beloopt
in gelt.
13-0-0
Coop van boeckweijt.
Blz. 34
Item den 9 julij vercocht aen Lambert mr. Aerts 9 vaten boeckweijt ad 16 st. t’vaten.

7-4-0

Item den 13 augusti vercocht aen Jan Willems van Grootenacker ontrent 2 vaten boeckweijt ende daer voor
ontfangen in gelt.
1-8-0
Item den 28 september 1658 vercocht aen Jan Willems voors. 2 vaten boeckweijt ad 16 st. ende daer voor in gelt
ontfangen.
1-16-0
Incoop van boeckweijt.
Item den 27 januarij 1659 vercocht aen Jenneken Pauwels 6 vaten rogge ad 17 ½ st. het vaten ende alsoo in gelt
ontfangen 5 gl. 5 st.
5-5-0
Den 18 mert vercocht aen Jenneke Besten 2 vaten rogge tot 17 ½ st. t’vaten facit 1 gl. 15 st.
1-15-0
Item den 16 april vercocht aen Jan Thonis 6 vaten rogge ad 17 st. t’vaten facit 5 gl. 2 st. 5-2-0
Item den 5 meij vercocht aen Jenneken Pauwels 6 vaten rogge ad 17 ½ st. t’ vaten facit 5 gl. 5 st.
5-5-0
Item den 20 dito vercocht aen Wilbert Jorissen 14 vaten rogge tot 17 ½ st. t’ vaten facit.
12-5-0
Den 5 junij vercocht aen Huijbert Willem Elssen 13 vaten rogge ad 17 ½ st. vaten ende daer voor in gelt
ontfangen 25 gl. 10 st.
25-10-0
Item den 14 dito vercocht aen Jan Aerts van Westerhove 12 vaten rogge ad 17 ½ st. vaten facit 10gl. 10 st.
10-10-0
Item den 28 dito vercocht aen Jan Aerts voors. 24 vaten rogge ad 17 ½ st. het vat.

21-0-0

Item den 26 julij vercocht aen Jan den Hollander tot Baeckel 3 vaten rogge ad 17 ½ st. t’ vaten ende alsoo in gelt
ontfangen 2 gl. 12 st. 8 penn.
2-12-8
Blz. 35
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Item vercocht aen Peter Ceelen 4 vaten rogge tot 17 st. t’ vat facit 3 gl. 8 st.

3-8-0

Icoop van gerst.
Item de 4 januarrij 1659 vercocht aen Andries Everts de levergarst van beijden hoeve beloopen ende 120 vaten
garst siaers ad 15 st. vaten facit.
90-0-0
Item vercocht den 28 febrij aen een buijten man deleverrantie garts van het Bijstervelt van Hendrick Geraerts is
weten 20 vaten ad 13 st. vaten om dat de selve seer rouw ende slecht gewasschen was ende alsoo in gelt
ontfangen.
13-0-0
Coop van boeckweijt.
Den 5 april 1659 aen Theunis Dircx vercocht 6 vat boeckweijt daer voor gelt ontfangen in gelt.
5-7-0
Item den 20 meij 1659 vercocht aen Lammert mr. Aerts 4 ½ vaten boeckweijt ad 18 st. t’ vaten ende also in gelt
ontfangen.
4-1-0.
Icoop van meubelen ende huijsraet van overleden ende voor een van Enneken Ceelen
Item den 16 febrij 1657 hebben de H. Geest meesters deser stadt beneffens de H. Geest mr. van Baeckel
tsamender handt vercocht de huijsraet bevonden serffhuijse van Jenneken voors. ende is bevonden in bedraghen
ter somme van 25 gl. 9 st.
Item vercoopt de 3 mert 1657 een quaeet cisstien aen Jenneken lesten voor 1 gl. 5 st. gecomen van Perijn Becx
1-5-0
Kantl: hier tegens te costen 5 gl. aen lier item 11 st. aen coster item 15 st. van verschoten gelt boden loon 8 st.
dooets cisten 3 gl. 3 st. aen medicamenten 3 gl. 8 st. aen lacken tot een lijf rock 2 gl. 9 st. 8 penn. aen linde
lacken garen lint ende maeckloon 14 st. beloopt 16 gl. 6 st. 8 penn.
Blz. 36
Item aent gelach 2 gl. 17 st. om dat de H. Geest mr. van Baeckel moest vernacht beloopt voor de helft 1-13-4
Item voor 1 halff jaer camer hueren 2 gl. 19 st.
Item den 15 jannarij 1658 vercocht aen Maijken Jan Cuijper Jennekens van Gendt quaet perssien, de schortien
ende een versleten swert lijffken met nog eenige rommel mercckt t’samen voor 6 gl.
6-0-0
Item den 6 december 1658 vercocht aen Hanrick Jan Sijmons een quaede kist met een quaet versleten wambas
van Dries Geven t’samen voor 2 gl.
2-0-0
Item stelt den rendant alhier alnoch voor ontfanck 8 vaten rogh bij hem genoten uijtten ontfanck van sijnen
seccesseur Goert Michielse van Meervoort den 2 febrij 1660 ende gespijnt daer aen volgens dus 8 vaten rog
gelijck haer naer int uitgeven van spijnnen wort gestelt.
Duijtgeven vanden rogge te weten de sondaeghsch …roi…en beginnende vanden 28 jannuarij 1657 ende
eijndende den 8 febrij 1660 incluijs gelijck hier naer is volgenen.
Jannuarij 1657
Den 28 dito gespijnt
Februarius
Den 4 dito
Den 11 dito
Den 18 dito
Den 25 dit

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Martuis
Den 4 dito
Den 11 dito
Den 18 dito
Den 25 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Aprilis
Den 2 dito

10 vaten
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Den 8 dito
Den 15 dito
Den 22 dito
Den 29 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Blz. 37
Manus
Den 6 dito
Den 13 dito
Den 21 dito
Den 27 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Junius
Den 3 dito
Den 10 dito
Den 17 dito
Den 29 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Julius
Den 1 dito
Den 8 dito
Den 15 dito
Den 22 dito
Den 29 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Augaus
Den 5 dito
Den 12 dito
Den 19 dito
Den 26 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

September
Den 2 dito
Den 9 dito
Den 16 dito
Den 23 dito
Den 30 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

October
Den 7 dito
Den 14 dito
Den 21 dito
Den 28 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Nouvember
Den 4 dito
Den 11 dito
Den 18 dito
Den 25 dito

9 vaten
9 vaten
9 vaten
9 vaten

december
Blz. 38
Den 2 dito
Den 9 dito
Den 16 dito
Den 23 dito
Den 30 dito

9 vaten
9 vaten
9 vaten
9 vaten
9 vaten

Anno 1658 januarius
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Den 6 dito
Den 13 dito
Den 20 dito
Den 27 dito

9 vaten
9 vaten
10 vaten
10 vaten

Februarius
Den 3 dito
Den 10 dito
Den 17 dito
Den 24 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Martius
Den 3 dito
Den 10 dito
Den 17 dito
Den 24 dito
Den 31 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Aprilis
Den 7 dito
Den 14 dito
Den 22 dito
Den 28 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Manus
Den 5 dito
Den 12 dito
Den 19 dito
Den 26 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Junius
Den 2 dito
Den 10 dito
Den 16 dito
Den 23 dito
Den 30 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Blz. 39
Julius
Den 7 dito
Den 14 dito
Den 21 dito
Den 28 dito

10 vaten
10 vaten
11 vaten
11 vaten

Augustus
Den 4 dito
Den 11 dito
Den 18 dito
Den 25 dito

11 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

September
Den 1 dito
Den 8 dito
Den 15 dito
Den 22 dito
Den 29 dito

11 vaten
10 vaten
10 vaten
11 vaten
11 vaten

October
Den 6 dito
Den 13 dito

11 vaten
11 vaten
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Den 20 dito
Den 27 dito

11 vaten
11 vaten

Nouvember
Den 3 dito
Den 10 dito
Den 17 dito
Den 24 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

December
Den 1 dito
Den 8 dito
Den 15 dito
Den 22 dito
Den 29 dito

10 vaten
9 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

1659 januarius
Den 5 dito
Den 12 dito
Den 19 dito
Den 26 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Februarius
Blz. 40
Den 2 dito
Den 9 dito
Den 16 dito
Den 23 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Martius
Den 2 dito
Den 9 dito
Den 16 dito
Den 23 dito
Den 30 dito

10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Aprilis
Den 6 dito
Den 14 dito
Den 20 dito
Den 27 dito

10 vaten
10 vaten
11 vaten
11 vaten

Manus
Den 4 dito
Den 11 dito
Den 18 dito
Den 25 dito

11 vaten
10 vaten
10 vaten
10 vaten

Junius
Den 2 dito
Den 8 dito
Den 15 dito
Den 22 dito
Den 29 dito

11 vaten
10 vaten
10 vaten
11 vaten
11 vaten

Julius
Den 6 dito
Den 13 dito
Den 20 dito

11 vaten
10 vaten
11 vaten
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Den 27 dito

11 vaten

Augustus
Den 3 dito
Den 10 dito
Den 17 dito
Den 24 dito
Den 31 dito

11 vaten
10 vaten
11 vaten
11 vaten
11 vaten

September
Den 7 dito
Den 14 dito
Den 21 dito
Den 28 dito

11 vaten
10 vaten
11 vaten
11 vaten

Blz. 41
October
Den 5 dito
Den 12 dito
Den 19 dito
Den 26 dito

11 vaten
10 vaten
11 vaten
11 vaten

November
Den 2 dito
Den 9 dito
Den 16 dito
Den 23 dito
Den 30 dito

8 vaten
11 vaten
6 vaten
6 vaten
9 vaten

December
Den 7 dito
Den 14 dito
Den 21 dito
Den 28 dito

9 vaten
9 vaten
9 vaten
9 vaten

1660 januarius
Den 4 dito
Den 11 dito
Den 18 dito
Den 25 dito

9 vaten
9 vaten
9 vaten
9 vaten

Februarius
Den 1 dito
Den 8 dito

9 vaten
9 vaten

Blz. 42
Daeggelijcx uijtgeven.
Den 26 januarij 1657 gegeven aen Theun Martens om haer armoden 6 st. dico

0-6-0

Item de ten selve dito gegeven aen Griet Jan Marceliss 6 st.

0-6-0

Item den 3 febrij 1657 aen Grieten voors. gegeven

0-6-0

Item ten selve dito gegeven aen Fij Moonen

0-6-0

Item den 5 dito gegeven door aenschrijver van Corn. Leners H. Geest mr. tot Tongelre aen Lijn Janssen om dat
hare man van water sieck lach 12 st.
012-0.
Item den 6 dito gegeven aen Anneken Ceelen cranck te bedde leggen 12 st. dico.
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0-12-0

Item den 9 dito betaelt totten Oldenzee voor een paer gruen gebreijde cousskens voor het dochterken van mr.
Philips 15 st. 8 penn.
0-15-8
Ende alnogh voorde selve betaelt voor duijnen schoenen en blocken t’samen 14 st.

0-14-0

Item den voors. gegeven aen huijs vrouwe Willem Purters om dat haere man cranck te bedde liggende was.
0-16-0
Item den 12 dito gegeven door ordre vanden heere predicant aen Lijsbeth Gerits tot teergelt.
0-8-0.
Kantl: item den 12 dito aen Jenneken Aelberts om dat haere man lange tijt corthe gehaet hadde alnogh hadde.
Item den 26 dito betaelt aen Jan Spaenjaerts tot Doirnen als wanner men het cooren haelen uijt goet der Eijnde 1
gl. 19 st.
1-19-0
Ende tsavonts t huijs coomende tot onse huijse verteert naer oude gewoonte 4 gl. 17 st.
4-17-0.
Blz. 43
item 3 mert 1657 gegeven aen Theun Martens om haer armoeden 6 st..

0-6-0.

item 9 dito gegeven aende huijsvrouw van Jan Marcelis 6 st. om olij te coopen.

0-6-0.

item 12 dito betaelt aen Arijen Sijmerts tot Schijndel voor 28 soo popolieren als willigen pooten om op Bergelen
te setten.
2-2-0.
item 13 dito betaelt voor een paer coussen voor Eerken Lange Jans.

0-19-0.

Item op dato voors. alnoch voor den selve gecocht van Jan van Graeff een paer schoenent.
1-04-0
Item op dato voors. alnogh gecocht voor Griet mr. Philipsen van Sijmon Martens van Boxtel voor een paer
schoenen 15 st.
0-15-0
Item alnoch op dato voors. voorde selve gecocht van Lijsbeth van Gassel … soff een lijffken metten garen
tsamen betaelt.
1-18-0.
Item den 17 dito betaelt aen salff voor Pireijn op Bergelen 6 st.

0-6-0

Item den 24 dito gegeven aen Lijn Frans Purters om haeren noodt om hoefkens te coopen soo sij seijde.
0-6-0
Kantl: Item den 22 dito betaelt aen Hanrisken Adriaens voor lind laecken tot een hempt voor Griet mr. Philipsse
ende maecken ende garen te saemen 1 gl. 2 st.
1-2-0
Item den 26 dito betaelt aen coorden die daert e cort quaemen opden rock van Lijs Gijsberts 1 st. 8 penn.
0-1-0
Item den 27 dito gegeven door ordre vanden heere predicant aen een schamel vrouw Aeken die geheelijcken
verbrant was soo sij seijde 18 st.
0-18-0.
Item den 8 aprill betaelt aen schoen voor Jan Troeffelmans soen 1 gl. 8 st.

1-8-0.

Item den 14 gegeven aen Lijs Thuen Willems om booter te coopen 6 st.

0-6-0.

Item den 24 dito betaelt voor eene groenen lijnden voorschoet voor Erken Lange Jans. 0-9-0.
Item den 27 meij gegeven aen Luijtgen Aert Hantschoenmaker tot teergelt om dat haer dochter naer Hollant
ginck woonen.
0-12-0
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Item den 7 meij voors. gegeven door ordre vanden heere predicant aen een schamele man, ende kijnderen
comende uijt Ierlant of Schotlant soo sij seijden 10 st.
0-10-0
Blz. 44
Item den 16 gegeven aen Jan Andriessen die seer in sijnen aerm gequetswas 6 st.

0-6-0

Item gegeven op dato voors. Griett Jan Marceliss

0-6-0

Item de 17 dito gegeven aen dochterken van Peter Hanrick Stercken int Gasthuijs om de sieckte van sijn vaeder
16 st.
0-16-0
Item den 19 dito betaelt voor 2 swertte mutsen soo voor Hercken als mr. Philipsen dochter t’samen 14 st.
0-14-0
Item den 19 dito betaelt voor maeckloon ende garen van 2 hemden voor Perijnen op Bergelen aen Jenneken
Cornelis.
0-6-0
Item op dato voors. betaelt voor een ijskerken op hoot lijndt ende snoer voor Hercken Lange Jans t’samen 2 st.
12 penn.
0-2-12
Item op dato voors. gegeven aen Theun Martens.

0-9-0

Item den 23 dito betaelt voor 1 muts voor Perijnen op Bergelen.

0-5-0

Item betaelt op dato voors. aen Jenneken Wouters van Wel voor een par gebreijen coussen voor Lijn Gijsberts.
1-4-0
Item voor deselve op dato voors. alnoch betaelt van schoen te lappen.

0-4-8

Item den 24 dito gegeven tot teergelt aen Lijs dochtere Mechelt Gerit Delis die seer haren noodt claegen.
1-5-0
Item den 31 dito gegeven door ordonantie van mijn heere schepenen van Helmondt van dato den 30 30 meij
voors. aen Jan Andriessen van Heck.
5-0-0
Item den leste meij gegeven tot teergelt aen Jan Aelberts die naer Hollant gonck wevende ende den H. Geest
geheelijcken ontsloech.
2-10-0
Item den 2 junij 1657 betaelt aen Willem Purters.

0-8-0

Item den 2 junij betaelt aen aen Crijn Bosmans voor 1047 steenen per uijsten ende tsamen 6 gl. 18 st.
Item op dato voors. gegeven aen Hijcken Mooren.

0-3-0

Item den 4 dito betaelt aen Jenneken Cornelisse van maeckloon van 6 hempen soo Hercke mr. Philipsen dochter
als op Bergelen ende voor garen ende lintt’samen.
0-18-0
Blz. 45
Item den 18 junij 1657 gegeven door ordre van heer predicant aen Lijsbet Hendricx woonende tot Maestricht
hebben een bileth van predicanten aldaer tot aelmoesse.
0-12-0
Item den 23 dito betaelt aen Gerart Camerlinghs van ijser werck mette roeijen dienen totten back hoven op
Bergelen die seer swaer ende dick waren tsamen..
1-4-8
Item op dato voors. voor 8 oirtiens nageltsbetaelt 2 st. om te gebruijcken aende hoeve op Bergelen.
0-2-0.
Item noch voor 1 st. aen garen voor Lijn Gijsberts op Bergelen om daer mede terepareren.
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0-1-0
Item den 4 julij gegeven aen een passant comende van Gend ende wilde reijsen naer Ceulen soo heij seijde tot
teergelt.
0-6-0
Item 24 julij betaelt aen Lenert Hermens voor 7 potten biers die Peter Hendrick Stercken in sijn sieckte hadde
doen haelen.
0-14-0
Item den 5 augusti betaelt aen Michiel Claessen Nispelen voor een paer schoen voor Teeeuwen Aelberts woonen
opde Deuseldonck.
1-6-0.
Item den 7 dito gegeven aen mr. Frans Adriaens borger alhier woonen tot St. Huijberts Lill die vanden Lotringen
tenemael affgebrant is tot een aelemoesse.
2-10-0
Item den 8 dito betaelt aen schoen te vermaecken aen Coenraeden voor Mr. Philps dochter 3 st. 8 penn.
0-3-8.
Item den 11 dito betaelt aen Daniel den Saleder suijckerbacker voor 1 half pont suijcker voor Jenneken van
Gendt van een swaeraccident sieck is
0-4-8
Item alnogh voor de selve betaelt aen eijer 3 st. 10 penn. een st. aen bier enden 1 st. aen witte broot dus t’samen.
0-5-10
Item betaelt tot Hanrisken Adriaens voor gaaren tot een lijnen broeck voor Teeuwen Aelberts opde Deuseldonck
den 22 augusti voors.
0-1-0
Ende lijnen laecken van broeck aen selve betaelt 9 st. dus tsamen.

0-10-0

Blz. 46
Item den 24 dito betaelt aen Grieten Jan Marceliss.

0-6-0

Item den 25 dito betaelt voor een halff mauwer, eijer voor Jenneken van Gendt cranck sijnde 3 st. 8 penn. dico.
0-3-8
Item op dato voors. gegeven aen Theun Martens.

0-4-0

Item op dato voors. betaelt voor eene nieuwe cortte passie voor Grieten mr. Philipsse.

0-2-0

Item den lesten augusti betaelt of vergeijt aen Swager Craenenbroeck voor het vernieuwen vanden brieven van
executoris.
3-10-0
Item den lesten voors. gegeven aen Pereijn Jan Vaijers om dat haer dochter sieck thuijs was gecomen uijt haeren
dienst.
0-12-0.
Item den lesten voors. gegeven door ordre vanden heere predicant alhier aen een armen bedorffve vrouwe van
Camerijck tot een aelmoesse ende over wegen is comen.
0-6-0
Item betaelt 8 september voor ½ mauwer eijer voor van Gent.

0-3-8

Item den 8 september gegeven aen Lijs Theun Willems cranck sijnde 6 st.

0-6-0

Item gegeven aen Wilms Purters om sijn siecte.

0-10-0

Item den 12 dito gegeven door toeseindens vanden rector Reddingius aen eenen seer oude persoon die gene naer
den Bosch souden reijsen tot teergelt 6 st.
0-6-0.
Item den 20 dito gegeven aen Jenneken van Gendt om seep te coopen.

0-6-0

Item den 25 dito gegeven aen Hanrisken Bastiaens om haer groote armoede.

0-6-0
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Item den 27 dito betaelt aen Goort Stroppen opt Houdt voor het vermaecken vanden reep op de H. Geest poort.
0-16-0
Item den 29 dito betaelt aen garen haecken ende ooghen tot een lijfken caussen ende 2 paer socken soo voor
Catelijn als Pireijn op Bergelen costende tsamen 4 st.
0-4-8
Item den 4 october betaelt aen Hanrisken Adriaens voor een groenen lijnder voorschoet voor Grieten mr. Philip.
0-8-0
Item den 8 dito gegeven aen Lijs Neel van Thoon tot Baeckel die seer claegen

0-4-0

Item de 9 dito Jan Swagers een halven dagh poten geseth opde straete voor het Gasthuijs door legeeren vanden
heer rent mr. Johan Pieterson op sijn cost wort geselt ter descretie den heere auditeur deser rekening.
Blz. 47
Item den 11dito betaelt aen Peter vander Heijden voor het repareren van Grieten mr. Philipsse schoenen 4 st..
0-4-0
Item den 13 dito gegeven aen Willem Purters seer aeroedich ende cranck wesende 6 st. 0-6-0
Den 13 dito betaelt aen Maijcken Janssen om dat Jenneken van Gent bij haer gewoont hadde van 1 meij 1657
totten 19 september.
3-16-8
Item den 15 dito voors. gegeven aen Lijn Theun Willems cranck sijnde.

0-6-0

Item den 16 dito aengestelt bij kennisse van heer predicant aen mr. Michiel Deckers het accident van Jenneken
van Gendt voor ieder comparitie ende visitatie 2 gl. 10 st. beloopt ende alsdoen ten huijse vanden secretr. Roeffs
verteert.
2-5-0
Ende de subsantie of medicanten der plaetsen als ander sints van tot lasten vanden H. Geest
Item den 18 dito betaelt aen wijn te weten een halven pot 5 st. aen drie vierendeel ponts suijcker ad 9 st. penn.
tpont beloopt t’samen in gelt.
0-12-2
Item den 27 dito betaelt voor Jenneken van Gent aen een half pont suijcker 4 st. 8 penn. ende totte sadeler.
0-4-8
Item op dato voors. betaelt voor een paer blocken of clompen voor Catelijn Gijsberts.
0-3-8
Item den lesten dito aen wijn betaelt voor Jenneken van Gent ter versoecken van Maeijcken int Gasthuijs 5 st.
0-5-0
Item den 3 november gegeven aen Jan Joosten woonende tot Tongeren cranck sijnde om hem te laeten cureren
12 st.
0-12-0
Item op dato voors. gegeven aen Lijs Theun Willems sieckelijck sijnde.

0-6-0

Item op dato gegeven aen 2 armen knechtersken.

0-6-0.

Blz. 48
Item op dato voors. suijcker betaelt voor Enneken van Gent 4 st. 8 penn.

0-4-8

Item 5 dito door gegeven door ordre vanden predicant aen Griet Neel Aerts.

0-6-0

Item 5 dito door ordre vanden heere predicant alhier gegeven aen student genaempt Henricus Freijdensteen soo
hij seijden tot sijne studie.
0-10-0
Item den 9 dito alnogh voor een halff pont suijcker betaelt tot den Sedeler Jenneken van Gent 4 st. 8 penn.
0-4-8
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Item op dato voors. gegeven aen Catelijn Vogels woonende tot Gemert om haer soon van ongesontheijt te laeten
cureren soo sij seijede 10 st.
0-10-0
Item den 10 dito gegeven aen Lijs Theun Willems om haer sieckte wille.

0-6-0

Item den 16 dito betaelt tot den aen Sadeler voors. voor een halff pont suijcker voor Jenneke van Gendt 4 st.
.
0-4-0
Item den 18 dito gegeven aen Theun Martens om haer aermoede.

0-4-0

Item den 20 dito gegeven aen Margriet Jan Marcelissen om haer armoede.

0-6-0.

Item den 24 dito betaelt tot Sadeler betaelt voor een halff pont suijcker voor Jenneken van Gent 4 st. 8 penn.
0-4-8
Item den 1 julij 1657 betaelt voor een linnde voor schoet voor Lijn Gijsberts ende voor garen, lint gemaect
tsaemen.
0-15-0
Item den 1 december betaelt voor een paer blocken voor Pireijns op Bergelen 2 st.

0-2-0

Item den 2 dito betaelt tot den Sadeler betaelt voor een halff pont suijcker voor Jenneken van Gent.
0-4-8
Item den 5 dito Jan Swagers een geheelen dach gearbeijt op sijne cost om dat graeff cant was affgesoncke ende
die weder met hout ende russech vast te maecken en te hoogen ende oock de poten verset voor Gasthuijs wort
gestelt ter difcretie derauditeuren voors.
Item op dato voors. betaelt aen Willem van Helden over 3 karren sants om daer mede de voetpat ende het
dijcxken vast te aende straete vant Gasthuijs.
0-7-8
Item den 6 dito betaelt voor een karre clot voor Jan Marcelisse huijsvrouwe.

0-18-0

Blz. 49
Item den 10 dito gegeven aende huijsvrouwe van Goort Michielse om aen Willem Janssen ketel te senden 8 gl.
bij ordonnantie van schepenen dico 8 gl.
8-0-0
Item den 12 dito tot den Sadelar betaelt voor een een halff pont suijcker voor Jenneken van Gent 4 st. 8 penn.
0-4-8
Item den 15 dito betaelt tot den hoesmaecker voor paer peijen coussen voor Teeuwe Aelberts woonende opde
Deuseldonck.
0-15-0
Item den 22 dito betaelt voor een paer blocken voor Griet mr. Philipssen 2 st. 8 penn.

0-2-8

Item den 27 dito betaelt aen Mr. Jan Ketz voor meesterloon soo van Hanssen been als van Mechtelt Gerit Delis
been die seer ontstelt waeren ende oock langen tijt daer over gemeesters blijckende bij quatantie
12-0-0
Item den 27 voors. gegeven aen een student van Ceulen jammerlijck biddende om een aelmoessen om sijn studie
te volbrenghen.
0-6-0
Item den 28 dito gegeven aen Corn. van Nunen om dat hij met winter de cost niet ende cost winnen.
0-6-0
Item den 28 dito voors. gegeven aen 2 schaemel vrouwe comende uijt Vlaenderen bidden om een aelmoesse.
0-5-0
Item gegeven op dato voors. aen Mechtelt Gerit Delis die seer claegde over den couden winter.
0-6-0
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Item gegeven den 29 dito gegeven aen Jan Marcelis uijt reden van haer armoede.

0-8-0

Item gegeven aen Theun Martens om haer armoede met winter.

0-6-0

Item gegeven aen Maijken Jonassen inden winter.

0-6-0

Item den 30 dito gegeven aen Isken inden winter.

0-6-0

Item den 30 dito voors. gegeven aen Jan Sijmons.

0-10-0

Item gegeven aen Hijcken Iken Pauwels Mooren.

0-4-0

Item den 4 jannuarij 1658 betaelt aen Maijken huijsvr. Jan de Cuijper om voor Jenneken van Gent suijcker ende
wijn te coopen t’samen
0-5-0
Item den 5 dito gegeven aende dochter van Maij Cuijpers om wijn te coopen voor Jenneken voors. 2 st. 8 penn.
0-2-8
Item de 8 dito aen wijn gegeven voordeselve aen Maijken Cuijpers 5 st.

0-5-0

Blz. 50
Item den 11 dito gegeven aende huijsvr. Mr. Jan Pauwels Custer voor sijn gerechtenheijt van Jenneken van
Gendt 11 st.
0-11-0
Item den 12 dito gegeven aen Theun Martens om haren noodt wille.

0-6-0

Item den 13 dito gegeven aen Jan Marcelisse huijsvrouwe in haren nooet.

0-6-0

Item den 17 dito aen Willem Purters huijsvrouwe gegeven.

0-6-0

Item aen Neel Aerts Moij Griet door ordre van heere predicant.

0-6-0

Item den 20 dito betaelt aen Swagers Boesdonck voor het cureren ende genesen van Metgien Gerit Delis been
daer het vuer in quam ende lange tijt daer over hadde gemeester bij accoort ende bij wesen van Jan Wilmus
van den Grootenacker 10 gl. per quitantie.
10-0-0
Item den 20 dito voors. aen Thonis Mollen.

0-4-0

Item den 22 dito met Swager Boesdonck geaccordeert in presentie vanden heere predicant ende schepenen over
sijne geleverde medicamenten aen Jenneken van Gendt wegens het accident voor 22 gl. 22-10-12
Ende de voornoemde 22 gl. 10 st. betaelt per quitantie.
Item den 1 febrij 1658 gegeven aen Jenneke Hans Hendricx over mits sieckte.

0-6-0

Item den 1 februarij 1658 gegeven aen huijsvr. Jan Marcelisse om haer groote armoede ende om de sieckte van
haer meijsken soo sij seijde 6 st.
0-6-0
Item den 2 dito gegeven aen Joost Peters woonende tot Tongeren soo om sijn siekte als om den langduerige
winter.
0-19-0
Item den 7 dito betaelt tot den hoesemaecker voor een paer peijen socken voor Griet mr. Philissen.
0-4-14
Item ten selve dito aen Willem van Helen huijsvr. Gegeven om haer groot aermoede.

0-8-0

Item den 8 dito gegeven aen Hanrisken Bastiaens soo om haer groote aermoede als sieckte van haer dochter soo
sij seijden.
0-10-0
Item den 13 dito gegeven aen Theun Martens om clot te coopen 5 st.
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0-5-0

Item den 18 dito gegeven aenden huijsvr. Corn. van Nunen die met 4 kinderen geheel sieck lag.
0-6-4
Blz. 51
Item den 25 dito gegeven aen Willem van Nunen om sijn aermoede.
Item den 1 mert gegeven aen Jan Marcelisse vrouw sieckelijck sijnde.

0-6-0
0-6-0

Item 5 dito gegeven voor ordre bij wesen vanden heere predicant en Jan Wilems vanden Grootenacker aen Feij
Braevens geheel sieck sijnde.
0-18-0
Item den 8 dito gegeven aen Theun Martens om haer aermoede 4 st.

0-4-0

Item den 15 dito gegeven aende huijsvrouwe Jan Marcelissens om haer aermoede.

0-6-0

Item den 15 voors. betaelt aen Jenneken Jan Marcelis van Asten van bier dat Jenneken van Gendt in haer sieckte
voor het bestellen in het Gasthuijs in verscheijden reijsen aldaer gehaelt heeft 17 st.
0-17-0
Item den 16 dito betaelt voor een paer blocken voor Pereijn op Bergelen 2 st.

0-2-0

Item den 23 dito betaelt voor een karre klots door ordre vanden heere predicant off well de joffrouwe voor Feij
Braevens.
0-13-0
Item den 25 dito gegeven aen Dielis Jan Dielissen woonen opt Hoocheijnd die geheel verweert ende deen seijde
heel beruert is ende cranck te bedde liggende dat ten versuecke van sijn gebueren.
0-18-0
Item den 26 dito gegeven aen Jan Marcelissens soen om dat sijn moeder kranckwas 6 st.
0-6-0
Item den lesten dito gegeven aen Willem van Nunen woonen opt Hoocheijnde om sijn aermoede ende noot tot
een aelmoesse.
0-6-0
Item den 5 april gegeven aen Eijcken Moonen om haer aermoede.

0-6-0

Item den 6 dito Jan Swagers 2 palen gemaeckt en oock helpen palen tussen erfenisse des H. Geest alhier ende
Jan van den Boomen opt Hoocheijndein verpresentie van de H. Geest ende voors. vanden Boom ende
huijsvrouwe Joost Jan Thielen als gebruijcker wort sijne arbeijt gestelt ter discretie der heeren auditeurs deser
rekeninge.
Blz. 52
Item den 6 voors. gegeven aen een buijten man met name Jan Gelderman woonende ontrent Erkelens die vanden
Fransche affebrant is ende sijne soon gevangen soo hij seijden tot een aelmoessen ende teergelt.
0-4-0
Item den 8 dito door Marte aen Feij Bravens gesonden ofte gegeven om haer sieckte.

0-6-0

Item den 9 dito voor deselve gecocht een kerre clots daer voor betaelt 19 st.

0-19-0

Item den 16 dito gegeven aen een student van Ceulen soo hij seijde tot sijne studie.

0-4-0

Item den 17 dito door ons Marte gesonden om haere sieckte wille.

0-6-0

Item den 19 dito gegeven aen Jan Marcelissen huijsvr. die haeren noodt uijtterlijcken seer claegden tot een
aelmoessen.
0-6-4
Item den 20 dito gegeven aen Willem van Nuenen van sijn aermoede tot een aelmoessen.
0-6-0
Item den 22 dito gegeven aen de huijsvr. Willem van Gelden om haeren groote noodt.

87

0-6-0

Item den 25 dito door ons Marten aen Feij Bravens gesonden door ordre vanden heere predicant om haer sieckte
wille.
0-6-0
Item den 26 dito betaelt door ordes ende aenschrijvens vande voors. heere predicant aen Anneken Wittebrouwers
voor een kinneken with bier dat Feij Bravende in haer sieckte gehaet heeft.
1-3-0
Item den 26 dito voors. ontboden bij den heere predicant om met Jan Wilms van Grooten acker te comen in
huijse vanden secr. alhier dan ons bekent gemaeckt heeft seecker request regte mette apostille in s Gravenhaegen
gepresenteert wegens de een predicant H. Geest tot Baeckel noopende onderhout vanden blijnden Ceel van ons
daer tegen te prepareren ende was gestelt in handen van heere gedeputeerde die over het verpachten vanden
thiende als commessarissen souden comen tot dijer fine oncosten gedaen.
0-10-0
Item den 27 dito Hendrick Franssen president tot Lieshout alhier gecomen met den welcken wij ons hadden
beraeden over het mud rogh van Thruijcken Verspaget tot Lieshout die ons daer toe veel goets hadde belooft
oncosten in het Witte pert 10 st.
0-10-0
Blz. 53
Item den 30 dito gegeven aen een passant van Luijck die aldaer van grooten over vloet des waters desen winter
beschadicht was soo hij seijde 4 st.
0-4-0
Item den 1 meij gegeven aen Feij Braevens om haer aermoede ende noodt wille.

0-6-0

Item de 3 dito gegeven aen huijsvr. van Jan Marcelisse om haere noot.

0-6-0

Item den 3 dito voors. gegeven aen Willem van Nuenen om sijn aermoede ende tot een aemoessen.
0-6-0
Item den 6 dito gegeven aen Feij voors. om haer aermoeden.

0-6-0

Item den 10 dito gegeven aen Theun Martens om haer aermoeden.

0-4-0

Item den 11 dito met Maij Otten gesonden aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 16 dito gegeven aen een schamel vrouwe van achtendonck die vande condeetschen bedorven was soo
sij seijden.
0-4-0
item den 18 dito gegeven aen huijsvr. van Thoen Potten om dat haeren met den kinderen den geheelen winter
sieck gewest was ende noch niet gegeven tot een aelmoessen.
1-12-0
item den 18 dito voors. gegeven aen Feij Bravens uijt orsaeck voors.

0-6-0

item den 18 voors. gegeven aen Thonis Mollen om sijn aermoede.

0-4-0

item den 22 dito gegeven aen Hercken dochter lange Jans om te gaen naer Hollant om den cost te winnen tot
teergelt 2 gl. 10 st.
2-10-0
item den 25 dito aen Feij Bravens gegeven.

0-6-0

item den 26 dito gegen aen huijsvr. van Henrick Lijmpen om sijn groote cranckheijt wille.
0-6-0
Item den 28 dito gegeven aen Willem van Nunen om sijn aermoede ende noodt.

0-6-0

Blz. 54
Item den 29 dito gegeven aen huijsvr. van Willem Purters in haeren noodt.

0-8-0

Item den 1 junij gecocht voor Jenneken Aelbers in het kinderbed sijnde een kerre clots costende deselven.
0-18-0
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Item aen haer in gelt gegeven op dat voors.

0-14-0

Item voors. gegeven aen Jenneken Hans Hendricx in haer sieckte.

0-6-0

Item de 1 voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item de 5 dito geven aen Then Martens die 3 siecke kinderen hadde.

0-5-0

Item den 7 dito Jan Swaegers gesonden naer Baeckel bij Anthonis Dircx affgaende laet eijnde den voors.
Anthonis geen mist meer en souden hebben te verbrengen van des H. Geest grondt voor sijn verlet gaen staen
ende weder keeren stelle het selve ter discretie der heeren auditeuren deser rekeningen.
Item den 7 dito gegeven aen een schamet vrouw die haeren soon van Turken gevangen was om te lossen.
0-6-0
Item den 7 dito voors. betaelt voor een paer nieuwe gebreijde coussen tot Jenneken Wouters van Wel voor Griet
mr. Philipsen.
0-15-0
Item den 8 dito uijt oirsacken gegeven aen Feij Braevens 6 st.

0-6-0

Item den 13 dito betaelt tot Oldenseel voor een paer gebreijde coussen voor Catelijn Gijsberts ende noch voor 3
st. garen tsamen.
1-7-0
Item den 15 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item 16 dito gegeven aen een schamel knechtien dat sijn ambacht geerne leeren souden waer van ouders
gestorven waren.
0-4-0
Item den 17 dito gegeven aen Corn. van Nunen om dat sijn huijsvr. vuer de 4 daeghen cranck te bedde geleegen
hadde.
0-6-4
Item den 18 dito gegeven aen Perijn Jan Vaijers om haer groote claegh ende aermoede.
0-6-4
Item den 22 dito gegeven aen Feij Bravens uijt orsaecken voors.

0-6-0

Blz. 55
Item den 26 dito gegeven aen Willem van Nunen om sij aermoede een aelmoessen.
0-6-0
Item den 26 dito voors. betaelt aen den vorster van Baeckel voor een insinatie te doen aen Anthonis Dircx
affgegaen pachter van dat hij gheen mist meer souden hebben te verbrenghen.
0-2-0
Item den 29 dito aen Feij Bravens gegeven.

0-6-0

Item de 3 julij gegeven aen Peter Hanrick Stouwen kint om sijn aermoede.

0-10-0

Item den 6 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 12 dito gegeven aen Hanrisken Basiaens om haer groote aermoede.

0-13-0

Item de 13 dito gegeven aen Jan Marcelissen huijsvr. om haer aermoede ende noodt.
0-6-0
Item den 13 dito voors. gegeven aen Feij Bravens uijt redenen voors.

0-6-0

Item den 22 dito gegeven aen Wilm van Nunen om sijn aermoede.

0-6-0

Item den 23 dito gegeven aen Theun Martens om haer aermoede ende oock om meel te coopen. 4 st.
0-4-0
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Item 27 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 1 augusti 1658 gegeven aen Peter Stouwen kint soo om sijn vaeders als moeders sieckte tot een
aelmoessen.
0-6-0
Item de 3 dito gegeven aen Feij Bravens om oirsacken voor. 6 st.

0-6-0

Blz. 56
Item den 7 dito gegeven aen een passant met name Hendrick Hendricx van Diephout nu woonachtich tot
Nieuwhoven die sijn huijsvr. over de 3 jaeren is siecke geweest ende badt om een aelmoessen
0-4-0
Item den 10 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item de 14 dito betaelt aen Marten van Hoeck voor insinueren ennder schepenen ordonantie aen Peter van Bergh
gewesen H. Geest mr. alhier met adiunct vanden vorster van Gemert ten eijnde hij vanden Bergh aen H. Geest
mr. alhier soude overleven alle ende een iegelijcken documente raeckende den H. Geest alhier.
0-14-0
Item de 17 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 19 dito gegeven aen Willem van Nunen bidden om een aelmoessen.

0-6-0

Item den 23 gegeven door order ende recommandatie vanden heere predicant aen Peter Handrick Stouwen om
sijn groote aermoeden.
0-16-0
Item den 24 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 28 augt. 1658 voor Lijn Gijsbert ende Griet betaelt aen Michiel van Nispelen voor 2 paer schoen.
2-0-0
Dochter van Peter Stouwen om redenen voors.

0-5-0

Item den 6 september 1658 gegeven aen een passant die vanden Turck gevangen was geweest soo hij seijden.
0-4-0
Item den 7 dito gegeven aen Peter Hendrick Stouwen uijt reden als boven.
0-5-0
Item den 7 dito voors. gegeven aen Fij Bravens.

0-6-0

Item den 9 diro gegeven aen Wilm van Nunen om sijn aermoede.

0-6-0

Item den 13 dito gegeven door order ende ende recommandatie vanden heere predicant aen een boets gesel
gevangen vanden Turken soo hij seijde.
0-5-0
Blz. 57
Item den 14 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 14 voors. betaelt voor een paer schoen voor Lijn Gijsbers.

1-4-0

Item den 17 dito verhoeijt aen Willem Dircx van Tricht van verschoten gelt van het vernieuwen vanden brieven
executorien.
3-10-0
Item de 20 dito gegeven aende huijsvr. van Jan Marceliss om haer aermoeden.

0-6-0

Item den 21 dito gegeven aen huijsvr. Willem Purters tot een aelmoessen.

0-8-0

Item den 21 dito voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0
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Item den 28 dito betaelt voor een paer blocken voor Catelijn Gijsberts.

0-5-0

Item den 28 dito voors. geven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 28 voors. gegeven aen Hij Pauwels Moon.

0-4-0

Item den 28 dito veers. alnoch gegeven aende huijsvr. Marten Wouters haeren noodt.
0-6-0
Item de 5 october 1658 gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item gegeven aen Jenneken Hans Hendricx sieck sijnde.

012-0

Item den 10 dito gegeven aen TheodatusBernardi studerende tot Ceulen hebben een testimonium vanden
Johannes Francken regens gijmnasij Laurentians bidden om een aelmoesse.
0-4-0
Item den 12 dito betaelt voor een paer blocken voor Perijn Aelberts op Bergelen.
0-2-0
Item op dato voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item de 14 dito gegeven aen huijsvr. van Jan Marceliss om in haere groote aermoede tot een aelmoessen
0-6-0
Item den 14 dito voors. gegeven aen Willem van Nunen om sij aermoede.

0-6-0

Item den 19 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 19 dito voors. betaelt voor een nieuw swerte muths voor Griet mr. Philipsen.
0-7-0
Item den 26 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 29 dito gegeven aen Peter Henrick Stouwen om sijn aermoede ende grooten noodt.
0-3-0
Blz. 58
Item de 1 november 1658 gegeven aen een schaemel buijten vrouw biddende om een aelmoessen ende teergelt.
0-6-0
Item de 2 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 9 dito betaelt voor een paer blocken voor Theeuwen Aelberts.

0-4-0

Item den 9 dito voors.gegeven aen Feij voors.
Item den 11 dito gegeven aen Willem van Nunen om redenen voors.

0-6-0

Item den 16 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 20 dito gegeven aen een passant biddende om een aelmoesse tot teergelt.
0-4-0
Item den 24 dito betaelt voor een kerre brants voor Enneken Hans Hendricx.

0-17-0

Item den 23 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item de lesten dito betaelt voor een paer socken voor Catelijn Gijsberts tot Bergelen.

0-5-0
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Item de lesten voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item lesten betaelt voor een karre brants voor betaelt.

0-18-0

Item de 4 december anno 1658 gegeven ende huijsvr. van Goort Michils om aen Willem Janssen den Keteler ten
Bos te senden blijcken bij quitantie.
8-0-0
Item de 6 dito gegeven aende huijsvr. van Jan Marcelisse die haeren seer claegde.

0-6-0

Item den 7 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 12 dito gegeven aen Theun Martens in haeren noodt .

0-4-0

Item de 14 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 21 dito aen selve Feij Bravens gegeven.

0-6-0

Item den 23 december 1658 gegeven door order ende recommandatie vanden heere predicant aen Aelbert Hans
Hendricx om dat hij ierst lange tijt is siecken geweest ende nu sijn huijsvr.seer sijck is. 0-8-0
Item den 24 dito gegeven aen Willem van Nunen seer oidtmoedelijck biddende om een aelmoesse in sijnen
noodt.
0-6-0
Item den 28 dito geven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 29 dito gegeven aen Aelbert Hans Hendricx uijt redenen voor verhaelt.

0-6-0

Blz. 59
Item den 30 dito voor aen selven Aelbert Hans Hendricx uijt reden voors. gecocht een karre clots cost enden.
0-14-0
-------Item den 30 dito voors. betaelt aen Pauwels den hoefmaecker twee jaer huijshuere voor Jan Antoniss van
Baeckel eene somme van 14 gl. blijck ende bij quitantie de dato den 17 mert 1659.
Opmerking: deze tekst is doorgehaalt.
14-0-0
-------Item betaelt aen een paer nieuwe coussen voor Catelijn Gijsberts den 30 october.
ende aen garen betaelt voor deselve.

1-4-0
0-1-0

Item alnoch betaelt voor een paer nieuw coussen voor Griet mr. Philipsn op dato voors.
0-16-0
Item betaelt den 30 voors. voor een karre clots voor Meri Jan Arts van Lierop.

0-19-0

Item op dato voors. aende swerte Griet.

0-6-0

Item alnoch gegeven op dato voors. Catelijn Purters.

0-6-0

Item alnoch betaelt voor een karre clots voor de wesen.

0-18-0

Item de 2 jannuarij 1659 betaelt aen mr. Cristiaen van Empel door bewijs van mr. Michiel Deckers een somme
van 10 gl. per quitantie.
10-0-0
Item de 4 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 11 dito gegeven aen Aelken huijsvr. Van Aelbert Hans Hendricx soo om sijn langduerighe sieckte als
aermoede.
0-6-0
Item den 11 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0
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Item den 16 dito gegeven aen Jan Marcelissen huijsvr. om haer aenclachte.

0-6-0

Item de 18 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Iten 23 dito gecocht voor Aelken huijsvr. Aelbert Hans Hendricx een karre clots costende.
0-18-0
Item den 24 dito gegen aen Theun Martens in haeren noodt.

0-4-0

Item den 24 dito voors. gegeven aen Margriet huijsvr. van Jan Marcelissen om den lange winter.
0-6-0
Item op dato voors. gegeven aen eenen passant uijt Vlaenderen die van Fransoissen verjaeght was soo hij seijde
tot teergelt.
0-4-0
Blz. 60
Item den 25 dito gegeven aen Aelken huijsvr. Aelbert Hans Hendricx om haer mans sieckte willen.
0-13-0
Item op dato voors. gegeven aen Lijntien naer gelatene wede van Jan Wouters.

0-2-0

Item op dato voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 29 dito gegeven aen Willem van Nunen inde coude winter.

0-6-0

Item den 1 februarij anno 1659 gegeven om haer in groote aermoede ende aenclaghte tot een aeloesse aen
Aelken Hans Hendricx.
0-6-4
Item den 1 dito voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 1 dito voors. alnogh gegeven aen Jan Marceliss huijsvr. om haer groote aermoede inen winter en
hebben een groot gesinne te onderhouden.
0-6-0
Item den 3 dito gegeven aende huijsvr. van Willem van Helden om haer groote aermoede.
0-6-0
Item den 8 dito gegeven aen Aelken huijsvr. van Aelbert Hans Hendricx van de sieckte en groote noodt.
0-6-4
Item op dato voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 11 dito gegeven aen ermen man comende van Venroij bijden mr. of quacksalver dijer reijse hier
wesende om dat sij huijsvr. blint was ende schellen op de ooghe soo sij seijde hadde tot aelmoesse.
0-6-0
Item 13 dito gegeven aen twee passanten comende uijt Vlaendere die vanden Franschen verjaeght waeren soo
sij seijde seer jammerlijck bedden de om een aelmossen ieder van dijn gegeven 2 st. facit
0-4-0
Item den 14 dito gegeven aende huijsvr. van Aelbert Hans Hendricx om sijn aermoede. 0-6-0
Item den 15 dito gegeven aen Lijntien Jan Wouters om dat sijs eer claegden.

0-2-0

Item den 15 dito voors. betaelt aen Anthonis Dircx voor een affgrcochte torff schop die van hem gecocht hadde
staende op den Hilecker ende dat voor de somme van 40 gl.10 st.
40-10-0
Blz. 61
Item den 15 dito voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0
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Item den 21 dito gegeven aen huijsvr. van Aelbert Hans Hendricx van orsaecken voors.
0-6-0
Item den 22 dito gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 23 dito gegeven aen een erm vrouwe met 3 a 4 cleijne kinderen comende uijt Duijtslant ende aldaer
affgebrant is soo sij seijde ende gerne soude naer Hollant biddende om een aelmoesse. 0-12-0
Item den lesten febrij gegeven aen Aelken Aelbert Hans Hendicx inden noodt.

0-5-0

Item den leste voors. betaelt aen Marten van Hoeck alhier voor dinsinueren eender proteste tegens Aert Denis
ende Evert Philipsen tot Mierloo.
Item den 1 mert 1659 geven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 1 dito voors. gegeven aende huijsvr. van Jan Marceliss inde noodt.

0-6-0

Item den 5 dito geven aen Willem van Nunen tot een aelmoesse in sijne noot.

0-6-0

Item den 6 mert 1659 betaelt root carpeij tot een stucklijff voor Lijn Gijsberts met garen tsamen
2 – 9 st.
Item den 8 dito betaelt aen swager van Boesdonck de resterende 10 gl. door assigaatie van mr. Michiel Deckers
wegens sijn mr. loon over het accident van Jenneken van Gent ende waer mede den voors. mr. Michiel ten volle
is betaelt 10 gl.
10-0-0
Item den 8 dito voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 8 dito betaelt tot den hoesenmacker wollen caussen voor Jeppen kint.

0-9-0

Item den 11 dito gegeven aen Aelle huijsvr. van Aelbert Hans Hendricx uijt reden voors.
0-6-0
Item den 11 dito voors. gegeven aen Margriet Jan Marceliss om reden voors.

0-4-0

Item den 15 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 17 dito betaelt aen Pauwels den hoes macker 2 jaer huijs huere pro anno 1657 ende 1658 voor Jan
Anthonis van Baeckel 14 gl.
14-0-0
Item den 18 dito aen salff betaelt 2 st. om Jasper Teeuwens kints hoof mede te smeren ende te sien.
0-2-0
Item den 21 dito gegeven aen Jan Marcelis huijsvr.om oli ende broot te coopen.

0-6-0

Item den 22 dito geven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 23 gegeven aen Cathelijn Gijsberts om haer schoenen daer mede te doen lappen.
0-13-0
Blz. 62
Item den 26 october 1658 in cost ende dranck bestelt Matheus Aelberts bij Griet Bernerts om het weverampt te
leeren tegens het jaer 27 gl. 13 st. ende een vath boeckweijt ende isser geweest vanden 26 dito voors. totten 30
december 1658 als wanneer hij gestorven is ende alsoo aen selve daer voor betaelt in gelt 3 gl. 15 st. ende om dat
sijs eer claegde te goede coop aen genomen te hebben haer toe gevueght 2 vaten rogge dico
3-15-0
In rogh
2 vaten
Item den 9 december 1658 in cost ende dranck beselt Neessken wese wijlen Thomas van Reeck bij Wouter
Janssen haeren neve ter weke 1 gl. daer van niet betaelt pro memoria.
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Item den leste februij 1659 in cost ende dranck bestelt het kint van Jasper Theeuwens bij Joest Jan Thielen voor
34 gl. tegen het jaer daer van insgelijcx niet betaelt om dat daer teij teghens te corten staet van het landt dat hij
van H. Geest weijsen gebruijckt.
Volght hier naer het weeckgelt tgeens onder den armen gedistribuert wort soo in gelt rogge, boeckweijt ende
boter ende dat voor 3 jaer ende totte.. weeck
Inden eersten gegeven aen Jan Wouters,

in gelt
In boeckweijt
In booter

28-16-0
7 vaten
6 pont

in gelt
In boeckweijt
In rogge
In booter

48-0-0
8 vaten
0 vaten
10 ½ pont

Item gegeven aen Jen Marten hoeijmaecker,

in gelt
In rogge
In broeckweijt
In booter

16-10-0
0 vat
7 vaten
4 pont

Item aen Aert Jan Purters,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

48-6-0
0 vaten
7 vate
7 pont

Item gegeven aen Catelijn Anthonis

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

33-7-0
1 vaten
6 vaten
7 pont

Item gegeven aen Handersken Aerts hantschoenmaekers in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

80-0-0
1 vaten
7 vaten
10 pont

Blz. 63
Item gegeven aen Jan Aerts van Gerdrop,

Blz. 64
Item gegeven aen Lijs Marten hoeijmaekers,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

41-8-0
0 vaten
7 vaten
7 ½ pont

Item gegeven aen Lijs Martens dochter,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In boter

48-6-0
2 vaten
7 vaten
9 ½ pont

Item gegeven aen Dries Geven,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

27-18-0
1 vaten
2 vaten
5 pont

Item gegeven aen Willem Joesten,

in gelt
In rogge
In boeckweijt

48-0-0
0 vaten
7 vaten

Item gegeven aen Gabriel Hendricx,

in gelt

13-16-0
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In rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
7 vaten
3 pont

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

48-0-0
0 vaten
7 vaten
7 pont

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

33-4-0

Item gegeven aen Willem Aert Corten,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

48-12-0
2 vaten
6 vaten
8 ½ pont

Item gegeven aen Griet Peter de smith,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

36-18-0
1 vaten
6 vaten
5 ½ pont

Item gegeven aen Aert Willem Noijen,

in gelt
in rogge
In boeckweijt
In booter

17-17-0
1 vaten
6 vaten
4 ½ pont

Item gegeven aen Hanrisken Claessen

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In boter

13-16-0
1 vaten
7 vaten
4 ½ pont

Item gegeven aen Bartel Hendricx,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

33-7-0
0 vaten
7 vaten
6 pont

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

24-0-0
0 vaten
7 vaten
7 pont

Item gegeven aen Mechelt Gerit Delis

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

48-6-0
0 vaten
7 vaten
10 pont

Item gegeven aen Corn van Nuenen,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

48-0-0
0 vaten
7 vaten
10 ½

Item gegeven aen Catalijn Peter de smith,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

32-4-0
0 vaten
7 vaten
6 pont

Item gegeven aen Eijcken Baten,

Blz. 65
Item gegeven aen Jen Jan de keteler,

Blz. 66
Item gegeven aen Enneke Claessen,
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7 vaten
8 ½ pont

Item gegeven aen Peter den Hooren,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

48-6-0
0 vaten
7 vaten
5 pont

Item gegeven aen Ceel Coekenbeckers,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

2-8-0

Item gegeven aen Jen Joes Peters,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

37-16-0
0 vaten
7 vaten
5 ½ pont

In gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

27-12-0
2 vaten
5 vaten
4 pont

Item gegeven aen Willemken Thijssen,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

13-16-0
0 vaten
7 vaten
4 ½ pont

Item gegeven aen Maij Jan de cuijper,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

64-8-0
4 vaten
7 vaten
11 ½ pont

Item gegeven aen Peter Handrick Stercken,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

10-10-0
0 vaten
2 vaten
3 pont

Item gegeven aen Luijtien Art hansschoenmaeckers,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

24-3-0
0 vaten
7 vaten
6 ½ pont

Item gegeven aen Jenneken Jacobs van Gent,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

6-0-0
0 vaten
1 vaten
3 pont

Item gegeven aen Jan Jan Rutten,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In boter

37-19-0
1 vaten
4 vaten
5 pont

In gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

37-19-0
1 vaten
4 vaten
4 ½ pont

in gelt
In rogge

46-6-0
1 vaten

Blz. 67
Item gegeven aen Judicx Sechers

Blz. 68
Item gegeven aen Leen Handick Stouwen,

Item gegeven aen Aelbert Cornelissen,
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In boeckweijt
In booter

7 vaten
8 pont

Item gegeven aen Feij Bravens,

in gelt
In rogge
In boeckweijt
In booter

0-0-0
0 vaten
5 vaten
3 ½ pont

Item gegeven aen Hanrisken Bastiaens,

in rogge
In boeckweijt
In booter

13 vaten
6 vaten
6 ½ pont

Item gegeven aen Griet Bernerts

in rogge
In boeckweijt

5 vaten
3 ½ vaten

Item gegeven aen Peter Thunis van Dorne
geboortich van Helmondt

in rogge
in boeckweijt

9 vaten
5 vaten

Item gegeven aen Jan Joest Peters van Tongeren
Geboortich tot Helmondt

in rogge
in boeckweijt

9 vaten
6 vaten

Item gegeven aen Corn. Gerits woonen tot
Boeckel is gebooren deser stadt

in rogge
in boeckweijt

11 vaten
6 vaten

Item gegeven aen Jan Jansse Verberschot woonen
Tot Gemert ingebooren alhier

in rogge
in boeckweijt

5 vaten
3 vaten

in rogge
In boeckweijt
In booter

7 vaten
4 vaten
11 pont

Item gegeven aen Willem van Gelden,

in rogge
In boeckweijt
In booter

8 vaten
4 vaten
3 ½ pont

Item gegeven aen Thoe Potten alhier geboortich,

in rogge
In boeckweijt

6 vaten
0 vaten

Item gegeven aen Lijs van Thooren alhier geboortich,

in rogge
16 ½ vaten
In boeckwijt 5 vaten

Item gegeven aen Heijlken Jan swagers

in rogge
In boeckweijt
In booter

2 vaten
5 vaten
4 ½ pont

Item gegeven aen Thuen Marthens

in rogge
In boeckweijt
In booter

3 vaten
6 vaten
4 pont

Item gegeven aen Willem Purters of seffelsse
Huijs vrouwe

in rogge
in boeckweijt
In booter

2 vaten
5 vaten
7 pont

Item gegeven aen Heijlken Lijmppen,

in rogge
In boeckweijt
In booter

1 vaten
4 vaten
1 ½ pont

Item gegeven aen Berth van Lieshout,

in rogge
In boeckweijt

1 vat
3 vaten

Blz. 69
Item gegeven aen Enne Jan Joest Everts,
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In booter

4 pont

Blz. 70
Item gegeven aen Jan Joosten woonen over de steenen brugge in sijne noodt inde winter
In rogge
2 vaten
Item gegeven aen Lijs Thuen Wilms,

in rogge
In boeckweijt
In booter

1 vaten
0 vaten
2 pont

Item gegeven aen Jan Marcelissen,

in rogge
In boeckweijt
In booter

12 vaten
6 vaten
6 pont

Item gegeven aen Peter Henr. Stouwen,

in rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
4 vaten
5 ½ pont

Item gegeven aen Jan Sijmons,

in rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
6 vaten
4 pont

Item gegeven aen Jasper Teeuwens soon,

in rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
2 vaten
1 ½ pont

Item gegeven aen Fij Pauwels Mooren,

in rogge
In boeckweijt
In booter

1 vaten
4 vaten
1 pont

Item gegeven aen Maijken wese Jan van Lierop,

in rogge
In boeckweijt
In boter

2 vaten
1 vaten
L pont

Item gegeven aen Catalijn van Graeff,

in rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
2 vaten
2 pont

in booter

4 ½ pont

Item gegeven aen Aelle Aelbert Hans Hendr.

In rogge
In boeckweijt
In booter

1 vaten
2 vaten
5 ½ pont

Item gegeven aende Swartte Griet,

in rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
2 vaten
1 ½ pont

Item gegeven aen Iesken,

In rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
2 vaten
4 pont

Item gegeven aen Maijken Jonesse,

in rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
2 vaten
4 pont

Item gegeven aen Wilm Gerits van Nunen,

In rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
1 vaten
1 pont

Blz. 71
Item gegeven aen Eijcken Baten dochter,
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Item gegeven aen Grietien Papen,

in rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
1 vaten
1 pont

Item gegeven aen Dirck van Hoochstraten,

in rogge
In boeckweijt
In boter

0 vaten
1 vaten
1 pont

Item gegeven aen Merike Wouter Stijnen,

In rogge
In boeckweijt
In booter

0 vaten
2 vaten
0 pont

Blz. 72
Item alsoo Jan Aelberts sijn volle leers jaeren hadden volstaen ende Dirck den metser nochtans metter woon naer
Hollandt was gegaen om sijn cost te winnen ende H. Geest daer van werde ontslagen hebben alsoo met de voors.
Dirck moeten accorderen ende hebben hem naer veelen moijelijckheden moeten gaten 4 vaten rogge in specie
anno den 18 junij 1657.
4 vaten rog
Item gegeven aen Dirck vanden Heuvel als schouteth deser stadt voer sijnen ordinarissen 6 vaten rogge in specie
den 25 junij 1657 dico.
6 vaten rog
Item alnoch gegeven door orde vanden heere predicant aen onbekende gedaen 4 vaten rogge in specie gecomen
van het mud van Hendrick Cuijpers wegens het overlaten vanden hoeve opde Deuseldonck aen Jan sijne soone
hadde beloop.
4 vaten rog
Item alnoch gegeven aen Willem Arts Corten inden voors. tijt voort blassen van orgel.
14 vaten rog
Blz. 73
Item den 6 mei 1657 betaelt aen convent van Soeterbeeck 2 pachte van 3 mauwer rogs jairs quiantiteijt
3 mudde rogge
Item alnoch betaelt aen convents een pacht van 3 malder rogh sjairs quitan vanden 6 mei 1657.
3 malder rogh
Item alnoch aen selven convents betaelt 61 vaten rogh voorden geheelen achterstelle der renthe voors. ende is
hier mede betaelt den pacht verschenen 1658 per quitas vanden 26 jannuarij 1659.
61 vaten rogge
Item alnoch ende voors. betaelt den jaerlijcx pacht van 3 malder rogs in speci vervallen vooren jaere 1659
quitanvan dato 6 november 1659.
3 malder rogh
Item betaelt den 11 junij 1657 aen weduwe Matheus Wans een jaerlijcxen pacht van 65 gl. salvo hier in
gesmolte 15 gl. die den heere schoutet van Lieshout als H. Geest mr. in sijn tijt hadde over betaelt ende hier met
betaelt het jaer verscheen 1 gl. Jan Baptist dagh 1656 dus maer betaelt per quitan.
50-0-0
Item alnoch aen selve betaelt den jaer licxen pacht pro anno 1657 per quitant.

65-0-0

Item alnogh betaelt den september1659 aen Johan van Berghe tot behoeff vande weduwe voors. den jaerlijcen
pacht pro anno 1659 per quitan.
65-0-0

Volgen alhier de bestelde kijnd: inde montcosten.
Inden eerste betaelt aen wilm Verberschot van het onderhout van Hercken Lange Jans 4 vaten rogge den 9 april
1657.
4 vaten rog
Blz. 74
Item den 20 mert alnogh aen selve betaelt voor onderhout van Perij voors. in gelt.
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2-11-0

Item den 10 julij 1658 betaelt aen Willem Joest op Bergelen voor het onderhouden van Perijn Aelberts voor een
jaer.
15 vaten rog
Item den 19 september 1657 Jenneken van Gent van een swaer accident siecke lijck sijnde in het Gasthuijs beselt
bij Jan Cuijper in cost ende dranck …des weecks 2 gl. ende isser geweest 16 weken daer voor betaelt aen selven
32 ende aen de huijsvr. van Jan de Cuijper nong toegevueght voor haerenn trouwe diensten sieckete ende
andersint Jennekens van Gent Gent swerts rockens.
32-0-0
Item den 16 april 1657 hebben den H. Geest mr. van Helmondt beneffens den H. Geest mr. van Baeckel in cost
ende dranck etc. bestelt den blinde Ceel Coeckenbeckers bij Jan sijnen soone voor een jaer tegens 70 gl. te
betaelen halff ende halff ende alsoo daer voor betaelt den lesten december 1657 blijcken per quitan.
35-0-0
Item betaelt aen Luijtken op Bergelen voorde montcost van Perijn Aelberts bij predicant ende schepen aen haer
toe gestaen den 22 meij 1658
Item aen selven betaelt in 2 reijsen opde montcosten voors. den 4 meij 1658 om dat …..het is jaer was getreden.
5-0-0
Item den 26 october 1658 den ouden Dries Geven bestelt bij Lijn Claessen vanden Graeff om sijn gerief te doen
ende voor 4 ende licht ect. voor 1 gl. 5 st. ter weecken ende isser geweest ontrent 2 weecken daer voor aende
voors. Lijn betaelt voor deen weecken een gl. 5 st. ende voor de 2 weecken haer toe gevueght om haert groote
aenclaegte ende moeijelijckheijt die sij met met hem gehat heeft sijn quaden ende versleten capot dico.
1-5-0
Blz. 75
Wullen Laecken.
Item den 27 december 1657 tot Peter vanden Boomen betaelt voor 1 elle swert laecken tot een lijefken voor
Stijntien mr. Philips volgens quitant.
3-0-0
------------------Item betaelt den 8 meij 1658 volgens spisificaten ende quitan tsamen.

6-8-0

Te weten een elle ende vierendeel cleur laecken ad 2 gl. de elle tot 1 wambas voor Teeuwen Aelberts item 1 elle
ende 1 halff vierendeel swert laecken ad 3 gl. de elle voor Hercken Lange Jans tot een liefken ende een
vierendeel swert laecken tot langpel ende stootcant om Hercken rock.
---------------Dit is doorgehaalt.
Item den 17 mert 1657 gecocht tot Voet 2 ½ elle cleur laecken ad 36 st. de elle voor Teeuwen Aelberts tot
wambas ende broeck.
4-10-0
Item op dato voors. alnoch van selve gecost ende 2 ½ elle blauw laecken ad 2 gl. 5 st. de elle tot een rock voor
Catelijn Gijsberts.
5-12-0
Item alnoch op dato voors. van selve gecocht ende betaelt 7 vierendeel gruen laecken ad 2 gl. 5 st. de elle tot
eene rock voor Griet mr. Phlipsen.
3-18-4
Item den 2 meij 1657 vanden selve gecocht 2 ellen ende een vierendeel gruen laecken aen 10 st. de elle tot een
roock voor Hercken Lange Jans.
5-12-8
Item op dato voors. alnoch van selve gecocht voor een elle ende halff vierendeel stael grouw laecken tot 2 gl. 8
st. de elle tot een broeck voor den gecken Hans volgens specifacatie ende quitan.
2-14-0
Item den 27 december anno 1657 tot Peter vanden Boom gecocht voor een elle swert wullen laecken 3 gl. tot een
liesken voor Stijntien mr. Philpsen.
3-0-0
Item den 5 meij 1658 gecocht tot de wese wijlen Hendrick van Luijtelaer voor een elle ende een vierendeel cleur
lacken tot 2 gl. de elle voor den ionge opde Deuseldonck.
2-5-0
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Item den ….. meij 1658 tot de selve
Gecocht een vierendeel slecht laecken ad 10 st. tot langsel ende tot een stootcant om . erens rock.
0-10-0
Item den 21 meij 1658 totte selve gecocht een elle ende een halff vierendeel swert laecken ad 3 gl. tot een lifken
voor heren voors. volgens specificatie ende quitan.
3-7-8
Blz. 77
Item 7 october 1658 tot Jan Mooren gecocht 7 vierendeel cleur laecken tot 2 gl. 4 st. de elle tot een rock van
Perijn Aelberts bij quitan.
3-17-0
Item den 11 october 1658 tot Voeten gecocht 7 vierendeel wit laecken ad 1 gl. 8 st. de elle tot voeder onder den 4
st. rock.
2-10-0
Item alnoch op dato voors. van selven Voet gecocht een halff elle wit laecken costende 17 ½ st. diende tot
coussen ende rocken voor Perijn voors.
0-17-0
Ende aen oorden ende garen tot een rock caussen ende socken betaelt 6 st. 2 oirt.
0-6-8
Item den 25 september 1657 tot den voors. Voet aen laecken 3 gl. besdaeijt te weten 3 vierendeel gruen laecken
ad 54 st. tegens de elle ende 3 vierendeel wit laecken cot 28 st. voor Perijn op Bergelen tot een lijffken hoessen
ende een paer socken.
Item den 28 mert 1659 van voors. Voet gecocht een halff elle blauw ad ……ende een half elle root voeder
laecken costen 13 st. voor Neesken Thomas van Reeck om haeren rock te reparen ende alnoch op dato voors.
gecocht vijff vierendeel gruen lacken ad …. tot een tabbaert voor Jeppen jonge tsamen costen 4 gl. 10 st.
4-10-0
Item den 16 april 1659 van selve gecocht laecken tot langsel voor Griet mr. Phlipss rock ende reparatie costende
13 st.
0-13-0
Item den 22 dito alnoch van selve gecocht laecken tot eene …ende langsel voor Catelijn Gijsberts rock costende
13 ½ st.
0-13-8
Lijnden laecken tot hempen.
Item den 2 meij 1657 betaelt voor 4 ellen lijnen geblijckt laecken tot Hanrisken Aeriaens voor 2 hempen voor
Perijn Aelbers ad 11 ½ st. de elle beloop in gelt.
2-6-0
Item den 10 meij 1657 gecocht van een man van Stiphout 14 elle lijnen laecken ad 10 ½ st. de elle voor 6
hempen voor Eerken Jangen Jans ende Griet Phlipsen 1 ende een voor Perijn Aelbers.
7-7-0
Ende voor 3 hemdts cragen betaelt tot Hanrisken Daendels voor Eerken voors.

0-6-0

Blz. 78
Item den 28 junij 1657 betaelt aen eenen buijten man met lijnwaet veijl comende 15 elle ad 10 ½ st. de elle hier
van gehaet Feijntien mr. Philpsen 5 elle tot 2 hempden item Griet Philpssen 4 elle tot 2 hempen ende 6 elle tot
een paer slaeplaeckens voor Jenneken van Gent van een swaer accident sieck sijnen die sij metter woon int
Gasthuijs….. maeckloon lint garen van hembden.
8-3-8
Item den 6 mert 1658 betaelt aen eenen man of vercoper van lijnen laecken woonen tot Eijnhoven voor 12 elle
ad 10 ½ st. de elle tot hempden voor Griet mr. Phlipssen voor Perijn Aelbets ende voor Erken Lange Jans.
6-6-0
Maeckloon lint ende garen.
0-12-0
Item den 8 meij 1658 van voorgaenden gecocht 6 ellen laeckens te prijsse voors. tot 3 hempden een voor Erken
voors. ende een voor Grieten voors. ende het derde vor Perijn voors.
3-3-0
Maeckloon lint ende gaeren.
0-12-0
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Item alnogh van Hanrisken Aeriaens gecocht 4 ½ elle laecken ad 11 ½ st. ellen tot 2 hempen voor Teeuwen
Aelberts daer voor aen selve betaelt 26 october 1658 maeckloon, lint ende garen tsamen.
2-11-12
Item den 11 mert 1659 gecocht van eenen buijten man 6 ellen laeckes ad 10 ½ st. de elle tot 4 hempden voor
Jasper Teewens soon ende daer voor betaelt.
3-3-0
Item betaelt voor 4 hempts craghen lint garen ende maeckloon tsamen.

0-19-0

Item den 25 november 1659 gecocht op marckt tot Mierloo 9 ½ elle laecken ad 10 ½ st. de elle ende daer voor
betaelt tot 3 hempen voor Catelijn Gijsberts ende voor lint, garen en maeckloon tsamen.
0-14-0
Den 13 mert 1657 wessen Aelen merckt
Item betaelt aen een buijten man voor 2 ellen en 3 vierendeel laecken ad 8 st. de elle tot voeder onder het lijfken
van Griet mr. Philpsen ende onder het wambas van Teeuwen Aelbert facit.
9-2-0
Item den …… 1657 betaelt voor 3 elle lijnen laecken ad 8 st. de elle dienende tot voeder onder de rock van
Hercken Langhe Jans ende tot een schort voor Perijn Aelberts.
1-4-0
Item den 16 meij 1657 betaelt aen Hanrisken Aeriaens soo voor garen als voeder tot de broeck vanden gecken
Jans tsamen.
0-18-0
Item den 23 meij 1657 betaelt voor 4 ½ elle swert laecken tot 8 ½ st, de elle tot 2 schorten voor Griet mr.
Philpsen ende dander voor.
1-18-4
Blz. 79
Item 1 december 1657 voor een voorschoot betaelt met lint, garen maecken voor Lijn Gijsberts.
0-15-0
Item den 29 december 1657 betaelt tot handrisken Aeriaens 1 ½ elle laeckens ad 8 st. de elle onder het lijffken
van Sijntien mr. Philipse tot voeijer.
0-12-0
Item betaelt den 14 april 1658 aen Hanrisken Aeriaens voor 2 ½ elle swert lijnen laecken voor Medevuijl
knechtien tenemael dat nackt gonck.
1-0-0
Item betaelt den 3 meij 1658 aen voorgaende 2 ½ elle geswert lijnde laecken tot voeder onder den licent vanden
blinden Jan.
1-0-0
Item den 7 meij 1658 betaelt aen selve voor 7 vierendeel vor Teeuwen Aelberts ad 7 st. de elle.
0-12-4
Item den 22 meij 1658 betaelt alnoch selven 2 ½ elle laeckens ad 8 st. in elle tot voeder der onder de lijffkens
van Herken Langen Jans ende Griet mr. Philips.
1-0-0
Ende voor 6 loot garens betaelt.
0-6-0
Item den 24 meij 1658 betaelt voor 5 ellen geswert laecken tot 2 schorten voor Griet mr. Philpssen ende Herken
Lange Jans ad 8 ½ st. de elle facit.
2-0-8
Item de 10 augustus 1658 betaelt voor blauw lijnen laecken tot mutsen voor Perijn Aelberts costende.
0-6-0
Item den 27 october 1658 betaelt voor 2 elle lijnen laecken ad 7 ½ st. elle tot een broeck ende leensletter voor
Teeuwen Aelberts.
0-15-0
Item den 1 febrij 1658 betaelt aen mr. Goort de Louw voor 6 ½ elle laeckens ad 2 st. de elle tot 2 sacken.
2-5-8
Item voor garen, sackbant ende mackloon betaelt.

0-9-0
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Item den 29 mert 1659 betaelt voor 3 vierendeel laeckens ad 8 st. 1 elle tot voeijr onder van Jeppen jonge
tabbaert.
0-6-0
Item 11 october 1658 gecocht van een buijten man 4 ellen ende een halff vierendeel geswert lijnde laecken ad 8
½ st. de elle voor Lijn Gijsberts ende Perijn op Bergelen tot schorth
1-15-0
Blz. 80
Item den 26 dito gegeven aen Cornelis van nuenen om sijn sieckte wille.

0-6-0

Item den 29 dito gegeven aen Aellle huijsvr. Aelbert Hans Hendricx uijt reden als voor.
0-6-0
Item den 29 dito voors. betaelt aen een man van Schijndel voor 35 willegen boom om te setten opt Bijstervelt ad
1 ½ st, t’ stuck facit.
2-10-0
Item den 29 dito voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item de 3 april 1659 gegeven aen Cathelijn Anthonis in haer sieckte.

0-6-0

Item den 5 dito betaelt aen mr. Elsken voor meesterloon van een gebroocken been vanden soen van Theun
Martens sonder quitan.
4-11-0
Item de 5 dito voors. gegeven aen Feijen voors.

0-6-0

Item den 11 dito gegeven aen Aelle huijsvr. van Aelbert Hans Hendricx om haer groote aermoede.
0-3-2
Item den 12 dito voors. gegeven aen Feijen voors.

0-6-0

Item den 15 dito gegeven aen Theun Martens om haer aermoede.

0-6-0

Item den 18 dito gegeven aende huijsvr. Jan Marceliss om sijn aermoede.

0-6-0

Item den 19 dito gegeven aen Feijen voors.

0-6-0

Item den 23 dito gegeven aen Willem van Nuenen om sijn aermoede ende alder sints.

0-5-0

Iten den 23 dito voors. gegeven aen Luijt Aert hantschoenmakers om dat haer dochter naer Hollant gonck haere
cost verdienen tot teergelt ende andersints.
0-12-0
Item den 26 dito gegeven aen Feijen voors.

0-6-0

Item den 28 dito gegeven aen 2 passanten vrouw persoonen verjaeght uijt Vlaenderen soo sij seijde bidden om
een aelmoesse tot teergelt.
0-6-0
Item de 3 meij 1659 gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 8 dito gegeven aen Peter Hendrick Stouwen om sij aermoede.

0-6-0

Item den 10 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Blz. 81
Item den 12 dito gegeven aen eenen passant die vanden Turck gevangen is geweest soo hij seijde.
0-4-0
Item den 16 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 17 dito gegeven aen Aelle huijsv. Aelbert Hans Hendricx om sijne aermoede.
0-14-0
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Item den 24 dito betaelt aen Michiel Claessen van Mispelen voor een paer nieuwe schoenen voor Griet mr.
Philpsen.
0-17-0
Item alnoch op dato voors. voorde selve betaelt voor een nieuw swertte muts.

0-7-0

Item op dato voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 31 dito gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item 1 junij 1659 gegeven aen Cathelijn Gijsberts op Bergelen om garen voor te coopen.
0-2-0
Item den 6 dito gegeven aen Willem van Nuenen om reden voor verhaelt.

0-3-0

Item de 7 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 14 dito gegeven aen Peter Handrick Stouwen om sijn aermoede.

0-6-0

Item den 14 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 21 dito gegeven aen voors. Feij.

0-6-0

Item den 23 dito gegeven aen Catelijn Anthonis die haeren noot seer claegden.

0-6-0

Item den 27 dito gegeven door ordre vanden heere predicant aen eenen passant hebbende een quaet been ende
biddende om een aelmoesse ter teergelt.
0-8-0
Item ten voors. daeghe gegeven aen Grietien Jan Marceliss uijt reden voors.

0-6-0

Item den 28 dito betaelt tot den Oldenseel voor eene gruene voorschoot voor Cathelijn Gijsberts op Bergelen
costende met lint ende garen tsamen.
1-18-0
Item op dato voor. betaelt tot Hanrisken Dandels voor een groenen lijnden voorschoet voor Perijn Aelbert op
Bergelen met lint endegaren tsamen.
0-10-0
Blz. 82
Item op dato voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 5 julij 1659 gegeven aen Cathalijn Anthonis om haer sieckte wille

0-4-0

Item den 5 dito voors. aen Feij voors. gegeven.

0-6-0

Item den 10 dito betaelt voor sackbant.

0-1-8

Item den 12 dito gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 17 dito gegeven aen eenen Damanus Baelhaelcht. van Aecken die aldaer is affgebrant geweest
hebbende daer van een attestatie tot teergelt.
0-4-0
Item den 19 dito gegeven aen door orde van heere predicant aen een passant uijt Vlaenderen tot teergelt.
0-6-0
Item den 19 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 22 dito gegeven aen Willem van Nuenen biddende om een aelmoesse.

0-6-0

Item den 26 dito gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 28 dito gegeven Corn. van Nuenen om sijn sieckte.

0-6-0
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Item den 2 augustus 1659 geven wederom aen Feij Bravens.

0-6-0

Item de 4 dito gegeven aen Peter Hanrick Stouwen om de groote sieckte van sijn huijsv.
0-6-0
Item den 9 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 11 dito gegeven aen Thuen Martens die seer claeghde.

0-6-0

Item den 16 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 23 dito betaelt voor een paer blocken voor het kint van Jasper Teeuwens.

0-2-0

Item den 30 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 4 september 1659 gegeven aen Jan Bloemen van Overloo hebbende eene schepenen attestatie van dat
hij geheelijcken is affgebrant bij hem hebben een blinde vrouw om diet te laeten rureren tot Hoogstaten tot
teergelt.
0-14-0
Blz. 83
Item den 6 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 7 dito gegeven aen twee vrouw persoonen die doorden crijch verjaeght waeren uijt Holsteijn soo sij
seijden tot teergelt.
0-8-0
Item den 10 dito gegeven aen Grietien Willem Purters die haer jongten kindt naer Hollant brochte om bijden
halven broeder voort opgevoeijt te werden tot teergelt.
1-5-0
Item den 12 dito gegeven aen Willem van Nuenen jammerlijck claeghende.

0-5-0

Item den 13 dito gegeven aen huijsvr. Jan Marceliss om blocken te coopen.

0-6-0

Item op dato voors. gegeven aen Feij Bravens

0-6-6

Item den 14 dito gegeven aen Lijs Neel van Thoorn om broodt te coopen.

0-7-8

Item den 19 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 27 dito gegeven aen Perijn Jan Vaijers om dat haer dochter tot Gestel woonen sieck thuijs gecomen
was.
0-6-0
Item op dato voors. voor blocken betaelt voor Griet mr. Phlipsen.

0-2-8

Item op dato voors. aen Feij Bravens gegeven.

0-6-0

Item den 27 dito voors. betaelt aen Peter vanden Putten als rent mr. der commandereije Gemert voor
achterstellingh grondtchijns van een halff vierijsere gande uijt de hoeve genaempt den Hilacker in presentie
vanden rent mr. Pieter Son de valckenaer ende vande Grooten acker ende door ordre der voornoemde schepen
aen hem vereert een ducaton in specie ende alsdoen int accorden ende moderen van 8 jaeren achterstelt als
andersints oncoste gedaen in huijse voors. vanden serc. saliger 3 gl. 13 st. dus tsamen. 6-16-0
Blz. 84
Item den 4 september 1659 gegeven aen Feij Bravens haeren ordinarisen.

0-6-0

Item den 4 dito voors. gegeven aende Griet Jan Marceliss.

0-4-0

Item den 10 dito betaelt aen heere rent mr. Pieck voor 11 jaeren acterstellingen grondt chijns van 1 black sjaers
int boeck van Mierlo.
0-8-4
Item den 10 dito voors. betaelt voor 2 paer socken voor Lijn Gijsberts ende Perijn tsamen.
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0-10-0
Item den 10 dito voors. tot den hoefmaecker betaelt voor 2 paer coussen voor Perijn ende Griet mr. Phlipsen
tsamen.
1-5-0
Item den 11 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 18 dito gegeven aen Luijtien de laetster op Bergelen 6 gl. die haer waeren toegeseijt in presentie
vanden heeren predicant ende schepen doende hueringe verandert weren dito alsoo.
6-0-0
Item den 18 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 23 dito gegeven aen Perijn Jan Vaijers cranck sijnde.

0-6-4

Item den 25 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 30 dito gegeven aen Jan Marcelissen huijsvr. in haeren noodt.

0-4-0

Item de 1 september 1659 gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item de 7 dito gegeven aen Perijn Jan Vaijers in haeren grooten noodt.

0-29-0

Item op dato voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 10 dito gegeven aen Aelken huijsvr. van Aelbert Hans Hendricx in haeren noodt.
0-6-0
Item 14 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 17 dito gegeven aende dochter van Hanrisken Claessen om haer moeders sieckte wille.
0-3-2
Blz. 85
Item den 21 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 27 dito gegeven aen eenen student of passant.

0-4-0

Item den 28 dito gegeven aende huisvr. Jan Marceliss die seer haren noodt claegde.

0-6-0

Item den 28 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item de 2 december 1659 gegeven aen Peter Hanrick Stouwen in sijnen noodt.

0-3-0

Item de 4 dito gegeven aen Theun Martens in haere noodt.

0-4-0

Item de 5 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 6 dito gegeven aen Perijn jan Vaijers in haer sieckte.

0-6-0

Item den 8 dito gegeven aen Enne Jan Joosten om broot te coopen.

0-7-8

Item den 12 dito gegeven aen Hanrisken Claessen dochter om haer moeders sieckte wille.
0-3-2
Item den 13 gegeven aen 2 passanten comende uijt Duijtslant die gerne naer Brussel souden gaen soo sij seijde.
0-6-0
Item den 13 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0
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Item den 18 dito gegeven aen Willem van Nuenen om sijn aermoeden.

0-6-0

Item den 18 dito voors. gegeven aen Cathelijn Anthonisse om haere aermoede.

0-4-0

Item den 18 dito betaelt voor een paer coussen voor Neesken van Leeck.

1-4-0

Item den 20 dito betaelt voor een par blocken voor Griet mr. Phlipsen.

0-2-0

Item den 20 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 20 dito voors. betaelt voor een nieuw register of H. Geest boeck ten Bosch.

1-13-0

Item den 23 dito gegeven aen Perijn Jan Vaijers om haer sieckt wille.

0-6-0

Blz. 86
Item den 24 dito gegeven aen Ruth Jan Rutten maecken haer van een broeck voor het knechtien van Leen
Stouwen dat nackt gonck.
0-6-0
Item op dato voors. gegeven aen Meriken Wouter Stijnen.

0-6-0

Item den 24 dito voors. gegeven aen Judich Sechers cranck sijnde.

0-4-0

Item den 24 dito voors. betaelt voor coussen ende voor een nieuw muts voor het knechtien van Jasper
Theeuwens tsamen.
0-16-12
Item den 26 dit gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 27 dito betaelt aen Peter de bode van Haeghe voor het vernieuwe vande brieven van executorien
blickende bij quitan.
5-0-0
Item den 29 dito gegeven aen Enne huijsvr. van Jan Joosten om een broot te coopen in haeren noodt.
0-7-4
Item op dato voors. door ons Marte gesonden aen Judich Secsers cranck te bedde liggen.
0-8-0
Item de 30 dito gegeven aen Hesken ende Maijken Jonessen ider.

0-12-0

Item den 2 januarij 1660 gegeven aen Feij Bravens haer ordinarissen.

0-6-0

Item den 2 dito voors. gegeven aen Jan Marcelissen huijsvr. inde winter.

0-6-0

Item den 5 dito gegeven aen het meijsken van Perijn Jan Vaijers om sijn moeders sieckte soo sij seijde.
0-6-0
Item den 9 dito gegeven aen het kint van Peter Stouwen om oli te coopen.

0-4-0

Item den 9 dito voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 9 dito voors. gegeven aen H..s. Jan Joosten om haer aenclaeghte ende aermoede.
0-6-0
Item den 9 dito voors. gegeven aen Theun huijsvr. van Marten Wouter om de groote aenclaehte inde winter.
0-6-0
Blz. 87
Item den 11 dito gegeven aen Beth van Lieshout om haere ouderdom ende sieckte.
0-6-0
Item den 16 dito gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0
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Item den 17 dito gegeven aen Jan Swagers om dat sijn huijsvr. cranck in bedde gelegen heeft wel 14 daegen.
0-12-8
Item den 17 dito voors. gegeven aen Griet huijsvr. Jan Marcelisse om den lang duerig winter.
0-6-0
Item den 17 gegeven aen Meriken Wouter Stijn.

0-6-0

Item den 21 dito gegeven aen Heijlken Lijmpen om een broodt te coopen.

0-7-0

Item de 21 dito voors. gegeven aen Perijn Jan Vaijers in haeren noodt.

0-6-0

Item den 23 dito gegeven aende huijsvr. van Willem van Gelden in haeren noodt.

0-6-0

Item de 23 dito voors. gegeven aen Thuen martens in haeren noodt.

0-2-0

Item de 23 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item den 23 dito voors. gegeven aen Cathelijn Jacobs woonen opt Bijders eijnde geheel aermoedich sijnde soo
mij haer gebrueren quam aensegghen.
0-8-0
Item den 29 dito betaelt voor een paer blocken voor Catelijn Gijsberts.

0-4-0

Item den 31 dito gegeven aen Jan Swagers om sijns wijffs sieckte.

0-6-0

Item op dito voors. gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 31 dito gegeven aen Jan Marcelissen wijff.

0-4-0

Item den 31 dito voors. gegeven aen Willem glaesmaeckers om sijn aermoede tot een brott te coopen soo hij
seijde.
0-7-8
Item op dato voors. gegeven aen Thonis Mollen.

0-6-0

Blz. 88
Item op dato voors. gegeven aen voors. siecke van Jan Brantten wijff ende anderen geburen aen Cathalijn Jacobs
seer behoefftich sijnde soo sij seijde.
0-6-0
Item den 6 febrij 1660 gegeven aen Peter Stouwen kint.

0-6-0

Item op dato voors, gegeven aen Feij Bravens.

0-6-0

Item den 13 dito gegeven aen Perijnneken Crael om haer aermoede.

0-12-0

Item den 13 dito voors. gegeven aen Feij voors.

0-6-0

Item op dato voors. alnoch gegeven aen Cathelijn Jacobs voors. volgens heere schepenen ordonnantie van dato
12 februarij 1660 ende overgelevert aen Goert Michielse als H. Geest mr.
0-6-0
Item op dato voors. gegeven voor het weijnen ende keere vanden H. Geest roghe in 3 jaeren de somme van.
2-10-0
Item den 14 dito betaelt aen Arnout van Boesdonck voor het copieren vanden H. Geest register.
1-10-0
Blz. 89
oncosten gedaen uijt maenen vaceren ende andersints gelijck hier naer volgst.
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Item den 10 februarij 1657 betaelt aende vorster tot Dorns voor een publicatie ten eijnds de gelders uijt het goedt
Tenijnen ieder een sijn schuldigen cooren pacht soude weerdig tegens den 15 selve maent.
0-2-0
Item den 15 voors. oncosten gedaen tot Backel ten huijse van staethelder aldaer ende aldaer wij bij ons hebben
ontboden de H. Geest mrs. die en heere predicant ende schepenen ontboden om te bestellen in cost ende dranck
den blinden Ceel coeckenbeckers om dat hij van daer geboorticx was die van ons versoghten de helft van het
onder hout om dat de H. Geest aldaer weijnige incomste hadde ende wij selven niet accepterede dan met adveijs
ende voorgaende consent van de heer mrs. Die ut selven hebben toegestaenalsoo naer lang verwachten ende
oijck nat sijnde verteert.
0-4-0
Item den 16 dito betaelt aen Alexander Janssen voor sijn ganck naer Baeckel die wij aldaer hadde gesonden
aenvoors. H. Geest mr. om te gelden in cost ende dranck bestellen den voors. blinde Ceel Coeckenbers waer van
de vrouw gestorven was.
0-6-0
Blz. 90
Item alsoo gelijck voors. staet den 15 dito geheel nate weder was ende seer reghenden ende niet en consten en
cooren pacht van 7 ½ mudde rogge gehaelen tot Dorne hebben wij daerom door den vorster voors. laeten seggen
ende publicen tegen den 26 der selver maent ende alsoo wederom voor de voors. publicatie betaelt.
0-2-0
Item den 16 april oncosten tot den H. Geest van Baeckel soo int maenen als vernemen naer timmer tot een
verkens koeij tot Bergelen maer is vergeeffs verteert.
0-9-0
Item den 24 dito betaelt aen Cornelis van Nunen die voor ons de gelders van Dorne ende Liessel heeft gemaent
ten eijnde van betalingen.
0-10-4
Item den 26 dito oncosten gedaen tot Dorne int haelen van het cooren ten Eijnde int huijse van Jan Spaengiaert
1 gl. 19 st. ende tot onssen huijse verteert naer ouder gewoonte met ons alle tsamen 4 gl. 17 st. dus tsamen.
6-16-0
Item den 17 april 1657 oncosten gedaen tot Dorne int coopen van steen van Crijn Bosmans tsamen 12 st.
Oncosten gedaen int maenen ende lijnen laecken te coopen tot Aerle ende Beeck 6 st. den 19 april 1657 dico 6 st.
Item den 27 augustus 1657 den geheelen dach gevaceert tot Aerle om de protocollen naer te sien naer een renthe
van 4 vaten ende dander van 12 vaten rog van Truijcken Verspaget ende alsoo ten lange lesten gevonden een
schepens deijlinge vanden voors. 4 vaten rogh onder Stiphouet oncosten gedaen mette suecken 15 st. ende van
duijtmaecken der selven mette cleijne seghel 17 st. dus tsamen.
1-12-0
Item den 27 meij oncosten gedaen met 2 karren ende voorlieden voor de H. Geest soo van 35 vaten calcx als van
een halff duijsent leijen te haelen Maeseijck tot te H. Geest port het vat calcx ad 3 st. 1 duijt out gelts ende het
halff duijsent leijn ad 6 gl. 10 st. Luijcx gelts ende tot ons gelt gerekent 4 gl. 1 st. 4 penn. mette affschrijven toll
ende uijten schip te draghen tsamen in alles bij een gerekent mette verteeringe bij een gerekent ende weder voor
de voorlieden.
13-2-0
Item de 5 september oncosten gedaen tot Lieshoudt over het mud roghe van Truijcken Verspaget ten huijsen van
Thomas Jan Maes met 2 schepenen ende Hanrick ende de commen doen open ende de protocollen gevisiteert
maer niet dienstelijck genomen sonder quitan.
1-8-0
Blz. 91
Item den 12 dito oncosten gedaen int maenen te Gerwen, Nunen ende Wetten.

0-3-0

Item den 13 dito oncosten gedaen int maenen tot Deursen als van steenen te coopen.

0-8-0

Item de 28 november oncosten gedaen tot Gemert soo int maenen als oock om te spreecken Andries Mickers
over de renthe van 5 gl. 10 st. jaers tot Dorne gecomen van Cathalijn Kegels wat jaer ierst op den H. Geest
souden vervallen sijn die daer gheen kenissete hebben ende papieren over gelevert te hebben en gheen daer van
hij momboir was.
0-6-0
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Item den 17 december gegaen naer Baeckel om de cohier boecken naer te sien hoede H. Geest goederen aldaer
gelegen getracteert waeren maer serc. noch schepenen thuijs vinders sijn te vergeeffs geweest ende alsoo
oncosten gedaen.
0-2-8
Item den 19 dito voors. wederom gecompareert tot Baeckel ter fine voors. ende aldaer verstaen de H.Geest
goederen min of meer getracteert te is wesende als anden oncosten gedaen.
0-9-0
Item den 24 dito oncosten gedaen tot Baeckel int maenen van gelders tot Baecken ende Millis.
0-6-0
Item de 8 april 1658 oncosten gedaen tot Eijnhoven int suecken van stucken vander proces Rodius bij notris
Louw als gewesen clerck van mijn heer Soemeren naer te vergeeff relaterende mij een oude cleck te sijn die van
Eijnhoven vertrokken was metter woon ende alsoo verteert.
0-10-0
Blz. 92
Item den 24 dito oncosten gedaen tot Son vermits tot Helmondt was geplubliceert als dat die gheen die
tepretenden hadde opden goedren van Hanrick Jan Tijbosch hem sonder addresseren op dato voor. aen secr.
aldaer waerop den H. Geest hadde te eisschen eene jaer renthe van 8 gl. ende 5 st. maer alsoo daer gecomen
sijnde heeft ons en serc. geseijt niet voorder te strecken dan tot verhueringh van seecker paercheelen die noch
niet en waeren geevenceert.
1-10-0
Item den 2 meij oncosten gedaen tot Thomas Jan Maes tot Lieshoudt over het visiteren der protocollen ende
informatie te nemen over het mud rogh van Thruijcken Verspaget ende de oude attestante gevraeght of sij bij hen
getuijgennisse wilden blijven die daer op hebben geantwoort te willem persistern.
1-13-0
Item oncosten gedaen naer Maeseijck l junij ende 2 julij 1658 met 2 karren voor den H. Geest ende geladen 23
vate calck ad 3 st. 2 penn vath soo.
2-15-12
Item den 12 dito door den vorster van Dorne laeten publiceren een bileth inhouden dat den gelders aldaer
iegelijck sijnen schuldige achtersteele soude comen betaelen daer voor betaelt.
0-2-0
Item den 26 dito Jan Swagers gesonden naer Baeckel om van wegens de H. Geest mr. door de vorster aldaer te
doen verbieden aen Anthonis Dircx als affgegaen pachter dat hij gheen mes voorder en souden hebben
tevebrengen vanden gronet van H. Geest daer voor betaelt aen vorster.
0-2-0
Item den 10 julij Cor. van Nunen gesonden uijt maenen vele persoonen tot Vlieren ende Liessel ten eijnde van
betalinghe daer voor betaelt.
0-6-0
Item den 4 september oncosten gedaen int maenen soo tot Mierloo ende Nunen ende alsoo ter dijer oirsacken
totten president van Nunen verteert.
0-4-0
Blz. 93
Item den 6 dito oncosten gedaen tot Jan Conicx tot Dorne over het vernemen van Bruesten Andriessen noopende
den pacht 2 ½ vaten rogh veele jaeren verachtert die over veele jaeren is gecomen ende van Dorne metter woon
vertrocken.
0-9-8
Item den 29 dito soo to Soemeren als tot Dorne laeten publiceren als dat de gelders aldaer woonen iegelijck sijne
achterstelle of pacht soude comen betaelen daer voor aen iegelijck betaelt 2 st. facit tsamen.
0-4-0
Item den19 october gedaen oncosten int maenen tot Mierloo ende Nunen de gelders aldaer ende alsoo verteert.
0-3-0
Item den 22 dito oncosten gedaen soo int maenen Gerwen, Nunen ende Wetten als vernemen naer een Wouter
Smiths over 4 ½ vaten roch in een meerdere pacht van 18 ½ vaten rog onder Mierloo.
0-14-0
Item den 25 dito oncosten gedaen tot Dorne in huijse van Jan Conincx om de 2 ½ vaten rogge van Bruesten
Andriessen wederom possesie te brengen ende als daer over gemaent de huijsvr. van Hanrick Thijss als
hebbende de dochter voorgaende en voster vanden voor gaende gelders ende alsoo verteert.
0-9-0
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Item den 21 november oncosten gedaen tot Nunen ten huijsen van president aldaer ende vernomen naer een
Wouter Smiths bijden voors. president ende Handrick Dircx de Greeff die vermeijnden dat Jan Henssen geweest
waeren van die eijnckeling of maeghschap ende hem daer over gemaent maer heeft sich gesendeert.
0-5-0
Item de 4 december oncosten gedaen int maenen der gelders van Nunen, Gerwen ende Wetten ende alsoo
verteert.
0-7-0
Item den 20 dito oncosten gedaen tot Dorne ten huijsse van Berber van IJseren ende haer gemaent over 2 ½
vaten rogh om dat haren man gecocht hadde.
0-12-0
Blz. 94
Item in selve dito aen vracht betaelt aen Hendrick Goertsssen om dat regende ende doijden ende om dat daer te
voorens een grooten sneeuw gevallen was ende niet gegaen en consten.
1-0-0
Item oncosten gedaen tot Soemeren int maenen der gelden aldaer inde Sterre.

0-8-0

Item den 26 dito oncosten gedaen tot Asten met maenen aldaer tot oude secr.

0-6-0

Item tot Mierloo ende Tongeren int maenen oncosten gedaen en 29 dito.

0-8-0

Item den 17 jannuarij 1659 oncosten gedaen tot Nunen soo int maenen als spreecken mette H. Geest mr. aldar
over den soberen staet van Aelken huijsv. van Aelbert Hans Hendricx ende over protocollen aldaer naer te sien
of men een Wouter Smiths die men vermeijt van Nunen te sijn ende alsoo met vracht om dat reghende tsamen.
1-19-0
Item den 18 dito een bileth gesonden aen vorster van Dorne om te publiceren als dat iegelijcx sijne schuldigh rog
pavhte soude con betaelen daer voo aen selve betaelt.
0-2-0
Item den 3 febrij 1659 gevisiteert protocollen soo van Gerart Pauwels Conincx sal. als Hoorckens tot Aerle of
men eenighe opdrachten of scheijdinge ende deijlinge hadde come vinden van Truijcken Verspaget over het mud
rogh tot Lieshouet ende alsoo oncosten gedaen.
1-4-0
Item den 6 dito doen openen de comme tot Stiphoudt ende aldaer mette schepenen ende sercr. ende Peter Joosten
gevaceert 2 heelen dachen ende de protocolle doorlesen over het voors. mud rogge van Truijcken Verspaget ende
aldaer naer veele groote moijte en arbeijt gevonden seecker accoort gemaeckt tussche heer Jan van Roij ende
Truijcken Verspaget van dato den 2 janrij 1577 mentie mackende van seecker transpoort van erfgoederen tot
Stiphoudt gelegen wegens joffrouwe Maria van Gerwen
Blz. 95
Volgens het protocolle van Helmondt ende alsoo mette schepenen ende
Peter Joesten in voors. 2 daeghen oncosten gedaen ten huijse van Thomas Hendrick Delis tsamen.
5-14-0
Ende voorts gesocht of in de scheijding ende deijlinge hadde conen vinde maer te vergeeffs ende alsoo aen
schepen gegeven voor d‘ open vanden commen ende wederindraegh der protocollen ende oock voor hun verleth
ende voor Peter Joesten tsamen.
1-17-0
Item tsavonts thuijs comende gegaen ode greffie alhier ende gesocht naer de voors. transport van joffrouwe
Maria van Gerwen voor. int gecopieert en voors. parcheelen van elven ande alsoo oncosten gedaen aldaer.
0-16-0
Item den oncosten gedaen tot swager Cranenbroeck als wanner wij de chijnsboecken naer saghen volgens sijne
specificatien ende quitantie.
18-10-0
Item den int maenen tot Baeckel ende Millis oncosten gedaen.
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0-6-0

Item den 7 dito voors. een biljeth gesonden aenden vorster van Dorne om te publiceeren dat de gelders vanden
11 ½ mud rogh jaerlijcx uijt goet ten IJnden iegelijck sijn rog pacht soude leveren tot Helmondt daer voor
betaelt.
0-2-0
Item den 28 mert 1659 oncost gedaen tot Asten int haelen vanden 26 vaten rogh op Heusden metten laet op
Bergelen er is voors. ende voor vrscht als laet 15 st. dus tsamen.
0-18-0
Item oncosten gedaen in huijse mr. Daniel Tijbosch sal. den 7 mert ende anderen daegen soo int oversien van
sijne notarael ackte als voor Willem op verleth om dat den voors. Tiebos ons hadde gesijt ennige bescheide te
hebben van 100 gl. die corts di daer naer een van quade sieckte is comen te sterven ….. 3 gl. 3 pen.
Item den 8 meij oncosten gedaen tot Claes Lommers int maenen van Nunen, Gerwen Wetten ende Coll.
0-4-8
Item den 4 julij gevisiteert het protocol van Aert Ariaens maer niet diensten lijcx genomen ende daer voor betaelt
aen Nicolaes Bants als secr.
0-4-8
Blz. 96
---------Acterstellige gront chijns met peter van Putten als rent mr. der commande reijr tot Gemert wesende jaerlijcx een
halff vier ijser ende alsoo in presentie van schepenen Pieterson ende valckenaer verteert 3 gl. 13 st. ende als rent
mr. vereert in presentie ende advies van schepen als boven een silveren ducaton ad 3 gl. 3 st. dus tsamen.
6-16-0
--------doorgehaalt
item den 5 november ende 15 december 1659 int maenen tot Gerwen, Nuenen ende Wetten oncosten gedaen in
beijde reijse tsamen.
0-5-8
Item 8 dito oncosten gedaen tot Soemeren int maenen aldaer.

0-6-0

Item den 10 dito tot Asten int maenen aldaer oncosten betaelen.

0-8-0

Reparatien vanden H. Geest poort, hoeven als een ect.
Item den 20 meij 1657 betaelt tot Maesseijck voor een halff duijsent leijen 6 gl. 10 st. Luijcx gelt ende tot gelt
gereeressveert mette paspoort 4 gl. 3 st. 4 penn.
4-3-4
Item den 8 junij 1657 betaelt aen Jacob Jansen Verschuijl voor 2 daegen decken opde H. Geest poort met sijne
knecht op sijn cost met het stoploot tsamen quitan.
6-0-0
Item den 8 dito voors. betaelt aen Hendrick Janssen van Liempt ijser smith van een geheijngh te maeken dat
gebrocken was aen de H. Geest poort mette nagels tsamen.
0-5-4
Item goet gedaen reparatien Joseph Hanrick Josephs voor de somme van 24 gl/ 12 st. volgens de specificatien
ende quitan.
24-12-0
Item goet gedaen van reparatien aen Hanrick Cuijpers met Jan sijne soone voor de somme van 20 gl. 8 st.
volgens specificatien daer van sijnde.
20-8-0
Item betaelt aen Jacob Goerts tot Mierloo voor 1875 put steen ad 12 gl. 10 st. 1000 ende 200 andere steen tsamen
blijckens bij quiten vanden 2 december 1658.
24-18-12
Blz. 97
Item betaelt aen Dominicus den metser voor tmaecken van een nieuwe put aende kleders en muren van
Deuseldonck tsamen.
9-18-0
Betaelt aen 4 bussels latten tot den put betaelt aen Jan Sanders 1 gl. 4 penn.
Item 1 julij 1658 Thonis Dircx van …………..ter somme 48 st. volgens 2 specificatien
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Item aen Hanrick Cuijper opden Hilacker van reperatien goet gedaen volgens specificatien ende andersints ter
somme van.
27-11-0
Item aen calck betaelt aen metten Bijstervelt.

6-9-0

Item betaelt aen Dirck den metser voor een dach wercken 10 st. 11 november 1658
Item ….Heijlken Peters Jaspers op Grooten aen reperatien aen goet gedaen soo in steen, glaessen, nagel ende
decken tsamen.
5-18-0
Item voor 12 vaten calck betaelt den 1 julij 1658.

1-17-8

Item betaelt aen Jacob Driessen tot Dorn voor 2850 steenen ad 5 gl.100 gebruijckt soo tot Baeckel als
Bijstervelt.
14-5-0
Item betaelt Dirck Andriessen den metser voor 8 daeghen wercken soo tot Baeckel als Bijstervelt ende noch
voor een halff duijsent oude steenen tot 2 gl. 5 st. quitan vanden 29 julij 1658.
8-0-0
Item betaelt of vergoijt aen Willem Goerts op Bergelen soo van 3 jaeren grontchijns des jaers 7 gl. 5 st. reparatie
van een nieuwe backoven kerder ende als andersints blijcken bij verscheijden briefkens tsamen.
26-5-4
Item betaelt aen Crijn Bosmans voor 1000 steen ende 40 groote pervuijssen quitan vande dato den 2 junij 1657
dien ende tot den back oven ende schouw.
6-18-0
Item den 1 september betaelt voor 100 lathnagels tot Thijs Peters dienen totte hoeve op Bergelen.
0-4-0
Item den 10 julij 1658 betaelt aen Peter Goessens vanden Vijffeijcken voor 3 vaten calcx die daer te cort quam.
1-7-0
Item betaelt aen wese wijlen Wilm Mercus voor 3600 steenen ad 5 gl. duijsent ende ee hondert om niet diene tot
kelder op Bergelen.
17-10-0
Blz. 98
Item den 27 julij 1659 goet gedaen van reparatie aen Thunis Denis als pachter vanden hoeven op Bijstervelt
blijcken bij specificatien.
9-6-0
Item op dato voors. alnogh aen selve goet gedaen hem hij meer op ieder sille lants den 3 gl. heeft gegeven aen
borgers.
7-10-0
Item den 7 september 1660 van reparatien goet gedaen aen Hanrick Gerits teghenwoordige laet opt Bijstervelt
blijcken bij specificatie ende quitan.
5-4-12
Item den 18 julij 1658 mr. Jan van Oeckel met sijnen soon gewerckt opt Bijstervelt op sijne cost daer voor
betaelt 4 gl. blijcken bij quitan.
4-0-0
Item de 6 dito gecocht van Aert Sleultens Luijck hout daer voor betaelt.

1-9-4

Item betaelt den 9 dito aen een buijten man voor 2 busselen latten.

0-10-0

Item den 27 september gecocht van Jan Aerts voor een bussel latten tot reparatie van het Gasthuijs ende daer
voor aen selve betaelt.
0-6-0
Item de 6 october betaelt aen Dries den Decker voor 2 daeghen decken opt Gasthuijs op sijne cost.
1-15-0
Ende den uper knecht Muddevuijl in 2 daegen op sijn cost betaelt.
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0-12-0

Item tot Dielis Beelen betaelt voor 300 decktbanden.

0-6-0

Item den 15 junij 1658 Dries den Decker alnoch gedeckt opt Gasthuijs eenen dach op sijn cost daer voor betael.
0-17-0
Den uper man Jan Swager nihil ende het dack stroo.

2-2-0

Blz. 99
Item den 10 meij 1659 betaelt aen Jan den Smith voor een ijsere cram int dijngde van het Gasthuijs daer voor
betaelt.
0-4-0
Item den 16 april 1660 betaelt aen Teeuwen Jacobs tot Baeckel voor het maecken deselve dijnde aent Gasthuijs.
0-15-0
Item den 5 october 1658 gecocht van Dries Dijnschen tot Baeckel anderhalff vlijmen dack strooij om decken opt
huijs achter den Mij ende daer voor aen selve betaelt.
2-17-0
Item den 17 october voors. betaelt aen Dries den Decker voor een dach ende een quart decken op sijn cost.
1-3-0
Den uperman Jan Swagers nihil pro memoria ende voor 300 deckbande betaelt aen
Peters Goessens vanden Vijffeijcken.

0-6-0

Item den 29 april 1659 gecocht van Dries Bruestens 2 oude weven vensters met ijseren spillen met raem ende
glasen ende cruijswerck diende tot de camer van het huijs achter de Mij per quitan.
6-10-0
Item betaelt aen Goert Eijnsche tot Aerle den 26 april 1659 voor 1000 steen voor 5 gl.

5-0-0

Item den lesten april 1659 betaelt voor een bussel latten ende luijckhout tsamen 14 st.
Item de lesten aen Jacob den Steenbercker tot Mierloo voor 1000 steens den 11 meij 1659 dienen insgelijck tot
de weve camer achter de Mij ende daer voor aen selve betaelt.
7-0-0
Ende van vracht betaelt.
1-16-0
Item de 12 meij 1659 betaelt aen Peter Goessens vanden Vijffeijcken voor 12 ende ½ vaten calck per quitan.
6-2-0
Item voor thaelen van voors. calck ende voor sant aen Helderman betaelt tsamen.
0-16-0
Item op dato voors. betaelt aen jan Handricx voor 2 karren leems toten huijs.

0-10-0

Blz. 100
Item den 24 meij 1659 betaelt aen Aeriaen den glaesmacker voor 3 cleijn glaeskens iegelt van 4 ruijten inde
weefcamer van een oude raemglas te repareren tsamen.
0-17-0
Item den 8 junij 1659 betaelt aen Dries den Decker voor een halven dagh decken opt huijs achter den Mij op sijn
cost.
0-8-8
Item aen deckbanden tot Peter Goessens vanden Vijffeijcken betaelt.

0-2-0

Item den 27 juni 1659 betaelt aen Domicus den metser met sijnen knecht voor 3 ende ½ dach wercken per
quitan.
4-18-0
Item betaelt aen mr. van Berckel voor een dach ende 3 quartier werckens ende van ribben, dus per deurstil ende
richel en 28 julij 1659 blijckt bij specificatie ende quit aen tsamen betaelt.
4-5-0
Betaelinge van renthen ende pachten die den H. Geest is geldende.
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Item den 14 julij 1657 betaelt den lijffrenthe van 21 gl. jaerlijcx aen Meriken Goert Custers vervallen vooren
jaeren 1656 per quiten.
XXI-0-0
Noch aen selven betaelt de renthe voors. pro anno 1657 den 20 julij 1658 per quitan.
21-0-0
Alnogh aen selve betaelt de renth pro anno 1658 den 27 september 1659 per quitan.
21-0-0
Item den 14 augusti 1658 betaelt aen Jenneken Cornelissen den jaerlijcx pacht van 15 gl. vervallen vooren jaer
1655 per quitan.
50-0-0
Item den 22 september 1659 alnoch aen selve betaelt den pacht pro anno 1656 per quitan.
50-0-0
Item de pacht pro anno 1658 per quitan.
Blz. 101
Item den 6 aril 1658 betaelt aen Adriaen wese Goert Becx den jaerlijcxen pacht van 15 gl. vervallen St. Marcus
1657 blijck bij quitan.
15-0-0
Item den 8 mert 1659 alnogh aende selve betaelt den pacht pro anno 1658 ter quitan item den pacht pro anno
1659 ter quitan.
15-0-0
Item betaelt aen Joannes Oosterling 3 gl. voor een halff jaer schoolgelt van arme kijnd te leeren twelck verscheen
is de 31 maij anno 1657 ter quitan.
3-0-0
Item betaelt aen Nicolaes Bodding als rector 6 gl. voor een jaer school gelt vanden armen kind. te leeren
verscheen den 21 maij 1658 ter quitan.
6-0-0
Item alnogh aen voors. rector betaelt voor het leer de voors. armen kijnd. Den 12 junij 1659 eenen somme van 7
gl. ter quitan.
7-11-0
Item betaelt den 20 december 1657 aen heere rent mr. Johan Pieterson den jaerlijcxen pacht in gelt ter quitan.
32-9-12
Ende den jaerlijcx rogge pacht pro anno 1656.

60 ende halff vaten rogh in specie

Item alnoch aen selve betaelt den oacht pro 1567 ter quitan.

32-9-12

Item in rogh.

6 ½ vath rogh

Item alnogh aen selve betaelt de pacht pro 1658 ter quitan.

32-9-12

Item in rogh.

60 ½

Item betaelt den 13 febrij 1657 den jaerlijcx pacht van 6 vaten rogh reductie vervallen St. Catharina gilde 1657
blijck ende bij quitan.
2-5-0
Item alnoch betaelt den 5 mert 1658 den pacht pro 1658 bij quitant.

2-5-0

Item betaelt pacht pro anno 1659 ter quitan den 24 febrij 1659.

2-5-0

Blz. 102
Item de 10 febrij 1660 betaelt den pacht de anno 1660 blijck ende ter quitan.

2-5-0

Item betaelt de 5 november 1657 aen Laureijns van Kessel tot behoeff van St. Catharina gilde ten Bosch een jaer
chijns verscheene 1656 blijcken bij quitan.
21-12-8
Item den 18 juij 1659 betaelt aen selve ten behoeve de pacht pro anno 1657 ter quitan,
2-12-8
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Item betaelt den 28 febrij 1658 aen Jan van Blotenburch ten dat tot behoeff vande H. Geest van Bosch 11 gl. op
rekeninge van een pacht van 4 mudde rogh reducicel jaerlijcx gelden met de vrouw van Asten ter quitant.
11-0-0
Item betaelt den 18 december 1659 aen voorg…. ende behoeven ende op rekening voors. 22 gl quitan
22-0-0
Item betaelt den 28 febrij 1658 aen joffrouw Maria Vos ten Bosch den jaerlijcxen pacht van 20 gl. verscheen
1654 ter quitan.
20-0-0
Item den 5 junij 1659 betaelt aen voors. joffrouw Vos den pacht pro anno 1655 blijcken ende bij quitan.
20-0-0
Item betaelt aen voors. den pacht pro anno 1656 bij quitan.

20-0-0

Item de 4 meij 1657 betaelt aen Guilhelmus Entenfoets den jaerlijcxen pacht van 4 gl. vervallen voorden jaere
1656 ter quitan.
4-0-0
Item de 13 julij 1658 betaelt aen weduwe Enttenfoits den pacht pro anno 1657 ter quitan.
4-0-0
Item den 3 meij 1659 betaelt aenden voornoemde weduwe den jaerlijcxen pacht pro anno 1658 ter quitan.
4-0-0

117

