Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4500, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1663 februari 13 – 1666 maart 7
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

folio 1.
rekeningh voort den H. Geest der stadt Helmondt, doende Jan Dircx Coolen cumsuo
beginnende den 13-2-1663 ende eijndend den 7 maart 1666.
folio 1 verso.
leeg
folio 2.
Reninge bewijs ende reliqua die mits desen sijn doends Jan Dircx Coolen ende Goijart van Merevoirt profisoren
respective der taefelen vanden Heijlighen Geest alhier binnen Helmont van alle der ontfanck ende uijtgeven de
welcke sij hebben gehadt inde tijt van ontrent drie jaren waer van
folio 2 verso.
den voors. Jan Dircx Coolen allen den ontfanck ende uitgeef heeft gedaen ende gehadt beginnends den 13
februarij 1663 ende eijndende de martij 1666.
Ontfanck van renthen soo in rogge als gelt.
Jan Goort Adams
folio 3.
gelt jaerlijcx 8 vaten rogge inde sack lest betaelt 1657 Goort van Merevoit hadde ontfanghe ende verant op
rekeninge12 gl.10 st. den rendant heeft ontfangen 38 gl. 13 st. daer mede betaelt het jare 1666 tot lichtemis dus
38-13-0.
Het convent van Bijnderen gelt jaerlijcx 19 vaten
folio 3 verso.
Rogge in specie lest betaelt 1661
De rendanten hebben hebben ter goederen trouwen een quitantie gegeven anno 1662 dogh niet ontfangen
Memorie
Gerrit Jan Klaessen gelt jaerlijcx 5 vaten rogge reductie lest betaelt 1656 den rendant ontfangh voors. jaren
1657, 1658, 1659 ende 1660 de somme van
7-10-0.
Jan ende Bertram van Luijtelaer
folio 4.
Met Willem Aert Willems gelden 2 mudde rogge reductie lest betaelt 1659 de rendanten hebben ontfangen
vanden van Luijtelaer voor het gelt anno 1660, 1661, 1662, 1663 ende 1664 t’ samen 22-10-0
ende van Jan vander Graef voorde jaren 1660, 1661, 1662, ende 1663 de somme van 18-0-0.
Jonker Johan vander Stegen gelt 8 vaten rogge reductie lest betaelt 1659 de rendanten hebben
folio 4 verso.
Ontfangen voorde jaren 1660 de somme van 3 gl. dus

3-0-0.

Den H. Geest vanden Bosch jaerlijcx 1 mudde rogge reductie lest betaelt 1662 de rendanten hebben ontfange
voorde jaren 1663 ende 1664 de somme van
9-0-0.
Ruth Martens ende Jan Wouters gelden 1 mud rogge in
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folio5.
Specie jaerlijcx lest betaelt 1656 bij Goort van Merevoirt op zekeren ontfangen 1 mud 7 vaten 3 cop rogge daer
mede was betaelt 1658 ontfangen bijde rendant voorde jaren 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 ende 1665 t’
vad ad 17 volgens den pegh
61-4-0
Ontfangen van Jan Wouter voor sijn gelt anno 1666 is rogge
6 vaten
Margriet Adriaens Bernarts gelt 7 vaten rogge reductie lest betaelt 1640 over 7 ½ st. de rendanten hebben niet
ontfangen
memorie.
folio 5 verso.
Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie lest betaelt 1655 de rendanten hebben niet ontfangen
Memorie.
Adriaen Lucas van Gassel gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1656 de rendanten hebben niet
ontfange n
memorie.
Philips Goorts Roefs
folio 6.
Gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaalt 1648 ontfangen voorde jaren 1649-1650, 1651, 1652, 1653 ende
1654 de somme van
13-10-0.
Peter Anthonis Melis gelt 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1660, niet ontfangen memorie
De wed. Peter Teulincx
folio 6 verso.
Gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1661 den rendante hebben ontfangen voorde jaren 1662 ende
1663 de somme van
4-10-0.
De pastorije van Helmont gelt jaerlijcx 1 ½ vat rogge lest betaelt 1627 de rendanten hebben niet ontfangen
hoewel sij alle devoir hebben gedaen memorie.
folio 7.
Hendrick Aert Oeckel gelt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie lest betaelt 1662 ontfange voorde jaren 1663 ende
1664 de somme van
11-5-0
Gabriel van Beth gelt jaerlijcx 1 vat rogge in specie lest betaelt 1658 ontfangen voorde jaren 1659, 1660, 1661,
1662, 1663, 1664 ende 1665 t vat ad XV st. de somme van
5-5-0
folio 7 verso.
De selven van Beth gelt nogh 6 vaten rogge in specie lest betaelt 1658 ontfangen voords jaren 1659, 1660, 1661,
1662, 1663, 1664 ende 1665 t’ vat ad XV st de somme van.
31-10-0.
Catharina van Berch wed. Heessel gelt jaerlijcx 19 vaten rogge reductie lest betaelt 1659 rest4 gl. 5 st.
ontfangen voor de jaren 1660 rest alsvoor de somme van.
6-15-0.
folio 8.
Michiel van Mispelen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge wordende betaelt met 9 gl. lest betaelt 1660 de rendanten
hebben ontfangen voorde jaren 1661ende 1662 de somme van.
18-0-0.
Jenneke weduwe Jan vanden Berch gelt jaerlijcx 4 vaten rogge in specie lest betaelt 1658
folio 8 verso.
Ontfangen voorde jaren 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 ende 1665 de somme van 21-0-0.
Isabel van Geffen ende mr. Dirck Moole mr. gelden jaerlijcx 6 vaten rogge lest betaelt 1660 de rendanten hebben
niet ontfangen.
memorie
Elisabeth weduwe
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folio 9.
Peter vanden Berch gelt jaerlijcx 6 vaten rogge lest betaelt 1654 de rendanten hebben niet ontfangen
Jan Hendrick Sanders gelt jaerlijcx 6 vaten rogge lest betaelt 1660 de rendanten hebben ontfangen voorde jaren
1661 ende 1662 de somme van.
9-0-0.
folio 9 verso.
Wouter van Craenenbroex gelt jaerlijcx 6 vaten rogge in specie lest betaelt 1656 de rendanten hebben ontfangen
voorde jaren 1657, 1658, 1659,1660 ende 1661 ad 10 st. t’ vat de somme van.
15-0-0.
Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie
folio 10.
Lest betaelt het jare 1658 ontfangen voor de jaren 1659, 1660, 1661, 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
21-10-0.
Philips Janssen den mulder tot Beeck gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1660 ontfangen voorde
jaren 1661, 1662, 1663, ende 1664 de somme van.
9-0-0.
Willem Schoone gelt
folio 10 verso.
Jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1658 ontfangen voorde jaren 1659, 1660, 1661 ende 1662 de somme
van.
9-0-0.
folio 11.
Sijne gen. den heer van Helmont gelt jaerlijcx 4 mudde rogge lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657 ende
1658 de nombre.
VIII mud rogg
Mr. Adolp Bex ende erfgen. Aelbert Aben gelden een vat erweten lest betaelt 1656 ontfangen vanden erfg. ende
Adolf Bex 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 ende 1665 de somme
7-13-0.
Mr. Gerrit Lommers
folio 11 verso.
Gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1657 die rendanten hebben niet ontfangen memorie
Jan Hermans gelt jaerlijcx 9 vaten 3 cop rogge in specie lest betaelt 1657 die rendanten hebben niet ontfangen
Memorie.
Hendrick Cornelis van
folio 12.
Col gelt jaerlijcx 9 vaten 3 cop rogge specie lest betaelt 1656 Goort Michiels hadde ontfangen op reken. 7 gl.
ende die rendanten 6 gl. 6 st.
6-6-0.
Jan Bogaerts placht te gelden 1 mudde rogge in specie doch den acker is bij evictie opgewonne ten behoeve van
H. Geest gelijck dat achter folio 93 breede wort verhaelt
folio 12 verso.
Is verhuijrt geweest aen wed. Peter van Rijnders voor 14 vaten rogge jaerlijcx den rendant heeft op rekeningen
ontfangen.
Wijnant vander Putten gelt 6 vaten rogge in specie lest betaelt 1657 den rendanten hebben niet ontvangen.
Jan Verhoeven tot Mierlo gelt jaerlijcx 1 mud
folio 13.
Rogge lest betaelt 1660 den rendanten hebben ontfangen de somme 12 gl.daer mede betaelt 1661 ende 1662 dus.
12-0-0.
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Hendrick Goorts van Duppen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge rogge reductie lest betaelt 1638 die rendanten hebben
uijtte presentie uijtte ontfangen tot lingtmisse 1663 incluijs de somme van 49 gl.
49-0-0.

folio 13 verso.
Volgen de gelt renthen.
Peter Goort Adams gelt jaerlijcx 3 st. 8 penn. lest betaelt 1659 ontfangen voorde jaren 1660, 1661, 1662, 1663,
1664 ende 1665 de somme van.
0-10-8

folio 14.
De wed. Art van Hooff gelt jaerlijcx eenen ende swarte ende 2 plecken, lest betaelt 1643 ontfangen voorde jaren.
Roeloff Hendrick Jacobs gelt jaerlijcx 1 mageren blanck, lest betaelt 1623 de rendanten hebben niet ontfangen.
Den selven Roeloff gelt
folio 14 verso.
Alnogh jaerlijcx 15 st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1625 rest 5 st. 3 oirt niet ontfangen.
Anthonis Janssen van Beeck gelt jaerlijcx 7 st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663
ende 1664.
1-2-8
Den ed. heren van
folio 15.
Helmondt gelt jaerlijcx 1 magere blanck, lest betaelt 1630 bijde rendanten niet ontfangen.
Jan Dielis van Hees gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1660 is hem over mits contract hier meden gaende gerenittere
tot lichtemis 1664 incluijs memorie.
De erffgenamen Margriet
folio 15 verso.
Vanden Berch gelt jaerlijcx 2 st. 3 oirt, lest betaelt 1660 ontfangen voorde jaren 1661, 1662, 1663, 1664 ende
1665 de somme van
0-13-3
Lambert Hendricx van Goch gelt jaerlijcx uijt eenen acker inde Ameijde strate 2 st. 1 ½ oit, lest betaelt 1661 die
rendanten hebben niet ontfangen.
Marten Stevens gelt
folio 16.
Jaerlijcx 11 st. 2 oirt, lest betaelt 1658 over 1 st. 2 oirt die rendanten hebben ontfangen tot lichtemis 1665 incluijs
de somme van.
3-19-0
Hendrick Arts van Crooij gelt jaerlijcx 2 ½ oitst. lest betael het jaer 1639 de rendanten hebben daer
folio 16 verso.
van niet ontfangen.
Jan Bex Janssen inde Meijstrate gelt jaerlijcx 7 st. 2 ½ oirt, lest betaelt 1662 daer van niet ontfangen.
Jan Dircx Coolen gelt jaerlijcx eene mageren blanck, lest betaelt 1641, ontfangen tot lichtemis 1665 incluijs
0-15-0
folio 17.
Peter Goort Adams gelt jaerlijrcx 7 st. lest betaelt 1659 ontfangen voorde jaren 1660, 1661, 1662, 1663 ende
1664 de somme van.
4-15-0
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Peter Anthonis Nelis van Deurssen gelt jaerlijcx 1 ½ oirt st. lest betaelt 1659 niet ontfangen.
Jan Janssen Slimmers gelt jaerlijcx 3 ende
folio 17 verso.
een halff oirt st. lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1163 ende 1664
t’samen.
0-7-0
Peter Adriaens den bode gelt jaerlijcx 2 ½ oirt st. lest betaelt 165 niet ontfangen.
Philips Clumpers gelt jaerlijcx 2 ½
folio 18.
Oirt st. lest betaelt 1633 de rendanten hebben niet ontfangen.
Jelis Jan Sanders ende Jacob Adriaen Wullens gelden uijt henne huijsen int Biese statien jaerlijcx 1 magere
blanck, lest betaelt 1660 niet ontfangen.
Luijtgen wed. Jan
folio 18 verso.
Goort van Beth gelt jaerlijcx 2 hoederen, lest betaelt 1655 niet ontfangen.
Jan Aerts gelt jaerlijcx 2 vierdalf plech lest betaelt 1638 niet ontfangen.
Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx 1 st. derdalff
folio 19.
Pleck, lest betaelt 1653 de rendanten hebben ontfangen voor 11 jaren tot lichtemis 164 incluijs.
0-12-0
Willem Janssen van Hausdonck gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1659 ontfangen voorde jaren 1660, 1661, ende
1662 tot 5 gl. t’ jaers sustinereb daer mede te gestaen.
15-0-0
Jan Adriaen vander
folio 19 verso.
Meer gelt jaerlijcx 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1642 over 6 st. niet ontfangen.
Catalijn wed. Cornelis Frens Goben gelt jaerlijcx uijt haer huijs inde Kerckstrate 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1658 rest
2 oirt niet ontfangen.
Jan Jordaens den smith
folio 20.
Ende Anthonis van Sprangh gelden uit hare huijsen aen Corten steenwech 1 st. 2 penn. lest betaelt 1655 niet
ontfangen.
Bartolomeus van Geldrop uijt sijn huijs inde Kerck state jaerlijcx 2 gl. lest betaelt 1659 den rendanten hebben
ontfangen voorde jaren 1660 ende 1661 de somme van.
4-0-0
folio 20 verso.
De erffgenaemen Willem Gijsen gelden jaerlijxc 1 st. 2 penn. lest betaelt 1589 niet ontfangen.
Hendrick Goorts van Duppen gelt jaerlijcx 1 gl. 1 st. lest betaelt 1638 de rendanten hebben bij preserentie
ontfangen de somme van 23 gl. 2 st. daer mede betaelt lichtemis 1663 dus.
23-2-0
folio 21.
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Jan Gijsberts cleermaker gelt jaerlijcx uijt sijn huijs opt Bijnderseijnt 2 gl. 10 st. lest betaelt 1659 over 10 st.
ontfangen voorde jaren 1659, 1660, 1661, 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
12-0-0
Peter Willems alias Vetten gelt jaerlijcx uijt sijn huijs aende Kercke 6 gl. lest betaelt 1627 bij verscheijde
voorgaende predecesseuns op rekening verantw. ende ontfangen 34 gl. 8 st. den rendante hbben niet ontfangen.
folio 21 verso.
Peter Rutten gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Bijnderstrate 12 gl. lest betaelt 1658 de rendanten hebben ontfangen
voorde jaren 1659, 1660 ende 1661 alsoo hij gem soude gestanen met 10 gl. jaerlijcx de somme van.
30-0-0
Jan Joost Everts gelt jaerlijcx uijt sijn goet opt Bijstervelt 6 gl. lest betaelt 1654 de rendant hebben ontfangen
voorde jaren 1655 ende 1656 de somme van.
12-0-0
folio 22.
Heer Jan Mengelaers erffgen. gelden jaerlijcx 6 gl. lest betaelt opt jaer 1660 2 gl. 8 st. de rendanten hebben
ontfangen voorde jaren 1661, 1662 ende 1663 de somme van.
15-12-0
Hendricx van Zeelant gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Bijnderstrate 6 gl. doch daer over is geaccordeert dat
voortaen sall betaelen vijf ten hondert
folio 22 verso.
Beginnen lichtemis 1665 de rendanten hebben daeromme niet ontfangen.
Peter Adriaens den bode gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1655 over 5 st. de rendanten hebben niet ontfangen.
Wouter Jacob Peter Goossens gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt
folio 23.
1650 de rendanten hebben t’ onderpandt bij evictie doen vercoopen dan bij preferentie als hebben t’ jongste
ipoteecq uijt gevallen memorie.
Jan Paulus Wijnants gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1658 over 23 st. ontfangen voorde jaren 1659, 1660 ende 1661
de somme van.
7-17-0
Jan Mooren gelt jaerlijcx
folio 23 verso.
Uijt sijn huijs opt Bijderseijnt tussen de brucx kens 4 gl. 10 st. lest betaelt 1654 over XV st. die rendanten
hebben ontfangen op rekening.
12-12-0
Hendrick Peters van Tricht souden in 2 posten gelden 10 gl. doch is abuijs bevonden ende commen oock bij
contract met Jan Jelis gemaecktte cesseren sullen daer om niet mede opden register noch in rekeninge commen
dient voor memorie.
folio 24.
Baltus Hendricx gelt jaerlijcx uijt een sil lants opden Vossenberch 4 vaten rogge in specie, lest betaelt aen de
rendanten predecessen betaelt 20 gl. 11 st. 2 oirt den rendant ontfangen op rekeningen.
12-12-0
Sijmon Olifiers gelt jaerlijcx 5 gl. uijt sijn huijs, lest betaelt 1651 de rendanten hebben niet ontfangen dient voor
memorie.
folio 24 verso.
De kercke van Helmont gelt jaerlijcx 30 gl. lest betaelt tot drie coningen 1660
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1661, 1662, 1663, ende 1664 d somme van.
120-0-0
De voors. kercke gelt alnoch eene renthe van 37 gl. 10 st. jaerlijcx losbaer met 750 gl.
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folio 25.
Capitael, lest betaelt totte X meij 1660 de rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1661, 1662, 1663 en 1664 de
somme van.
150-0-0
Catarina wed. Jan Wouters gelt eene renthe van 5 gl. t’ jaers losbaer met 100 gl. gaende uijt onderpanden in
schepenen brief deser stadt in dato den 4 november 1547 begrepen lest betaelt
folio 25 verso.
Daer van niet ontfangen.
Somma bedraecht den ontfanck in gelt binnen Helmondt de somme van 839 gl. 3 oirt.
Ende in rogge 8 mudde 6 vaten.
folio 26.
leeg
folio 26 verso.
leeg
folio 27.
leeg.
folio 27 verso.
leeg.
folio 28 .
Mierlo.
Jenneken Goort Jans gelt jaerlijcx 90 vaten rogge in specie, lest betaelt 1661 de rendanten hebben ontfangen
voorde jaren 1662 ende 1663 de somme van.
35-2-0
De heer Gabrieel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijne goederen opt Mierloo Hout 6 vaten rogge
folio 28 verso.
Reductie lest betaelt 1653 den rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659,
1660, 1661, 1662, 1663, 1664 ende 1665 de somme van.
27-0-0
Anthonis Jan Goorts ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1656 de rendanten
hebben voorde jaren 1657
folio 29.
Ende 1658 ontfangen de somme van.

14-5-0

Hendrick Aerts aent Goor gelt jaerlijcx 20 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1661 ende op 1662, 10 vaten
De rendanten hebben ontfangen op rekening opde jaren 1663, 1664 ende 1665 de nombre van.
60 vaten rog
Huijbert Dircx den Cremer
folio 29 verso.
gelt jaerlijcx 2 vaten rogge in specie lest betaelt 1659 de rendanten hebben voor jaren 1660, 1661 ende 1662
ontfangen in gelt.
2-8-0
Adriana weduwe Goort Bex gelt jaerlijcx 2 vaten rogge in specie, lest betaelt 1658 de rendanten hebben
ontfangen voorde jaren 1659, 1660 ende 166 in gelt de somme van ende voorde jaren 1662 ende 1663.
folio 30.
Jan Huijberts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662 ende 1663 de
somme van.
4-10-0
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Hendrick Daniels gelt jaerlijcx 16 ½ vat rogge erffelijck, lest betaelt 1662 de rendanten hebben ontfangen voorde
jaren 1663 ende 1664 de somme van.
24-17-8
folio 30 verso.
Marten Stevens ende weduwe Thomas Willems gelden 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1660 de rendanten
hebben ontfangen vande erffgenamen Marten Stevens voor het gelt anno 1661, 1662, 1663 ende 1664.
9-0-0
Vande wed. Thomas Willems voorde jaren 1661 ende 1662.

4-10-0

folio 31.
Betaelt 1662 de rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1663 ende 1664 de somme van.
4-10-0
Jan Bernarts ende Jan Lamberts gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt 1657 ontfangen voorde
jaren 1658 ende 1659 de somme van.
10-10-0
Hendrick Aerts ende
folio 31 verso.
ende Willem Dircx gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1661 de rendanten hebben ontfangen
voorde jaren 1662, 1662 ende 1663 de somme van.
13-10-0
de heer Gabrieel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijn goet opt Hout 1 ½ vat rogge erffelijck, lest betaelt 1640 de
rendanten hebben
folio 32.
ontfangen voor 23 jaren achterte tot lichtemis 1663 ad XV st. t’vat in gelt.
inde voorde jaren 1664 ende 1665 rest eene cop.

25-17-8
2 vaten 3 cop

Aert Denis ende Evert Philips gelden jaerlijcx 18 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1659 ontfangen voorde jaren
1660 ende 1661 de somme van.
14-1-4
folio 32 verso.
gelt renthe tot Mierlo.
Jacob Jan Reijnen gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1660 ontfangen voorde jaren 1661, 1662 ende 1663 de somme
van.
9-0-0
De weduwe Jacob Aerts nu Jan Huijberts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657,
1658, 1659 ende 1660 de somme van.
0-14-0
folio 33.
De hoeve op Langdonck gelt jaerlijcx 2 st. 2 oirt en een halff pleck, lest betaelt 1651 niet ontfangen.
De weduwe Willem Rovers gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1660 de rendanten hebben ontfangen voorde jaren
1661 ende 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
12-0-0
folio 33 verso.
Anthonis Jan Goorts gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st. lest betaelt 1659 over 13 st. 3 oirt ontfangen voorde jaren 1660,
1661 ende 1662 de somme van.
4-14-0
Den selven gelt alnoch jaerlijcx 6 gl. 5 st. lest betaelt 1657 over 5 st. ontfangen voor 1 jaar 1658 over alsvoor de
somme van.
6-5-0
folio 34.
De heer Gabrieel van Berth gelt jaerlijcx uijt goederen Thomas van Aelst opt Hout 1 gl. 16 st. lest betaelt 1660
ontfangen op rekening.
5-8-0
Jonkr. Raes van Grevenbroeck heer tot Mierloo gelt uijt sijne aldaer 6 gl. jaerlijcx, lest betaelt 1659 ontfangen
voorde jaren 1660 ende 1661.
12-0-0
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folio 34 verso.
Aert Cornelis gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663 ende 1664 de somme
van.
17-5-0
De weduwe Jan Peters gelt jaerlijcx 10 st. lest betaelt 1660 ontfangen voorde jaren 1661, 1662, 1663 ende 1664
de somme van.
2-0-0
folio 35.
Thonis den Smith opt Hout gelt jaerlijcx 1 gl. 10 st. lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662 en 1663 de
somme van.
3-0-0
Willem Aerts gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1659 de rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1660, 1661
ende 1662.
7-10-0
folio 35 verso.
Willem Willem Francen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1662 ontfangen voorde jaren 1663 ende
1664 de somme van.
4-10-0
Aert Willems gelt jaerlijcx 16 gl. in 2 brieven gecomen van Hendrick Joost Costers, lest betaelt de rendanten
hebben
folio 36.
Ontfangen voor drie pachten de somme van.

48-0-0

Somma bedracht door den ontfanck van Mierloo de somme van 330 gl. 9 st. 4 penn.
Ende in rogge 5 mudde rog 9 vaten 3 cop.
folio 36 verso.
Stiphout.
Willem van Oldenzee gelt jaerlijcxuijt sijne goederen tot Stiphout 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1658 rest 9
st. ontfangen voorde jaren 1659, 1660, 1661, 1662, 1663 ende 1664 rest 9 st. de somme van.
13-10-0
Jenneken Peter Dielis
folio 37.
En Aert Hendrick Neessen gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657,
1658 ende 1659 de somme van.
13-10-0
Michiel Wouters, gebr. Jan Driesen uijt hoeve op Kruijset jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1659, 1660
ontfangen voorde jaren 1661 ende 1662 in rogge.
6 vaten
folio 37 verso.
Michiel Huijberts tot Stiphout ende Peter Martens gelden 18 vaten rogge inden sack uijt een erffenisse tot
Stiphout dan alsoo dit onderpant is vercocht voor geestelijcke pachten heeft den rendant daer van maer
ontfangen 18 vaten rogge sullende in toecomende den voors. Michiel Huijberts den heelen pacht betaelen dico.
18 vaten
folio 38.
Jan den Ketelaer opden Steenwech gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1657 ontfangen voorde jaren
1658, 1659 ende 1660 de somme van.
6-15-0
Hans Lemmens gelt jaerlijcx 4 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1659 ontfangen voorden jare 1660 in gelt de
somme van.
3-0-0
folio 38 verso.
Den H.Geest vanden Bosch cum suis gelden jaerlijcx 5 st. lest betaelt 1654 daer van niet ontfangen.
Jenneken Jaspers ende Dirck Goorts gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1659 ontfangen van Jenneken voorde jaren
1660, 1661 ende 1662 voor haer gelt.
4-10-0
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van Dirck Goorts voorde jaren 1660, 1661, 1662 ende 1663 de somme van.

6-0-0

folio 39.
Aerle Ricxtel ende Beeck.
Nicolaes van Berckel gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1660 ontfangen voorde jare 1661 ende
1662.
9-0-0
Jan Peters cum suis gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. lest betaelt ontfangen van Jan Peters voor 1/3 part
folio 39 verso.
Tot 1663 incluijs.

14-8-0

De wed. Cornelis Peters heeft lest betaelt 1638.
Gerrit Peters op Strijp, lest betaelt 1637 rest 5 st. de rendanten hebben nijet ontfangen.
Willem Martens tot Rixtel gelt jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1648 rest 4 st. 12 penn.
Den rendanten hebben niet ontfangen.
folio 40.
Jan Aerts ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1657 over 4 gl. 12 st. den rendant heeft ontfangen
voorde jaren 1658, 1659 ende 1660 over 3 gl. 14 st. de somme van.
12-18-0
De weduwe Willem Dircx gelt jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt 1658 de rendanten hebben
folio 40 verso.
Hebben voorde jaren 1659, 1660, 1661 enden 1662 ontfangen volgens de pegge ad 15 st. t’ vat.
33-0-0
Noch op rekening
5-13-0
Goort Jans van Dommelen cum suis gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt bij Wilbert Jacobs voor
sijn derde part 1653 over 29 st. 1 oirt
Den rendant heeft ontfangen in verscheijde maelen de somme
folio 41.
Van 21 gl.

21-0-0

Somma bedraght den ontfanck in gelt de somme van 143 gl. 4 st.

folio 41 verso.
Nunen Gerwen ende Wetten.
Jenneken Hendrick Appels ende de weduwe Jan Dircx de Groot gelden jaerlijcx 1 mud rogge in specie, lest
betaelt bij Jan Dircx de Groot voor sijn gelt 1659 ad 15 st. t’ vat.
Ontfangen vanden wed. Jan Dircx de Groot voor jaren 1660, 1661, 16662 ende 163 de somme van.
18-0-0
Dander helfte lest
folio 42.
Bataelt door Jenneken Appels 1658 ontfangen voor de selve voorde jaren 1659 ende 1660.
9-0-0
Joost Jan Philips ende Anneken Aerts gelden jaerlijcx 2 mudde rogge erffelijck, lest betaelt Joost Jan Philips
voor sijn helfte 1657 ontfangen vanden selven voorde jaren 1658, 1659 ende 1660 ad XV st. t’ vat de somme
van.
27-0-0
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Ende dander helft door
folio 42 verso.
Anneke Aerts, lest betaelt 1659 ontfangen door de selve voorde jaren 1660 ende 1661 de somme van.
18-0-0
Gerrit Josephs, Lucas Francen ende Willem Peters gelden jaerlijcx 9 ¼ vat rogge in specie, lest betaelt 1634.
Gerrit Josephs gelt daer inne 7 vaten 1 cop ontfangen op rekeninge de somme van.
5-16-0
folio 43.
Lucas Francen 1 vat ontfangen op rekeninge.

1-11-0

Willem Peters in plaets van Adriaen Dielis 1 vadt den rendant heeft van henne liedens t’samen ontfangen.
1-11-0
Inde volgende rekenig sall de liquidatie ende een effen jaer gebrocht worden
folio 43 verso.
Leendert Gerrits ende Arijs Klaessen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie, lest betaelt 1659 ontfangen
voorde jaren 1660, 1661, 1662 ende 1663 de somme van.
36-0-0
Gerwen.
Arijs Jansssen nu Faes Goorts gelt jaerlijcx1 mud rogge reductie, lest betaelt 1660 de rendanten hebben niet
ontfangen.
folio 44.
De kinderen Arijaen Jacobs de mulder gelden jaerlijcx 1 mud rogge in specie, lest betaelt 1649 ontfangen voorde
jaren 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 ende 1655 de somme van.
70-16-0
Leunis Jacobs gelt jaerlijcx XXIIII vaten rogge in specie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662 ende
1663 in rogge aenden convents van Soeterbeec.
III mudden
Ende 1 mud in gelt ter somme van.
In gelt.
In rogge.

11-8-0
82-8-0
3 mudden

folio 44 verso.
De weduwe Aert van Col cum suis gelden jaerlijcx 6 vaten gerste, lest betaelt 1654 over 2 oirt ontfangen bijden
rendanten van Jan Corsten in 2 reijsen op rekening.
6-0-0
Van Anthonis van Vechel.
1-10-0
Hendrick Janssen van Nunen Huijbert Janssen vanden Kocken ende Jan van Vechel opt een eijndt gelden
jaerlijcx 18 vaten rogge erffelijcx, lest betaelt 1656.
7-10-0
folio 45.
Ontfangen van Hendrick Goorts van Col voor sijn gelt de jaren 1657, 1658 ende 1659 de somme van.
11-5-0
ende van Jan Anthonis van Vechel voorde jaren 1657 ende 1658.

7-10-0

Jan Dircx de Groot cum suis gelden jaerlijcx 17 st. 2 oirt, lest betaelt 1658 ontfangen voorde jaren 1659, 1660,
1661, 1662 ende 1663 ontfangen de somme van.
4-7-8
Anthonij van Gruijthuijsen
folio 45 verso.
Gelt jaerlijcx 1 gl. lest betaelt 1657 ontfangen voorde jaren 1658, 1659, 1660, 1661 ende 1662 de somme van.
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5-0-0
Lijsken weduwe Evert van Col gelt jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657, 1658, 1659 ende
1660 de somme van.
1-8-0
Jan Aerts van Tongeren
folio 46.
Gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st. lest betaelt 1658 ontfangen door Gerrit Janssen voor de jaren 1659 ende 1660 de somme
van.
3-12-0
Somma bedracht den ontfanck in gelt van Nunen Gerwen ende Wetten de somme van 239 gl. 14 st. 8 penn.
folio 46 verso.
Lieshout.
De erffgenamen van Truijcken Verspaget gelt jaerlijcx 1 mud rogge, lest betaelt 1599 ende op den jare 1600,
30 st. de rendanten hebben niet ontfangen.
Frans Willems gelt jaerlijcx 13 ½ vaten rogge reductie, lest betaelt
folio 47.
Het jaer 1661 ontfangen door Lenart Willems op rekening.

5-1-1

Josep Anthonis gelt jaerlijcx 4 vaten 2 cop rogge, lest betaelt 1656 ontfangen op rekeninge de somme van.
5-0-0
Somma bedraeght den ontfanck van Lieshout de somme van 10 gl. 1 st. 4 penn.
folio 47 verso.
Son.
Hendrick soon Jan Tijbosch gelt jaerlijcx 8 gl. 5 st. lest betaelt 1636 de rendanten hebben niet ontfangen.
Aert Peters den jongen gelt jaerlijcx 5 gl. uijt onderpanden gelegen aldaer tot Esp in schepenen , lest betaelt 1662
de rendanten hebben niet ontfangen.
folio 48.
Bakel.
Willem Peter Ceelen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657, 1658,
1659 ende 1660 de somme van.
18-0-0
Frans Jacobs gelt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie, lest betaelt 1660 ontfangen voor de jaren 1661, 1662, 1663
ende 1664.
IIII mud rogg
folio 48 verso.
Marten Jan Geverts gelt jaerlijcx 25 vaten rogge uijt Schouw, lest betaelt 1662 rest 5 cop ontfangen voorde jaren
1663, 1664 ende 1665 ret een vat van outs de nombre.
VI mud III vat I cop
De erffgenamen Driesken Hermens gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 ontfangen voorde
jaren 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 ende 1661 de somme van.
15-15-0
folio 49.
De weduwe Thonis Banckers gelt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 166 ontfangen voorde Jaren 1663,
1664 ende 1665.
4-10-0 6

Willem Marcus op Stipdonck gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1659 de rendanten hebben
ontfangen voorde jaren 1660, 1661, 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
11-5-0

folio 49 verso.
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Peter Martens cum suo gelden jaerlijcx 2 mudde rogge daerinne gelt zijnder voors. 6 vaten rogge, lest betaelt
1660 den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1661, 1662, 1663 ende 1664 de quantiteijt van.
II mudde
Jan Thonis Banckers mede 6 vaten jaerlijcx, lest betaelt 1662 ontfangen voorde jaren 1663 ende 1664 de nombre
van.
I mud
folio 50.
De onmondige kinderen Peter Hermens gelden daer inne 4 vaten, lest betaelt 1653 ontfangen van Faes Rijnders
als momboir tot 1665 incluijs in rogge een mudde 4 vaten.
I mud IIII vaten
In gelt.
13-4-0
Ende Jan Willems off Jan Hendrick Hennekens 8 vaten rogge, lest betaelt 1661 ontfangen voorde Jaren 1662
ende 1663 de nombre van.
I mus IIII vaten
folio 50 verso.
Jan Janssen scheper ende Peter Goorts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie
Jan Schepers heeft voor sijn helft betaelt 1659 rest 3 vaten ontfangen van Jannen voors. voorde jaren 1660 en
1661 mette voors. 3 vaten in gelt in plaetse van rogge.
12-9-0
Peter Goorts hadde voor sijn helft, lest betaelt 1659 ontfangen van Peter Goort voorde jaren 1660, 1661 ende
1662 in rogge.
V vaten II cop
folio 51.
Bakel.
Leendert Janssen ende Joost Jan Banckers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1659 ontfangen
voorde jaren 1660, 1661, 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
11-5-0
Leendert Jans ende Anthonis Dircx geleden 20 vaten rogge
folio 51 verso.
In specie, lest betaelt 1660 de rendant hebben ontfangen voorde jaren 1661, 1662, 1663 ende 1664 de nombre
van.
LXXX vat
Leendert Daemen erffgenamen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1652 niet ontfangen
Willem Willems ende
folio 52.
Evert Gerrards gelden jaerlijcx 50 vaten rogge in specie, lest betaelt Willem Aerts voor sijn gelt 1658 ontfangen
op rekening in gelt ad 18 st. t’vat.
6-15-0
Dirck Hoeben, lest betaelt voor sijn helfte 1659 ontfangen wegens den schout wegens voorde jaren 160, 1661
ende 1662 de nombre van.
I mud X vat II cop
folio 52 verso.
Frensken weduwe Jan de Bercker gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1658 ontfangen voorde jaren
1659, 1660, 1661, 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
40-10-0
Jan Neesen, Goort Driessen cum suo gelden 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1658 ontfangen voorde jaren
1659, 1660, 1661 ende 1662.
18-0-0
folio 53.
Jan Janssen ende Jan Hendricx de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vaten rogge reductie, lest betaelt 1658 ontfangen
voorde jaren 1659, 1660, 1661, 1662 ende 1663 de somme van.
9-7-0
Tonis Vreijnssen ende ende Thomas Francen gelden jaerlijcx een mud rogge reductie, lest betaelt bij Tonis
Vreijnssen 1660 ontfangen voor sijn
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folio 53 verso.
helft voorde jaren 1661 ende 1662 de somme van.

4-10-0

thomas Francen, lest betaelt voor sijn helft daer van niet ontfangen.
den selven Tonus Vreijssen ende Thomas Francen gelden alnocht 6 vaten rogge erffpacht, lest betaelt door Tenus
Frijnsen ende Arijs Hendricx 1662 ontfangen van Tonus
folio 54.
Vrijnssen voorde jaren 1663, 1664 ende 1665 voor sijn helft.

IX vaten

De weduwe Thonis Banckers gelt jaerlijcx 16 st. 3 ½ oirt, lest betaelt 1659, ontfangen voorde jaren 1660, 1661,
1662 ende 1663 de somme van.
3-9-0
folio 54 verso.
Joffr. Maria Lanckvelt vrouwe van Milheze gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1657 niet ontfangen.
Willem Willems de With cum suis gelden jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662,
1663, 1664 ende 1665.
0-14-0
folio 55.
Aert Hendricx Hans gelt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663 ende 1664 de
somme van.
6-15-0
Somma bedraeght den ontfanck van gelt in Bakel de somme van 185 gl. 7 st.
In rogge 27 mudde 2 vaten 1 cop.
folio 55 verso.
Gemert.
Thonis Francen nu Peter vanden Bogaert uijt sijn huijs tot Gemert, gelt jaerlijcx 15 vaten rogge erffpachten,
over den achterstel is geaccordeert ende heeft den rendant ontfangen tot lichtemis 1662 incluijs de somme van.
150-0-0
Jan Peter Gielens
folio 56.
gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. lest betaelt 1657 de rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1658, 1659 ende 1660 de
somme van.
7-10-0
somma bedraecht den ontfanck van Gemert de somme van 157 gl. 10 st.
folio 56 verso.
Deursse.
Willem soone Evert Nouwen gelden in 2 texten 3 mudde 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1660 ontfangen
voorde jaren 1661 ende 1662 de somme van.
29-5-0
Isbeth Vloemans gelt in 3 texten 21 vaten
folio 57.
Rogge reductie lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
23-12-8
Gielen Jacobs ende Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vaten rogge reductie, lest betaelt bij Gilen Jacobs voor sijn
helft 1652 ende op rekenening aen van Merevoirt 2 ¼ gl. ontfangen voorde jaren 1653, 1654 ende 1655.
3-15-0
folio 57 verso.
Corst Vesters, lest betaelt 1645 over 3 ½ st. ontfangen op rekeningen.
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1-17-9

Brusten Jan Rutten Cluijtmans gelt jaerlijcx 16 vaten reductie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662,
1663 ende 1664 de somme van.
18-0-0
Jan Lamberts van Gassel
folio 58.
Int Haeggeijnt ende Wilbert Jans vander Stijll gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1657 ontfangen
voorde jaren 1658, 1659, 1660 ende 1661 de somme van.
12-0-0
Jan Lambert Isbouts ende Dirck Jan Gorts gelden 1 mud rogge reductie, lest betaelt bij Jan Lamberts voor sijn
helft 1658 ontfangen 1659 ende 1660.
4-10-0
Dirck Jan Goorts
folio 58 verso.
lest betaelt 1648 ontfangen vanden selve voor sijn helft ende 1649 ende 1660. 4-10-0
Hier volght het goet ter Eijnde.
Aert Anthonis van Ebben gelt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge erfspachte, lest betaelt 1659 rest 2 cop ontfangen
voorde jaren 1660 ende 1661 rest 2 cop noch in gelt voorde jaren.
VII vaten II ..
folio 59.
1662 ende 1663 door Joost Lamberts ad 16 st. t’ vat.

6-0-0

Joost Willems Verijcken te vooren Jan Aert Munsters gelt jaerlijcx 6 vaten rogge,lest betaelt 1662 ontfangen
voorde jaren 1663, 1664, 1665 ende 1666.
XXIIII vaten
Hendrick Cuijpers cum suis
folio 59 verso.
Gelden jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge, Henrick Cuijpers voor sijn derdedeel, lest betaelt 1659 ontfangen voorde
jaren 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 ende 1665.
IX vaten
Lijsken Cornelis voor haer derde deel, lest betaelt 1652 daer van niet ontfangen.
folio 60.
Hendrick Tijs Claes gelt jaerlijcx 8 vaten rogge, lest betaelt 1662 ontfangen voor de jaren 1663, 1664, 1665 ende
1666 de nombre van.
XXXII vaten
Brusten Andriessen gelt jaerlijcx 2 ½ vat rogge, lest betaelt 1622.
Jan Meulendijcx ende
folio 60 verso.
Peter Spaenjaerts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt 1662 ontfangen voorde jaren 1663, 1664 ende 1665
de nombre van.
XXXIII vaten
De wed. Paulus Joosten ende Dirck Jan Goorts gelden t’ sjaers 7 vaten rogge, lest betaelt de wed. Paulus Joosten
voor haer 3 ½ cop 1650 ontfangen op rekeninge.
0-12-8
Dirck Jan Goorts gelt
folio 61.
Hier inne 2 vaten 2 ½ cop ontfangen op rekeninge.

3-10-0

De kinderen Jan Hendricx gelden de helfte, lest betaelt 1652 niet ontfangen.
Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge erff pachte, lest betaelt 1662 de rendanten hebben ontfangen
voorde jaren 1663, 1664, 1665 ende 1666 de nombre .
LVI vaten
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folio 61 verso.
Joost Ceelen ende Iken Jan Adriaens gelden jaerlijcx 7 vaten rogge, lest betaelt 1661 rest 2 vaten 2 cop
ontfangen voorde jaren 1662, 1663, 1664 ende 1665 mette voors. 2 ½ vat de nombre van.
XXXvaten II ..
Dirck Hendricx Gielen ende Anthonis Gerrits den scheper gelden jaerlijcx 7 vaten rogge erff pachte, lest betaelt.
folio 62 .
Den rendant heeft op rekeninge ontfangen van Dirck Hendricx
Van Anthonis Gerrits.

5 ¼ vat rogge
3 ½ vat

Ende in gelt de somme van.

2-16-0

folio 62 verso.
Philips Willems gelt alle jaer 8 vaten 3 coppen rogge erfs pacht, lest betaelt 1662 ontfangen voorde jaren 1663,
1664 ende 1665 in rogge.
XXII vaten III cop
Ende de resterende in gelt ontfangen de somme van.

III gl. VII st.VIII ..

Evert Gielens gelt jaerlijcx 5 vaten 1 cop rogge, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663, 1664 en
1665 .
XXI vaten
folio 63.
Joseph Rutten gelt jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662 ende 1663 en 1664.
IX vaten
Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vaten rogge, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663 ende 1664.
IX vaten
folio 63 verso.
hier eijnt het goet ter Eijnde.
Doirne.
Mr. Laureijns de Louwe ende Wouter Hendricx gelden jaerlijcx 5 vaten rogge erfs pacht, lest betaelt 1661
ontfangen voorde jaren 1662, 1663, 1664 ende 1665 in gelt.
15-19-0
Jan Ruelens gelt
folio 64.
Jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1660 ontfangen voorde jaren 1661, 1662 ende 1663 de somme van.
13-10-0
Laureijns Jans te vooren Jan Melis gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren
1662, 1663 ende 1664.
3-7-8
Jan Melis ende Klaes Martens
folio 64 verso.
Gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663, 1664 ende 1665 de
somme van.
12-0-0
Ruth Cornelis gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1659 niet ontfangen.
De wed. Goort Dors
folio 65.
Ende Hendrick Matthijs gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt ontfangen van Nelis Jan Nelis
wegens de wed. Goort Dors voorde jaren to lichtemis 1661 incluijs de somme van.
10-15-0
Lambert Dircx, lest betaelt 1644 ontfangen op rekeninge.
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2-10-0

De selve weduwe gelt noch 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 aen Goort van Merevoirt 28 st. ontfangen
voorde jaren 1655, 1656 ende 1657.
4-10-0
folio 65 verso.
Aert Jan Molendijcx gelt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1650 ontfangen voorde jaren 1657, 1658,
1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 ende 1665 de somme van.
13-10-0
Wilbert Rijnders, Peter Joosten cum suis gelden jaerlijcx 1 mud rogge erfs pachts, lest betaelt 1659.
folio 66.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1660, 1661 ende 1662 in gelt in plaetse van rogge de somme van.
27-0-0
Willem Marcus gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaren 1656, 1657 over 12
st. t’samen.
5-2-0
Gevert Nelen gelt
folio 66 verso.
Jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663, ende 1664.
7-4-0
Noch op rekening.
1-5-0
Hendrick Frencen ende Willem Jan Ceelen alias Waesman gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1660 ontfangen voorde jaren 1661 de somme van.
2-5-0
folio 67.
Liessel.
Joost Peter Martens gelt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1659 ontfangen voorde jaren 1660 ende
1661 de somme van.
2-12-8
Hendrick Peters Mennen cum suis gelden jaerlijcx 5 ½ vat rogge, lest betaelt 1657
folio 67 verso.
Ontfangen voorde jaren 1658, 1659, 1660 ende 1661 de somme van.

8-6-0

Matthijs de Bercker gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1657 ontfangen op rekening de somme van.
3-15-0
Daniel van Bree
folio 68.
Dries van Bree ende Jan Peters gelden jaerlijcx 1 mudde rogg reductie, lest betaelt 1656
Van Berckel hadde op rekening ontfangen ende verantw. 9 gl. Goort van Merevoirt 8 gl. 5 st. folio 61 den
rendant heeft ontfangen voorde jaren 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662 ende 1663.
13-10-0
Den H. Geest van
folio 68 verso.
Deurssen ende Peter vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest 1659 ontfangen vanden H.
Geest voorde helft voorde jaren 1660 ende 1661.
2-5-0
Peter Sijmonts vanden Boomen rest 1659.
Jonkr, van Eijck ende jonkr. Bax gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1654 ontfangen voorde jaren
folio 69.
1655, 1656, 1657, 1658, 1659 ende 1660 de somme van.

17

14-10-0

De selve jonkeren gelden alnoch jaerlijcx 8 vaten rogge erf pachte, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren
1662, 1663, 1664 ende 1665 de somme van.
32 vaten
Adam Willems gelt
folio 69 verso.
Jaerlijcx 6 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663 ende 1664 de nombre van.
XII vaten
Ende in gelt de somme van.
8-2-0
Thijs Klaes gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662 ende 1663 de
somme van.
9-0-0
folio 70.
Gelt renthe tot Doirne.
Laureijs Jans ende Cornelis Jan Rutten , Gielen Hendricx cum suis gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1657.
Goort Michielse ontfangen op rekeningen folio 62 verantwoort 8 gl. 12 st. den rendant heeft ontfangen op
rekeninge de somme van.
22-1-0
folio 70 verso.
Jan Ceel, Lucas ende Goort Jans Hickspoor gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1659 ontfangen voorde jaren
1660, 1661 ende 1662 de somme van.
16-10-0
Jan Melis gelt jaerlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1660 ontfangen voorde jaren 1661, 1662, 1663, 1664 ende
1665.
0-12-8
folio 71.
De erffgenamen Aert Hoeben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1662, niet ontfangen.
Anthonis Gerraedts gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663, 1664 ende 1665 de
somme van.
12-0-0
Somma bedraeght de ontfanck in gelt onder Deurssen 348 gl.
In rogge de nombre van 25 mudde 11 vaten 1 cop.
folio 71 verso.
Asten.
Anderen ontfanck van renthen ende innecomen uijt onderpanden tot Asten.
De goederen tot Geenen Bosch gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie, lest betaelt 1657 rest 2 st. ontfangen
voorde jaren 1658.
13-10-0
Jonr. Gerwen gelt
folio 72.
Jaerlijcx uijt sijn hoeve op Heusden 13 vaten rogge erfpachts, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662,
1663 ende 1664 Astense maet bedragende.
XXXVII vaten 2 cop
Dirck Jan Goorts gelt jaerlijcx 30 vaten rogge erfpachts, lest betaelt 1662 ontfangen voorde jaren 1663, 1664
ende 1665 in Astense maet.
XXXVII vaten 2 cop
folio 72 verso.
Jan Hendricx gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1659 ontfangen voorde jaren 1660, 1661, 1662,
1663 ende 1664 de somme van.
11-5-0
Ceel Peters gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662 ende 1663 de
somme van.
9-0-0
folio 73.
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Brusten Geven gelt jaerlijcx 6 gl. lest betaelt 1655 over 38 st. ontfangen voorde jaren 1656, 1657, 1658 ende
1659 rest 62 st.
18-0-0
Joost vanden Zanden gelt jaerlijcx 10 gl. lest betaelt 1659 ontfangen voorde jaren 1660 ende 1661 de somme
van.
20-0-0
Somma bedraecht de ontfanck in gelt 84 gl. 2 st.
Ende in rogge 5 mudde 11 vaten.
folio 73 verso.
Andere ontfanck van renthen gaende uijt onderpanden tot Someren.
De erffgenaemen Lambert Moffen nu Hendricx Lamberts wed. gelden jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest
betaelt 1655 ontfangen voorde jaren 1656 ende 1657.
2-5-0
De wed. Jacob
folio 74.
Danielis gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1659 niet ontfangen.
Willem Gijsberts gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1647 ontfangen voorde jaren 1648 ende 1649
de somme van.
4-10-0
Aert Hendrick Smits
folio 74 verso.
Anthonisken Jans ende Hendersken Schepers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt voord helft van
Aert Smits 1659 ontfangen voorde jaren 1660, 1661 ende 1662.
6-15-0
Anthonis Janssen voor sijn vierde part, lest betaelt 1655 ontfangen voorde jaren 1656 ende 1657 de somme van.
2-5-0
Hendricxken Schepers rest sijn vierde part dat, lest is betaelt het jaer 1655.
folio 75.
Anthonis Marten Driessen ende Gielen Martens gelden jaerlijcx 18 vaten reductie, lest betaelt 1661 ontfangen
van Anthonis Martens voor sijn helft de jaren 1662, 1663, 1664 ende 1665.
13-10-0
Gielen Martens rest 1661
Bastian Adriaens gelt
folio 75 verso.
jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1658 ontfangen voorde jaren 1659, 1660, 1661 ende 1662 de somme van.
12-0-0
Jan Marten Aerts gelt jaerlijcx gelt jaerlijcx 1 mudde rogge erfs pachten, lest betaelt 1661 ontfangen voorde
jaren 1662 ende 1663 in gelt.
27-12-0
Ende voorde jaren 1664 ende 1665 in rogge.

XXIIII vaten

folio 76.
Jan van Bree ende Michiel Jan Michielsen gelden jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1662 ontfangen voorde jaren 1663,
1664 ende 1665 de somme van.
9-0-0
Het dorp van Someren gelt jaerlijcx XLV I gl. 5 st. lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662 ende 1663.
92-10-0
Ende voort jaer 1664 de somme van.

45-0-0

folio 76 verso.
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Anthonis Marten Driessen gelt jaerlijcx 15 vaten rogge in specie, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662,
1663 ende 1664 in gelt voor rogge .
44-12-8
Ende anno 1665 ontfangen in rogge.
XV vaten
Somma bedraecht den ontfanck in gelt over Someren de somme van 259 gl. 19 st. 8 penn.
Dus in rogge 3 mudde
Dus 3 mudde 3 vaten.
folio 77.
Anderen ontfanck van renthen ende pachten gaende uijt erfenisse gelegen tot Lierop.
Dirck van Morssel gelt jaerlijcx 1 mud rogge reductie lest betaelt 1659 de rendanten hebben voorde jaren 1660,
1661, 1662 ende 1663 ontfangen de somme van.
18-0-0
Joost Hurkmans nu
folio 77 verso.
Aert Jans Verhers gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1660 ontfangen voorde jaren 1661, 1662, ende
1663 de somme van.
9-0-0
De kinderen Joost Martens gelden jaerlijcx 1 mud rogge erfspacht, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren
1662, 1663 ende 1664.
XXXVI vaten
folio 78.
Jan Aerts Verdonschot gelt jaerlijcx 2 vaten rogge reductie, lest betaelt 1656 ontfangen voorde jaren 1657 ende
1658 de somme van.
1-10-0
Thomas Joost Martens gelt jaerlijcx 14 st. lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663 ende 1664 de
somme van.
2-2-0
folio 78 verso.
Jan Sanders cum suis gelden jaerlijcx 7 st. lest betaelt 1655 over 3 st. ontfangen mette voors. 3 st.mette voors.
jaren 1656, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662 ende 1663 de somme van.
2-13-0
De weduwe Jacob Verbeeck gelt jaerlijcx uijt haer goet tot Lierop 3 st.
folio 79.
2 oirt, lest betaelt 1653 ontfangen voorde jaren 1654, 1655, 1656, 1657, 1658,1659, 1660, 1661 ende 1662 de
somme van.
1-11-8
De weduwe Sijmon Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren 1662, 1663, 1664
ende 1665.
0-14-0
Somma ontfanck van Lierop draeght somme 35 gl. 10 st. 8 penn.
Dus in rogge 3 mudde.
folio 79 verso.
Leeg.
folio 80.
Anderen ontfanck van verhuijrde landerijen soo tot Helmont als elders gelegen.
Hendrick Josephs heeft in huijre eene hoeve genaemt de Deuseldonck gelegen onder de jurisdictie dese stadt
Helmont jaerlijcx in voorlijff 125 gl. ende 12 mudde rogge.
De rendanten hebben ontfangen het voorlijf
folio 80 verso.
Verscheenen St. Marten 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
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375-0-0

Noch ontfangen voorde voors. jaren de nombre off quantiteijt van 36 mudden verscheenen op kersmis 1662,
1663, ende 1664 dico.
XXXVI mudden
Item heeft opden august 1665 gelevert noch in rogge de nombre van.

X mudde IX vaten

folio 81.
Jan Hendrick Cuijpers heeft in huijringe de andere Deuseldonxse hoeve op alle condities alsvoor.
De rendanten hebben ontfangen het voor lijff verscheenen St. Marten 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
375-0-0
Noch ontfangen voorde voors. jaren de nombre van 36 mudde rogge
folio 81 verso.
Rogge verscheenen op kertmis 1662, 1663 ende 1664 dico.

XXXVI mudde

Ende heeft opden ougast. 1665 in rogge gelevert.

X mud IX vat

Alsoo de voors. hoeven opden 6 januarij 1662 opde voors. conditie waren verpacht hebben die regeerders daer
en boven alnogh voorde tijt van 6 jaren verpacht eenige perceelen
folio 82.
van landerijen gelegen inde Helmontse ackers te vooren bijden voors. hoeven gehoort hebbende ende nu appart
verhuijrt aenvanck nemends bloot aende stoppelen den jairts 1602 sulcx dattot eerste jair pachts daer van
verscheenen souden wesen kertmis 1663 ende waer van de halve schaer voorden jaren 1662 aende hoevenaers
was vercochtende inde voorgaende
folio 82 verso.
Rekeningen folio 72 ende 79 verantwoort ende sijn de voors. ackers verhuijrt als volgt
Denen acker gelegen inden Middel Clamp groot ontrent 2 loop XXIII roeden is gemijnt bij Andries Everts t’jaers
op 11 gl. de rendanten hebben hier van ontfangen vermits dese ackers op het register haer niet sijn overgelevert
folio 83.
Item eenen acker groot ontrent 2 sille 36 roeden gelegen neffens de Meulen strate is gemijnt bij Andries Everts
jaerlijcx om 22 gl. de rendanten hebben om redenen voors. niet ontfangen.
Item eenen acker gelegen inde Middel clamp groot ontrent
folio 83 verso.
3 sille 32 roede met noch de halve sille is gemijnt bij Jan Hendrick Cuijpers jaerlijcx voor 35 gl.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Item eenen acker gelegen neffens de voors. halve sille groot ontrent
folio 84.
3 loopensaten 31 roede is gemeijnt bij Hendrick Josephs jaerlijcx voot 13 gl. 10 st. de rendanten hebben niet
ontfangen.
Item eene acker inde Middel clamp groot ontrent 2 loop 10 roeden is gemeijnt bij Jan [Jan doorgehaalt]
folio 84 verso.
Hendrick Cuijpers jaerlijcx voor 8 gl. de rendanten hebben niet ontfangen.
Item eene acker gelegen inden Hooch Eijntsen clamp groot ontrent 4 loop 13 roeden is gemijnt bij Jan Hendricx
ende Hendrick Josephs elck voorde helfte jaerlijcx voorde somme
folio 85.
Van 18 gl. de rendanten hebben om redenen voor verhaelt niet ontfangen.
folio 85 verso.
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Bakel.
Ansem Willems heeft in huijringe een hoefken gelegen onder Bakel opden Hilacker jaerlijcx in voorlijff 26 gl. 3
mudde boeckweijt verschijnende t’ voorlijff St. Marten ende t’ graen op kertmis de rendant heeft ontfangen
voorde jaren 1662, 1663 ende 1664
folio 86.
St. Marten verscheenen t’ voorlijff de sommen van.

78-0-0

Ende ontfangen in rogge voorde jaren 1662, 1663, ende 1664 de nombre van 3 mudde t’samen.
IX mudde 2
Ende opden ougust. 1665 nogh de nombre van.

IIII mudde

Den boeckweijt voorde jaren 1662 is bij van Merevoirt ontfangen ende in sijne rekeninge folio 74 verso verantw.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1663, 1664 ende 1665.
IX mudden r.
In gelt.
78-2-0
In rogge.
13 mudde 2 vaten
Boeckweijt.
9 mudde
folio 86 verso.
Hendrick Janssen Cuijper heeft op alle die voors. conditien in huijringe de anderen hoeve opden Hilacker den
rendant heeft ontfangen het voorlijff vanden jaren 1662, 1663 ende 1664 op St. Marten verscheenen de somme
van.
78-0-0
Ende in rogge voorde jaren kistmis 1662, 1663 ende 1664.
Ende opden ougust. ende 1665 nog in rogge.

IX mudde R.
IIII rogge 3 vaten

folio 87.
Den boeckweijt vanden ougst 1662 heeft van Merevoirt ontfangen ende in sijne rekeninge folio 75 verantwoort.
Den rendant heeft ontfangen den Baeckel verscheenen kestmis 1663 ende 1664 de nombre van.
IX mus r.
folio 87 verso.
Heijlken weduwe Peter Jaspers heefft in huijre de hoeven op Grootel onder Bakel op alle voorgaende conditien
den rendant heeft ontfangen het voorlijf vanden jaren verscheenen St. Marten 1662, 1663 ende 1664 de somme.
78-0-0
Ende in rogge voorde jaren vervallen kertmisse 1662, 1663 ende 1664.

IX mudde r.

folio 88.
Den boeckwijt vanden ougst 1662 verscheenen kertmis volgende heeft van Merevoirt ontfangen ende in sijne
rekeninge folio 55 verso.
Den rendant heeft ontfangen den boeckwijt verscheenen kertmis 1663, 1664 ende 1665 de nombre van.
IX mudde
folio 88 verso.
Willem Goorts van Lierop heeft in pachtinge de hoeve op Bergelen onder Asten jaerlijcx om 2 mudde rogge 2
mudde boeckweijt ende 14 gl. van voorlijff.
Den rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1662, 1663, ende 1664 in rogge de quatiteijt van.
VI mudde
Den boeckweijt voorden
folio 89.
Jaren 1662 is bij Goort van Merevoirt inde voorgaende rekeninge folio 78 verso voor ontfanck gebracht.
Den rendant heeft ontfangen den boeckwijt verscheenen kerstmis 1663 en 1664.
IIII mudde
Item het voorlijff wort niet uijtgetrocken alsoo Lijneken Gijsberts dat verteteert memori.
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folio 89 verso.
De weduwe van Joost Jan Thielen heeft in huijringe een acker groot 2 sille gelegen inde Vossen strate alhier
jaerlijcx voor 26 vaten rogge.
De rendanten hebben niet ontfangen alsoo sij daer tegens hout een soon van Jasper Teeuwens ende noch gelt toe
ontfanght gelijck achter sall folio 183 verso geseijt worden.
folio 90.
Peter Willem Spaencen heeft in huijringe eene acker gelegen inde Meijstrate alhier groot eene sille jaerlijcx voor
12 gl 10 st. lest betaelt 1660.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 ende 1666.
75-0-0
Willem Janssen van Beeck
folio 90 verso.
heeft in huijringe eenen acker groot ontrent een ende een halve sille gelegen inde Moolenstraete alhier jaerlijcx
voor 12 vaten rogge, lest betaelt 1660 ontfangen voorde jaren 1661 ende 1662.
II mud rogge
folio 91.
De weduwe Hendrick Gerrit Horevoirts heeft in huijringe het Hoeffken opt Bijstervelt alhier voor 14 gl. in
voorlijff 20 vaten gerste ende 3 vaten rogge.
De rendanten hebben ontfangen op rekeninge van het voorlijf voorde jaren verscheenen Sr. Marten de somme
van.
60-0-0
enden in rogge voorde jaren verscheenen kerstmis 1662, 1663 ende 1664.

IX vaten

folio 91 verso.
ende inde gerstte voorde anno 1661 ende 1662 de nombre van 14 vaten die vercocht ad 10 st. het vat facit.
20-0-0
folio 92.
De voors. Horevoits heeft alnoch in huijringe eene acker gelegen opden Vossenberch alhier groot eene sille
jaerlijcx voor 12 vaten rogge, lest betaelt 1661.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1662 de nombre van.
I mud
folio 92 verso.
Leeg.
folio 93.
De weduwe Peter van Bijnderen gebrijckt eene acker gelegen opden Meulentooren alhier groot ontrent 4 loop
neffens erfenisse Hendrick Aert Deckers soo die den H. Geest bij coop aengecomen is bij forme van evictie van
Jan Boogaerts waer uijt hij jaerlijcx van geldende een mudde rogge want van hier voor folio 12
folio 93 verso.
Onder de renthen is gementierneert die welcken acker is verhuijrt voor 24 vaten rogge jaerlijcx, lest betaelt 1664
De rendanten hebben ontfangenvoorde achterstaen pachten en huijre 166.
II mud II vaten
folio 94.
Deurssen.
Jan Willem Goossens heeft in huijringe eene acker groot ontrent 3 loop gelegen tot Doirnen voor 6 vaten rogge
jaerlijcx, lest betaelt 1662 die rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1663, 1664 ende 1665 de nombre van.
XVIII vaten
Dirck Janssen van
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folio 94 verso.
Oirschot souden int gebruijck hebben een halve sille lants doch in onder het goet ter Eijnde begrepen memorie.
folio 95.
Bakel.
Jan Peter Bernarts heeft in huijre eene acker groot ontrent 2 loop gelegen onder Bakel jaerlijcx om 2 gl. 10 st. de
rendanten hebben niet ontfangen.
Henrick Geerlincx heeft in huijringe eene acker genaempt den Rooijen acker jaerlijcx voor
folio 95 verso.
4 gl. lest betaelt 1661 de rendanten hebben ontfangen voorde Jaren 1662 ende 1663.
8-0-0
Willem Aerts of Willem Netten heeft in huijr gehadt eene acker die nu leech leijt.
Jan Neefs heeft in huijre eenen acker gelegen tot Bakel
folio 96.
Jaerlijcx voor.
De rendanten hebben op rekeninge ontfangen de somme van.

9-0-0

Helmont.
Jan Aert Janis heeft in huijringe een saml streepe groes gelegen inde Hagen alhier voor XV st. jaerlijcx.
De rendanten hebben niet ontfangen.
folio 96 verso.
Goort Ambrosius heft in huijre 4 roeden hoffs gelegen inde Hage alhier voor 1 gl. t’jaers, lest betaelt 1658 niet
ontfangen.
Dirck Andriessen metser heeft in huijre een halve sille groes voor 6 gl. lest betaelt 1661 ontfangen voorde jaren
1662, 1663 ende 1664 de sommen van.
18-0-0
folio 97.
Paulus Janssen van Bakel heeft in huijringe het goet aent Gasthuijs t’ jaers voorde somme van 14 gl. de
rendanten hebben ontfangen op rekening de somme van.
87-4-0
Is verhuijrt aen Thomas Bernarts voor 4 jaren met 2 te mogen op seggen aen te varden 1664 voor.
XXXVIII gl. t’jaers
folio 97 verso.
Daer van het eerste jaer verscheenen in kerstmis 1665 de rendante hebben op rekening op ontfangen.
12-10-0
Somma bedraeght t’geprecedeert is vande verpachten hoven ende landen in gelt de somme 1273 gl. 14 st.
Ende in rogge ter nombre van 131 mudde 7 vaten rogg.
Mitsgaders in boeckwijt 31 mudde.
folio 98.
Anderen ontfanck als volgt.
De rendanten hebben ontfangen de somme van 39 gl. 10 st. geprocedeert vanden vercochten meubelen van
Grietie Jans dus.
39-10-0
Ontfangen vant vercochte schaer hout opden Deusseldonck anno 1664 vercocht
folio 98 verso.
Volgens annotatie ende de vercoopcedulle de somme van.
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63-0-0

Ontfangen van 1 willich vercocht aen Thomas den Block maker opt Hout die gestaan heeft opt Bijstervelt de
somme van.
5-15-0
Noch van 3 willigen
folio 99.
Gestaen hebbende op Grotel vercocht aen Thomas voornt sijn swager voor.

12-10-0

Ontfangen vande erffge. Goort Joechems tot Aerle de somme van 25 gl. die hij den armen alhier gelegateert
hadde dus.
25-0-0
Goort Michiels van
folio 99 verso.
Merevoirt heeft aenden rendant overgelevert de nombre van 170 vaten rogge in begin van sijnde administratie
als bij sijne re 2:
kening folio 94 blijckt die hier voor ontfanck somme dus.

I LXX

folio 100.
Die hier voor ontfanck commen dico.

VIII vaten

Somma bedraegt dese ontfanck in gelt de somme van 145 gl. 15 st.
Ende in rogge 14 mudde 2 vaten.
Niets gedaan in boeckwijt 8 vaten dico.
folio 100 verso.
leeg.
folio 101.
Anderen ontfanck van vercochten rogge ende boeckweijt.
Die rendanten hebben anno 1663 aen Andries Everts van Haendel vercocht 96 vaten boeckweijt tot 17 ½ st. het
vat bedraegende de somme van.
84-0-0
Inden jaren 1664 aenden
folio 101 verso.
Voors. van Haendel vercocht de nombre van 98 vaten boeckweijt het vat 13 st. bedraecht de somme van.
63-14-0
Ende inden jare 1665 vercocht aenden selven de quantiteijt van 100 vaten boeckweijt tot 12 st. 2 oirt t’vat
folio 102.
bedraegende de somme van.

63-2-2

Aen Jenneken Jan Paulus inden jare 1665 gedaen 16 vaten boeckweijt tot 12 ½ st. t’ vat bedraegende.
10-0-0
Aenden selve gedaen 42 vaten rogge anno 1666
folio 102 verso.
T’ vat ad 16 st. daer van ontfangen de somme van.

34-10-0

Aen Jenneken Huijberts vercocht 37 vaten rogge t’vat 16 ½ st. bedraecht.

30-10-2

Aen jonkr. Gerwen schout alhier gedaen 4 vaten boeckweijt ad 13 st. t’vat.

2-12-0
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folio 103.
Vercocht anno 1663 aen Adriaen den backer de nombre van 7 vaten rogge het vadt ad 28 st. facit.
9-16-0
Aenden selven anno 1664 vercocht 34 vaten rogge het vadt 19 ¼ st. bedraegend.
32-14-2
Item noch 7 vaten
folio 103 verso.
tot XIX st. het vat facit.

6-13-0

item anno 1665 aende selven vercocht 13 vaten rogge tot 18 st. t’vat facit.

11-14-0

ende inde jaren 166 aenden voors. Adriaen vercocht 81 vaten rogge tot 17 st. t’vat bedraegende de somme van.
68-17-0
folio 104.
Item noch vercocht 10 vaten rogge t’vat 16 st. facit.

8-0-0

Vercocht aen Thomas Bernarts anno 1664, 6 vaten rogge tot 19 st. facit.

5-14-0

Ende noch 4 vaten ad 18 st. t’ vat bedraegenden.

3-12-0

folio 104 verso.
vercocht anno 1666, 37 vaten rogge tot 16 ½ st. het vat facit.

30-10-2

aen Dirck den metser vercocht 14 vaten rogge voorde somme van.

11-18-0

noch aen selven vercocht 8 vaten boeckweijt daer voor bedongen de somme van
folio 105.
4 gl. 19 st. 2 oirt dico.

4-19-2

Somma bedraecht den ontfanck vande vercochte graen de somme 482 gl. 17 st. 2 oirt.
folio 105 verso.
Leeg.
folio 106.
Leeg.
folio 106 verso.
leeg.
folio 107.
Ontfanck van verloote der voorgaende H. Geest mr. rekeningen.
Goort Michielse van Merevoir gewesen H. Geest mr. alhier den rendanten predecessen in nochte saecken vant
slooten sijnder H. Geest mr. rekeningen den 3 jannuarij 1664 geslooten schuldig de somme van 48 gl. 2 oirt die
Andries van Haendel ontfangen
folio 107 verso.
Sal ende verantwoorden dient voor memorie
Somma sommrium bedraecht den geheelen ontfanck in gelt de somme van 4536 gl. 19 st. 4 penn.
In rogge ontfangen 230 mudde rogge 4 vaten 1 cop
Inde boeckweijt 31 mudde 8 vaten
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folio 108.
Uitgeef tegens den voors. ontfanck.
Den rendant heeft t’ sedert den 18 febrij 1663 totten 7 martij 1664 incluijs gespijnt inde kercke alhieraen broot
de nombre van 1870 vaten rogge bedraegen.
155 mudde 10 vaten
Betaelt aen Jenneken
folio 108 verso.
Wed. Huijbert Willem Ellsen de somme van 124 gl. voor de voors. 1870 vaten rogge tot broot te backen volgens
quitantie dus.
164-0-0
Betaelt aen Thomas Bernaerts de somme van 44 gl.
folio 109.
10 st. voor het voors. cooren ter meulen te voeren ende t’ meel weder thuijs te brengen volgens quitantie dus.
44-10-0
Den rendant heeft opden 7 martij 1666 aen Leonaert Moor sijnen successeur over gelevert de quantiteijt van 3
folio 109 verso.
359 vaten rogge die hier voor uijtgeef commen ende bijden selven Mooren voor ontfanck in sijne rekeninge sulle
moeten commend dus.
29 mud 13 vaten
Somma bedraecht deser uijt geeff de somme van 208 gl. 10 st.
Ende in rogge de nombre aen 185 mudd 7 vaten
folio 110.
Anderen daegelijcx uijtgeven.
Eerstelijck gegeven aen een vrouwe van Asten van hier geboren.

1-10-0

In februarij 1663 gegeven aen een passant.

6 st.

Gegeven door ordomantie van mijn heer
Pieterson aen Antonij Vlichelaers in 4 reijsen

3-4-0

Gegeven aen Willem van Helden vrouw.

0-6-0

folio 110 verso.
Lijsken mr. Daniels gegeven.

0-6-0

Teerhaens dochter gegeven.

0-4-0

Jen Cruck gegeven in twee reijsen.

1-4-0

Gegeven Pirijntien Cralen in drie keren.

0-9-0

Jelian Schouck gegeven mede voor haer broeder in twee reijsen.

1-4-0

folio 111.
aen een passant gegeven.

0-6-0

Gegeven aen Lijs van Baeckel.

0-4-0

Aen Jenneken Brammelroij gegeven door ordonantie.

1-4-0

Aen Cornelis Peter Slicknop wonende tot Grave per quitantie geven.

5-0-0

Gegeven aende vrou van Dirck van Hoogstrate als sij vertrock tot teergelt.

0-18-0
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folio 111 verso.
Gegeven aen een passant.

0-6-0

In maij aenden gegeven door ord. van mijn heeren schepenen aen Lenart Jans Hoijmaker.
9-9-0
Gegeven alsvoor aen mr. Elskens dochter.

4-0-0

Aen huijsarmen gegeven.

0-12-0

Aen Teerhaens dochter gegeven.

0-4-0

folio 112.
Gegeven aen Doosers vrou also de man cranck was.

0-10-0

Gegeven aen Jan Jaspers dochter een schort aen Truijken.

2-10-0

Den 28 dito ….met Goort Michielsen tot Gemert om het gelt van Antonis Fransen te ontfangen doen verteert.
1-8-0
Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

Betaelt voor twee nieuwe sacken om daer in het cooren ter moolen te doen.

2-0-0

folio 112 verso.
Den 5 junij soo van Lijn Schouck in t’ Gasthuijs gedaen de welcke cranck was laten maken eenen dranck daer
voor betaelt.
0-12-0
Gegeven alnoch aen sijne huijsvroue.

0-6-0

Aen Lijn Schonck soon gegeven int Gasthuijs.

0-12-0

Aen huijs armen gegeven.

0-10-0

Gegeven aenden soon van Paulus Mooren die cranck was.

0-6-0

folio 113.
Gegeven aen Maij Frans Cruijset.

0-10-0

Aen sieck huijs armen gegeven.

0-6-0

Gegeven aen Hendrick Schonck om te coopen een carre klots.

0-12-0

Willem van Heldens soon gegeven.

0-6-0

Gegeven aen van Hendrick Schonck uijt Gashuijs.

0-6-0

folio 113 verso.
Gegeven aen een vrouw tot Asten.

0-12-0

Aen een knechtien gegeven tot teergelt.

0-6-0

Gegeven aen huijs armen.

0-5-0

Den 28 dito door ord. van mijn heeren schepenen betaelt aen Jan Antonis.

5-0-0

In julij gegeven aen Lijn Schonck soon tot begrafenisse van kint.

0-8-0

folio 114.
Gegeven door last van mijn here Costius aen Jan Joost Eborts dochter.

3-3-0
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Aen een arme vrouwe gegeven.

0-6-0

Gecocht voor Lijnneken Gijsberts een swarte muts daer van gegeven.

0-7-0

De vrouwe van Asten gegeven.

0-12-0

Aen Jan Marcelis die cranck was gegeven.

0-6-0

folio 114 verso.
aen huijs armen gegeven.

0-6-0

gegeven aenden secretaris Suijckers in augusto tot.

3-3-0

aen die vrouwe tot Asten gegeven.

0-6-0

gegeven aen die vrouw van Jan Marcelis die cranck was in twee reijsen.

0-14-0

betaelt voor Lijneken Gijsberts wegens een paer blocken.

0-4-2

folio 115.
Gegeven aen Jan Marcelis vrouw.

0-4-0

Aen Frans Cruijstenden vrouw gegeven.

0-6-0

Gegeven tot teergelt aen Anthonis Vlichlaers soon.

0-12-0

In sijne cranckte gegeven.

0-16-0

Aen huijs armen in twee reijsen gegeven.

0-12-0

folio 115 verso.
In september gegeven aen Jan Hans Hendricx cranck sijnde.

0-6-0

Gegeven Meet Jan Vaijers dochter.

0-8-0

Aen die vrouwe tot Asten gegeven.

0-12-2

Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

Den 19 dito betaelt aen Willem Goort van Lierop ter saecken van het cooren van Asten hier te brengen.
0-15-0
folio 116.
Gegeven aen huijsvrouwe Cornelis Slipcnop per quitantie.

2-10-0

Gesonden Jen Doosers die cranck was.

0-16-0

Betaelt door ord. van mijn heeren schepenen aen Berber Isaacqs.

5-0-0

Aen mr. Elskens dochter gegeven.

0-6-0

Aen verscheijden huijs armen die cranck waren.

1-4-0

folio 116 verso.
Aen een armen passanten gegeven.

0-4-0

Aen Hans Hendricx een doot kist gegeven.

0-6-0

Jan Doosers gegeven die cranck was.

0-6-0
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Aen Jan Marcelis vrou gegeven die cranck was.

0-6-0

Gegeven aen
Peter Vetten soon die cranck was.

0-12-0

folio 117.
Gegeven aen Lenart Martens cranck sijnde.

0-14-0

Gegeven in october door last mijn heeren schepenen aen mr. Elskens dochter. 1-11-2
Aen Peter den Vettens. soon cranck sijnde gegeven.

0-12-0

Gegeven tot teergelt aen het meijsken van Jan Loijen.

1-11-2

Door lasten van mijnheer Costius gegeven aen passanten.

0-6-0

folio 117 verso.
in november gegeven door laste van mijn heeren schepenen aen Peter Jan Rutten.
1-5-0
Door ordre van schepenen gegeven aen die huijsvrouwe Jan Looijen cranck sijnde.
0-18-0
Den 13 dito gegeven aen de huijsvrouwe Paulus die smit tot sijnen begraefnisse.
0-12-0
Aen Jan Marcelis vrou in haer cranckte gegeven.

0-12-0

Gegeven aenden huijsvrouwe Peter den Boode cranck sijnde met de kinderen. 0-12-0
folio 118.
Jan Looijen in sijne cranckte gegeven.

0-12-0

Jan december aen die vrouw tot Asten gegeven.

0-12-0

Gecocht voor Mechel Gerrit Jelis een carre kloot daer voor betaelt.

1-7-2

Aen Middenvuijl in sijne cranckte gegeven.

0-6-0

In januarij 1664 gegeven Bartel Hendricx cranck sijnde.

0-10-0

folio 118 verso.
item eenen passant gegeven.

0-3-0

gegeven aen huijs armen.

0-12-0

Peerken Dries Mengelers gegeven.

0-6-0

Vercocht een carre clots voor Eijsken Baten daer voor betaelt.

1-4-0

Gegeven aen Lucas den cleermacker geboortig van Helmont tot Asten woonenden wesen een outman.
0-10-0
folio 119.
Aen siecken huijs armen gegeven.

0-6-0

Gecocht door last van mijn heere Costerius voor de blinde Jan een carre clots cost.
1-5-0
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Voor Joost Everts een carre clots gecocht daer voor gegeven.

1-4-0

Gegeven aen Bartel Hendricx in sijne cranckte.

0-12-0

gesonden aen vrouw van Jan de Cuijper in jaere crancke

1-4-0

folio 119 verso.
gegeven aen Joost Everts in sijne cranckte.

0-6-0

gegeven aen het meijsken van Jan Loijen ende mede voor de suster.

1-12-0

aen huijs armen gegeven.

0-6-0

betaelt aen deurw. van Gestel voor formatie comende weegens den H. Geest vanden Bosch bijden quitantie.
0-6-0
Betaelt voor een slot aent Gasthuijs.

0-4-0

folio 120.
Voor Jenneken Paulus smith gecocht een carre clot betaelt daer voor.

1-2-0

Gegeven aen Antonij van Sprangh door ordre van mijn heere Costius tot teergelt om te gaen na Duijnkercken.
4-0-0
Aen Lucas Brunaelde gegeven door aenschrijvens van H. Geest van Asten.

0-6-0

Gegeven aen huijs armen.

0-6-0

Aen vrou van Teerhaen gegeven die seer sieck was.

0-6-0

folio 120 verso
gegeven aen armen passant

0-6-0

aen Jan Joost Everts in sijne cranckte gegeven.

0-6-0

aen Peter Jan Rutten gedaen 3 /8 grou laken on sijne cleederen te repareren cost.
0-13-0
Aen het knechtien van Helias Koetsier gedaen laken tot hoosen cost met maken.
0-15-0
Den 3 mert gegeven tot teergelt aen Hendrick Feders om te vertrecken.

0-12-2

Folio 121.
Den arm kint gedaen een paer hosen costen.

0-13-0

Aen Teerhaens in sijne cranckte gegeven .

0-12-0

Gegeven aen Cortens dochter die craem was.

0-6-0

Aen drie huijs armen gegeven.

0-16-0

Den 12 mert het kint van Lijs Cortens over mits de siecte van voors. Lijs bestelt in onderhout voor 18 dagen
betaelt.
3-0-0
folio 121 verso.
gegeven aen Jan Joost Everts dochter.

0-4-0
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Gedaen aen een knechtien dat buijten ginck woonen een elle laken tot.

2-0-0

In twee reijsen reijsen ende gegeven aen huijs armen.

0-12-0

De 8 april door ord. van mijn heeren schepenen betaelt aen Lijsken mr. Daniels.
5-0-0
De 14 dito gegeven aenden huijsvrouwe Cornelis Sliknop woonen te Grave

2-10-0

folio 122.
Aen eene passant gegeven.

0-3-0

Gegeven aen Jan Sijmons vermits sijne groote sieckte.

0-6-0

Jan Joost Everts meijsken tot teergelt gegeven.

0-6-0

Door last van mijn heeren schepenen ende den heer predicant gegeven aen Antonij vanden Kerckhoven.
2-10-0
Gedaen aen Luitien Jan Wouters een carre clot cost.

1-0-0

folio 122 verso.
gegeven door ord. van mijn heeren schepenen aen Peter Jan Rutten daer voor betaelt wegens een paer schoen.
1-18-0
Ende in gelt gegeven.

0-12-0

Alnoch hem gecocht twee hembden costen.

3-1-0

Het knechtien van Jasper Teeuwen Hanen gecocht een paer schoen van Michiel van Mispelen costen.
1-4-0
Gegeven aen Peter Jan Rutten.

0-4-0

folio 123.
Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

Gegeven aen Henrick Feders vrou die in cram was.

0-6-0

Aen Frans Crijs tot in haere cranckte gegeven.

1-12-0

Gegeven aende dochter Peter Stouwen doen sij naer Hollant trock.

0-16-0

Gegeven aenden vrou van Albert Handricx in hare sieckte.

0-8-0

folio 123 verso.
op den XI junij gegeven door ord. van mijn heeren schepenen aen dochter van Teerhaen tot reijsgelt.
3-3-0
Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

Gegeven door ord. van mijn heeren schepenen aen Jasper Teeuwen Hanen.

2-10-0

Aen vrouwe van Willem Loijen in haere sieckte gegeven.

1-6-0

Gegeven aen Peter Jan Rutten in twee reijsen.

0-12-0

folio 124
Aen huijs armen gegeven in twee reijsen.

0-9-0
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Den 28 dito betaelt aen Michiel van Mispelen ter saecken van diverse schoenen voor de armen gemaeckt te
hebben blijckende bij sijne specificatie.
5-18-0
in julio gegeven aen Jasper Teeuwen Hanen.

0-12-0

Aert Willem Looijen vrouw gegeven.

0-6-0

Gegeven aen Federder.

0-6-0

folio 124 verso.
gecocht voor Lijneken Gijsberts een paer clompen costen.

0-4-2

gegeven Handricxken Claessen.

0-4-0

aen huijs armen gegeven in twee reijsen

5-0-0

gegeven aen het knechtien van Elias dat bij Jan Hendrick Clumpers woont tot schoen lappen ende clompen te
coopen.
0-6-0
gegeven cost gesonden in de sieckte van Lijsken mr. Daendels.

0-10-0

folio 125.
In august door ordre van heeren schepenen aen Jasper Mattheeusen gegeven.

1-5-0

Aen Handricxken Claessen gegeven.

0-6-0

Lijsken Baten in hare sieckte gegeven.

0-6-0

Alnoch de selven gegeven vermits met haer drie sieck lagen.

0-12-0

In twee reisen aen Lijsken mr. Daniels gegeven.

0-18-0

folio 125 verso.
aen passanten gegeven.

0-6-0

aen eenen passant gegeven .

0-4-9

Paulus Moonen soon gegeven tot teergelt.

0-6-0

Aen twee passanten gegeven.

0-4-0

Joost Everts dochter gegeven tot een doot kist te maken.

1-0-0

folio 126.
De 13 september gegeven aen Jasper Teeuwens Hanen

0-12-2

Gecocht een carre clots voor Jken Baten alsoo se sieck was costen.

0-19-0

Betaelt aen Willem Goorts van het cooren tebrengen van Asten.

0-15-0

Aen twee huijs armen gegeven.

0-8-0

Judich Seggers in haere sieckte gegeven.

0-12-0

folio 126 verso.
gecocht voor twee oft drie armen huijs gesinne een carre clots cost.

0-18-0

gegeven aen Adiaen van Roosendael in sijne sieckte.

0-12-0

den Lochtens dochter voor haer moeder gegeven.

0-6-0
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aen Jan Loijen dochter gegeven als hebben.

1-10-0

in october gegeven aen Jasper Teeuwen Hanen.

0-8-0

folio 127.
Gegeven voort knechtien Elias een elle laken tot een broeck cost.

1-16-0

Betaelt voor 13 vaten eeckelen om te saijen op de Deuseldoncq tot 5 st. t’vat beloopt.
3-5-0
Voor een carre clots betaelt voor de armen.

0-19-0

Betaelt door ord. van mijn heeren schepenen aen Jenneken Roosendael ende Jenneken op den kerckhof tot
bewarig vanden vrouw kint van Peter van Nisteroij te samen.
7-10-0
Aen vrouwe van Peter van Nistelroij in hare sieckte gegeven.

0-12-0

folio 127 verso.
gegeven aen Jasper Teeuwen Hanen soon om sijne cleeders te repareren.

0-12-0

aen huijsvrouw van Peter van Nisterroij gegeven.

0-12-2

Lucas Mackop in sijne sieckte gegeven.

0-12-0

Gegeven Jan Loijen in sijne sieckte.

0-6-0

De 2 november gegeven Jasper Teeuwen Hanen.

0-6-0

folio 128.
Gegeven Lucas Mackop.

0-6-0

Jasper Teeuwen Hanen gegeven.

0-6-0

Voor Peter van Nistelroijende vrouw gecocht een carre clots cost.

1-8-0

Aen drie besonderen huijs armen gegeven.

0-9-0

Peter van Nisteroij vrouw gegeven in hare sieckte.

0-12-2

folio 128 verso.
Lucas Mackop gegeven.

0-6-0

Gecocht voor Meet Vauijels den carre clots cost.

1-4-0

Alsvoor voor Middelbuijls vrouw gegeven.

0-12-2

Aen Peter van Nispelroij vrouw gegeven.

0-12-2

Aen twee besonderen huijs armen gegeven.

0-6-0

folio 129.
Gedaen laken tot een broeck voor Thijs Sijmon Luijten cost.

1-7-0

In december gegeven aen Lijs Philpsten tot Baeckel.

0-6-0

Teerhaens meijsken gegeven.

0-4-0

Aen vorster tot Nunen, Baeckel ende Deurne gesonden biletten om ter publicren ten eijnde de gelders wegens
jaeren achter stel sonde commen betaelen daer van gegeven.
0-6-0
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Jasper Teeuwen
folio 129 verso.
Hanen gedaen socken en soolen costen.

0-11-0

Gecocht voor den blinde Jan een carre clots cost.

1-0-0

Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

Gegeven Lijs van Baeckel.

0-4-0

Antonij Vlichelaers soon voor last van mijn heeren schepenen gegeven.

2-10-0

folio 130.
den selven door ord. alsvoor gegeven.

2-10-0

gecocht voor Cortenns dochter een carre clots cost.

1-3-0

gedaen Lijneken Gijsberts een paer hoosen met socken costen.

1-4-0

aen die vrouwe tot Asten gegeven.

0-12-0

voor Elias knechtien gecocht een paer clompen costen.

0-5-0

folio 130 verso.
Jan Marcelis ten gecocht een carre clots …. sieckte daer voor betaelt.

1-6-0

Gegeven Lijsken mr. Daendels.

0-4-0

Voor Meet Buijels gecocht een carre clots cost.

1-0-0

Maij Jacob Waalen gegeven.

0-12-0

In januarij 1665 voor ord. off last van mijn heer Costerius gegeven aen Lijsken mr. Daendels.
2-10-0
folio 131.
aen vrouw van Baeckel en Judich Sechers gegeven.

0-6-0

gecocht Jan Ketelaers een carre clots daer voor betaelt.

1-0-0

aen huijs armen gegeven.

0-8-0

Peter Jan Rutten gegeven.

0-8-0

Betaelt voor een carre clots voor Lijs Bellen cost.

1-7-0

folio 131 verso.
Aen een passant gegeven.

0-4-0

Gegeven door ord. van mijn heeren schepenen Jan Loijen cleermaker.

5-0-0

Gegeven Jenneken Claessen in haere sieckte.

0-6-0

Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

Jan Joost Everts in sijne cranckte gegeven.

0-5-0
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folio 132.
Aen Teerhaens dochter door last van heeren schepenen gegeven.

0-6-0

Maij Jacob Waalen gegeven.

0-6-0

Gesonden Joost Everts.

0-6-0

Lijnneken de Ketelaer in haere sieckte gegeven.

0-16-0

Voor Iken Batens gecocht een carre clots cost.

1-4-0

folio 132 verso.
gecocht voor Jenneken Claes ten ende Jenneken Aelberts een carre clots cost. 1-7-0
voor Elias meijsken gecocht een paer clompen daer voor betaelt.

0-7-0

Jan Marcelis knechtien gedaen een broeck laken cost.

1-16-0

Alnoch een ellen een halft linne laken cost.

0-10-0

In febrij door ord. van mijn heeren heeren schepenen gegeven Lijsken mr. Daendels.
7-0-0
folio 133.
Peter den Hooren in sijne sieckte gegeven.

0-4-0

Betaelt aen Willem Goortsvan het cooren per te brengen van Asten.

0-15-0

Gegeven Jelis de cleermaker gegeven in sijne sieckte.

0-6-0

Jan Loijen soon tot reijsgelt gegeven.

0-12-0

Joost Everts in sijne sieckte gegeven.

0-6-0

folio 133 verso.
Aen Hendrick Feders vrou gegeven.

0-6-0

Gegeven Philips den speelman meijsken in sijne sieckte gegeven.

0-12-0

Aert Willem Loijen gegeven tot teergelt om buijten te gaen woonen door last van schepenen.
1-4-0
In drie reijsen gegeven Joost Jan Everts in sijne sieckte.
0-12-0
Aen Hendrik Feders gegeven tot teergelt om daer mede te vertrecken.

0-12-0

folio 134.
De 23 mert gecocht 50 willigen pooten om te setten aen het driesken bijt Gasthuijs daer voor betaelt aen een man
van Schijndel.
3-15-0
Aen Peter Lievens betaelt voor de huijringe van een getouwe gebruijckt bij den man van Grietien Jans.
1-5-0
Betaelt aen Lambert den rueper cum suo om die pooten te setten.

0-16-0

Betaelt voor een hecken om te hangen voor het vartien bij t’ Gasthuijs

2-0-0

Aen het cranck meijsken van Philips speelmans gegeven.

0-12-2

folio 134 verso.
aen Jan Buijser gegeven om het coren van Tongelre hier te brengen.

0-5-0
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aen Cornelis Slicnop gegeven volgen quitantie woonende tot Grave.

5-0-0

aen huijs armen gegeven.

0-6-0

aen het ckranck meijsken van Philip den speelmans gegeven.

0-13-0

gedaen voor Mechelt Gerart Jolis in hare sieckte een paer slaep lakens oircussen en farte costen t’ samen.
3-4-0
folio 135.
Alnoch betaelt voor de selve aen eijers booter en witte broot.

0-14-0

Voor een carre clots betaelt.

1-0-0

Aen Judich Secgers soon tot teergelt gegeven.

0-6-2

Gegeven Joost Jan Everts in sijne sieckte.

0-6-0

Den april gegeven aen Jelis den cleermaker tot teer gelt om te vertrecken naer Haerlem.
1-5-0
folio 135 verso.
Meet Gerart Jelis in hare sieckte gegeven.
0-12-0
Voor Maij Sanders in craem gecocht een carre clots cost.

1-2-0

Gecocht alnoch booter en eijeren met anderen provisie cost t’ samen.

0-12-0

Meet Gerart Jelis gegeven op provisie te coopen van booter eijers ect.

0-12-0

Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

folio 136.
De huijsvrouw Huijbert van Empel gegeven tot teergelt om naer Haerlem te trecken.
2-0-0
Gegeven tot reijsgelt aen Jan Loijen meijsken met den lam hant.

1-5-0

Den 9 meij betaelt aen Jasper de leijdecker over het repareren van het leijdack op de port vanden H. Geest.
2-10-0
Betaelt aen Maeijken wed. Handrick den mulder voor de leijen.

2-18-0

Voor calcken sant betaelt.

1-15-0

folio 136 verso.
als mede voor eenige steen.

5-0-0

totten Spaensche aen kagels betaelt.

5-0-0

Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

De 20 dito betaelt aen eenen deurw. comende van H. Geest vanden Bosch.

0-12-0

Voor eenen nieuwe hoet betaelt voor het knechtien dat bij Dirck de metser woont.
0-18-0
folio 137.
Aen die oude vrou tot Baeckel gegeven.
0-6-0
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Alsoo het knechtien dat bij Dirck de metser woont het hoof vol zeer hadde hebben t selve bestelt aen Grietien
Peter Smits om te genesen daer over geaccordeert en betaelt.
3-0-0
In junij gegeven mr. Lijsken dochter.

1-5-0

folio 137 verso.
den 20 dito gegeven aen heere schoutet Gerwen tot betaelinge van Willem Cornelis vrouw van Helmont te
brengen.
1-5-0
verschooten voor het meijsken van Philip den speelman aen provisie in jaren sieckte.
0-12-0
Gegeven Joost Jan Everts in sijne sierckte.

0-10-0

Peter Jan Rutten gecocht 2 hembden costen met het naijen.

3-6-0

Gedaen Meet Buijls gedaen een hembd cost.

1-12-0

folio 138.
Gegeven door schrijvens van do. Costerius aen de dochter int Gasthuijs tot teergelt.
2-10-0
Gedaen aen provisie voor het meijsken Philip den speelman in hare sieckte.

0-6-0

Aen huijs armen gegeven.

0-12-0

Gegeven aen arme passanten.

0-6-0

In julij gedaen laken tot een wambas en broeck aen het knechtien dat bij Dirck Huijberts woont cost mettet
gerief.
5-11-2
folio 138 verso.
door last van mijn heeren schepenen gegeven in twee reijsen aen Lijsken mr. Daendels.
4-5-0
Gegeven door last aen passanten.

0-6-0

In augustus gegeven Jan Loijen cleermaker in sijne sieckte.

0-18-0

Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

Peter Caris gegeven.

0-6-0

folio 139.
Aen een arme vrouwe tot teergelt gegeven.

0-6-0

Betaelt aen Michiel van Mispelen voor twee schoen te weten voor Peter Jan Rutten ende Elias kint.
2-16-0
Den 20 dito betaelt aen Hendrick Limpen voor 2 dagen wercken om te maken een tuijn om het heester velt op
Deuseldonck.
1-10-0
Gegeven aen meijsken vanden voors. Limpen om het oncruijt uijt de heesters rontsomme te rooijen.
1-5-0
folio 139 verso.
Jan Loijen in sijne crancte gegeven.

0-12-0

Aen eene vremden passant gegeven.

0-4-0
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Claes den wollewever in sijne sieckte gegeven.

0-10-0

Gedaen Peter Jan Rutten een paer hoosen costen.

1-5-0

Aen huijs armen gegeven.

0-6-0

folio 140.
Gegeven Jan Loijen met de kinderen in sieckte.

1-5-0

Het knechtien dat bij Dirck de metser woont gecocht een paer clompen corten. 0-3-0
Lijs van Baeckel gegeven.

0-6-0

Gegeven Joost Everts in sijne cranckte.

0-6-0

Aelen Jan Joosten in haere sieckte gegeven in september.

2-10-0

folio 140 verso.
aen het meijsken dat haer Aelen voors. bewaerde gegeven.
gecocht een carre clots voor Meet Buijts cost.

0-18-0

gecocht voor de kinderen Alen Jan Joosten een carre clots cost.

0-18-0

Peter Karis gegeven in twee reijsen.

0-12-0

Lijn Ketelaers in hare sieckte gegeven.

5-0-0

folio 141.
Peter Karis alnoch gegeven.

0-12-0

Gegeven aen de kinderen Aelen Jan Joosten om provisie te coopen.

0-18-0

Gedaen voor een simpel meijsken van Catelijn vander Graeff ander halffsoe staelgrou de ol ad 36 st. comt.
2-14-0
den vader van het meijsken gegeven.

0-6-0

Aen sieck huijsarmen gegeven in twee reijsen.

0-12-0

folio 141 verso.
aen eenen passant gegeven.

0-4-0

in october gedaen voor het knechtien Elias aen elle root cost.

2-10-0

de kinderen Aelen Jan Joosten in gedaen lijnwaet voor.

2-1-0

alnoch aen gelt gegeven op provitie te coopen.

0-12-0

die selve een carre clots gecocht cost.

0-16-0

folio 142.
Gegeven Peter Jan Geven om te gaen manen tot Nunen Gerwen en Wetten.

0-8-0

Den 18 dito gedaen de kinderen Jan Joosten 1 ½ elle laecken de el tot 36 st. comt.
2-14-0
Alnoch gecocht voor het meijsken 1 ½ ellen 2 ellen lijnwat, garen en haecken costen te saemen.
3-4-0
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Alnoch aen die selve om provisie te coopen.

0-12-0

Betaelt aen Jan Marcelissen vrou voor het bewaeren ende assiteren Aelen Jan Joosten man en kinderen 18 dagen
in sieckte.
2-10-0
folio 142 verso.
Peter Caris een paer schoen gecocht van Jan vanden Graeff.

3-14-0

Voor een paer cousen betaelt.

1-14-0

Aen huijsarmen gegeven in drie reijsen.

0-16-0

Gedaen voor de kinderen Grieten Cullekens hosen en socken costen.

1-2-0

Voor de kinderen Jan van Parijs gedaen twee paer hoosen cost.

0-16-0

folio 143.
In november gegeven Joost Jan Everts.

0-6-0

Catelijn vanden Graeffe swager gegeven.

0-6-0

Gecocht een carre clots voor Jen Doosers cost.

0-16-0

Betaelt voor clompen ende hemden te naeijen voor het knechtien van Grieten Cullekens.
0-14-0
Aert Willem Loijen gegeven tot begrafenisse van sijn vrou meijsken in twee reijsen.
0-16-0
folio 143 verso.
Aen die vrouw tot Asten gegeven.

0-6-0

Aen huijsarmen gegeven.

0-6-0

In december gecocht voor Mechel Gerrit Jelis een carre clot cost.

0-17-0

Betaelt aen cnopen ende garen voor Peter Caris.

0-5-0

Jan van Parijs knechtien gedaen laecken tot een broeck wesende ¼ elle d el ad 36 st.
1-7-0
folio 144.
Jen Brammelroij in haere sieckte gegeven.

1-4-0

Voor de blinde Jan gecocht een carre clots cost.

0-17-0

Gecocht voor Lijs Marten hoijmakers een carre clots cost.

0-19-0

Gecocht vooren Grieten Peters en Jen Doosers een carre clots cost.

0-16-0

Gecocht alsvoor voor Thijs Sijmon Luijten.

0-15-0

folio 144 verso.
Den 5 jannuarij 1666 Jan Joosten gesonden naer Baeckel om de hoevenaers de wete doen dat sijs ouden comen
pachten daer aen gegeven.
0-5-0
Lijsken Daendels door last van mijne heere Costerius gegeven.

1-5-0

Gesonden twee brieven naer Deurne en Bakel ten eijnde de gelders souden connen betaelen gegeven.
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0-4-0
Aen Joost Jan Everts dochter gegeven.

0-5-0

Gecocht voor Jen Ketelaer een carre clots cost.

0-17-0

folio 145.
Gegeven Jen Bammelroij in haere sieckte.

0-12-0

Gecocht voor Iken Baten een carre clots cost.

0-18-0

Gecocht alsvoor voor Cortens dochter Lijs.

0-16-0

Anneken Willem Rijnders tot Gemert maenen gesonden in haeren sieckte.

2-10-0

Gecocht voor Antonij van Sprangh een carre clots cost.

0-15-0

folio 145 verso.
een carre clots gecocht voor Mectel Gerrit Jelis cost.

0-16-0

Jenneken Bammelroij in haere cranckte gegeven.

0-12-0

Gecocht voor Jan Marcelissen vrou een carre clots cost.

0-19-0

Aen Jan vanden Graeff betaelt voor twee paer schoenen volgen quitantie.

3-14-0

Door begeren van mijn heer Costius gedaen aen Willem Mi.. salen tot Rixtel 2 ¾ elle blau laken de el ad 45 st.
6-3-2
folio 146.
Jen Bammelroij in hare sieckte gecocht een carre clots.

0-14-0

Het meijsken van Willem Rijnders alnoch gesonden.

0-12-0

Voor Jen en. Lijn Ketelers gecocht een carre clots cost.

0-16-0

Gecocht een paer blocken voor Lijneken Gijsberts cost.

0-4-0

Gegeven aen Agnees Peters den boode in hare sieckte.

0-12-0

folio 146 verso.
in februarij gesonden aen het meijsken van Willem Rijnders tot Gemert woonen cranck sijnde.
2-10-0
Gecocht voor Lijskem Gijsberts een muts cost.

0-7-0

Cornelis Slicnop tot Graev woonende gegeven.

2-10-0

Voor Meet Buijels gecocht een carre clots cost.

0-16-0

Aen huijsarmen gegeven als Joost Everts ende anderen.

0-12-0

folio 147.
In merten gegeven aen die vrouwe tot Asten.

0-6-0

Lijn Port in haere sieckte gegeven.

0-12-0

Aen huijsarmen gegeven in twee reijsen.

0-18-0

Door het uijt schreijven vanden H. Geesten register Moonen over gelevert compt.
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3-3-0
Betaelt voor een boeck
folio 147 verso.
Om t’ voors. register opte schrijven.

3-0-0

Betaelt aen Gerrit van Oldersson procudeur in s. Graven Hage de somme van 15 gl. over verdiende salaris ende
t’ lichten van brieven van executoalis volgens quitantie dus.
15-0-0
Betaelt aen Gerloff
folio 148.
Suijckers secretaris alhier de somme van 113 gl. 12 st. over verteringen vacatien ende salaris inden rendanten
jaren vanden 19 jannuarij 1663 totten 7 marti 1665 volgens ord. ende quitantien hem vanden armen
competerende dus.
113-12-0
Betaelt aen Marten
folio 148 verso.
Van Hoeck vorster ende Willem Aerts onder vorster alhier de somme van 5 gl. 13 st. over henne diensten aende
armen gedaen volgens ordonantie ende quitantie dus.
5-13-0
Alsoo Jan Bogaerts hadde sekere acker daer voor folio 12 et 93 in van geseijt waer uijt wegens den H.
folio 149.
Geest gesustineert wier jaerlijcx te gaen een mud rogge erff. en hij sutieneerde dat reductie te wesen om dan alle
quertien te voorcomen heeft den armen die bij evictie doen becomen daer voor aen hem betaelt de somme van.
140-0-0
Aen Aelbert de Valckenaer voor sijne executie bij accoort betaelt volgens quitantie de somme van.
6-6-0
folio 149 verso.
betaelt aen Huijbert Hendricx Best den somme van 50 gl. in sijn huijs opt Bijnderseijnt totten op bouw vant selve
gedaen ende daer van den junij 1664 een renthe geconstitutael volgens ordonnantie ende quitantie dus.
50-0-0
Betaelt aen Wouter van Craenbroeck de somme van twee
folio 150.
241 gl. 7 st. 12 penn. tot voldoeninge vat accoort met hem wegens Jenneken Hansmakers aengegaen volgens
quitantie no. dus.
24-7-3
Door ordonantie aen Marten Pompen gegeven 5 gl. mits dat hij tot beteren staet commen die der armen sall
wederom geven volgens de selve ord.
5-0-0

folio 150 vers.
betaelt aen Willem Dircx van Tricht de somme van 24 gl. 1 st. in voldoeninge vanden liquidatie ende t’
accoort met de heer Rodius nopende Jenneken Hansmakers gemaeckt dus.
24-10-0
betaelt door ord. aen Dirck Marcelis de somme van 10 gl. mits tot beteren staet
folio 151.
Commende den H. Geest te restitueren.
Betaelt aen vrouwe Jan van Roosedael de somme van 7 gl. 10 st. den H. Geest weder te geven als sij tot betere
gelegentheijt commen.
7-10-0
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Betaelt aen Anthoni Janssen Olicoeck de
folio 151 verso.
somme van 40 gl. daer mede sijn huijs was beleent doch is nu vercocht aen Goort Paulus die daer voor 4 jaren
een arm kint moet houden dus.
40-0-0
ende noch aen weeckgelt.

50-0-0

betaelt aen vrouwe van Oldenzee de somme van 20 gl. voor 2 jaer huijs huijre vanden blinde Jan dus.
20-0-0.
folio 152.
Betaelt aen Goort Anthonis de somme van 5 gl. tot reijs gelt volgens ord. ende quitantie dus
5-0-0
Betaelt door orde aen Gerrit Wouters voor dat hij Catalijn van Duppen gints ende weder tot Keulen heeft
gebracht ende onderwegen de cost gegeven volgens quitantie de somme van. 15-0-0
folio 152 verso.
van 1147 gl. 9 st. 8 penn.
folio 153.
Anderen uijt geeff van rogge ende broeckweijt aen armen lieden uijt gereijckt als volcht.
Den eerstelijcken Jenneken Bannelroij door orde van mijne heeren schepenen gegeven in rogge.
2 vaten rogge
In boeckweijt.
3 vaten boeckweijt
Teerhaen gedaen in rogge.
In boeckweijt.

4 vat
2 vat

Peter Antonis woonen tot Deurne aent broeck gedaen in rogge.
In boeckweijt.

5 vat
1 vat

folio 153 verso.
Gegeven de vrou van Jan Joost Peters woonende tot Tongelre in rogge.
In boeckweijt.

2 vaten rogge
4 vaten oock boekweijt

Jan Jans woonende tot Gemert gedaen in rogge.

3 vat

Willem van Helden vrouw gedaen in rogge.
In boeckweijt.

3 vat
1 vat

Thijs Sijmon Luijten vrou gedaen in rogge.

1 vat

Gegeven aen huijsarmen in rogge.

1 vat

folio 154.
Aen voors. Tijs Sijmen Luijten vrou gedaen in rogge.

1 vat rogge

Gedaen Aert Willem Loijen met sijn vier kinderen in sijne cranchte in rogge.

2 vat

Peter den jongen Vetten gedaen in rogge.

1 vat

Jan Joost Peters vrou woonen tot Tongelre gedaen in boeckweijt.

2 vaten boeckweijt

Gegeven aen Willem van Helden vrou door last van heeren schepenen in rogge.
2 vat
folio 154 verso.
Aen Jan Marcelissen gegeven ten regarde van het onder houden van kinderen Elias den koetsier in rogge.
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2 vaten rogge
Gedaen Willem van Helden vrou in rogge.

2 vat

Aert Willem Clots gedaen in rogge.

1 vat

Gegeven aen die vrouw tot Asten in rogge.

1 vat

Jan Stoters Joosten tot Tongelre gedaen in rogge.

1 vat

folio 155.
Gedaen Aert Willem Loijen in rogge.

1 vat rogge

Aen vrouwe tot Tongelre gedaen in boeckweijt.

4 vat boeckweijt

Lucas Mackop gedaen in boeckweijt.

2 vat

De vrou van Willem van Gelden gedaen in boeckweijt.

1 vat

Eijken Baten gegeven in boeckweijt.

2 vat

folio 155 verso.
Gegeven Jan Loijen in boeckweijt.

1 vat boeckweijt

Willem van Helden vrou gedaen in boeckweijt.
In rogge.

1 vat
1 vat rogge

Gegeven Jelis den cleermaker door versoeck van sijne naeburen in rogge.

1 vat

Aert Willem Loijen gedaen in rogge.

1 vat

Peter Antonis tot Doirne gedaen in rogge.

1 vat

folio 156.
Gedaen Willem van Helden vrou in rogge.

1 vat rogge

De vrouw van Tongelre gegeven in rogge.

2 vat

Gedaen Willem van Helden vrou in rogge.

1 vat

De vrouw tot Asten in rogge gegeven.

1 vat

Gedaen aen Griete Witte brouwers in rogge.

1 vat

folio 156 verso.
Gedaen een vrouwe van Lierop in rogge.

1 vat rogge

Peter Antonis tot Doirne gedaen in rogge.

2 vat

Jan Marcelis vrou gedaen en mede voor de kinderen Aelen Jan Joosten in rogge.
2 vat
Gegeven Grieten Witte brouwers in rogge.

1 vat

Voor de kinderen Jan Joosten gedaen in boeckweijt.

1 vat boeckweijt

folio 157.
Grieten Jacob Witten brouwers in rogge gedaen.

1 vat rogge

Jan Marcelis ten vrou gedaen voor het bewaeren ende plegen vanden kinderen Aelen Jan Joosten in boeckweijt.
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2 vat boeckweijt
Grieten Queeck in boeckweijt gedaen.

1 vat

Dirck Dries den metser gedaen ten regarde van tot onderhouden van het knechtien in boeckweijt.
2 vat
De vrouw van Tongelre gedaen in boeckweijt.

2 vat

folio 157 verso.
de vrouw van Jan Marcelissen gegeven ten regarde van Aele Jan Joosten als mede de man in kinderen henne
cranckte te bewaeren ten tijt van 16 dagen in rogge.
2 vat rogge
in boeckweijt.
2 vat boeckweijt
gedaen in rogge Jantien Loijen vrou.

1 vat

Willem Clots gedaen in rogge.

1 vat

Gegeven Heijlken pellewevers in rogge.

1 vat

folio 158.
Peesken Jan Huijben gegeven in rogge.

1 vat rogge

Willem van Helden vrouw in rogge.

1 vat

Aelen Rooijens gedaen in rogge.

1 vat

Gedaen Grieten Jacop Wittenbrouwers gedaen in rogge.

1 vat

Handrick Stercken gegeven in rogge.

1 vat

folio 158 verso.
Willem van Helden gedaen in rogge.

1 vat rogge

Peter Antonis tot Dourne gedaen in rogge.

2 vaten

gedaen Eijken Baten een vat boeckweijt gedaen.

1 vat boeckweijt

Grieten Wittenbrouwers gedaen in rogge.

1 vat rogge

Willem van Helden vrou gedaen in rogge.

1 vat

folio 159.
Gedaen den ouden Handrick Stercken in rogge.

2 vat rogge

De vrouw van Tongelre gedaen in boeckweijt.

2 vat boeckweijts

Willem van Helden vrou gedaen in boeckweijt.

1 vat

Peter Antonis tot Dourne gedaen in rogge.

2 vat

Gedaen Jantien Loijen vrouw in rogge.

1 vat

folio 159 verso.
Van 6 mudde 3 vaten.
folio 160.
Anderen uijtgeeff van speeck gelt als volgt.
Handersken Aert hanschoenmacker weeckgelt is 10 st. bedraeght in alles de somme de somme van.
80-10-0
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Lijs Martens Hoijmakers staet op 6 st. bedraecht.

48-6-0

folio 160 verso.
Eijken Baten staet op 6 st. bedraecht.

48-6-0

Jen Jan de Ketelaer staet op 6 st. bedraecht.

48-6-0

Willem Aerts Corten staet op 6 st. bedraecht.

48-6-0

Bartel Hendricx alsvoor bedraecht.

19-4-0

Enneken Claessen staet op 3 st. bedraecht.

24-3-0

folio 161.
Mechel Gerart Dielis staet op 6 st. bedraecht.

48-6- st.

Catelijn Peter den Smet op 4 st.
Peter den Hooren staet op 6 st. bedraecht.

48-6-0

Jen Joost Peters op 3 st. bedraecht.

24-3-0

Maeij Jan de Cuijper staet op 8 st. bedraecht.

54-8-0

folio 161 verso.
Luijt Aert Hans schoenmakers staet op 4 st. bedraecht.

32-4-0

Jan Jan Rutten een leen samen staet op 6st. beloopt.

48-6-0

Aelbert Cornelis staet op 6 st. bedraecht.

48-6-0

Feij Bravens staet op 6 st.

18-18-0

Jan Marcelisse staet op 6 st. bedraecht.

48-6-0

folio 162.
Catelijn Jan Wouters op 6 st. bedraecht.

24-0-0

Pirijn Janssen staet op 4 st. bedraecht.

32-4-0

Jacomijn Peters staet op 6 st. beloopt.

48-6-0

Aelbert Hans Hendricx staet op 6 st. beloopt.

48-6-0

Willemken Thijssen staet op 3 st. becomt.

24-3-0

folio 162 verso.
Margriet Peter den smith staet op 6 st. beloopt.

48-6-0

Huijbert Hendricx van Empel staet op 6 st. van 18 april 1664 daer nae gestelt op 4 st. beloopt.
38-8-0
Jen Doosers staet op 6 st.

32-4-0

Diliaen Andriessen staet op 6 st.

18-6-0

Door consent van heeren schepenen is op den beginnen den 3 november 1664 gestelt te boeck Jasper Teeuwen
Hanen op 6 st. facit.
11-8-0
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folio 163.
Jan Swagers staet op 5 st. niet meer ter betaelen vanden 8 april 1664 bedraecht nogh.
16-0-0
Jan Goorts Slimmen staet op 6 st. facit.

48-6-0

Jan Rooijen Sijmons staet op 5 st. facit.

40-5-0

Lijs Cortens staet op 3 st. facit.

24-3-0

Jan Hendrick Peters staet op 5 st. beloopt.

40-5-0

folio 163 verso.
Jenneken Bammerroij staet op 6 st. ende op 18 april 1664 geseth op st. becomt
35-8-0
Antonis Vlichelaers staet op 6 st.

12-12-0

Sijmon Oliviers dochter staet 5 st. beloopt.

38-0-0

Op den 14 junij 1663 door ordoniantie te boeck gestelt Enneken Thijs Sijmon Luijten op 5 st. en die gegeven 151
weecken bedraegend.
37-15-0
Den 14 september 1663
folio 164.
Te boeck geset Jenneken huijsvrouw Paulus den smith door ord. van heeren schepenen staet op 6 st. bedraecht.
40-16-0
Aelen Jan Joosten door ord. alsvoor in 2 reijsen geset op 6 st. en eene op 4 st. bedraecht.
29-4-0
Den 28 febrij 1664 door ord. alsvoor Aelen wed. Jan Martens gestelt op 6 st. en den 18 april 1664 daeraen
volgende geseth op 4 st. bedraecht.
23-0-0
Jan van Roosendael
folio 164 verso.
is bij ordonantie gestelt op 4 st. sweecx heeft ontfangen.

12-0-0

Judith Anthoni Seggers t’ sweecx 5 st. bedraecht.

9-5-0

Peter Caris gestalt op 6 st. heeft ontfangen.

8-9-0

Catarina Janssen Ketelaer
folio 165.
Gestelt op 5 st. heeft ontfangen.

3-15-0

Peterken Jan Huijben op 6 st. heeft ontfangen.

2-2-0

Somma bedracht dese uijt geeff ter somme van 1507 gl. 8 st.
folio 165 verso.
Leeg.
folio 166.
Anderen uijtgeef vanden reparatien aenden respective hoeven als anderssints gedaen, oock de betaelingen
voorden halve verpondingen twelcke die gebr. gecort hebben.
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Hendrick Josephs als gebruijker eender hoeve op den Deuseldonck heeft inde voors. 3 jaren.
folio 166 verso.
Vanden rendant gerepareert ende andere huijre gecort ter somme van.

37-11-0

Item innegehouden voor de halve verpondingen bij Ho. Mo. geintoduceert voor aen reijs doch ten lasten vanden
eijgenaers ter corten de somme van.
38-15-0
folio 167.
Van eenige jaren soo van groes als eeussels in den voors. hoevenaer bij advijs ende door ord. vanden heeren
regeerders aensiende sijne geledene scade geremitteert volgens acte daer van sijnde de somme van.
80-0-0
folio 167 verso.
Drie jaren veerepareert ende aen sijne pacht penningen gecort volgens specificatie ende quitantien de somme
van.
58-5-8
Item innegehouden voorde halve verpondingen bij henne hoogh geardomeert eens om te slaen ter laste vanden
eijgenaers de somme van.
folio 168.
Ende overmits de innendatie van de groes ende hooijvelden ende 1662 ende 1663 is den hoevenaer geremitteert
voor sijne scade de somme van.
80-0-0
Ansem Willems hoevenaer tot Bakel opden Hil acker heeft inde voors. drie jaren aen reparatien gecort volgens
specificatien en quitantien de somme van.
8-7-0
folio 168 verso.
Heeft alnoch gecort voorde halve verpondingen gelijck andere de somme van.
Hendrick Cuijpers geefft gecort voor gedaene reparatien volgens specificatie ende quitantien de somme van.
20-3-0
Item over de halve
folio 169.
verpondingen gelijck vooren is geseght de somme van.
Heijlken wed. Peter Jaspers als gebruijckersse vande hoeve op Grootel heeft van reparatie gecort de somme van.
7-15-0
Item voor de halve verpondingen
folio 169 verso.
Willem Goorts als gebruijcker vande hoeve op Bergelen onder Asten goet gedaen voor reparatien vanden selve
hoeve volgens quitantie de somme van.
12-17-0
Catarina wed. Gerrit Hoorevoirts als genbuijkersse vant hoeffken opt Bijstervelt heeft aen reparatie gecort
volgens annotatie
folio 170.
De somme van.

5-5-8

Item de halve verpondingen vant voors. goet.
Betaelt aenen spaencen over leverantie van nagel ende plancken ten diensten vande armen gebruijckt volgens
specificatie ende quitantie dus de somme van.
11-2-8
folio 170 verso
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betaelt aen Adrien Leenmans de somme van 4 gl. 6 st. over t’maken en repare dat glaesen op de H. Geest
goederen volgens volgens specificatie ende quitantie dus.
4-6-0
betaelt aen Matthijs vanden Velden voor leverantie van nagels ten dienste vanden armen volgens specificatie
ende quitantie de houden.
1-4-1
folio 171.
Betaelt aen Gerrit Bex de somme van 3 gl. 7 st. ende dat van meerdere lasten als ordinairs van een stuck lants
groot 2 sillen 23 roeden en welck de wed. Joost Jan Gielen gebruijckt voor folio 89 verso gementioneert volgens
quitantie.
3-7-0
In december 1665 aen jonkr. Van Gerwen schoutet alhier betaelt
folio 171 verso.
betaelt voorde halve verpondingen vant voors. lant dat de wed. Joost Jan Gielen gebruijckt.
2-7-0
Item de halve verpondingen vant lant dat de wed. Peter van Bijnderen gebruijckt voor folio 93 gementioneert.
2-15-0
Item de halve
folio 172.
Verpondingen vant lant aent Gasthuijs dat Thomas Bernarts gebruijckt voor folio 97 in ontfanck gestelt de
somme van.
3-18-0
Somma bedraecht dese uijtgeeff de somme van 378 gl. 1 st. 12 penn.
folio 172 verso.
leeg
folio 173.
leeg
folio 173 verso.
leeg
folio 174.
Anderen uijtgeeff van renthen die den H. Geest jaerlijcx geledende is.
Mariken Jan Goorts heeft opden H. Geest eene lijff renthe van 27 gl. t’ sjaers, lest betaelt 1661 die rendanten
hebben betaelt voorde jaren 1662, 1663 ende 1664 volgens 3 quitantien de somme.
63-0-0
folio 174 verso.
Jenneken Hansmakers hadde eene renthe van 15 gl. jaerlijcx losbaer met dusent gl. capitael de welcke door haer
overlijden ende met accoort met de heer Anout Rodius aengegaen is commen te cesseren memorie.
Adriana wed. Goort
folio 175.
Bex heeft eene renthe van 15 gl. t’sjairs losbaer met gl. capitael geconstituert den, lest betaelt. 1661
Den rendant heeft betaelt voorde jaren 1662, 1663, 1664 ende 1665 volgens 4 quitantien de somme van.
60-0-0
De schoolmr. deser
folio 175 verso.
Stadt gemeten jaerlijcx 6 gl. voor dat sij de armen kinderen voor niet leeren, lest betaelt totten 1 julij 1662
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Die rendant heeft betaelt totten julij 1663, 1664 ende 1665 volgens drie quitantantien de somme van.
18-0-0
Den rent. Mr. der
folio 176.
Geestelijcke goederen in Peelandt en van Bijnderen innen jaerlijcx eene renthe van t’ 16 ½ vat rogge in specie
ende 38 gl. 9 st. 3 oirt in gelt, lest betaelt 1661.
Die rendant hadde vanden jare 1662 aen Johannes Pieterson zal. eene quitantie gegeven vande renthe die die van
Bijnderen ende
folio 176 verso.
uijt anderen geestelijcke goederen aen armen gegolden worden sonder ietwes ontfangen te hebben ende voorts
hebben die heeren erffgen. door directie vanden secretaris Suijckers goetheijt genomen den armen de voors.
cooren ende gelt pachten voorde jaren 1662, 1663, 1664 ende 1665 te remitteren dient voor memorie.
folio 177.
Betaelt aen Andries van Haendel voor rekeninge vanden heer rentmr. Donder de quantiteijt van 61 ½ vat rogge
in specie daer mede t’coorn betaelt tot lichtemis 1666 volgens quitantie no. dus.
LXI ½ vat rogge
In gelt heefft den rendant geen betaling gedaen
folio 177 verso.
de schutters van St. Catarina alhier compt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1663
die rendant heefft voorde jaren 1664, 1665 ende 1666 betaelt volgens drie quitantie de somme van.
6-15-0
De schutterije van St. Catarina binnen s Hertogenbosch commen
folio 178.
Jaerlijcx 2 gl. 12 st. 2 oirt, lest betaelt 1660 die rendant heeft voorde jaren 1661, 1662, 1663 ende 1664 de
somme van.
10-10-0
De taeffele den H. Geesten vanden Bosche compt jaerlijcx uijt eene meerdere renthe 11 gl. lest
folio 178 verso.
Betaelt 1634 is t’ sedert geduijring op rekeninge betaelt t’ samen de somme van 198 gl. die rendant heeft niet
betaelt memorie.
Joffr. Maria Vos tot Shertogenbosche heeft eene renthe van 20 gl. t’jaers, lest betaelt 1658.
folio 179.
Die rendanten hebben betaelt voorde jaren 1659, 1660 ende 1661 volgens drie quitantie de somme van.
60-0-0
Joffr. Maria van Boshuijssen eene renthe van 4 gl. t’jaers, lest betaelt 1661 die rendanten hebben betaelt voorde
jaren 1662, 1663 ende 1664 de somme van.
12-0-0
folio 179 verso.
de convente van Soeterbeeck compt jaerlijcx 18 vaten rogge in specie, lest betaelt 1662 betaelt voorde jaren
1663 ende 1664 volgens quitantie de nombre van.
III mud
Jenneken vanden Berch wed. Mattheeus Wants compt eene renthe van 65 gl.
folio 180.
j’jaers losbaer met capitael verschijnt op St. Jans Baptista dach, lest betaelt 1662 die rendant heeft betaelt
voorde jaren 1663 ende 1664 volgens 2 quitantie den somme van.
130-0-0
den heere schoutet compt jaerlijcx voor sijne dienste als van outs in plaetse van rogge 6 gl.
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folio 180 verso.
Bedraegende voorde drie jaren deser administatie totten 7 marti 1666 de somme van.
18-0-0
Den heere predicant jaerlijcx 12 gl. bedraegende totten 7 marti 1666 alsvoor de somme van.
36-0-0
Den eersten rendant
folio 181.
Voor sijne drie jaren administratie totten 7 marti 1666 voors. geduijrt hebbende t’sjaers gelijck henne voor saten
hebben genoten 2 mudde rogge bedraeght.
VI mud
Jan Willems, off wed. Goort van Merevoirt sijne mede H. Geest mr. voor gelijcke diensten verscheenen alsvoor.
VI mud r.
folio 181 verso.
t salaris vanden procudeur inde voorgaende rekening folio 181 geroert compt door het vertrecken van Jan vander
Lee ter cesseren memrie.
Den armen gelt jaerlijcx verscheijde chijnssen int boeck des heeren van Helmondt gelijck aen Domeijnen
folio 182.
Int boeck van Asten gelijcx allen t’selve in toecommende rekeninge breeder sall worden gestelt.
Die rendanten heeft geen betalinge gadaen memorie.
Somma bedraeght desen uijtgeeff in gelt de somme van 414 gl. 5 st.
Ende in rogge de nombre van 20 mudde 1 vat 2 cop.
folio 182 verso.
leeg
folio 183.
Anderen uijtgeeff van bestelde lieden ende kinderen.
Willem Goorts op Bergelen heeft inde cost Lijneken Gijsberts boven t’ voor lijff vant hoefken dat hij gebruijckt
bedraegenXL gl. t’ sjaer hier voor folio 89 gementioneert ende niet uijt getrocken
folio 183 verso.
noch betaelt de somme van.

25-0-0

Catalijn wed. Joost Jan Thielen heeft inde cost den jonsten soon van Jasper Mattheeus voor 34 gl. t’jaers heeft in
huijre 2 sille 29 roeden lant hier voor folio 89 verso geroert voor 26 gl.
folio 184.
Die rendanten hebben ingevolgen vande appostille folio 182 verso met haer gerekent totten 1 marti 1665 incluijs
ende haer daer en boven in gelt gegeven de somme van.
20-2-0
Wouter Janssen van Leeck
folio 184 verso.
hadde inde cost Neesken weduwe Thomas voor 1 gl. t’weecx, lest betaelt totten eersten december 1662
die rendante hebben aen selven betaelt voor onderhout totten 21 april 1664 als waneer hij vertrocken is volgens
quitantie de somme van.
61-0-0
folio 185.
Waer na opden 22 april 1664 haer inde cost betaelt bij Peter Hendricx voor t’ 16 gl. t’ slaers waer nae de voors.
Neesken is commen te overlijden ende die rendanten hebben voor cost gelt betaelt volgens quitantie de somme
van.
48-19-0
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folio 185 verso
Seger Piels heeft inde cost aengenomen t’ meijsken van Elias Janssen jaerlijcx voor 20 gl. boven t’gebruijck vant
huijsken die rendant heeft betaelt volgens quitantie voor jaer verscheenen 4 febr. 1665 de somme van.
20-0-0
Ende alsoo t’huijsken voorde geestelijcken
folio 186.
Pachten daer inne staende vercocht wirt ende dese bestellingh quam te cesseren hebben t’ voors. meijsken
bestelt voor 2 jaren aen Peter van Dormalen tot Best t’ sjaers voor 29 ½ gl.
Betaelt voor 1 jaer montcosten verscheen de 12 febr. 1666 volgens quitantie de somme van.
29-10-0
Het soontien vanden
folio 186 verso.
selven Elias inde cost bestelt bij Jan Hendrick Clumpers voor 36 gl. betaelt voor een jaer costen verscheenen den
5 febr. 1665 volgens quitantie.
36-0-0
daer na t’ selve knechtien bestelt aen Dirck Hoppenbrouwer tot Best voor 24 gl. t’sjaer betaelt voor
folio 187.
Een jaer verscheenen den 12 febr. 1666 de somme van.

24-0-0

Den 5 merti 1665 hebben die rendanten moeten bestellen de 3 kinderen Grieten Jans, de dochter bestelt bij Jasper
van Dulcken cleermaker voor haer levenmits hebben een …edeken toebehoorten die
folio 187 verso.
haer uijt lieffden niet en begeert t’ ontslaen memori.
Het outste soontien bestelt aen Dries Dircx de metser voor 22 gl. t’sjaers betaelt voor den jaer cost gelt
verscheenen de 5 marti 1666 volgens quitantie den somme van.
22-0-0
folio 188.
Het jongste soontie bestelt inde cost aen Dirck de metser voor 26 gl. t’sjaers en 2 vaten boeckweijt betaelt voor
een jaer verscheenen de 5 merti 1666 de somme van.
26-0-0
In boeckweijt.
II vaten
Het kranck meijsken van mr. Philips den speelman bestelt bij Thomas Bernarts

folio 188 verso.
Opden 22 april 1665 en is gestorven den 22 julij volgens aen cost gelt ende witte broot betaelt de sommen van.
11-2-0
Den 20 october 1665 het kint van Peter Spaenjairts bestelt aen Annake Adriaens Bernarts voor een halff jaer
voor 60 gl.
folio 189.
Die rendant heeft op rekeninge betaelt 5 gl. 16 st. 2 oirt dico.

5-16-2

Het kint van Jan van Parijs opden 14 febri 1666 bestelt aen Jan tot Lieshout voor 18 gl t’jaers den rendant heeft
niet betaelt memorie.
Somma bedraecht deser uijtgeeff den somme
folio 189 verso.
Van 329 gl. 9 st. 8 penn.
folio 190.
Andere uitgeeff van wolle laeckenen ten behoeve vander armen gelevert.
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In merti 1663 Lijneken Gijsberts gedaen een paer hoosen costen met maecken.
1-0-0
Den 14 mert 1663 gedaen Peter soone Jan Rutten woonende tot Gemert 3 ellen coleur de el tot 2 gl. en beloopt.
6-0-0
Alnoch 1 ½ el vooijer
folio 190 verso.
Laecken de el ad 15 st. comt.

1-2-2

Jen Bossen gedaen 5 ellen coleur doen se affgebrant was coste de el 2 gl. en beloopt.
10-0-0
Jasper Teeuwen Hanen soon gedaen een paer hoosen costen.

1-2-0

Jan Marcelisse dochter gedaen ander halff elle blauwlaecken de el ad 36 st. comt.
2-14-0
Jenneken Pauwels
folio 191.
gehaelt voor de dochter van Jantien Loijen 2 elle blauw de el ad 36 st. beloopt. 3-12-0
In junij gedaen aende vrouw Joost Jan Thielen voor Jasper soon een lapken cost.
0-6-0
In julio gedaen voor het kint van Lijn Schonck 5 elle blauw de el ad 36 st.

2-5-0

Gedaen voor een knechtien dat soude leeren wevens een el root laecken cost.

2-5-0

folio 191 verso.
In augustus gedaen 5/4 tot hoosen cost.

1-6-0

Den 2 november Lijnneken Gijsberts gedaen een elle root tot 2-10-0 voor XVI bst. voeijer voor onraent 13 st. en
hosen 18 st. comt samen.
4-17-0
Gedaen den soon van Jasper Teeuwen Hanen tot een hem roock 1 1/8 pelle root de el ad 48 st. ende voor 6 st,
knopen en garen comt met het maken.
3-0-0
folio 192.
In December gedaen aen voors. soon van Jasper Teeuwen Hanen een elle laken tot een broeck tot 36 st. 1 ½ elle
lijnne laecken tot 11 st. is t’samen.
2-7-0
Voor het cleijn knechtien gedaen twee hembden lijnne laecken cost met maken.
1-11-0
Peter Tonis tot Doirne gedaen laecken tot een broeck cost.

2-0-0

Jasper Teeuwen Hanen
folio 192 verso.
Soon den cleijnen gedaen een paer hoosen costen met maecken.

0-15-0

Den 18 jannuarij 1664 voor Lijneken Gijsberts gedaen tot een rock 2 ½ ellen staelgrauw de el tot 48 st. beloopt.
6-0-0
Alnoch drie ellen voijer laecken de el ad 20 st. garen ende ander gerieff voor 7 st. beloopt.
3-7-0
Den 4 meert den sloot
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folio 193.
maecker meijsken gedaen 7/ 4 elle blouw laecken tot eenen rock cost met het gerieff.
3-18-0
Alnoch gedaen 1/8 blouw 5 st. alnoch ¾ ellen root tot een reijlijff lijnwaet daer toe met ander gerieff 2 hembden
hoosen, schoenen ende voorschoot en maken te samen en daer voor betaelt.
7-2-2
Voor het knechtien van Elias gedaen 2 hembden coste met maken in april.

1-10-0

Alnoch voor het jongste
folio 193 verso.
meijsken gedaen laken tot een reijlijff hoosen lijwaet met het gerieff daer toe cost samen.
2-5-0
Alnoch voor het selve twee hembden costen.

1-7-0

Aelbert Hans Hendricx gedaen een carre clot cost.

1-2-0

Voor het knechtien van Helias gedaen dat bij Jan Handricx woont root laken tot een hembroock cost met het
cnoppen een lijnwaet.
2-10-0
folio 194.
Neesken weduwe Tomas van Leeck gedaen een paer hoosen costen metten onraet.
1-4-0
In meij gedaen Jasper Teeuwen Hanen laken tot een paer hoosen cost.

1-6-0

Voor het kint Helias den backer gedaen een laipken tot socken ende soolen cost.
0-6-0
Den 13 september voor den jongsten soon van Jasper Teeuwen Hanen gedaen laecken.
folio 194 verso.
tot wambas, broeck ende voijer met oock garen en cnopen cost samen.

4-12-0

Peter Jan Rutten in november gedaen laken tot een cleet 3 1/8 elle d el ad 2 gl. comt.
6-7-2
Alnoch betaelt voor voijer lijnwaet, garen ende knopen t’samen.

2-17-0

Jasper Teeuwen Hanen in december gedaen coleur tot een
folio 195.
Broeck en voijer cost samen.

3-12-0

Voor sijn jongste knechtien gedaen hoosen en blocken costen.

0-18-0

Den 18 april 1665 gedaen het knechtien Grietie Cullekens 1 5/8 elle coleur 5/4 voijer laecken ½ elle wit lijnwaet
cnoppen ende garen cost te samen.
4-8-0
Ende alnoch gedaen voor het Grietste knechtien gedaen broeck ende lijnwaet cost samen.
2-1-0
folio 195 verso.
in augusti voor het knechtien van Helias den backer dat tot Best bestelt is gedaen laken tot wambas broeck,
hoosen, voijer cost samen.
6-7-2
alnoch voor eenen hoet betaelt.

0-16-0
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den 14 november gedaen Peter Caris 5/4 el root laken tot eenen hembroeck de el cost 2-10-0 comt.
3-2 ½
Ende gecocht daer tot gerieff als garen knoppen ende lijnwaet beloopt.

0-11-0

folio 196.
Philips den speelman gedaen 1 ¾ elle laken tot een wambas cost de el 36 st. comt.
3-3-0
Gedaen Hendricxken ofte den blinde Jan laken tot een paer hoosen cost.

1-10-0

Peter Jan Rutten gedaen in jannuarij 1666, 5/4 el laecken tot een broeck de el ad 45 st. een half el linne laken 1 ½
loot garens costen samen.
3-1-0
Alnoch hem gedaen
folio 196 verso.
5/4 elle root laken tot eenen hembroeck de el tot 48 st. ende voor garen en cnoppen te samen.
3-10-0
Gegeven Lijn Port in haere sieckte.

0-12-0

Het knechtien van Ariaen Walen gegeven om naer Hollant te trecken.

0-12-0

Tanice Huijberts Willem Elsen heeft gecort dat sij aen Meet Buijls heeft verschoten aen witte broot en eijer in
hare sieckte.
0-12-0
folio 197.
Aen huijsarmen gegeven.

0-6-0

Meet Buijels in hare sieckte uit Gasthuijs gedaen een sarts met een oircussen cost samen.
3-0-0
Betaelt aen Jan Gijsberts cleermaker voor het maecken der armen lieden cleederen volgens specificatie ende
quitantie de somme van.
15-10-0
Somma bedraecht dat uijtgeeff de somme
folio 197 verso.
van 146 gl. 9 st.
folio 198.
Anderen uijtgeeff van linne laecken ten behoeven vanden armen gelevert.
In meert 1663 Jasper Teeuwen Hanen soon gedaen twee hembden costen met maecken en garen.
2-12-0
Gedaen den knecht van sr. Leendert Moor twee hemden coste met maken en garen.
2-12-0
Lijneken Gijsberts in
folio 198 verso.
april gegeven twee hembden cost met maecken en garen.

3-8-0

Mechelt Gerart Jelis gedaen een hembd costen met maecken ende garen.

1-14-0

In maij gegeven aen soon van Jasper Teeuwen Hanen eene linne keel cost met het maecken.
1-2-0
In augustus Eijken Baten gedaen 2 ½ elle linne laecken de el tot 11 st. een hembd.
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1-7-2
folio 199.
Peter Jan Rutten gedaen een hembd cost.

2-1-2

Gedaen aen Lijneken Gijsberts een voorschoot cost.

0-9-2

in meert 1664 Eijken Baten gedaen een hembd cost.

1-14-0

Leen Stouwen gedaen een hembd cost.

1-14-0

Jen Besten gedaen een hembd cost.

1-14-0

folio 199 verso.
in junij gedaen Neesken weduwe Tunis van Leeck 6 ellen lijnwaet tot een paer slaeplakens de el tot 10 st.
3-0-0
Alnoch 4 ¼ ellen lijnwaet tot twee hembden de el ad 12 st. comt.

2-11-0

Aen maecken en garen betaelt.

0-10-20

In julio gedaen het ouste meijsken van Eliaes laecken tot twee hembden cost.

2-1-0

folio 200.
Den 18 augusti gedaen Lijnneken Gijsberts costen de twee hemden met maecken en garen.
3-15-0
Alnoch haer gedaen een swarte muts cost.

0-8-0

In september den blinde Jan Rutten gedaen een hemde cost.

1-18-0

Het kint van Helias gedaen een paer socken costen.

0-5-0

folio 200 verso.
Louis Martens gedaen eenen weijndel cost.

0-6-0

Voor Helias kint gedaen 5/4 linne costen met een loot garens.

0-14-2

Jasper Teeuwen Hanen doen maecken twee hembden costen met garen en maken.
3-10-0
Int jaer 1665 Jan Marcelissen gedaen voor twee knechties die naer Hollant souden gaen der twee hembden
costen.
4-13-0
folio 201.
Het jongste meijsken van Helias den koetsier bestelt naer Best voor twee jaren en haer gedaen laken tot lijfken
en rock te samen twee ellen de el tot 46 st. maeckt.
4-12-0
Alnoch hoosen socken lijnwaet tot drie hembden en vooijer garen en corden coste samen .
3-3-0
Jasper Teeuwen Hanen gedaen 3/8 elle coleur om sijnen roock te repareren cost.
0-15-0
folio 201 verso.
betaelt voor te twee nieuwe sacken om het coren ter moolen te doen costen.

1-18-0

Mechtel Gerrit Jelis in haere sieckte gedaen twee slaepe lakens cost.

2-10-0
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In april gedaen het knechtien van Grietien Cullekens ¾ 1/8 coleur tot een broeck met een elle lijnwaet cost te
samen.
2-11-0
Het knechtien van
folio 202.
Elias den backer gedaen twee hemden costen.

2-3-0

Eijken Baten gedaen een hembde cost.

1-13-0

Enneken Claessen gedaen een hembt cost.

1-13-0

Mechtel een voorschoot gedaen cost.

0-12-0

folio 202 verso.
in julio gedaen Peter Caris een hembd cost.

1-13-0

Jasper Teeuwen Hanen soon gecocht twee hembden cost.

1-11-2

Peter Karis gedaen een hemb cost met naijen.

1-16-0

In october gedaen Lijs Bellen een hemb cost.

1-14-0

In november blijnt
folio 203.
Jantien gedaen een hembde cost.

1-14-0

Jan Joosten kinderen doen maecken ses hembden voor ider kint een costen samen.
5-1-0
Handersken Claessen gedaen door ord. van mijn heer Costerius laecken tot een hembd cost.
1-7-2
In december gegeven Jen Bammelroij in hare sieckte.

0-12-0

folio 203 verso.
Lijneken Gijsberts gedaen twee hembden met een voorschoot cost maecken.
3-18-0
De kinderen Jan Joosten gedaen twee hembden cost.

1-16-0

Merij Joosten Poirtieres gedaen 1 3/8 elle swart de el tot drie gl. 5 st. comt.
4-1-0
Somma bedraecht dit uijtgeeff ter somme van 92 gl. 7 st. 8 penn.
folio 204.
leeg
folio 204 verso.
leeg
folio 205.
Anderen uijtgeeff van het macken van doot kisten verteringh als anderssints.
Inden jare 1663 laten maecken een doot kist voor Aert Willem Looijen, voor Ceel Willems dochter, voor
Hendrick Driesen kint, voor Paulus den smith, voor Middevuijl ende voorde vrouw int Gasthuijs daer betaelt aen
Sijmen Janssen de somme van.
11-2-0
folio 205 verso.
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aenden voors. Sijmon Janssen betaelt voorde doot kist van Meriken Poort dochter 2-5-0. Aen Willem Looijen
soon 1-9-0. De vrouw Albert Hans Hendricx 2-5-0. Aert Willem Looijen kint 0-18-0. Den selven sijn ander kint
1-2-0. Den Lochtens soon 1-13-0. De wed. Thomas van Leeck 2-15-0. Dirck Ceelen 2-15-0. Jan Wollewever
soon 1-13-0. Bij twee specificities ende quitantien de somme .
16-15-0
int selve jaer aen
folio 206.
Jan Janssen Hulsbosch voorde volgende doot kisten betaelt door Katelijn Jan Wouters 2-10-0. Peter Driessen 210-0. Tijs Sijmon Luijten 2-10-0. Volgens specifecatie ende quitantie dus.
7-10-0
Betaelt aen Sijmon Jansen van Deurssen voor een doot kist voor Tijs Sijmon Luijten dochter 1-5-0. Grieten
Wilberts 2-15-0. Voor t’ kint Cortens dochter 0-18-0. Philips Speelman dochter 2-5-0. Jan Joosten vrouw 2-15-0
folio 206 verso.
Lijsken mr. Daniels soon 1-11-0. Aert Willem Looijen vrouw 2-15-0. Voor haer dochter 2-5-0. Ende dat inden
jare 1665 volgens twee specifecatie ende quitantie bedraegend de somme van. 21-9-0
Inden jare 1666 aen selve betaelt voor een doot kist van Ariaen Jacobs .

1-15-0

folio 207.
Betaelt aen Jenneken Jan Paulus vander Putten de somme van 153 gl. 2 st. over leverrantie van bier ten diensten
van armen lieden den rendanten jaren gelevert met hare kenissen voor sieken craemvrouwe en volgens
specifecatie ende quitantie dus.
153-2-0
Betaelt aen Roeloff
folio 207 verso.
Hendrick Jacobs de somme van 9 gl. 4 st. over leverantie van bier ende andere waren bij hem over lange anderen
armen uijt gereijckt volgens specifecatie ende quitantie dus.
9-4-0
Betaelt aen mr. Jan Kets cururgijn de somme van 20 gl. 10 st.
folio 208.
Bij hem verdient aen diversche armen persoonen met cureren hender wonden ende accidenten in der rendanten
jaer volgens specifecatie ende quitantie dus.
20-10-0
Betaelt aen joffr. Ida Tempelaers wed. Peter vanden Kerckhoff de somme van 13 gl. 4 st. over verteringh t’ haren
huijse gedaen
folio 208 verso.
Als men daer over den H. Geest saecken besoignes hadde volgens quitantie dus.

13-4-0

Den rendant heeft vercocht in rogge 292 vaten daer van voor folio 105 den ontfanck in gelt compt ende daer
behorens in graenen sulcx die hier werden uijtgeeff moeten commen bedraegen
folio 209.
De nombre van

XVI mud rogge

Ende in boeckweijt alsvoor twee mael een reijs in specie ende ander mael in gelt voor folio 105 gementioneert
compt hier voor uijtgeeff de nombre van.
XXVI mud XI vat
Den seretaris compt voor t’schrijven deser rekeningen groot 212 folioen ider blat.
folio 209 verso.
bestaat niet
folio 210.
Bestaat niet.
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folio 210 verso.
volgens d’ordomantie 4 st. bedraegende de somme van 42 gl. 8 st. dus.

38-0-0

idem compt voor vacatien ende aspotilleren als ordinare de somme van.

8-0-0

geduijrende het hooren ende sluijten deser rekeningen.

46-0-0

folio 211.
In bijden heeren auditeuren ende de rendanten verteert de somme van.

25-0-0

Marten van Hoeck vorster alhier wort voor sijn daegementen ende diensten toegevoecht de somme van.
3-3-0
De somma bedraecht den uijtgeeff deser rekeningen in gelt de somme van 4541 gl. 14 st. 4 penn.
folio 211 verso.
voor folio 107 voors. bedraecht in geltde somme van 4536 gl. 19 st. 4 penn.
sulcx meer uijtgeven in gelt dan ontfangen ende den voors. Coolen rendant in dese vanden armen goet compt de
somme van 4 gl. 15 st.
den ontfanck in rogge voor folio 107 verso gestelt bedraecht 230 mudde 4 vaten 1 cop.
Inde den uijtgeeff in rogge daer tegens bedraeghen de nombre van 229 mud 11 vaten 2 cop
folio 212.
sulcx dat den rendant Coolen in rogge aenden armen schuldig blijft de nombre van een mud.
Aende ontfanck in boeckweijt mede hier voor folio 107 verso bedraeght in boeckweijt aen ende 31 mudde 8
vaten.
Inde de uijtgeeff daer tegens bedraeght 30 mudde 2 vaten boeckweijt ende voorde crimp 6 vaten t’samen
Sulcx mede ontfangen dan uijtgegeven de nombre van 1 mud boeckweijt
Aldaer gedaen gerekent ende geslooten ten overstaen als int hooft van desen opden 29 ende 30 april mitsgaders
den 29 meij 1670.
Van Gerwen schouteth
Corn.Costius pastor tot Helmont
Jan vanden Grooten acker
L. Moor
Goort Gijsberts.
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