blz. 1
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BORGEMEESTERS-REKENINGEN
SOMEREN
No 6
1622/23 - 1625 /26
XIX/10
Eerste deel

blz. 2
1B
Reeckeninghe bewijs ende reliqua voor
Frans meester Jans Verdijsseldonck, Bruijsten
Peter Maes ende Jan Sebastiaens,
borgemeesteren des dorps van Someren
van alsulcken ontfanck ende vuijtgeven
als zij luijden in dier qualiteijt gehadt
hebben van Sint-Jansmisse XVIctweentwintich tot Sint-Jansmisse
1623 incluijs

ende ierst den ontfanck
Inden iersten alsoo Henrick Sijmons
Henrick Andries Smits ende Huijbert
Marcelis Verdonschot, de dorps lasten
ende sommeren gesedt hebben naer de
hemels breijde vande lande, ende die
voorschreven borgemeesteren de selve
sommeren. ende lantboecken ontfanghen tot achten vijftich soe bedragende
elcken sommer oft lantboeck ter
somme van eenhondert vijffentnegentich gulden vijfthien stuijvers
drie ort ende de selve 195 gulden
15 stu. 3 ort tot achtenvijftich mael
gemultipliceert bedraegen alsoo ter
somme van eelftduijsent drie
hondert veijffendevijftich gulden
XIII stu. twee oirt
XIm-IIIc-LV gul.
XIII stu. II oort
Item hebben de voorscr. borgemeesteren
alnoch ontfangen het gebontboeck
over het dorp van Someren bedragende alsoo ter somme van thien
hondert seven ende tsestich guldens
valet alhier
Xc-LXVII
1626 somma lateris XIIm-IIIIc-XXII gul. XIII½ stu.
BLZ. 3
1C
Item hebben de voorscr. rendanten alnoch
ontfanghen twee beestenboecken daer
van dierste is bedraegende ter somme
van achthondert twintich gulden negenthien stuijvers dico

VIIIc-XX gul. XIX stu.

Item het tweede beestenboeck over
het geheel dorp van Someren voorschreven bedracht ter somme van seven hondert een entnegentich gulden
vier stuijvers, ick segge

VIIc-XcI gul.

Item hebben de rendanten den
ontfanckt gehad van St-Jans
chijns van desen dorpe ter
somme van XLVIII gul.

XLVIII gul.

IIII stu.

somma lateris Im-VIc-LXIII gul.
somma sommar(um) beloopt
den geheelen ontfanckt
veerthien duijsent veijffende tachtentich gulden
derthien stu. II oort
Den impost vande bulen beloopt
vanden halve lasten (folie)
XIX stu. II oort
dico

LXVIII gul.
LXVIII gul. XIX stu.

den ontfanck vande ledige (ver)huijrde
goeden beloopt

XXXIIII gul. X stu. I oort

somma sommar(um) beloopt den
ontfanck mette faulten
veerthien duijsent eenhondert
negen ende tachtentich gul. drie stu. I oort
dico XIIIIm-Ic-LXXXIX gul. III stu. I oort
blz. 4
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nota datter
noch meer
faulte sijn

de gelaudeerde faulten
beloopen tweehondert sessenvijftich gulden IX stu. 14 penningen
dito IIc-LVI gul. IX stu. 14 penn.
de welcke faulten wij voorscr.
ontfanck aftgetrocken, blijft
den suijveren ontfanck
derthien duijsent negenhondert
XXXII gul. XIII stu. VI penn.

dito XIIIm-IXc-XXXII gul. XIIIstu. VI penn.
blz 5
1E
Volght hier het vuijtgheven
teghens den voorgaenden ontfanck
ende ierst den rentmeester
Broechoven
Inden iersten den XIXe julij aende
rentmeester Broechoven in voldoeninge
vande conincx bede verschenen kerssemisse lestleden 1622 bij quitantie
betaelt
nro. 1
XIIII gul. IIII½ stu.
Item voor tbilleth
Item nae die permissie aen het gelt
verloren aenden gul. III½ stu. facit
Item den selven dach in voldoeninge
vande augmentasie vanden ordinaris
bede begost kersmisse lestlede bij
quitantie betaelt
nro. 2
Item voor tbillet
ende naer de permissie aent gelt
verloeren

II stu
IX gul.

IX stu.

LXXIIII gul.
II stu.

XI gul. II stu.

Item den selven dach in mindernisse
vanden ses maenden imposten vanden ghemael ende vlees inne gegaen den
1e junij lestleden bij quitantie betaelt nro. 3 XXVIII gul.
Item voor het billett
ende aen het gelt verloren

II stu.
IIII gul. IIII stu.

1626 so(mm)a lat(eris Ic-LXXXI gul. V½ stu.
blz 6
1F
Item den selven dach in voldoeninge

vane voorscr. pachtinghe aenden voorscr.
rentmeester betaelt bij quitantie nro. 4
X gul. X stu.
Item voor het billet als voor
ende aen het gelt naerde permissie
verloren

II stu.

XXXII½ stu.

Item den selven dach aen voirscr. rentmeester in mindernisse vanden ses maenden
imposten vande drancken ingegaen junij
lestleden bij quitantie betaelt nro. 5
XI gul.
Item voor het billet

II stu.

ende naer die permissie aen het gelt
verloeren

XXXVIII½ stu.

Item den XXIII augusti 1622 in
mindernisse vanden conincx bede verschenen
sint Janssmisse lestleden, blijckende
bij quitantie betaelt
nro 6
LXXXVI gul.
Item voor het billet betaelt
ende aen dit gelt verloeren nae die
permissie tegen III½ stu. facit

II stu.

XV gul. I stu.

Item den slven dach aen voorscr. rentmeester in mindernisse vanden sess maenden imposten vande drancken ingegaen
den 1e junij lestleden bij quitantie
betaelt
nro. 7
XI gul.
somma lateris

Ic-XXXVII gul. VIII stu.

blz. 7
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Item voor het billet betaelt
ende nae die permissie aen de quitantie aen het gelt verloren

II stu.
XXXVI½ stu.

Item den selven dach aenden voorscr. rentmeester
affgegeven ende betaelt in mindernisse
vande sess maenden imposten vanden
gemael ende vlesch ingegaen den 1e
junij lestleden bij quitantie sub. nro. 8
XXX gul.

Item voor het billeth

II stu.

ende naerde permissie aen het gelt
verloeren alst blijckt opde quitantie

V gul. V stu.

Item den VIe october anno voorscr. aenden
voirge(noemde) Broechoven in mindernisse
vande conincx bede, verschenen sintJansmisse lestleden bij quitantie betaelt
sub.
nro. 9
LXXX gul.
Item voor het billett betaelt
Item het opgelt van dese assignatie
met de drie naervolgende bedragende
t samen 164 gul. 8 stu. heeft den
rendant aen het gelt verloeren naer
Bossch lopens gelt 17 gul. ende Ghijsbert Baexen voer sijn verschiet van
het gelt 2 gul. maect te samen voor
zijn verschot blijckende a dorso op dese
voirscr. quitantie ter somma van

II stu.

XXXVI gul. XVI½ stu.

Item den selven dach aenden voirscreven
Somma lateris

Ic-LIIII gul. IIII stu.

blz 8
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rentmeester in mindernisse vanden augmentatie vande ordinaris bede begonst St.Jansmisse lestleden blijckende bij quitantie
betaelt
sub
nro 10
XLV gul.
Item voor het billet betaelt

II stu.

Item den selven dach aen voirscr. rentmeester in mindernisse inde sess maenden imposten vanden gemael ende vleesch
ingegaen den 1e junij lestleden bij quitantie
betaelt
sub
nro. 11
XXVIII gul.
Item voor het billet betaelt

II stu.

Item den selven dan in mindernisse
vande sess maenden imposten vande drancken
ingegaen den 1e junij lestleden blijckende
bij quitantie betaelt
nro 12
XI guldens
Item voor het billet betaelt

II stu.

Item den XXVII october anno voorscr. in
mindernisse vande conincx bede verschenen Sint Jansmisse lestleden
blijckende bij dassignatie betaelt nro. 13

XL gul.

Item voor de billet betaelt

II stu.

Item aen dese ende naervolgende
assignatie aen het gelt verloren blijct
op dese assignatie tsamen

XI gul. VI½ stu.

Item den selven dach in mindernisse
somma lateris Ic-XXXV gul. XII½ stu.
blz. 9
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vanden sess maenden imposten vande
drancken ingegaen Ie junij lestleden
bij quitantie betaelt nro. 14
Item voor dit billet
Item den XXVIe april 1623 aenden
selven in mindernisse vanden conincx
bede verschenen kersmisse lestleden
bij quitantie betaelt
nro 15
ende voor dit billeth
Item aen dit verloren nae die permissie tegen het hondert XXI gul.
beloopt tsamen ter somme van
Item alnoch van het verschiet aen

XI gul.
II stu.

Ic-XL gul.
II stu.

XXVIII½ gul.

Ghijsbert Baecxen ten Bossche van het
hondert eenen gul. maect XXVIII stuijvers
ende vor tverloop vanden tijt van vijff
maenden maect te samen V gul.
VIII stu. met vertert I gul. XVIII stu.
blijct opden rugge vanden voirscr. assignatie tsamen betaelt
VII gul. VI stu.
Item den selven dach in mindernisse
vande sess maenden imposten vanden
gemael ende vlees ingegaen den Ie
december lestleden bij quitantie oft assignatie betaelt
nro. 16
XXV gul.
Item voor het billet betaelt

II stu.

Item den selven dach aen voorscr.
rentmeester in mindernisse van sijnen

somma lateris IIc-XII gul. II stu.
blz. 10
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voorscr. pachtinge bij quitantie betaelt
sub
nro.
17

ende voor dit billet betaelt

ende aen beijde dese voirscr. assignatiën in dato den 26 aprilis 1623
twee assignatiën voirscr. tot den lesten september daer naer blijckt bij
zijne quitantie in dorso op de voirscr.
assignatiën getekent betaelt

Item aen Dielis van Broechoven
van beijde de billetten van St.-Jansmisse ende Corsmisse bede te brenghen betaelt ende getekent nro. 18

Item aen Jan vander Borcht voor
zijne vacatiën int executeren die

X gul.

II stu.

XXXIIII½ stu.

II stu.

van Someren ende dat voor St.Jansmis bede lestleden bij quitantie
betaelt sub. numero
19

XXIIII stu.

ende aen dit gelt verloren blijct op de
quitantie, betaelt ( in date den 25 september 1622)

Item den XIIIe augusti 1622 aenden
voorscr. vanden Borcht voor vacatie van
Someren op St.-Jansmis bede bij
quitantie betaelt sub. nro. 20
ende hier aen verloren
somma lateris

VII ort stu.

XII stu.
II stu.

XXI gul. XV stu. III ort

blz 11
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Item den VIIIe februari 1623 aen
den voorscr. Jan vander Borcht van
sijne vacatie int sommeren die
van Someren voor de bede corsmis
lestleden ende van (...) blijct bij quitantie betaelt mitt verl(ies) nro. 21

Item aen Thomas Anthonis bode vanden
rentm(eest)er Broechoven van twee bode
lonen van Ghijsbert Baexen deen den XVe
febru(ari) en dander inden mert 1623
bij quitantie bet(aelt) (inz) t verlies nro. 22

XVI stu. III ort

XI½ stu.

Item aenden selven door den voorschreven
Baecxen voor twee bode loonen
deen voor Jan Andriessen, en dander
Claes van Empel bij quitantie
met t verlies van goede bet(aelt) nro. 23

Item aen Ghijsbert van Baecxen ten
Bossche van verterde costen met
de soldaten die tot Someren hadden
geexecuteert den 15 en 16 octobris
ende den 21en oc(tober) 1622 mit Thijs van
Taterbeeck (...) bij quitantie betaelt
sub
nro.
24
VII gul. VIII stu.

Item aenden selven den XVII februa(ri)
1623 van verterde costen met Henrick Menten ende Jan Bastiaans den
rendant die tsamen gelt brochten aenden
pachters bij quitantie bet(aelt) nro. 25

II gul.

Item den IX julij 1623 aenden voirigen
Bacxen van verterde costen door
somma lateris XI gul. VIII stu. III oort
blz. 12
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Frans den rendant ende Jan Peters van
Eijndhoven ondervorster cum alijs bij
quitantie betaelt sub. nro. 26
III gul. VI stu.
Item den XXe augusti Frans den
rendant ten Bossche geweest met
Gijsbert Bacxss. ten spreken vertert bij
quitantie betaelt nro.
27
in fine sijn
XXX stu.
goet gedaen wordt
vereijscht
bewijs tot
wat eijnde
ende sal
den rendant alsdoen gepasseert
ende goet
gedaen
worden

XXII stu.

Item den XXIIe october 1622 aen meester
Lucas van verder van tgene men
hem van dorps wegen schuldich was
ende tot Ghijsbert van Bacxen gegehalt bij quitantie nro. 28
XXXVI stu.
hier aen verloren aent gelt
VIII stu.
Item tot Nicolaes Hiecspoers van
verterde costen tot zijnen huijse ghedaen tot drie distructen reijsen blijckende bijde specificatie hier mede
geexhibeert betaelt nro. 29
III gul. VII stu.
met verlies vande gelde

Item den XXIIe augusti 1622 aen
Claes Adriaensz. van Empel in alle
betaelt van tgene (...) Someren op is ghetauxeert in VIm gul. die Meijerije voir
dit tegenwoirdich jaer geordineert
tot fortificatie der stadt vanden Bossch
bij quitantie betaelt nro.
30
Ic-XXVII gul.
IX stu. III ort

Item aen dit gelt naerder permissie verloren

XXVI gul. XV stu.

somma lateris Ic-LXI gul. XIX stu. III oort
somma sommarius beloopt tot
hier eenduisent XV gul. XVI stu.
I oort
Dico

Im-XV gul. XVI stu. I oort

blz. 13
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Depost
transaet

Item aen Inen weduwe wijlen Lambert
Becx tot Helmont rentm(eest)er van quartier van Peelant om alle extraordinaris
tauxen ende penninghen te ontfanghen
I oort
blijckende bij
IIIc-XXXVI gul. XIII stu.
(IIIc-XXVI gul. XVI stu.

de rendanten geloven alle drie de quitantie
van Peter de Copt te brengen oft aen dorpe
goet te doen binnen de tijt van twee maenden
(...) (...) de (fine) contradictione den XXI januari 1627

debet quiItem aen Nicolaes Heicspoers vande
tantien van
latboomen, tuijngerden ende Langerijs
Claes van
dienende tot fortificatie der stadt
L gul.
Empel #
van s'Hertogenbossche blijckende bij
(depost)
quitantie betaelt nro.
31
( L gul.)
dit (cromt)
inde voorscr.
(grale)
quitantie
Item aen dit gelt verloren naer der
sub H 29
permissie blijckende opde quitantie
#
de somme van
(VII gul. VI stu.
oft vanden ghene
die het voorden
dorpe verschoten
heeft aen gelevert

somma lateris IIIc-LXXVI gul. XVI stu.
somma IIIc-Xc-III gul. XIII stu. I oort
blz. 14
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vacatie vanden duerwerders
Item den iersten februarij 1623
aen Jacob Fabri geauthoriseerde
duerwerder van diversche vacatiën ende exploijten ten lasten
vanden dorpe gedaen van januario anno
1623 (etc) blijckende bijde specificatie
hier mede geexhibeert bij accoordt
van schepenen in permissie gelde
betaelt
sub latera
A
XX gul.
Ende aen dit gelt verloren naer der
permissie // // //
//

is vermindert
volgens
de ordonnant
(annex)

XX stu.

Item den XXVIIe aprilio 1623 aenden
voirscr. Fabri ter ordinantie van mijnen heren
schepenen van communicatie exploten
als andersins beginnende den XVIII augusti
1622 ende determineren den
Ie februari 1623 (etc) blijckende bijde
specificatie ende ordinantie met quitantie
betaelt sub latera
26
IX gul. (X stu.)
hier aen verloren de permissie verloren
XXV½ stu.
Item aen voirscr. Fabri van communicatie
aen Claes Denen cum suis ende
copie te schrijven blijct bij specificatie hier mede gaen betaelt
sub latera
G
V gul. III stu.
Ende aen beijde de voirscr. somme aen
het gelt verloren naer permissie

XV stu. III ort

Item den XXIXe meij 1623 aenden
selven Jacob Fabri van een executie van wegen die weduwe
somma lateris XXXVII gul. IIII stu. I oort

blz. 15
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wijlen Henrick Willems gedaen tot
lasten vanden regeerderen van Someren
bij quitantie betaelt litera D
XXX gul.
ende aen dit gelt naer de permissie verloren

XXXVII stu.

Item den XVe julij 1623 aenden
voirg(enoemd)en Jacob Fabri een executie
procederende van wegen Anthonis
Huijberts Inden Swaen tot Helmont
gedaen bij quitantie betaelt litera E
V gul. VI stu.
ende aen dit gelt naer der permissie
verloeren

V½ stu.

Item den XXVIe aprilis 1624 aen
Jan Peters van Hedel ende F. vanden
Putte beijde deurwerders ter cause
van seeckere gevaceerde executie
ter instantie van Mathijs van Taterbeeck vuijt crachte (etc.) bij quitantie
betaelt sub litera
F
XVIII gul.
ende aen dit gelt verloren naerder
permissie

XXIII stu.

Item den XIIe augusti 1622 aen
Franchoijs vander Putten duerwerder
om te compareren voor wethouderen
vanden Bosch opde rolle (etc.) ten
versuecken van heer Jan van Aerle scholaster tot Roij bij quitantie betaelt litera G III gul. XV stu.
ende aen dit gelt verloeren naer
der permissie //
//
//

XV stu

somma lateris LXI gul. - II oort
blz. 16
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Item den VIIIe januari 1623 aen
Franchoijs van voren duerwerdere
van een sommatie ter instantie
van cap(itae)le vanden Bossche tot beta-

linge van XV gul. jaerlicx bij quitantie
betaelt
sub. litera
H
II gul. XVIII stu.
Item den XXVe januari 1623 aen
Wouter van Eerssel duerwerder
voor vacatie die hij met Jacob
Fabri heeft verdient bij quitantie
betaelt sub. litera
J
ende hier aen verloeren alst blijct
opde quitantie

VI gul.
VI stu.

Item den XXIXe meij 1626 aenden
voorscr. Wouter van Eerssel voor vacatie die hij heeft gedaen van weghen Abraham Basijn blijckt bij quitantie betaelt sub. litera
K
II gul. VIII stu.
hier aen verloeren naerder permissie
I stu.
van desen
drie naervolgende
texten
wordt
vereijscht
naerder
bewijs,
oft (...)
quitantie
(alias)
nihil

Item aen Marten de Louwe den
XXVe aprill 1623 van wegen Michiel Doerne cum suis borgem(eest)eren in hunder tijt op affcortinge
van t gene zij hem noch schuldich
zijn bij quitantie betaelt litera L
(III gul. VIII stu.)
ende aen het gelt verloeren

(VI½ stu.

Item den 26e augusti 1625 aenden
voirgen(oemde) de Louwe op affcortinghe
van meerdere somme quitantie betaelt
sub. littera M
II gul.
somma lateris XI gul. XIII stu.

blz. 17
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III
Idem ut
ante

Item den XIIe meij 1626 aenden
voorscr. de Louwe door Jan Bastiaens
den rendant op affcortinghe van
t gene zij hem noch schuldich zijn
bij quitantie betaelt sub littera N
(II gul. VIII stu.)
hier aen naer der permissie
Item aen Abraham Basijn duerwerdere van sommatie aen Frans m(eest)er
Jans den rendant gedaen mitsgaders

(II stu.)

dexecutie daer vuijt met sijne assistent ter instantie van Mathijs van
Taterbeeck gedaen blijct bij specificatie
hier mede geexhibeert betaelt (II etc.)
sub. littera
O
XIX gul. XIX stu.
ende aen dit gelt verloeren

II gulden

nihil
coompt
inde
specificatie
van
Basijn

Item den XXVen junij 1623 aenden
voorscr. Basijn met sijnen assistent
van eender executie gedaen van
wegen Mathijs van Taterbeeck op
reeckeninge betaelt bij quitantie
littera P
eenen padacon tot
II (gul.) X stu.

nihil
oft(...)
quitantie

Item aenden voirgen(oemde) Basijn den IXe
junij 1626 op reeckeninghe van
meerdere somme bij quitantie betaelt
sub. littera
Q
X(II) stu.

transaet
hic ende
t verhael
op de
perticuliere
geldenen

Item IIIIe augusti 1622 aen Otto
Lieshout duerwerder vanden executie opden dorps chijns bij quitantie
betaelt sub littera
S
III gul. XII stu.
ende hier aen verloren als blijct

X stu. I oort

somma lateris XXVI gul. V oort stu.
blz. 18
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transant

Item den VIe julij 1622 aen Dierick Cornelis inde Eijck tot Eijndhoven voor een fijn stuck lieuwaets
dese
lanck LI(51) ende een halff elle de elle
quittot twee gul. vijff stuijvers d welck
antie
de rendanten met consent vanden
vuijt
schepenen ende regeerderen van Somedese
ren aen rentmeester tot Huesden sconcrekenken beloopt alsoo blijckende bij quitantie
inge
betaelt // sub. nummero vel
genomen littera //
//
//
// Q
Ic-XV gul. XVII½ stu.
om met
Dirick
te reecken

Idem
transeat

nihil
soo des
selffs
quitantie goed
gedaen
worden

Item aenden selven van verterde
montcosten, verdroncken bieren als
andersints bij Mathijs van Taterbeec
als allen anderen blijckende bijde
specificatie hier mede geexhibeert betaelt sub. nummero
R
Item aen Willem Gerardt Reijnders
wone(nde) tot Eijndhoven bode van
Mathijs Taterbeeck, ende de voirscr.
Dierick Cornelis van diversche
ende menichsuldighe bode lonen blijckende bij specificatie hier mede
gaende betaelt littera
S

246
IIc-XLVI gul.

(XVII gul. XIII stu.)

Item den XXXe januarij 1623 aenden
voirscr. Willem Gerardts bode van Taterbeeck van dat hij tot drie distincte reijse tot Huesden gesonden is
geweest om dat men (etc.) blijckende
bijde quitantie betaelt sub.
littera // //
//
T
VI gul. XVI stu.

Somma lateris

IIIc-LXVIII gul. XIII stu. II oort

blz. 19
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Item den VIIIe april 1623 aenden
voirscr. Willem Gerarts van dat hij
twee reijsen van Taterbeeck tot
Huesden gesonden is geweest eens
tot Helmont ende eens tot Someren
tsamen bij quitantie betaelt littera V

Item den XXVII april 1623 aenden
selven Willem Gerarts om dat hij
twee reijsen tot Huesden, ende vijff
reijsen tot Someren van Taterbeec
gesonden is geweest bij quitantie
betaelt sub. littera
W

Item den XIIIe augusti 1624
aende voirgen Willem Gerarts op
meerde somme van zijn verdienste

III gul. X stu.

IIII gul. XII stu.

dat hij voor Mathijs Taterbeeck tot
Someren is geweest bij quitantie
betaelt sub.
littera
X

II gul. X stu.

Item den XXVIe november 1624 aenden
voirscr. Willem Gerarts ter causse
als voor blijckt bij quitantie betaelt IJ

XII½ stu.

Item den XVIIIe mert 1626 aenden
selven Willem van dat hij een reijs
voor Mathijs Taterbeeck tot Someren
is geweest bij quitantie betaelt littera Z

V stu.

Item den 16 april 1624 aen Willem Gerart Reijnders voirscr. van dat
hij een briefken van Taterbeeck tot
Someren brocht dat vanden Putten soude suprederen van executie alst
blijct betaelt sub. littera
9

X stu.

somma lateris XI gul. XIX stu. II oort
blz. 20
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Volghen hier des dorps
pachten ende ierst ten Bossche
Inden iersten aen Sijmon van Bathmer ter cause van seeckeren accorden
ende voluntarie condemnatie gepasseert voor heeren schepenen der voirscr.
stadt over den achterstel van een
transaet renthe van L gul. jaerlijcx die de fundatie van sess bursen der scholieren
heeren Peters vanden Water opt corpus
van Someren jaerlijcx is heffende
blijckende bij quitantie van twee
jaeren in dato den XI septembris 1622
betaelt // nummero
//
1
Ic gul.
ende aen dit gelt naer de permissie
verloeren
//
//
//

XVIII gul.

Item den XIXe martij 1624 door
Frans m(eest)er Jans den rendant in voldoeninghe vanden termijn vervallen
prima augusti 1623 vanden voirscr. accorde ende voluntarie condemnatie ghemaect metter voorscr. Bethmer (etc.)

blijckende bij quitantie betaelt nummero 2

L gul.

ende aen dit voorscr. gelt naer der
permissie verloeren
//
//

IX gul.

Item den XXVIII januarij 1624
aen m(eest)er Gerardt van Someren een
jaeren pacht hem verschreven op ons
dorp (ipso) Jacob 1622 blijckende
bij quitantie betaelt
nummero 3

L gul.

ende aen dit gelt verloren alst
blijckt opde quitantie
//

VIII gul. IIII stu.

ende van costen van recht alst blijckt
somma lateris

XXXIII stu.

somma lateris Ic-XXXVI gul. XVII stu.
blz. 21
9A
Item den XXe augusti 1623 aen
cap(it)ijn Pijnappel inden name van zijn
schoenmoeder eenen pacht hem verschenen op darthiennis 1623 blijcken(de)
bij quitantie bet(aelt)
n(umme)ro 4

XXXV gul.

ende hier aen verloren ende Michiel
Willem Philips goet gedaen

XXVII½ stu.

Item aen Peter Sijberts door Jan
Bastiae(n)s den rendant twee jaerl(ijkxen)
pachten elck respective XXXV gul.
hem verschenen 1621 ende 1622
blijcken(de) bijde quitan(tie) bet(aelt) nro 5
ende hier aen verloren alst blijckt
opde quitantie

LXX gul.

IX gul. VII stu.

dese XXX Item alnoch aen(den) selven Sijberts
gul. coe- in vier specien opden selven quita(ntie)
men inende vanden selven pacht betaelt
de quitan- nummero // //
//
// 6
(XXX gul. VII stu.)
tie voorscr.
ende is mede
gelost.

ende aen dese specie verloren
naer ons gelt als blijckt //

(IIII gul.) I stu.

Item den XXe aprilis an(no) 1623
aen Jan Corstiaens harnasmaker
door Frans den rendant eenen jaerlijcxen pacht hem verschenen drie
coningen dach 1622 blijckende
bij quitan(tie) bet(aelt) nro. 7

XLIX gul.

ende aen dit gelt achtervolgen(de)
die permissie verloren

VI gul. II stu.

So(mm)a Lat(eris) Ic-LXX gul. XVI stu. II oort
blz. 22
10
Item aen Joseph van Delft soe tot
behoeff van(de) kijnderen Hermans van Casteren ende zijn(de) mede behoeff van een
jaerl(ijcxen) renthe dienen Jan Willemsz(oen)
Blommarts voirgaen(de) betaelen moste
hen verschenen onser L(ieven) vrouwen lichtmisse dach anno 1621 bij quit(antie)
betaelt met XXVIII stu. oncosten alst
blijct inde quitantie n(umme)ro // VI
LXXI gul. VIII stu.
ende aen dit gelt naer der permissie
Bossch lopens gelt verloeren
//

VII gul. XVI stu.

Item aen Herman Hermanssen van Bueghen eenen jaerlijcxen pacht op ons
dorp van Someren verschenen op onser
liever vrouwen ontfanckenis 1617
blijcken(de) bij quitan(tie) hier mede geëxhibeert betaelt // n(umme)ro // VII
XXXV gul.
ende aen dit gelt naer der permissie in Bossch lope(n)s gelt verloren

debet
quitantie depost
transeat

III gul. VII stu.

Item aen jo(nke)r Gerardt van Eijck eenen
jaerlijcxen pacht op Someren daer
mede is betaelt het (jaer) halff jaer
blijckende bij quitantie in dato den
1600 ende 22 betaelt sub. n(umme)ro
LXXXVII½ gul.
ende aen dit gelt verloeren naer

der permissie .................................................... XXXVIII stu.

note

Item aen Jan Corn(eli)s opde porte ten Bossch
voor den interst van L gul. capitaels dese
rendant mit Peter Driessen in dorps noot
gedaen betaelt // // // // //
III½ gul.
(so(mm)a lat(eris))
So(mm)a lat(eris) IIc-X gul. IX stu.
blz. 23
10 A

debet
quitantie cetero

Item aen m(eest)er Albert van Bruegel licenciaet ende raetsheer der stadt van den Bossche
twee jaeren pachten elck respective
van XVII½ gulden hem verschenen den
IIe maij anno XVIc eenentwintich ende
XVIc tweentwintich blijckende bijden
(gulden)
inthimatie brieff hier mede gaende
(XVII stu.) XII stu.
betaelt sub n(umme)ro // // IX
(XXXV gul.)
ende vanden inthimatie brieff als voor
betaelt // // // // // // //
Item vanden vonnisbrieff te maecken
Item van portrecht betaelt

II gul. VIII stu.
XX stu.
IX stu.

Alsoo dese quitantie Item den XXIIe augusti 1618 aen jo(nker)
mede brenght de
Erasmus van grenenbroeck heere van
somme bij den renMierlo in affcortinge van zijn gheobtidant gegeven betaelt neert vonnis ter saecke van een renthe
te sijn op afcortinge
opt voirscr. dorp van Someren,blijckende
ende oock gegeven
bij quit(antie) ende tselve vonnis op Frans meesen is betaelt is vier
ter Jans eenen van dese rendanten genomen bejaeren voor sijn
taelt sub. numero // // // X . ........................(L gul)
borghemeesterschap
hadde de rendant
dezelve somme
ende aen dit gelt aen twee hollantse
moeten goet(vijnden) daelders verloren als blijckt op de quit(antie) ...................(IIII stu.)
aen den borghem(ees)ter
van den jaere
ende bij soo verre
den rendant nijet
Item vanden inthimatie brieff ende het
goet gedaen is
vonnis vanden inthimatie brieff mitsga-

salmen hem ordonnatie gheven
waer hij se
ontfangen sal.

ders andere ontcosten aenden voorscr. heere
van Mierloe blijckende bij een billeth
hier mede gaende betaelt sub.
nummero // // // // // // XI ...................III gul. XVII stu.
So(mma) XXV gul. VI stu.

blz 24
11
Item den XIII februari 1621 aen
Dingna van Casteren opden pacht
die men m(eest)er Jan Bloemers ten Bossche
plach te gelden van LXX gul. blijckende bijde quitantie bet(aelt) nro. 8
LII gul. X stu.
ende aen dit gelt naer der permissie
verloeren // // // // // //

X gul. III stu.

Item den VIIIe junij 1623 aen Joseph van Delft voor een jaer renten
in een meerdere renthe van LXX gul.
jaerlijcx die voirscr.Jan Blommarts (2c..)
vervallen lichtmisse 1622 mij
hier inne co(m)peteren(de) XVII gul.thien stu.
ende II gul. XIII stu. op rekeninghe
van(de) jaere 1623 bij quitantie bet(aelt)
nummero // // // // // // 9
XX gul. VIII stu.

transaet

ende aen het gelt verloren alst
blijckt opde quitantie // //

XXII stu.

Item den XXVe mert 1623 aen Henrick Janssen de ridder een jaer
rente oft pacht hem verschenen 1622
blijckende bijde quit(antie)bet(aelt) nro. 10

XXVIII gul.

ende aen dit gelt verloeren alst
blijckt opde quitantie
// // //

III gul. II½ stu.

Item den XIIe augusti 1622 aen
Henrick van Benorst den naebueren
chijns zijne (mat?) verschenen sint
Janssmisse 1622 blijckt bijde quit(antie)
betaelt n(umme)ro // // 11 // //

XLVIII gul.

ende aent gelt nae permissie verloren
so(mm)a lat(eris) Ic-LXX gul. XII stu.

VII gul. VII½ stu.

blz. 25
11 A
Item den Ve mertij 1623 aen Jan
Corstiaens van Ham door handen Ghijbert van Baecxen inden name vanden rendanten op affcortinge van sijne achterstel blijcken(de) bij quitantie betaelt
nummero // // // //
// 12
XXVIII gul.
ende aen dit gelt verloren

IIII gul.

Item aen Henrick Jansen den ridder
door ghijsbert Baecxen inden name
der rendanten een(en0 pacht hem verschenen het jaer 1621 blijckende bij
quitantie bet(aelt) sub. n(umme)ro 13
XXVIII gul.
hier aen verloren alst blijckt

XXXIII stu.

Item aen Aert van Horenbeeck tot
s-Hertogenbossche door Thonis Thonis Hoeben inden name van(de) dorpe
op reeckeninghe van(de) vonnisse
den XIe dach jannuarij lestleden van
LXXXI gul. V stu. genomen (...) blijckende bijde quita(ntie) in date den 27
octob(ris) en(de) den VIIIe decemb(ris) betaelt
sub. nummero // // // // // 14
LVII gul. I½ stu.
ende aen dit gelt verloren alst blijct
opde quitantie // // // //
ende van costen van recht betaelt

II gul. XVI stu.
XXI½ stu.

Item den XIIIe november 1622 aen
Henrisken Aert Rijcken weduwe
wijlen Albert Bartholomeussen door
door Dierick Peters inden naeme
vande rendanten voor den pacht
so(mm)a lat(eris) Ic-II gul. XII stu.
blz. 26
12
van IIc gul. capitaels (...) blijckende bijde quitantie bet(aelt) nro. 15

XVII½ gul.

ende aen dit gelt verloeren naer
der permissie // // // //

II gul. V stu.

Item aen Eiken weduwe wijlen Jan
Rijcken eenen jaerlicxen pacht door
de borgem(eest)ers blijckende bijde
quitantie bet(aelt) sub n(umme)ro 16
ende aen dit gelt verloren alst blijct
opde quitantie // // // // //

XXXV gul.
XXXVI stu.

Item aen Willemken Peters door
hande Ghijsbert van Baecxen inden
name vanden rendanten twee jaeren
pachten elck respective XIIII gul.
verschenen het jaer 1618 ende
het jaer 1619 bij quitantie bet(aelt)
sub nummero // // // // // 17

XXVIII gul.

ende aen dit gelt verloeren alst
blijct opde quitantie

II gul. X stu.

Item aen Corstiaen Jansz. van Ham
door Jan Bastiaens den rendant op
reeckeningen van zijn achterstell
daer van hij vonnis geobtimeert heeft
(...) mitsgaders noch drie gulden
een(en) stu. voor costen van recht bij quitantie betaelt n(umme)ro // // // 18
XXV gul. I stu.
ende aen dit gelt verloren nae de
permissie alst blijckt a dorso van(de)
quitantie // // // // //

III gul. II stu.

1626 so(mm)a lat(eris) Ic-XV gul. IIII stu.
blz. 27
12 A
Ick Lambert Peters de Keteler
woenende tot Sommeren bekenne(den delen)
en wel ver(mi)cht en betalt te wesen van
Bruijsten Peter Maes en Frans (meester) tans
die som van 45 gul. in permissie gelt
met den intres van dienen die ic hun in
des dorps goet moest gekent hebben in het jaer
1622 en gestaen omtrent III jaer en den intres
sijn het hondert V gul. V stu. ontfanen en gereckent
en bedanc mij van der goeden betaelinge in tecken
der waerheijt heb ic Lambert voorscr. dit doen scr(ij)ven en met meijn eijgen hant onderteckent opden

29 dach en (...) meij ontfangen 1625
dit is het +

merck van Lambert Peter

hier van(den) intrest betaelt VIII gul. XVI stu. I ort
12 A
blz. 28
12 B
Item anden voirscr. Corstiaen Jansen
van Ham door handen Jan Peters
van Eijndhoven inden name vande
rendanten een(en) jaerl(icxe) pacht hem
verschenen corsmisse XVIc ende
eenentwintich bij quitantie bet(aelt)
sub num(m)ero // // // // 19
XXII gul.
hier aen op het gelt verloeren als
blijckt opde quitantie
Item den XXVIIe octobris 1622
aen joffrou Heijlwich Thielmans
een jaer rente die Jan Aerts van
Horenbeeck voor het dorp (...) jaerlijcx geldende is verschenen den
XXe novemb(ris) 1618 bij quitantie
betaelt sub n(umme)ro // // 20
ende hier aen verloren alst blijct
opde quitantie // // // //
Item den VIIIe decemb(ris) 1622 aen
joffrou Heijlwich voirscr. ter cause
als voor over een jaer renthen die
m(eest)er Johan Loeijen haer jaerlijcx
geldende is verschenen den XXe
novemb(ris) a(nno) 1619 blijcken(de) bijde
quitantie sub. n(umme)ro // // 21
ende aen dit gelt verloren als
blijckt opde quitantie // // // //
Item den 29 december 1622 aen
Henrick Jansen van Roij door handen
so(mm)a lat(eris) LXXIIII gul. VI stu.

XXII stu.

XXIIII½ gul.
XXII stu.

XXIIII½ gul.
XXII stu.

blz.29
13
Frans m(eest)er Jans den rendant voor
een jaer renthen hem verschenen
den IIe dach novembris 1620
bij quita(ntie) bet(aelt) n(umme)ro 22
hier aen dit gelt verloren

de quitantie
aen hubert getekent
29 maij
1634

Item aen Rogier van Broechoven
door handen Huijbert Verdijsseldonck
vooer een jaer renthen hem verschenen
den IIe november 1622 blijcken(de)
bij quitantie in date den 8 junij 1623
betaelt // // n(umme)ro // 23

XXI gul.
XXXIII stu.

XVIII gul. XV stu.

Item aenden voorscr. Broechoven door
Frans m(eest)er Jans Verdijsseldonck den
rendant inden naem van Joost Willem
Lomans en(de) door Glaudij Ijdeleth schoutet
tot Asten het continge(n)t in een rente
van XXXV gul. op den dorpe van Someren verschenen lichtmisse 1621
den 26 septemb(er) 1622 bij quitantie
bet(aelt) // // n(umme)ro // 24
XXXI gul.
ende aen beijden dese quitantien verloren alst blijckt de somme van
wordt
Item aen Herman van Eerssel ten
de renBossche in vier quitantien op zijn
danten
pachten op het dorp van Someren
geordobeloopen naer Somersen gelden alst
neert
blijckt opde quitantie hier mede
en bren- geexhibeert bet(aelt) sub. n(umme)ro 25
gen verbeurde quitantien
satisfecit
so(mm)a lat(eris) IIc-XXV gul. XVII½ stu.
blz. 30
13 A

III gul. II½ stu.

Ic-L gul. VII stu.

Item aen Elizabeth van Brecht
door Ghijsbert Baecx van wegen de
rendanten van een pacht van XXIIII
gul. jaerlix haer verschenen ipso Bartholomei anno 1622 bij quita(ntie) bet(aelt)
sub. num(m)ero // // // // // 26
XVII gul. XV stu.
ende aen dit gelt verloren alst
blijckt opde quitantie // // //

III gul.

Item inde paesheijlighe daeghen
1623 aen Dersken weduwe wijlen
Herbert vanden Wijer door Frans den
rendant een(en) jaerlijcxen pacht haer
verschenen 1622 blijckt bij quita(ntie)
betaelt sub. n(umme)ro // // // 27

XXI gul.

ende aen dit gelt verloren alst
blijckt a dorso op de quitantie

II gul. IIII stu. I ort

Item den VIe merte 1623 aen
haer en(de) m(eest)er Gerardt vanden Hovel
priester door Ghijsbert Baecx en(de)
dat van wegen der rendanten over
twee jaeren renten van ses gul. jaerlijcx die t corpus van Someren is
geldende aen(den) dochter m(eest)er Jan Van(den)
Water waer mede is bet(aelt) die Jaeren
1604 ende 1605 inden hoogtijde
van St.Peters banden bij quitantie
betaelt sub. n(umme)ro // // // 28
XII gul.
ende aen dit gelt verloren alst
blijct a dorso opde quitantie

XXVIII stu.

so(mm)a lat(eris) LVII gul. VII stu. I oort
blz. 31
14
Item aen Catharina van Turnhout
weduwe wijlen Huijbert van Leemput
door Ghijsbert Baecxen vanwegen Frans
m(eeste)r Jans den rendant ende dat van
enen pacht haer verschenen 1622
blijct bij de quijt(antie)betaelt n(umme)ro 29 XXIIII gul.
ende aen dit gelt verloren alst blijct

opde quit(antie) a dorso getekent

II gul. IX stu.

Item den Xe mert 1623 aen Adam
Willem Boons door frans den renda(n)t
van weghen het cappittel ten Bossch
verschenen assumptionis beate Marie
virginus 1620 is bet(aelt) blijct bij quitantie sub // // // n(umme)ro 30
ende aen dit gelt verloren alst
blijct op de quitantie

XV gul.

II gul. XV stu. III o(r)t

Item den XII september 1622 aen
Thomas Joosten Becker door Claes
Jan Denen van eenen chijns van VII gul.
jaerl(ix) en(de) is verschenen onser liever
vrouwen lichtmis 1619 - 1620
1621 - 1622 alst blijct bij quitantie daer van den een(en) is bet(aelt) bij
Jan Gerardt Scherders den tweden
bij Peter Henrick Pauwels vuijt de
aff settinge ende dander twee bij
Claes Jan Denen voirscr. ergo alhier
betaelt sub // // // n(umme)ro 31
XIIII gul.
Item alnoch van schade en(de) verloop
vanden gelt blijct opde quit(antie) bet(aelt)

XXVIII stu.

so(mm)a lat(eris) LIX gul. XII stu. III oort
blz.32
14 A
Item den XIIIe julij 1622 aen
Willem Janse vanden Huevel diender
vanden ingebieder door Claes Jans
Denen vuijt crachte van heeren schepenen vonnis ter instantie van Thomas
Joosten Becker voorscr. daer mede is
bet(aelt) (...) blijckende bij autentijcque
copije van(den) vonnis als quitan(tie) bij den
notaris Loeijen in permissie gelde
betaelt sub n(umme)ro
32
III gul. XVI stu.
hier aen verloren alst blijct opde
quitantie
Item den XXIIIe julij an(no) voorscr.

XII stu.

aen Claes Jan Denen van verterde
costen ende vacatien volgens sijn(en)
eedt aen(den) ingebieders gedaen int
gaen stille zijnde en(de) keren naer den
Bossche om den voorscr. Thomas Joosten te betaelen blijct bij specifica(tie)
gecort
N(umme)ro // // // 33

III gul. XVI stu.

Item den VIIe mert 1623 aen
Henrick Janssen van Ravensteijn door
door begerten van Willem Goortsz. zijnen
oom op affcortinge van het von(n)is
Van(den) resterende pachten van het
vonnis blijcken(de) bij quitantie bet(aelt)
sub nummero // // // // 34
XXVIII gul.
ende aen dit gelt verloeren nae
der permissie alst blijckt opde
quitantie

IIII gul.

so(mm)a lat(eris) XLI gul. IIII stu.
blz. 33
15
Item den XXXe junij 1623 aenden
voorscr. Handrick Janssen inden name
van Willem Goortsen zijn(en) oom door
handen Jan Peters van Eijndhoven
inden naem van Frans den rendant
ende dat van eenen jaerli(xen) pacht op aff
cortinge van t voirscr. vonnis bij quitantie bet(aelt) n(umme)ro // // 35
XXVIII gul.
ende hier aen verloren alst blijct
a dorso op de quitantie

XXV stu.

nihil
omdat het
inde twee
voorgaende
quitanties
gesmolten
is

Item den XVen februa(rij) 1623 aenden
selven Handrick Jansen ter causen
als met Henrick Michiels Menten
gesonden eenen halven jacobus twe
goutguldens en(de) een halff ducaet
compt in lopens gelt alst blijckt
opde quita(ntie) bet(aelt) nro 36
(XIX gul. IIII stu.)

nihil

Item aen Henrick Ghijsbert IJsebrants in
mindernisse van een rente van XXXV

gul. jaerlijcx opt corpus van Someren bij quitan(tie) bet(aelt) nro. 37

debet
quitantie
sertifiseert

(XV stu.)

Item aen m(eest)er Rogier Grinsven eenen
jaerlijcx pacht op corpus des dorps van
Someren dienen Peter van Veen jaerl(ijcx)
te gelden plach in date den
bij quita(ntie) bet(aelt) sub nro. 38
(LVII gul.)
LIII gul. XV stu.
ende aen dit gelt verloren soe het in
permissie gelt betaelt is de somme van
Item aen Ariaen Handrics van Sutphen
so(mm)a lat(eris) LXXXIII gul. (V stu.)
blz.34
15 A

Johan onderschreven bekenne ontfangen te hebben
vuijt handen van Frans Verdijsseldonck cum suis gedient
hebbende als borgem(eeste)r van St-Jan 1622 tot St-Jan
1623 jaerluijcs den somme van een hondert vijff
ende dertich gulden twee stuijvers soe in gelt
(soetweijl) als andersins.(beimisse derwaerts)?
→
dese ondertekent opde XXI november 16...
↓
Bij mij Mr. Wouter Willemsz.
van Boxtel (priester) convents
↓
van (Soeterbeeck)
↓
dese quitantie moet op Fransse (...)
in solutie vanden debet worden ver(...)
(...) oock de (...) (...)
15 B

ontfangen bij mij onder gescreven van
(dattgegeven) borgemester tot Someren
Frans Mr. Jan Verdijsseldonck ende sijne mede
borgemeesters een jaerlicxe rente van
een hondert acht ende tweijntich gulden
mij over den selven dorpen verscenen
lichtmisse 1620 ,sceldende dijen selven
borgemeesters ende haeren voerscr. dorpen

daervan (schencken ...) t , ende mij
bedanckende der selver betaelingen
actum den XVIen septembris 1620
Jan Loeijen
(c XXVIII gul.
blz.35
15 C

debet
satiffecit

ten Bossche eenen jaerlix pacht opt
corpus des dorps van Someren hem
verschenen (...) blijckende bijde quitan(tie)
in date den // // // // bet(aelt)
IIc-XcIII gul.
sub numero // // // // // 39
(III½c gul.)

midts den
rekenmeester
noch geen
Item aen dit gelt verloren alst blijct
quitantie
op de quitantie // // // // //
(XXVIII gul.)
gebleeken is
ende oock
noch nijet
Item aen jo(nker) Erasmus van Grevenbetaelt en is broeck heere van Mierlo eenen jaerl(icxen)
wordt alhier pacht opt voorscr. corpus hem verschenen
nijet gepas- den-------------------------------blijcken(de)
seert
bijde quitantie in dato den
bet(aelt) sub n(ume)ro--------------40
IIIc gul.
Item aen den
voorscr.heere
van Mierlo
ende aen dit gelt verloren naer der
van intimapermissie als blijckt
XXVIII gul.
tie brief
met de costen
van recht
blijct opde
quitantie betaelt---------------------------------------------------------- ↓
Item aen heer ende me(eest)er Johan Claes
scholaster tot Sint Oedenroij
drie jaeren pachten elck respectiven
debet
LXXXIIII gul. op ons voorscr. dorp bequit(antie)
lopende ter somme van IIc-LII gul.
blijckende bij de quitantie in date den
betaelt sub
n(ume)ro---41 dus alhier de
IIc-LII gul.
t verlies
alhier geroijeert bij
faulte van
quitantie en
tijden van
betalingen

ende aen dit gelt verloeren naer der
permissie alst blijct---//---//---//----

Item aen heer ende m(eest)er Gerardt

(XXV gul. IIII stu.)

III gul XVI stu.

debet
quit(antie)

van Broechoven twee jaeren pachten
oft renthen deen van die van Maseijck
ende dander van Michiel Goortsz.
so(mm)a lat(eris) VIIIc-LXXXIIII gul (XVI stu.) XI stu.
blz.36
16
van Duppen gecocht blijckende bijde
quitantie date den
bet(aelt) sub n(ume)ro-------------42

debet
quit(antie)

nihil
soo sij(heb)
gecoct met
betalen met
Bosch lopens gelt

Item aen suster Mariken Verbeeck
procuraster oft moeder des conve(n)ts
achter de tolbrugge ten Bossche
eenen jaerl(icxe) pacht opt corpus des dorps
voorscr. blijckende bijde quitantie bet(aelt)
in dato den bet(aelt) n(ume)ro
43
Ic gul.

Item aen dese twee voirscr. quitantien
aen het gelt verloren naer de permissie

(X gul.)

Item aen de sustere ofte conventualen tot Soeterbeeck twee distincte renthen deen van(den) susteren tot
St-Annenburch ende dander van Jan
Peters ende Michiel Jan Michiels ande
borgem(eest)ers blijkende bij quitntie in
date den ---//---// sub n(ume)ro 44
(LXI gul.)

ende aen dit gelt verloeren naer
der permissie betaelt---//---//---

III½ gul.

Item den 26 mert 1623 aen Jan Corn(eli)s
van Roij van een(en) jaerl(icxe) pacht op het
dorp het jaer 1621 bij quit(antie) bet(aelt) XLII gul.
-------45
en(de) hier aen verloeren alst blijct

#van 100
gul.

VI gul.

Item den VIIIe novembris 1624 een jaer
intrest aen(den) selven # die hij Frans den
rendant met Peter Andries Smits
heeft geleent vervallen den X septembris

1624 bij quita(ntie) betaelt---//---

III gul. X stu.

so(mm)a lat(eris) IIc-XXV gul.
blz 37
16 A
Weert en Neerweert
Item den IXe december 1625 aenden
H.Geestm(eest)ers tot Neerweert eenen
jaerlicx pacht opt voirgen(oemd) corpus des
dorps van Someren hen verschenen
1614 blijcken(de) bijde quitantie bet(aelt)
sub numero ---//---//----//---//---45
Ic gul.

Item aen heer Jacob Johannis priester ende rector van onser L.Vrouwe altaer inder kerken tot Weert door
Frans den rendant bij quitantie bet(aelt)
het jaer 1622 in permissie
gelde sub ---- n(ume)ro----- 46 --XXX gul.
Item hier aen verloren naer der permissie als blijct opde quitantie

V gul. IX stu.

Item aenden selven door den rendant
voorscr. 1623 het jaer 1621
d welck hem noch resteerden ter causen als voor in permissie gelde alst
blijckt bijde quita(ntie) bet(aelt) nro 47

XXX gul.

ende aen dit gelt verloren blijckt
opde quitantie bet(aelt)

nota dat
dese rente
hier moet
gecasseert
worden (..)
(secuitur)
(..)dobbel
(...) sub
H 10(5)(6)

VI gul. III stu.

Item den XXe juni 1625 aen Henrick Weetemans tot Neerweert
van twee jaer renten op ons dorp
van Someren voirscr. blijcken(de) bijde
quitantie bet(aelt) n(ume)ro------48--

(XII gul.)

Iem aen Goordt Wouters tot Weert
door Thonis sone Thonis Hoeben
so(mm)a lat(eris) Ic-LXXXIII gul. XII stu.

blz 38
17
eenen jaerlijcxen verloopen pacht hem
verschenen ipso Johannis 1622 blijcken(de) bij quit(antie) n(ume)ro--49

IX gul. VII½ stu.

Item aen (R)uth Cillen den 23e junij
1624 door handen Jan Bastiaens
den rendant van eenen jaerli(xen) pacht
zijn(en) schoenvader opt dorp van Someren verschenen 1618 bij quitantie bet(aelt) n(ume)ro -----50-XXIII gul.
Item den 30 octobris 1622 aen
heer Marten Anthonis priester en(de)
rector van St-Jacobs altaer binnen
der kerken tot Neerweert door Frans
den rendant verschenen 1622 op
ons dorp bij quita(ntie) bet(aelt) nro 51

debet

VI gul.

Item aen Jan sone Jan Lensen wonen(de)
tot Neerweert ter ordinantie van mijn(en)
heeren schepen(en) ende bij quitantie
van(den) voirscr. Jan Lensen drie jaeren
pachten elcken respective drie
philippus gul. jaerlix tot XXVIII stu.
blijcken bijde ordina(ntie) in date den XI januarij 1623 en quitantie betaelt nro. 52 XII gul. XII stu.

Item den XVIIe october 1622 aen
m(eest)er Peter Hootz priester (etc) door
Frans m(eest)er Jans den rendant een jaer
pachts blijckende bijde quitantie
betaelt sub n(ume)ro----//----//---53VI gul. V stu.

so(mm)a lat(eris) LVII gul. IIII stu. II oort
blz.39
17 A
ic Hanric Sijmon Wetmans wonende binnen
des dorps van Nerwert bekennen ontfangen te #

# van
Frans ┌ →
Jans ↑
(III stu.)┘

hebben die som van vier ende twentigh (brabants)
wesende twee jaeren pacht van twelf gul. op mij
verscenen lichtmis a(nno) 1623 en 1624 en bedank
den goede betaelinge in tek(en) der waerheijt heb
dese quitantie ondertekent actum den 26sen (octobris)
1626
dit is het ╬ merc van Hanric Wetmans

17 B
met desen bekinnen ick Goort Horicx ontfangen te hebben
vanden(...) Frans m(eeste)r Jans borgemeester tot Soemeren van
jaer rente van achtien gul. mij jaerlicx opde ghemeinten
Soemeren (ver)schijnende en also (ver)vallen int jaer sestien
hondert ende negentien den vorscr. borgemeester daeraf bedancken
den des toorconden dese met eijgenen hant ondertekent
17 C
ick onderschrevenen bekennen ontfangen te hebben
uit handen Frans meester Jans eenen pacht
van ses (...) welcken pacht de ghemeente
van Someren jaerlijcx geldende is aenden
rector van de broederschap van Sint-Jacob tot
Neerweert ende dese betaelinge is gedaen
van het (ver)loopen jaer duijsent ses hondert tweentwintich actum 1623 den 9 ste meij
(Attestor) Martinus Antonij
rector altaris
blz. 40
17 D
(...)
(...)
(...)
(...)

nihil
den rendanten
hun verhael op
Jan
Frencken

Item aen heer Jacob Johannis priester en(de) rector van onser L.Vrouwen
altaer (etc.) van een arrest dat hij heeft
moeten doen om tot zijn bet(aling) te comen
blijkt bijde billet(ten) bet(aelt)------------ (XII stu.)
↓
---XII stu.
Item den XVIIe julij 1620 aen Jan
Frencken wonen(de) tot Weert inden name
en(de) van wegen heer Handrick Dogghen
priester saliger een(en) halven pacht als
rest opden voirgen(oemde) heer Henricken sijn (de)
lenen vervallen van onser Liever Vrouwe altaer binnen der stadt en kercke
tot Weert bij quitantie bet(aelt) nro. 100
(XXX) gul.

ende aen dit gelt naer der permissie
verloeren---------//---------/---------------

(V½ gul.)

(...)
quitantie

Item aen heer Cornelis Martines
priester ter causen als voor binnen
der stadt Weert van(den) selven altaer
eenen pacht hem verschenen (etc.) blijckende bij quita(ntie) bet(aelt) nro. 101
XXX gul.

nihil
alhier
(...)

ende aen dit gelt verloeren naer
de permissie-----//-----//------//--------

(V½ gul.)

Item den IXe maij 1623 aen heer
Martinus Anthonij priester rector van
St-Jacobs altaer binnen der kercken tot
Neerweert eenen jaerlicxen pacht
hem verschenen het jaer 1622
blijcken(de) bij quitantie n(ume)ro 102

VI gul.

so(mm)a lat(eris) XXXVI gul. XII stu.
blz. 41
18

transaet

Item den lesten novemb(ris) 1622 aen
Goordt Hoircs wonende tot Neerweert
een jaerlijcxen pacht op ons dorp van
Someren van drie hondert guldens capitaels blijcken(de) bij quita(ntie) betaelt 103 XVIII gul.

Item aen mariken weduwe wijlen
Henrick van Boeckent oeck wonen(de)
tot Neerweert eenen jaerlijcxen
nihil
pacht haer op ons dorp verschenen
onvermidts
blijcken bij quit(antie) bet(aelt) nro 104 XLII gul.
hij egeen
ordonnantie
en (...)
om hem be- Item aen den voorschreven Goordt
talen twee
Horicx door Jan Bastiaens eenen
pachten en
jaerlijcxen pacht hem verschenen lichtsij oock den misse 1623 blijcken(de) bijde quitan(tie)
(...) nijet
betaelt sub n(ume)ro -----//------- 105
(XVIII gul.)

betaelt en
hebben, den
hebben (hun)
daer voor geloofts geItem aen Henrick Sijmon Wetema(n)s
geven,om
wonen(de) tot Neerweert noch door Frans
hunnen vuit- den rendant moeten betaelen twee
geven groot pachten elcken respective twelff
te maeken
gulden blijckende bijde quitantien
gelijck den
date den 26 (septem)ber 1626 betaelt
reecken(...) sub numero --------------//---------106
XXIIII gul.
noch gebleeken
is bij den
boecken vanden
voirscr. Horix
(...)(...)
Item aen Jan Vereijken oeck wonen(de)
tot Neerweert eenen jaerlicxen
(debent)
pacht op ons dorp van Someren
quita(ntie)
bij quitantie van twee jaeren hem
verschenen het jaer
betaelt sub--n(ume)ro---------//-----107
XII gul.
96
so(mm)a lat(eris) Xc-VI gul.
blz. 42
18 A
Item aen Marten Bastiaens van dat
(doctant)
hij voor de rendanten drie reijsen
ordonnantie in des dorps dienst tot Brussel is
van schegeweest, mits oeck dat hij seven
penen
daegen aldaer heeft moeten wachten
is tegen
blijckende bij quitantie in date den
Gijsbert
XV augusti 1626 betaelt sub
Baexen
numero----------//-----------//-------108
(lesten)
Frans m(eester) Jans
Verdijsseldonck
Item aen Marten de Louwwe van
debent qui- executie van sijne vacatien ende
tantie
exploijten gedaen ter instantie van
die thonen
Mathijs Taterbeeck moeten betaelen
sal hier
den 1en octobris 1626----------------gepasseert
worden

(XXI½ )

( XXVIII )

(Somma somarum
beloopt van het fol. 9
beginnende volghen hier
des dorps pachten en(de)
pers? ten Bossche (etc.)
drie duijsent, achtende
vijftich gulden, derthien stuijvers, twee oort )
dico IIIm-LVIII gul. XIII stu. II oort
blz. 43
18 B

lat(eris)
IIm

Somma sommar(um) a fol. (50)
beloopt het vuijtgeven
drie duijsent neghenhondert vier en vijftich gul.
(achtende veertich)
gul. (XVI stu. II oort) VIII stu. III oort
(dico IIIm-IXc ... XLVIII gul. XVI½ stu.)

Dico IIIm-IXc-LIIII gul. VIII stu. III oirt
blz. 44
19
Helmond en Eijndhoven
Item aen Anthonis Huijbers in(de) Swaen
tot Helmont door de voorscr. rendanten
eenen jaerlijcxen pacht die hij opt voirschreven dorp is heffende mitsgaders
van eender assignatie op afcorti(n)ge
van een meerdere somme hem van
schepen(en) op hem gegeven ut latins
inde quitantie in date den XVe februarij 1625 bet(aelt) n(ume)ro 54
IIc-XXV gul. XV stu.

ende alsoo den voorscr. Anthonij zijn executoriael daerom heeft moeten doen
vernieuwen de welcke hem gecost
heeft vier gul. (etc.) wort den dorp al-

hier ten last gebrocht II gul. daer II gul.
den dorp geremitteert alst blijckt
opde quita(ntie) dus hier bet(aelt)

II gul.

ende aen dit gelt verloeren soe het
all op ende aff ginck de so(m)me van

V gul. XII½ stu. I oort

Item den VIIIIe februarij 1626 aen m(eest)er
Jan Loeijen tot Helmont door Thonis Hoeben inden name ende van weghen de
rendanten blijckende bijde quitantie
betaelt n(ume)ro---------//---------//--55
LXVIII gul. VII stu.

ende aen dit gelt verloren naer der
permissie de somme van ------//----

XXXIIII stu.

Item aen Jacob Saeren door Thonis
Hoeben van twee hondert gul. capitaels hem verschenen den XVe januarij
1623 ende is den text gedemini-(eert)
so(mm)a lat(eris) IIIc-III gul. VIII stu. III oort
blz. 45
19 A
eert op seven gul. blijckende bijde
quitantie betaelt sub n(ume)ro-----56
nihil
mits hem
geor(donnee)rdt
was aen
Item aen Lijsken weduwe wijlen
Claes MarAert Joosten eenen jaerlijcxen pacht
tens te beop ons voorscr. dorp blijcken(de) bijde
talen welcke quita(ntie) in date den bet(aelt)
hij noch
sub numero------//-----------//------57
nijet gedaen
en hebben
(etc.)

VII gul.

(LXVI gul.)

Item den 16 augusti 1623 aen
Willem van Flodrop tot Eijndhoven
op reeckeninge ter ordinantie van
mijnen heeren schepen(en) en(de) regeerderen van Someren blijckende bijde
quitantie betaelt n(ume)ro-----//----58
XII gul.

Item den XI octob(er) 1622 aen Huijbert Geritssz. tot Eijndhoven door
Marten Willem Sanders twee jaeren
pachten verschenen (etc.) blijckt bijde
quita(ntie) betaelt n(ume)ro--------59

dese rendan(ten)
en(deraen)
hen nijet
betaelen

XII gul.

Item aen Adriaen Scalcx van zijde
van eenen jaerlijcx pacht op ons
dorp van Someren blijckende bijde
quitantie in date den
betaelt sub numero-----------//-------60

(X gul.)

ende aen dit gelt verloren alst
blijct (etc.) de somme van

Item den XXVIIIe mert 1623 aen
heer en(de) m(eest)er Bartholomeus Baers
pater des convents van Dommelen
so(mm)a lat(eris) XXXI gul.
blz. 46
20
door Frans den rendant een jaer pacht
die het voorscr. dorp den covent jaerlijcx is gelden(de) 1620 mitsgaders
noch drie gul. thien stu. van het jaer
1619 noch ten achteren waeren
bleven bijden stadthouder onbetaelt
bij quita(ntie) betaelt n(ume)ro 61

XXIII gul. X stu.

ende aen dit gelt verloeren naer
der permissie----------//---------//--

(XII stu. III ort)

Item aen Claes Jan Denen garencop(er)
Inden name en van wegen Grietien
zijne moeder eenen jaerl(ijcx) pacht
die zij opt dorp van Someren is heffende int jaer 1623 blijcken(de)
bij quita(ntie) bet(aelt) n(ume)ro 62
XXV gul.

Item opde selven quit(ntie) aen Aert Jan
Lamberts vande beesten aent Slijven te tellen bet(aelt)(eoden) nro. 62

XXX stu.

Item aen heer Ruth Willems priester ter causen vander schoelm(eest)erschap XII gul. ende van een(en) jaerli(jcxe)
pacht opt dorp van Someren 14
gul. mitsgaders voor het dorp gheschreven en(de) daerom verdroncken
heeft bij quit(antie) bet(aelt) nro. 63
XXVI gul. (XIIII stu.)

Item den lesten aprill 1623 aen
Huijbert m(eest)er Jans en Jan Michiell
Ghijben fabrijcken der kerken van

so(mm)a lat(eris) LXXVI gul.
blz. 47
20 A
ic hijer ondergescreven bekenne ontfangen
te hebben wt handen Frans mr. Jans cum suis
boergemesters in hender tijt die somma van
acht gulden XV stu. ende van een iaerlijcxse rente ic op het dorp ben (hersiende)
verschijenende op Sinte-Bartholemeus dach ende
is betalt a(nno)1622 bij mij Peter Andries
inden naem van Jan mijnen broeder gescreven
20 B
ick hijer ondergescreven bekenne ontfangen te
hebben wt handen Frans mr. Jans cum suis boergemesters die somma van acht gulden XV stu. ende
dat van enen jaerlijcxse rente ic op het dorp
ben (hersiende) verschijenende op Sinte-Barthoelomeus
dach daer mede is het iaer betalt a(nno) 1623
bij mij Peter Andries
20 C

#
naemens ?
Frans Janssen, Jan
Sebastiaen
binnen
(...) (...)
borgemester

noch bekenne ic ontfangen te hebben vuijt h(anden)
dese boeve geschrevene borgemesters # die somme
twelf gul. van een jaerlixse rente die ic op het
corpus van Someren ben (hersiende) en verscheint op o(nze)
Lieve Vrou visitatie dach soe bedancke ic mij ter g(oede)
betalinge de anno 21 en schelde het dorp van
voergaende jaer quijt actum den 6 (junij) augus(tus)
a(nno) 22
Huibert Jansen Verdijsseldonck.
blz 48
20 D
van Someren eenen jaerlicxe pacht
die het dorp der kerken is geldende
daer mede is bet(aelt) het jaer 1621
blijckende bijde quita(ntie) n(ume)ro 64

XIIII gul.

Item den XI mert 1625 aen Aert
Geldens Verboischot een jaerlijcxe
pacht opt dorp voirscr. daer mede is
bet(aelt) 1617 blijckende bijde quita(ntie)
betaelt sub numero----------//------//--65 IX gul.
Item den XIIII aprill 1624 aen
Jan Michiel Ghijben een jaerlijcxen
pacht die hij opt corpus van Someren is hebbende blijcken(de) bijde
quitantie betaelt n(ume)ro----------//--66

debent
quit(antie)

VI gul.

Item aen Andries Jan Smits erffge(namen)
eenen jaerlijcsen pacht op het dorp
van Someren blijckende bijde quita(ntie)
in dato den
betaelt
sub numero-------------//-----//---------67
IX gul.

debent
Item aen Jan Andries Smits van
belijcken
hondert tachtentich gul. capitaels
de selve
die Joost Dierick Rutten sijnen
rente
schoenvader Frans m(eest)er Jans gedaen
staen ten
hadden ende nu staen ten lasten van(den)
laste van
dorpe blijcken(de) bij quita(ntie) in date den
den dorp
bet(aelt) n(ume)ro------//-----68
(XIgul.)
ende inden
jaer sub gepasseert worden
inden reeckeninge van
Jan Andries

Item aenden selven sondet Henrick Andries Smits zijnen broeder van
een(en) jaerl(icxen) pacht hen verschenen
so(mm)a lat(eris) XXXVIII gul.
blz. 49
21
VIDE FOL 36 IN FINE
------------------------------debent
quitantie

opden voorscr. dorpe blijcken(de) bijde
quitantie bet(aelt) n(ume)ro------69

VIII gul. XV stu.

debent
Item van gelijcke aen Peter Andries
Smits satis- Smits cum suis van gelijcken
fecit
pacht opt voorscr. corpus van(den) dorpe
blijckende bij quita(ntie) in date den
bet(aelt) n(ume)ro-----//------70
XVII½ gul.

transaet

Item aen Huijbert m(eest)er Jans Verdijsseldonck eenen jaerli(cxen) pacht van die wijlen
m(eest)er Jan sijn vader opt dorp plach
te ontfangen blijckt bij quitantie in
date den 6 augusti 1622 betaelt
sub numero-----//-------//----------//--71
XII gul.

Item aenden selven van dat hij voor
Frans den rendant en Peter Driessen
ten Bossche was geweest doen zij voor
co(m)missarissen gedaeght waeren van
wegen m(eest)er Lucas van Werden (etc.)
voor de vacatie voor vier daegen en(de)
verterde costen blijct op de ordinantie
van Rogier Broechoven bet(aelt) nro.-72 II gul. V stu.

Item den VIIIe januarij anno 1625
aen jo(nke)r Ivo van Eijnhoutz ritm(eest)er
liggen(de) in garnesoen tot Nimmeghen
zijnde tot Waelwijck door handen jo(nke)r
Marcq van Gerwen van eenobligatie
bij Peter Driessen, Frans Verdijsseldonck en(de) Jan Driessen opden 25 mert
1623 aen hem gegeven blijcken(de)
bij ordonnantie vande schepen(en)

so(mm)a lat(eris) XL gul.
blz. 50
21 A
en(de) regeerderen van Someren int bij wesen van(den) schouteth van Peelant voirscreven met Jan Cor(nel)us Horcma(n)s ende
de rendanten tsamen souden betaelen
dus alhier blijcken(de) bijde ordonantie
en quitan(tie) voor deen helft bet(aelt) nro.73 XL gul.

Item hier aen verloren soe het permissie gelt is geweest------------

nota

nota

debent
quitantie

nichil.

Item aen Lambert Peters den ketelaer voor den interest van XLV gul.
capitaels in permissie gelde voor
ontrent drie jaeren tegen VI gul. V stu.
ten hondert bij quitantie betaelt
sub numero-------------//------//------80

VIII gul. XVI stu. I ort

Item aen jo(nke)r Marcq van Gerwen schouteth van Peelant van dat hij Jan
Bastiaens den rendant bijnnen Huesden
ae(n)gehalt zijn(de) in executie terstont los
holp, om meerdere costen te scouwen
oeck dat hij het gelt aen(den) ritm(eest)er
jo(nke)r
Eijnhouts bestelden tot Waelwijck
mitsgaders andere diversche diensten
den dorp van Someren gedaen gheschoncken in presentie Steven Alberts
den sec(retaris) de so(m)me van---------

XVIII gul.

Item alnoch aen m(eest)er Johan Loeijen in
volle bet(aelt) vande pacht van 128 gulden
de rendanten bet(aelt) bij quita(ntie) nro. 81 LIX gul. XIII stu.

Item aen dit gelt verloren soo voor
als naer de somme van-----//-----------//--

XXXIII stu.

so(mm)a lat(eris) Ic-XXVIII gul. II stu. I oort

blz. 51
22
Polluijn
debent
quitantie
depost
transeat

Item aen jo(nke)r Willem van Polluijn op
reeckeninghe van sijnen jaerlicxen
pacht op ons dorp van Someren
betaelt oft op sijne lasten inne gelaten de somme van (...) 1622
LVI gul.
dico bet(aelt) 1622
(XL gul.)

Item alsoo Goordt Jansen laet opde
Donck vanden ingebieders van(den)Bossche
geexecuteert is geweest en (gevenckelijk)
dese ten
opde gevangenport gebrocht is de
laste van
huijsvrouwe van(den) voorscr. Goordt met
Jan Joost
alle haer familie en(de) bestiale over
Jacobs die
nacht banckeroets gewijse vuijt den
de schair
dorpen vertrocken soe dat dese re(n)aengeveert
daten de schaer voor schepenen met
heeft en
den heere hebben vercocht voor de tachonderstaen
terheijt van haeren boecken soe dat
Jan Joost Jacobs den cuijper vuijt crachte
van procuratie van(den) voirscr. Goort Jansen
inne presentie jo(nke)r Willem van Polluijn
inne gevuert heeft en(de) Peter Andries
Smits soe dat den selven Goort rest
de somme van---------//------//-----//----(XXXIX gul. II½ stu.)

oock ten
laste als
voorscr.

Item vande schaer te vercoopen aen
schoutet schepenen en den vorster
soe het inden oigst was betaelt

(II gul. II stu.)

Item vande schaer te waecken om
bij avontueren de selve over nacht
wech gehalt mocht werden betaelt---↓
XVII stu.
Item alsoo jo(nke)r Willem van Kessel ende
joffrouwe Maria van Kessel zijne
so(mm)a lat(eris) (XLIII gul. II stu.)
↓
LVI gul. XVIII stu.

( XVIII stu.)

blz. 52
22 A

dochtere met schoutet schepen(en)
ende regerderen van Someren van
allen resteren(de) jaeren tot Jan Cornelis
Horcma(n)s en(de) Jan Andries Smits borgem(eest)eren jaer inclusijff van contributien
en(de) allen dorps lasten zijn veraccordeert alst blijct bijde acten en(de) brieven
daer van zijnde wort alsoo voor
vuijt geven van dijen gestelt de
somme van -----//---------//---------//----LXV gul. V stu.

Item alsoo Peter Philips van(den) Berghen
den vorster zijn lopende lasten
van(den) dorpen in alle voirgaen(de) borgem(eest)ers boecken in fauten gepasseert
zijn geweest wort insgelijcx allhier voor vuijtgeven gestelt alle
zijne lasten ter somme van-------//---XV gul. III stu.

Item van gelijcken Jan Peters van
Eijndhoven ondervorster----//-------

XIIII gul. III stu.

Item van gelijcken Henrick Frans
Heijnenvelt schutter-----//-------//---

XIIII gul. XII stu.

Item alsoo heer en m(eest)er Frans Jansen den
pastoir met de schepen(en) en regeerderen
van Someren met des dorps lasten jaerlijcx met XVI gul. veraccordeert is
en(de) sijne lasten zijn bedragen(de) XXXI
gul XIII stuijvers wort alhier voor
vuijtgeven van dijen gestelt boven de 16
gul. ontfangen noch de som(m)e van
XV gul. XIII stu.
so(mm)a lat(eris) Ic-XXIIII gul. XVI stu.

blz. 53
23
costen en(de) schaden vander
porten ten Bossche
Item aen Jan Cornelis van Roij den
den ingebieder van drie verscheijden
executien gedaen vuijt crachte van
drie verscheijden vonnissen ter instan(tie)
van t convent achter de Tolbrugh met
joffrou Thielmans bij quita(ntie) in date
den XIIIe julij 1622 betaelt
sub numero ---//-------//------//-------74
XV gul.

ende aen dit gelt verloren naerder
permissie blijct opde quitan(tie)

XXX stu.

Iem den IIIIe septemb(er) 1622 aen
den voirscr. Jan Cornelis van executie gedaen ter instantien van
Thomas Joosten becker hiermede (etc.)
bij quitan(tie) bet(aelt) n(ume)ro ---75
III gul. XII stu.

ende int accorderen vertert met den
verlies naer der valuatie blijckt
opde quitantie betaelt N--------

XVIII stu.

Item den V september 1622 aenden
voirscr. Jan Corn(eli)s van Roij van twee
verscheijden executien gedaen vuijt
crachte (etc.) ter instantien van jo(nke)r
Rogier van Griensven en(de) Sijmon van
Bethmeer blijcken(de) bijde quitantie
bet(aelt) sub numero---------//------76
IX gul.

ende aen dit gelt verloren naer der
permissie blijct opden quitantie
Item den XIIIe november 1622
so(mm)a lat(eris) XXXI gul. VI stu.

XXVI stu.

blz. 54
23 A
midts dese
somme gegeven is op
affcortinge
wordt(...)
(...) quittie en(de)
deselven
brengen(de)
sal gepasseert werden

Idem

nota

aen Willem van Huevel diender van(de)
porte op affcortinghe van vijff
verscheijden executien vuijt crachte
van vijff verscheijden vonnissen opte
schepenen (etc.) bij quitantie bet(aelt)
sub numero-----------//-----//---------77 (VIII gul. IIII stu.
in lopens gelt

Item den XI decemb(er) a(nno)1622 aen(den)
selven van Huevel als gecom(m)itteerde vanden ingebieder op reeckeninghe van vijff verscheijden executien gedaen vuijt crachte van heeren
schepen(en) vonnisse ter instantien van
Joseph van Delft m(eest)er Rogier van
Griensven (etc.) blijckt bij quitantie
betaelt sub n(ume)ro------//-------//-78
(VIII gul. XIX stu.

hier aen verloren naer der permissie alst blijct opde quitan(tie) bet(aelt)

(III gul. I ort stu.

Item aenden selven van(den) Huevel
van twee verscheijden executien
gedaen ter instantien van Peter
Seberts dander van Joseph van
Delft hier mede bet(aelt) die gerechticht (etc.) bij quitan(tie) bet(aelt) nro. 79 X gul.
in dato den 28 janu(arie) 1623
ende aen dit gelt verloeren nae
der permissie blijct opde quitan(tie)
XXXVII½ stu.

(...) de
Item den XIe mert 1623 aenden
(rendanten) voirscr. van(den) Huevel als reste vanden
ingebieder voor som(m)atien ende
so(mm)a lat(eris) XI gul XVII½ stu.

blz. 55
24
executien ter instantien van Dorothea weduwe Herbert van(den) Wijer bij
quitan(tie) betaelt n(ume)ro------80
V gul. XVIII stu.

ende hier aen verloeren alst blijckt
opde quitantie-----//------//-----//-----

XVIII stu.

Item den XIe mert voorscr. aen voorge(noemde)
Willem van Huevel als gecom(m)ittert
van(den) ingebieder,van drie verscheijden executien (etc.) geobstineert bij
Jan Corstiaens Harnasmaker, Willem
Goorts van Ravensteijn en(de) Jan Corstiaens van Ham en(de) hier mede (etc.) bij
Quitan(tie betaelt n(ume)ro--------//----81 X gul.

ende aen dit gelt naer der permissi
verloeren alst blijct opde quitantie
a dorso geschreven---//----//--------//---

II gul. II stu. I ort

Item den selven dach aen(den) voirscr. van(den)
Huevel van executie gedaen (etc.)
ter instantie van Albert Bartholomeussz. ende hier mede (etc.) bij
quitantie bet(aelt) n(ume)ro---//-------82 II gul. IX½ stu.

ende aen dit gelt verloeren nae
der permissie alst blijckt----------

Item de (26) (mert) 1623 aen Jan
Cor(nel)us van Roij van verscheijden
executien en(de) vonnissen ter instantien van m(eest)er Albert van Bruegel
raedt der stadt van(den) Bossche bij
quitan(tie) betaelt n(ume)ro---//---83

XIII stu.

XII gul.

so(mm)a lat(eris) XXXIIII gul. III oort

blz. 56
24 A
ende aen dit gelt verloeren nae der
permissie alst blijct opde quitan(tie)

XXX stu. I ort

Item den Xe junij 1623 aen Jan Cornelis voorscr. van vier verscheijden vonnissen ende executien gedaen (etc.) ter instantien heer Jan van Aerlen, Willem
Goortssz., Corstiaen Jan Corstiaens van Ham
ende Albert Bartholomeussz. (etc.) blijckt
bij quitantie hier geexhibeert betaelt
sub n(ume)ro-----//-----//------//-------84
XIIII gul. XV stu.

ende aen dit gelt verloeren blijct opde
quitantie---------//-------//-----------//-----

III gul. X stu.

Item aen(den) selven van twee executien gedaen vuijt crachte (etc.) ter instantien heer Jan van Arle scholaster
tot Roij en(de) hier mede bet(aelt) die gerechtich(...) vanden ingebieder bij quitantie
in date den 29 augusti 1623 betaelt sub numero-------//------//-------//-85 VII gul. XVIII stu.

ende aen dit gelt verloeren naer der
permissie blijct opde quitan(tie)---

XXVIII stu.

Item den VIIe octob(er) 1623 aen(den) voirscr.
Jan Cor(nel)is van Roij van drie verscheijden
executien gedaen ter instantien Jan
Corstiaens Harnasmaker heer Jan van
Aerle ende die kijnderen Herman van
Casteren oft Joseph van Delft bij quitantie betaelt n(ume)ro-------//-----//---86
X gul.
so(mm)a lat(eris) XXXIX gul. V oort stu.

blz. 57
25
ende aen dit gelt verloren blijct a dorso
vande quitantie-----------//-------------//-

III gul.

Item den XXI janu(ari) 1624 aen Willem van Huevel als gecommitteert
van(den) ingebieder van executie ghedaen vuijt crachte van twee von(n)issen
ter instantie jo(nke)r Gerardt van Broechoven ende Pauwels Wijnants cum suis
(etc.) bij quitan(tie) bet(aelt) n(ume)ro 87 VII gul. V stu.
hier aen verloren naer de permissie

VII stu. I ort

Item den selven dach aen(den) voorscr. van
Huevel van noch twee verscheijden
executien gedaen ter instantie van
Sijmon Bethmeer (qate quat et) Willem Goortssz. van Ravensteijn blijcken(de)
bij quitan(tie) betaelt n(ume)ro----//----88 VII gul. V stu.
en hier aen verloren naer der permissij

VII stu. I ort

Item den XVIe febru(ari) 1623 aenden
selven Huevel van twee verscheijden executien gedaen ter instantien
jo(nke)r Gerardt van Broechoven en Sijmon
van Bethmeer en(de) hier mede betaelt
(etc.) bij quitantie n(ume)ro---------//--89 X gul.
ende aen dit gelt verloeren-------------

X stu.

Item den XIIIIen mert a(nno) 1624 aen(den)
voirgen(oemde) vanden Huevel van twee
verscheijden executien gedaen ter instantien Sijmon van Bethmeer en(de)
so(mm)a lat(eris) XXVIII gul. XIIII stu. II oort

blz. 58
26
Item den XIIIe januarij 1625 aen
den voorscr. Willem van(den) Huevel van
executie gedaen vuijt crachte van
heeren schepen(en) vonnisse van comparitie voor heeren com(m)issaris ter instantien Marcelis Ambrosius vanden
Seijlbergh hier mede (etc.) blijckende bij
quitan(tie) betaelt n(ume)ro------//----95 IIII gul. X stu.

Item int accorderen van dese voorscr.
executie met den ingebieders vertert elck respective twee can(n)en biers
ende aent gelt verloren blijct a dorso
van(de) quitantie-------//------//---------

VII stu.

Item aen Wijnant den Gelaesmaker tot
Helmont van verterde costen vanden
ingebieders ende den ghene die Peter
Andries Smits pert wederom halden
dat daer geexecuteert stont vande
voirscr. ingebieders voor het dorp ende
verterde costen van het pert blijckt
bij t voirscr.recepisse bet(aelt) nro. 96
IIII gul. V stu.

midts dese
Item den VIIIe junij 1618 aen Jan
betaelinge
van Sittart wert int swert
voor sijn
tot Weert van verterde costen gedaen
jaer geschiet van(den) heere com(m)issarissen den werd en
is ende bij
consorten tot zijn(en) huijse vertert blijcsoo verre
kende bij quit(antie) bet(aelt) n(ume)ro 97 (VII gul. XIII stu.
het hem neijt
goet gedaen
en is sal men
hem ordonnantie geven
Item aen Anthonis Houts in Santioris tot Huesden den IIIe Octob(er) 1622
van verterde costen den scholtes
so(mm)a lat(eris) IX gul. II stu.

blz. 59
26 A
van Peelant vertert met de rentm(eest)ers II gul.½ stu.II ort en Jan Bastiaens vertert V gul.II ort stu. facit
voor Someren alst blijckt bataelt
sub-------------n(ume)ro----------//----98
X gul. XII stu.
Item aen Joost Becx tot Helmont van
verteerde costen ende gedroncken
bieren tot sijnen huijse gedaen opde
dachvarten ende andere verscheijden
saecken te doen hebben(de) met den schouteth van Peelant, Taterbeeck ende
allen anderen blijckende bijde specificatie hier mede geexhibeert bet(aelt)
sub--------------numero---------------99
LXVIII gul. XVI stu.
Item aen Johan Fransen comptoir
knecht vanden rentm(eest)er Bruijnincx
tot Huesden voor de sauvegarden voor
ons dorp van Someren blijckende
bijde selve sauvegarde hier mede
gaende betaelt sub n(ume)ro--------100

XVIII gul.

Item aen dit gelt verloren soe t selve all
hier hooch ginck---------//---------//--II gul. XVIII stu.

debet
quitantie

(...) III)
latt(reis) II

Item alsoo onse gijselaers tot Huesden langhe in executie tot Huesden geweest
waeren(de) is Frans den rendant mit Taterbeec
naer Huesden gegaen ende alleer men de
selve los costen crijgen heeft den voirscrevenen Taterbeeck de rentm(eest)ers in StJoris te gast geroepen en aldaer door
Frans den rendant in presentie van Huijbert m(eest)ers Jans betaelt met verlies
van den gelde--------------//-----------//XVII gul. VIII stu.
so(mm)a lat(eris) Ic-XVII gul. XIIII stu.
somma sommaris a fol 19 beginnen(de) Helmont
en(de) Eijndhoven e elft hondert (...) (...) drie
(...) gul. (...) (...) I½ stu.

blz. 60
27
Volght hier allen tgene aen de
ingeseten en naebueren van Someren gecort en betaelt is
specificatie
(...)depost

Inden iersten aen Michiel Goortssz.
van Duppen, wert ende herbergier
binnen den voirscr. dorpe van verterde
montcosten en verdroncken bieren van(den)
ruijteren en soldaten, haver, hoij, als
andersins mitsgaders allen anderen vuijtteringhe gedaen blijcken(de) bij twee
distincte specificatien hier mede
geexhibeert, bet(aelt) sub n(ume)ro--- I
(IIc-LV gul. XV stu.)
coompt daeraff ten laste van(den) dorpe Ic-LXXXII gul.
XVII stu. II oirt

transaet

Item aen Willem Thonis Vlemings op Vlercken in voldoeninghe van(den) obligatie en
affcortinge van VLII gul. jaerlicx metten
constitutie brieff van (dien) aen Jan Bongarts tot Neerweert blijckende bijde quitantie opde obligatie bij Peter Andries
Smits schepen bet(aelt) n(ume)ro------ II Ic-XIIII gul.

Item aen Jan Bongarts voorscr. door Fra(n)s
den rendant vuijt vercoopen vanden
eijcken boomen int aflossen van(den) vijff
hondert gul. capitaels in Weerter gelt
bet(aelt) en dienen hier pro memorie drie
hondert LXXXVI gul. (etc.)--//---//---//-bij quitan(tie)--------------IIIc-LXXXVI gul.
sub----------n(ume)ro III

Item aen Jan Corn(eli)s Horcmans inden
name en(de) van wegen Jan Marten Claes
ende Jisbout Jansen van Bree ande borgem(eest)eren des dorps voirscr. dwelck hen
1626 so(mm)a lat(eris) IIc-LXXXXVI gul. XVII stu.
III oort

blz 61
27 A
de tweede vijftich gul.inde quitan(tie) v(er)melt
coemen ten lasten van Dirick Peter Eijmberts
vt (...) (ret...) metten interest van dijen
debet obligain sloth van reeckeninge goet quaem
tie vanden
en aen(den) rendant bewesen te betaelen blijckende
hondert gul.
bij qui(antie) sub n(ume)ro-------IIII
L gul.
daeraff Jannen
(Ic gul.)
Horcmans oock
in sijn reeckeninge L gul.
ende alsoo den voirscr. rendant dese hongepasseert
dert gul. van(de) zijn(en) gerestitueert ende
sijnde
Bet(aelt) heeft wort alhier den interst
gestelt voor sesse jaerlicx het hondert
IX gul.
tegen ses als voor bet(aelt) (en V stu. XXXVII½ gul.)

nihil
midts het
voor sijn
jaer geschiet is

Item den XVen aprill aen Dierick Peter
eijmberts van arbeijtsloon dat hij doptekeninge van(den) lantmetinge heeft gedaen
mitsgaders voor zijn(en) dienst dat hij drie
jaeren opsicht en(de) regarde heeft genomen
op het gewicht en(de) maten van Someren
bij quitan(tie) bet(aelt) sub n(ume)ro V (XXI gul. XII stu.

transaet

Item den XIIIe novemb(er) 1623 aen
Thonis Jansen int Muelenven ter ordonantie van schepen(en) van tghene
de soldaten tot drie oft vier reijsen vertert hebben blijcken(de) bijde ordona(n)tie mit specificatie en quitantie
betaelt sub numero -----------//----//---VI
IX gul. XIX stu.

transaet

Item den 28 decemb(er) 1623 aen Jan Daniel Jopen van verterde ruijters costen
soe met hoij als mede genomen blijcken(de)
bij ordinantie van schepen(en) betaelt
sub------n(ume)ro-------------//-----------VII
III gul.

transaet

Item aen Reijnder Henrics als(de) gue(...)
van verscheijden vuijteringen vande
soldaten tot zijnen huijsen gedaen
so(mm)a lat(eris) Ic-LXXII gul. IIII stu.

blz 62
27 B
ick ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben wt handen Frans m(eester)Jans
die somme van vijftich guldens van wegen Jan Martens op afcortingen van die
somme van hondert guldens die welcke ons vader saliger den dorpe oft Jan Martens
voorscr.in sijnen borgemeesters tijt gedaen heeft,alnoch bekenne ick ondergescreven ontfangen te hebben ut handen van Frans voorscr. oock noch die somme van vijftich guldens
van wegen Dirck (Pricken) oock van ons getelt in sijnen borgemeesters
tijt ende in teecken van waerheijt der ontfanckenis der voorscr. somme soo
heb ick mijn hanteken hier onder gestelt.----- J
dit is het teecken van Jannen Kornelis Horcmans
mijnen broeder
27 B
blz.63
28
blijckende bij specificatie en(de) ordina(n)tie
van schepen(en) bet(aelt) n(ume)ro-------VIII

transaet

transaet

transaet

debet
quit(antie)

Item den VII martij 1623 aen Henrick
Jansen van Dueren van arbeijts loon
van dat hij de Aa op sijnen cost geruijmpt en geveght heeft bij ordina(ntie)
van schepen(en) bet(aelt) n(ume)ro------ IX

Item den IIe februari 1623 aen Aert
Evert Mutsen van seeckere vuijteringe
van ruijter lasten tot zijnen huijse
gedaen blijcken(de) bij ordinantie van
schepen(en) bet(aelt) sub n(ume)ro----X

VI gul.

XV stu.

III gul.

Item den XXIIII janua(ri) 1629 aen
Jan Frans Maes van(den) beesten over het
dorp te tellen mitsgaders van verteringhe van soldaten blijckende
bij ordinantie van schepen(en) ende
quitantie bet(aelt) sub n(ume)ro------XI
IIII gul.

Item den Ie februa(ri) 1623 aen huijbert m(eest)er Jans Verdijsseldonck van
verterde costen vacatien en(de) andere
deboursementen aen(den) groen roede ten
Bossche gedaen over het ingeboth van

wijlen Dierick Pauwels (etc.) blijkt bij
ordinantie en quit(antie) bet(aelt) nro. XII

transaet

III½ gul. X penn.

Item aen Thonis Hoeben ten roede
van verschooten penningen die hij in
des dorps noot en(de) dienste naer
Brussel verschoten heeft blijct bij ordi(nantie)
en quitantie bet(aelt) n(ume)ro--------XIII
VI gul.
so(mm)a lat(eris) XXIII gul. V stu. X penn.
blz. 64
28 A

transaet

Item den XIIIe novembris 1624 aen
Willem Lenarts mede schepen van
het t ghene hij aen m(eest)er Joachim van
Aelst schouteth tot Mierloe tot behoeff van(den) dorpe betaelt heeft blijct
bij ordinantie en quit(antie) n(ume)ro XIIII
VI gul.

Item den VIe janua(ri) 1625 aen
(...)(...)
Thomas Jansen van Helmont den stat(...)(...)
houder de welcke Jan Andriessen
hier op ver- verschooten heeft van costen en(de) exehoort Jan
cutie van Anthonis Hoeben en Claes
(driessen)
Denen opden dorpe gedaen,blijcken(de)
(...)(...)
bij quit(antie) betaelt n(ume)ro----XV
XXXIIII gul.
(deuchde-)
lijck te wesen

(...)
Jan Peters

transaet

Item den XIIIen merte 1623 aen
Jan Peters Vroijen die hij van(den) executie van Claes Denen ende Thonis
Hoeben ande borgem(eest)eren metten deurwerder gedaen hadden blijcken(de) bijde
quitantie bet(aelt) sub n(ume)ro-------XVI
IIII gul. VIII stu.

Item den Xe septemb(er) 1622
aen Willem Lenarts van drie vaten
haveren ende III steenen hoijs die hij
voor het duerp aen die ruijteren
in Thonis den Smet koije inde heijde
gedaen heeft bij quitantie bet(aelt)
sub---------------n(ume)ro------//----XVII

II gul. II stu.

transaet

Item den XIIIIe julij 1623 aen Huijbert m(eest)er Jans reijsende voor het
dorp naer den Hage ende soe int
so(mm)a lat(eris) XLVI gul. X stu.
blz. 65
29

transaet

stille zijnde ende int keren vertert
ende van attestatie met vacatie te
samen blijct bij specificatie hier mede
gaende betaelt sub n(ume)ro-------XVIII

XII gul. XIIII stu.(IIort)

Item aenden voirscr. Huijbert van verterde costen van Thomas Willems met
zijnder vijff soldaten opden XXIIIe
mert en(de) bijden president affgesproken
blijckt bij quitantie bet(aelt) n(ume)ro XIX

II gul. V stu.

transaet

Item den V en janua(ri) 1623 aen Henrick Sijmons van verdroncken bier
bijde soldaten van(den) Bossche gedaen
(etc.) blijcken(de) bij een billeth ende quitan(tie)
van(den) voirscr. Henrick bet(aelt) nro. XX
XXXV stu.

transaet

Item den IIe julij 1623 aen Huijbert m(eest)er Jans van dat hij vanden
schepen(en) en regerderen van Someren
naer Brussel gesonden is geweest
tegens die vrouwe abdisse tot Ruremonde met meer anderen (etc.) en(de)
alsdoen vuijtgeweest seven daegen
vertert en(de) vacatie bij quitantie
betaelt sub n(ume)ro---------//--------XXI

Diricken
sijn verhael
op Jan
Bongarts

VII gul.

Item aen Dierick Jan Jacobs inden
name en(de) van wegen Jan Bongarts
tot Neerweert op affcortinge van
meerdere somme die den voirscr.
Bongarts aen den voirge(noemde) Dierick bewese hadde bij quit(antie)bet(aelt) nro. XXII (XLII gul.)
so(mm)a lat(eris) XXIII gul. XIIII stu. II oort

blz. 66
29 A

debet
specificatie
transeat

Item den XXVIIIe juli 1626 aen dielis Marten Claes op affcortinge van
het tghene hij verschoten heeft aen
Jan Cornelis den ingebieder binnen
der stadt van Bossche blijcken(de) bijde
quitantie bet(aelt) sub n(ume)ro XXIII
XLVI gul. X stu.

transeat

Item den Xe junij 1626 aen Willem Peter Slaets van verteerde costen tot zijnen huijse gedaen van(den) ruijters van Huesden als zij tot Someren
quaemen executeren bij quitantie
betaelt sub n(ume)ro---------//----XXIIII
III gul.

transeat

Item den XXVIIIe februa(ri) 1624 aen
Goordt Goorts Verberne van seeckere
vuijt teringe van drie ruijteren die
tot zijnen huijse een(en) heelen dach
gelogeert zijn geweest blijckende
bij quitantie bet(aelt) n(ume)ro XXV

transeat

transeat

Item den Xen octob(er) 1622 aenden
voorscr. Goordt Verbernen van arbeijts
loon van dat de Aa bij Eijnhouts
op geveeght hadden quit(antie) betaelt
sub------N(ume)ro-----------//------XXVI

Item den XXVIII febru(ari) 1624 aen
Dierick Andries Reijnders van verterde costen van twee perdruijteren
tot zijn(en) huijse gedaen blijckende
bijde quitantie hier mede gaen(de)
bet(aelt) sub n(ume)ro-----------XXVII
so(mm)a lat(eris) LIII gul. X stu.
blz. 67
30

III gul.

X stu.

I½ gul.

transeat

transeat

transeat

Item den XIIIIen maij 1623 aen Claes
Dierick Peter van verdroncken bieren
vande soldaten vanden Bossche ende
van het casteel tot Weert tot diversche
reijsen tot zijn(en) huijse gedroncken bij
quit(antie) bet(aelt) sub numero---XXVIII

II½ gul.

Item den IIe aprilis 1623 aen Corn(eli)s
Peters van(den) Greeff van vuijteringhe
vande soldaten tot twee distincte
reijsen tot zijnen heijsen gedaen als blijct
bijde quit(antie) bet(aelt) n(ume)ro XXIX

XXVIII stu.

Item den IIIen octobris 1622 aen Ma
thijs Diericssen van dat hij van des
dorps wegen tot Rixtel bij Anthoni
inden Swaen gesonden is geweest
bij quit(antie) bet(aelt) n(ume)ro XXX

V stu.

nihil

Item den XVIen julij 1623 aen Willem
Cornelis Horcmans van vercochte schapen die hij aen Jan Sijmon Wetemans alias Bossers wonen(de) tot Neerweert van hem gecocht en(de) ten achteren
gebleven was bij quit(antie) bet(aelt nro. XXXI (V gul. V stu.)

transeat

Item aen Thonis Jan Willems van
verterde costen van 30 soldaten vanden
Bossche mitsgaders dat hij tot diversche reijsen soldaten tot Weert
gevuert heeft tsamen blijckende
bij specificatie hier mede gheexhibeert bet(aelt) sub n(ume)ro XXXII
VII gul. IX stu.
so(mm)a lat(eris) XI gul. XII stu.
blz. 68
30 A

transeat

Item aen Aert Peters Verschueren van
dat hij aen Claes Martens schepen
betaelt heeft vande executie die

Thonis Hoeben en(de) Claes Denen aen(de)
schepen(en) hadden gedaen als blijckt
bijde quita(ntie) van Claes Martens voorscr.
betaelt
sub n(ume)ro-------XXXIII
XI gul.

debet
specificatie

Item aen Henrisken weduwe Joost
Wouters van verteerde costen vande
soldaten ende gedroncken bieren
blijckt bijde quitan(tie) en Peter haeren
soen(en) geschreven en getekent betaelt
sub numero-----------//------//---XXXIIII
VIII gul. XI½ stu.

transeat

Item den Xen septemb(er) 1622 aen
Jan Baltus van Mierloe voor ses
pont boteren die hij aen(den) ruijteren van
Nimmegen zijn(de) in Thonis den Smet
scaepskoije staen(de) inde heij bij quitan(tie)
betaelt sub n(ume)ro-------//------XXXV

XXII½ stu.

Item den XXIIIen augusti 1623 aen
Marcelis Aert Wouters van arbeijts
loon van dat hij eenen soldaet tot
Maerheese gevuert heeft bij quitantie bet(aelt) n(ume)ro ---------XXXVI

V½ stu.

Item aen Jan Aerts van Bree van
dat sijnen soen van des dorps wegen
bij den duerwerder Fabri gesonden is geweest blijckende bijde
quitan(tie) bet(aelt) sub n(ume)ro XXXVII

V stu.

transeat

transeat

so(mm)a lat(eris) XX gul. XIIII stu. II oort
blz. 69
31

transeat

Item den XVen novemb(er) 1622 aen
Adriaen Janssen vander Meer vorster van
Mierloe van eenen brieff te brenghen
van(de) heere van Mierloe aen(de) rendanten
blijct bij quitan(tie) bet(aelt) nro-XXXVIII
V stu.

(...)(...)

Item den XI aprill 1623 aen Peter

Willemssz. Houbraken van seeckere
bodeloon ende beschoijninge gedaen
bijden heere hoogh schouteth der stadt
van s-Hertogenbosssche over de Meijerije gesonden bij quitan(tie) betaelt
sub numero------//-----//-------XXXIX

XX stu.

(...)

Item Jan Bastiaens den rendant gaende naer Huesden stille zijnde ende
wederom keren vertert ende voor
een patrijs en snep tot huesden gecocht dienen aen(den) rentm(eest)er Vereijken
sconck tsamen met acht daeghen
vacatien blijckt bij specificatie
hier mede gaen(de) n(ume)ro---------XL
VI gul. XIII stu.

transeat

Item aen Peter Dierick Kievits van
gehaelt en(de) verdroncken bieren vanden
soldaten ende verscheijden montcosten
vanden selve soldaten tot zijnen huijse
vertert en(de) bijden rendanten als andersins afgesproecken blijken(de) bijde specificatie hier mede geexhibeert bet(aelt)
sub numero-------//----------//--------XLI
XVIII gul. XV stu. I ort

Item aen Peter Philips vanden Berge
vorster alhier van verterde costen vacatien ende andere deboursementen
so(mm)a lat(eris) XXVI gul. XIII stu. I oort
blz. 70
31 A
bij hem gedaen ende geleden blijckende
bijde specificatie hier mede gaende
betaelt sub n(ume)ro----//-------- XLII
VII gul. XIII½ stu.
(...) (...)
(XXXII gul. XI stu.)

Item aen Henrick Sijmon Henricssoen
van verschooten gelt verteringe vande
soldaten als andersins tot sijnen
huijse gedaen blijcken(de) bij specificatie
betaelt n(ume)ro-----------//--------//--XLIII

III gul. V stu.

Item aen Peter Anthonis den coster
van costen vacatie deboursementen
gedaen int vaceren naer Brussel stille
zijn(de) en(de) wederom comen van XXV junij
tot den IIIen julij incluijs 1622 tsamen
acht daegen vuijt crachte van procura(tie)
mit Steven Alberts gedaen blijckende
bij specificatie ordonantie met acte
daer op en(de) naergevolght hier mede
geexhibeert bet(aelt) n(ume)ro--------XLIIII XLVII gul. VIII½ stu.

ende aen dit gelt verloren naer der
permissie als blijckt opde acte inne
presentie Peter Andries Smits de
somme van-------------//-------//--------

V gul. XI½ stu.

Item noch op die specificatie in gelde gegeven (daer)aen verloren alst blijct
opde voirscr. acte bij Peter voirscreven
geteckent ------//-------//-------//-------

XXXI stu.

Item van(den) vonnis int jaergedinghe
en(de) tselve tot twee mael doen
renovalleren alst blijct bet(aelt)----

XXV½ stu.

so(mm)a lat(eris) LXVI gul. XV stu.
blz. 71
32
compt inde
Item den vorster vande sommatie
spesificatie
ende executien aende rendanten
vanden vor- ter cause van(den) voorscr. betaelinge gedaen
ster daerom daer van als van vrunten recht tsamen
hier nihil
blijcken(de) opde selve ordinantie ende
acte betaelt----------//----------//--(III gul. I½ stu.
nota midts
Item den XIXen october a(nno) 1625 aen
de rendanten Huijbert m(eest)er Jans van dat hij voor de
tselve prorendanten tot Brussel is geweest
ces houder
tegen Ghijsbert van Baecxen ende
(verlost) en als doen vuijtgeweest ses daegen
provocatie
voir zijn(en) verterde costen en vacatien
van(den)
des daeghs XX stu. facit bij quitantie
schepenen
betaelt sub n(ume)ro---//---//---XXXXV (VI gul.)
hebben be(graft) en gesus-

tineert werdt bij
consent van(de) reken(meesters) schepen(en)
en(de) de gemeijntenaeren
gestelt nihil

nota
Idem

nota
Idem

Item aen(den) selven van verterde costen
van m(eest)er Joachim van Aelst met sijn(en)
voerman tot sijnen huijse gedaen om
getuijgen te overhoeren blijckt opde
voirscr. quitantie betaelt in--//--//-(XX stu. III ort
date den XV november a(nno) quo supra

Item den XXII april 1625 aenden
advocaet door Henrick van Crieckenbeeck, bode van Peelant over het
maecken van een(en) rescriptie voor Frans
m(eest)er Jans Verdijsseldonck bij quitan(tie)
betaelt sub --- n(ume)ro----//-----//--- XLVI (II gul. VII stu.) I ort
ende aen dit gelt verloren naer der
permissie----------------------Item den XIIen decembris 1625 aen
so(mm)a lat(eris)
blz. 72
32 A

nota
Idem

den voirscr. advocaet Outelair in voldoeninge van zijne vacatien gedaen tot
noch toe inder saecke van Frans m(eest)er
Jans Verdijsseldonck borgem(eeste)r (etc.) blijckende bij quitantie bet(aelt) in pattacons
de so(m)me sub n(ume)ro------//-----//--XLVII (XXII gul.) XIII stu.

ende aen dit gelt verloren naerder permissie----------------------------------------------------------(XVIII stu.

nota
Idem

Item aen m(eest)er Joachim van Aelst
reijsende voor de rendanten naer
Brussel den XVIIen novembris ende
wederom kerende vertert en(de) andere
oncosten ter causen vanden processe

tegens Ghijsbert Baexen gedaen en(de)
vuijtgegeven heeft blijcken bijde specificatie hier mede geexhibeert
betaelt sub n(ume)ro-----------XLVIII
(XL gul.) XI stu.

nota
Idem

transeat
hic

Item den XVen mert 1626 aenden
voorscr. m(eest)er Joachim van Alst op sijn
andere specificatie tegen Ghijsbert
Baecxen gedaen sess vaeten garsten
het vath XXIII stu. ende twee vaeten
boecweijt het vath XXX stu. blijken(de)
bijde quitan(tie) bet(aelt) n(ume)ro XLIX (IX gul.) XVIII stu.

Item aen Jan van Berkel van een
perdt dat hem terstont bij de tellen
vanden beesten affgestorven is goet
gedaen ende gecort, blijcken(de) bijde ordinantie van Dierick Peter Eijmbers
en(de) Thijs Dierick (Willem) n(ume)ro L

X stu.

so(mm)a lat(eris) X stu.
blz. 73
33

nihil alhier
midts den
ouderdom
van specificatie
(ende in-)
(gevalle)

nihil
(...)

Item als wanneer Frans den rendant
met jo(nke)r Willem van Kessel,Dierick
Jan Jacobs,Huijbert m(eest)er) Jans cum
alijs als com(m)issarissen geauthoriseert
waeren om allen de reeckeni(n)ge te
revideren en(de) affdoen en sluijten hebben
tot dijen eijnde proces (daer) tegen moeten
sustineeren heeft alsoo den voirscr. Frans
vuijtgegeven en van sijnen penn. verschoten blijcken(de) bijde specificatie hier
mede gaende bet(aelt) n(ume)ro---LI
(XXXIII gul. X stu.

Item alnoch aen Peter Anthonis den
coster van dat hij aen Jan Peters
van Weert ter causen als voor verschooten hadden moeten restitueren
blijckende a dorso opde selve specificatie betaelt--------------------------------------(VI gul. XV stu.)

nota
Idem

Item aen Margriet weduwe wijlen Jan
Gorgien wonen(de) inde schoelstraet tot
Weert van twee jaeren interest van
twee hondert vijftich gulden capitaels die men haer most betaelen
soe (Glandij) haeren swager de obligatie aen(den) governeur van Weert voor
een pert als andersins over gegeven
hadden inne presentie van Peter
Andries Smits ende bij schrifteli(jken)
attestatie van Peter Anthonis den
coster bet(aelt) sub n(ume)ro---- LII
(XXXV gul.)

Item alnoch den voirscr. Frans den rendant aenden governeur tot Weert
so(mm)a lat(eris)
blz. 74
33 A
dit heeft m(eeste)r
Jans in sijn
boecken ge- Inne presntie ende bijwesen van
gecort(teste) Peter Andries Smits ende Peter
(preside) in
Thonis den coster blijckende bijde
(ordentie)(...) specificatie van(de) penningen hier
reckeninge
mede gaen(de) bet(aelt) n(ume)ro LIII
ende ingevalle het hem
goed coemt sal hem ordinantie gegeven werden

(LVII gul. XVII½ stu.)

nota
Item alnoch aen Philipsen den
nihil
Cuijper tot Weert van dat hij int
bij gemeijn
voldoen van(de) obligatie van derdalff
consent
hondert gulden geleent hadden aen(den)
van(de)
governeur ende bij den voirscr. Frans
reken mees- gerestitueert ter kennisse ende
ter schebij wesen als voor, betaelt----------------------(XV gul. X stu.)
enen en der
gemeijnte
nota
Idem

ende alsoo den rendant de pen(n)ingen
vanden zijn(en) heeft moeten restitueren
om de groot en(de) swaere executie voor den dorpe te precaveren wort voor het ontberen van(de)
voirscr. penn. gestelt van verloop(ende) van
thien jaeren de somme van-----//----//-----//--------------- ( LX gul.

Item voorde verterde costen ende
vacatien tot dijen eijnde gedaen en(de)
geleden de somme van----//---//-----------nichil
nota

Item alsoo Frans den rendant vuijt crachte van procuratien van schepen(en)
naerderen
ende regeerderen van Someren
(thoon) van
bij octroije van mijn heere van Mierreeckeninge loe ontfangen hadden (etc.) daer van
en(de) slot
hij reeckeninge bewijs et reliqua
twelcke ge- heeft gedaen voor de voorscr. schepen(en)
sien sijnde
ende regerderen van Someren
sal goed
gedaen
worden
so(mm)a lat(eris)
blz. 75
34
Is in sloth van dijen bevonden meer vuijtgegeven dan ontfangen te hebben
de somme van gul. (el) stuijvers
dus alhier voor Frans den rendant
de voorscr.-------//----------//-------(XI gul. stu.

nota nihil
wordt bevonden op
de zelve
specificatie
dat hij t
gelt ontfan(gen)
heeft van
Thijs Berckven en(de)
oversulcx
is de rendant grootelijcx v(er)abuseert

Item den XIXen november a(nno) 1621
Frans m(eest)er Jans en Peter Andries
Smits met Dierick Jan Jacobs nae
den Bossche om met Sijmon Bethmeir te sprecken soe hij den
voirscr. Frans, Peter, ende Steven ghearresteert hadden als waerin sij (daer)voor co(m)missarissen waeren gedaeght
van Aert Claes Goorts (etc.) en(de) alsdoen
int gints gaen stille zijnde, ende
requeste te doen maecken, mitsgaders metten voorscr. Bethmeir te
accorderen ende allen anderen deboursementen blijckende bijde specificatie hier mede geexhibeert
betaelt sub n(ume)ro---//----//--LIIII
(XXI gul. XVIII½ stu.)

Item voor de vacatie van Frans den
rendant voor drie daegen--------------------------------- (XXX stu.)

nihil
et supra

Item Frans m(eest)er Jans den rendant
van dat hij XXI daegen over de
reeckeninghe geseten hadden
bij den advocaet Tulden ende jo(nke)r
Bertolth Wijfliet van(den) schouteth
schepen(en) en(de) regerderen van Someren daer toe geroepen(de) des daghs
so(mm)a lat(eris)
blz 76
34 A

nota

XII stuijvers facit alhier-----//-----//-------------(XII gul. XII stu.)
Item van gelijcken aen Steven Al
berts den secret(aris) dijer tijt van
dappostillen als andersins te schrijven bij quitan(tie) bet(aelt) voor daegen
sub numero-------------//----------//-------LV

transeat

Item aen Dierick Peters Eijmberts
van dat hij met Jan bastiaen den
rendant ten Bossche is geweest en(de)
tot diversche reijsen gelt gedraegen
mitsgaders die van Tongelren moeten bewilligen dat se hen nijet schadelijck en souden wesen int pachten van(den)
impost tsamen blijcken(de) bij specificatie hier mede gaen(de) bet(aelt) nro. LVI XIII gul. I stu. I½ oort

transeat

Item aen Mathijs Dierick Willem
en(de) den voirscr. Dierick Peter Eijmberts van arbeijts loon dat sij die beesten over het halff dorp getelt
hebben bij quitan(tie) bet(aelt nro. LVII

nota

II gul. X stu.

Item aen Jan Peters van Eijndhoven
ondervorster van alle zijne vacatien
soe tot Huesden gesonden naer de stadt
van Bossche om den rentm(eest)er Broechoven als die rentieren te betaelen
mitsgaders met de borgem(eest)ers o(m)me
te gaen tsaemen blijcken(de) bij specificatie

hier mede gaen(de) n(ume)ro----------LVIII XX gul.
(XLIX gul. XVI stu.)
Item aen Willem Thonis op Vlercken
van verscheijden vuijtteringhe
so(mm)a lat(eris) XXXV gul. XI stu. I½ oort
blz. 77
35
transeat

vande soldaten over nacht en dach
comen(de) logeren ende eeten en drincken
elck een(en) maeltijt tot Ic-XLIII tot een(en)
braspenninck den maeltijt compt ter
somme van blijcken(de) bij quitan(tie) nro.LIX VIII gul. XVIII stu. IIIoort

nihil dat
den rendant aen
Dircken
(het cort)

Item aen Ambrosius Tielkens van
twee carren torffs die hij tot Dierick
inde Eijck een carre van zijn selffs
torff XX stu. ende een carre van des
dorps torff X stuijvers gevuert
heeft bij quitan(tie) bet(aelt) nro. LX -----------------(XXX stu.)

transeat

Item den XXIen decemb(er) 1622 aen
Jan Peters Vroijen van verterde montcosten ende bier , negen soldaten
vertert en bij quitan(tie) bet(aelt) nro.LXI

XVII stu.

transeat

Item aen Steven Alberts den sec(retaris)
in den tijt van verscheijden schrijffloon soe voor hem ende schepenen
vacatien ende deboursementen
in alle dese rendanten tijt ende nae
tsamen verdient blijckende bijde
specificatie hier mede gaende
44 - 0 - 3 oort
betaelt sub n(ume)ro-----//------LXII
XLIIII gul. III oort

transeat

Item aen Willem(ien) de weduwe van
Henrick Andries Smits in affcortinge van het tgene dat Henrick
haeren verschooten en(de) betaelt heeft
aen heer Jan van Aerle scholaster tot
Sint Oedenroij en(de) int vervolghe van

proces aen(den) vorster dat schepenen
en borgem(eest)ers tegen hem aengenomen
so(mm)a lat(eris) LIII gul. XVI stu. II oort
blz. 78
35 A
hadden ende bij ordonnantie corten souden, mitsgaders eenen pacht op het
dorp van Someren tsamen blijcken(de)
bij quitantie bet(aelt) oft gecort LXIII
XXXIX gul.
XVIII½ stu. II penn.
transeat

Item den IIIIen mert 1624 aen Goordt
Jacobs van dat de ruijteren vanden Neercant zijn perdt ses daegen mede
genomen hadden in executie en int
rijden zeer bedorven, blijckende bijde
quitantie bet(aelt) sub n(ume)ro LXIIII
(III gul.) XXXVI stu.
tsdaeghs VI stu.

transeat

Item aen Jan Gerart Jansen van dat
hij drie verscheijden reijsen de soldaten heeft moeten vueren twee reijsen tot Weert ende eens tot Eijndhoven blijckt bij quitan(tie) nro. LXV

XXXVI stu.

transeat

Item aen Jan Marten Claes voor vier
varten twe tot Eijndhoven en twemael
ruijters gevuijert tot Heese met een bode
gegeven van Roij door begerte van(den) president
thien stu. ende eenen jongen haen V stu.
facit te samen blijckende bijde quitan(tie)
betaelt sub n(ume)ro-------//-----//--LXVI III½ gul.

transeat

Item den 29 augusti 1626 aen Lambert Henrics Verhoeven van verterde costen
gedaen van Buerick als vanden casteel
tot Weert, ontrent XL in getaelen blijckende bij quitantie bet(aelt) nro. LXVII
V gul. VIII stu.

naerder
bewijs

Item aen Henrick Ceel Tielens van vier
carren tuerfs tot Eijndhoven te vueren
voor het dorp p(er) quitan(tie) nro. LXVIII II gul.
1626 so(mm)a lat(eris) LIX gul. VIII stu. II penn.

blz. 79
36
transeat

Item aen Michiel Jan Michiels van dat hij
XLVII daegen tot Huesden vande schepenen
ende regeerders van Someren in ghijselinghe gesonden is geweest en aldaer soe
langen geseten blijcken bij quitantie bet.
des daeghs VIII stu. facit alhier sub
numero--------------//-------//----------LXIX
XVIII gul. XVI stu.

transeat

Item aenden selven Michiel Jansen van
dat hij die beesten over het geheele
dorp van Someren met Jan Frans Maes
getelt heeft blijckt bij quitan(tie) opden
selve quitan(tie) bet(aelt) n(ume)ro LXX II½ gul.

transeat

Item den derden jannuari 1626 aen Aert
Jan Denen van verscheijden verteringe
vande soldaten in dese borgem(eest)ers
tijden gedaen blijckende bij quitan(tie) bet.
sub numero------//-----------//-----LXXI
IIII gul. II½ stu.

transeat

Item den IIen septemb(er) 1626 aen
Jan Joost Weijlarts van vuijteringhe
van negen soldaten van(den) neercant
tot zijn huijse in eeten ende drincken
gedaen bij quitan(tie) betaelt nro. LXXII

transeat

XXX stu.

Item aen Claes Martens Verwijnen van
allen het tgene soe bijde soldaten
schepenen ende regeerd(er)en van Someren
vertert is mitsgaders vacatien ende alle
anderen deboursementen blijckende bijde
specificatie hier mede geexhibeert
ende betaelt sub n(ume)ro------LXXIII
XXXIIII gul. XV stu.
I oort
Item aen Marcelis Henrick Bruijnen van
verscheijden teringhe van soldaten en(de)
so(mm)a lat(eris) LXI gul. XIII stu. III oort

blz. 80
36 A
transeat

gedroncken bieren mitsgaders schepen(en)
als andersins mette borgemeesters tsamen
blijckende bijde specificatie hiermede gaende bet(aelt) n(ume)ro LXXIIII
XXXVII gul. XIII stu. III oort

transeat

Item den IIIIen septemb(er) 1626 aen
Dierick Cornelis inde Eijck tot Eijndhoven van verteerde costen gedaen met
Icken weduwe Mathijs van Taterbeeck
den rentm(eest)er Stappers met den secr(etaris)
(Bunnens) haeren swagers alsdoen sij
alle die briefkens tsamen affrekenden
en(de) een quitan(tie) gave blijckt bij quitantie bet(aelt) n(ume)ro----//-----//-----LXXV VII gul. XVIII stu.

transeat

Item den lesten augusti 1623
aen Franchoijs vanden Putte ter saeke
van gevaceerde executie op den
dorpe van Someren gedaen ten versuecke van Mathijs van Taterbeeck blijckende bijde quitantie bet(aelt) nro.LXXVI VII gul. X stu.

ende aen dit naer der permissie
verloren alst blijct opde quitantie

transeat

depost
transeat

XXV stu.

Item aen Peter Andries Smits van
verscheijden bode loonen vuijteringhe
vande soldaten (tratatien) ende
alle andere deboursementen voor
den dorpe in dese rendanten tijde
gedaen blijckende bijde specificatie
hier mede geexhibeert betaelt
LXXXXVI gul. III stu. VI penn.
sub numero-------//----//---//----LXXVII

(met) een quitantie van president den
gaen(de) sijn rente op dorp ----------VIII gul. XV stu.
so(mm)a lat(eris) Ic-LIX gul. V stu. II oort

blz. 81
37
transeat
Item aen Mathijs Willems van Tadese quitterbeeck in LXXVII quitantien en nu
antie is
met Jiken zijne naegelate weduwe
hier vuijt
tsamen bij den anderen gereeckent bedragenomen
gende alsoo ter somme blijckende in eene
om met
quitantie in date den IIIen septemb(er)
Taterbeeck
1626 bet(aelt) n(ume(ro)--------LXXVIII
IIm-VIIc-IIII gul.
te reeckenen
XI stu. I oort
nota

Item aen dit gelt in verscheijden tijden
ende termijnen op Eijndhovens lopens
gelt verlooren alst blijct opde quitantie ende betaelt---------------------------------Ic-X gul. VII stu.
III oort

(debent)
Item alnoch aen(den) voorscr. Taterbeeck
bij soo verdaer noch geen quitantien van en(de)
re in toezijn van des dorps wegen bet(aelt)
comende
sub numero----------------------LXXIX
Vc-XXVIII gul
tijde bevonden wordt betaelt
( Vc-XXVIII gul)
te sijn, sal goed
( XVI stu. mit)
gedaen worden
( den verlies vanden)
( gelden)
Idem (...)
transeat
Item opden XXIXen julij 1622 dat
(maer) den
den voorscr. Taterbeeck tot Niclaes
dorpe hun
Hecspoer vertert heeft binnen den
verhael op
Bossche blijckende bijde quitantie
Taterbeeck
betaelt n(ume)ro---------------LXXX
III gul.

Item aen dit gelt verloeren om dat tot
Someren hoger ginck dan binen den
Bossche--------------------------------------------------------VII½ stu.

Idem vuijt
genomen

Item den IXen ende Xen julij heeft
den voorscr. Taterbeeck en(de) Dierick
Cornelis inde Eijck met Jan Marte(n)s
met den perde ende andere diversche
persoonen die op het dorp van Someren
( so(mm)a lat(eris) IIm-VIIIc-XVIII gul. VI stu. II oort)
somma lat(eris) IIIm-IIIc-XLVI gul. VI stu. III oort

blz. 82
37 A
transeat
hic

hadden te pretenderen tsamen ten huijse
van Niclaes Hicspoer vertert hebben
blijken(de) bij quitan(tie) nro. LXXXI
XIII gul. XV stu.

Item den XVIen julij (daer)naer Jan den
rendant en(de) Dierick Peters als wanneer
zij van des dorps wegen binnen de stadt
te doen hadden blijct opde selve quitantie betaelt--------------------------------------------------XXV stu.
Item aen dit gelt verloren omdat tot
Someren hooger ginck de so(m)me van------------- XI stu.

transeat
Idem

Item den iersten septemb(er) 1622 heeft
Mathijs Taterbeeck met Dierick Corn(eli)s
ten huijse van Niclaes Hicspoer vertert
als wanneer sij van Huesden quaemen
blijckende bij quitantie betaelt nro.LXXXII IIII gul. VI stu.

Item opden IIen october an(no) voorscr.tot
Niclaes Hicspoer dat Mathijs Taterbeeck den borgem(eest)er met Jan den
ondervorster te samen vertert hebben
doen sij van Huesden quaemen blijckende
bij quit(atie) betaelt n(ume)ro---LXXXIII
VII gul. II stu.
Item hier aen verloren naer Bossche gelt
ende Someren hoger ginck-------------------------------VII½ stu.

Item een van(de) rendanten met Jan Peters van Eijnhoven den ondervorster
omdat zij ten Bossche gelt gedraegen
hadden ten huijse van Niclaes Hicspoer
vertert den IIIen october blijct opde
selve quit(antie) bet(aelt) nro.--LXXXIIII III gul. V stu.
so(mm)a lat(eris) XXX gul. XI stu. II oort

blz. 83
38
Item den XXIIIen junij 1622 als den
vorster door beveel van schouteth schepen(en) ende regeerderen van Someren
dese rendanten hadden doen gedaegen
tot borgem(eest)ers en om den eedt te doen
hebben alsoo tsamen int bijwesen vanden
pastoor en(de) anderen ten huijse Michiel
Goorts vertert en(de) bij Frans den rendant
betaelt----------------------------------------------------------XXVIII stu.

nihil
compt inde
specificatie
van Dirick
in d eijck

Item den XXIIIIen junij Frans den rendant
naer Eijndhoven gegaen met consent
van schepenen om Mathijs van Taterbeeck te sprecken soe hij naer Huesden ginck vertert en(de) betaelt------------------------(VI stu.)

nihil
het compt
inde specificatie van
Jan Peters

Item alsdoen Jan Peters den ondervorster naer Huesden gesonden van
Mathijs Taterbeeck met eenen brieff
dat men nijet geexecuteert en souden
worden ende om t selffde te voorcomen hem mede gegeven----------------------------------(XIIstu.)

transeat

Item den XXIXen junij een(en) omgaen(de)
bode brengende eenen brieff dat men
tot Aerlen Beeck op een dachvarte
soude comen den bode betaelt-------------------------IIII stu.

transeat

ende dijens volgen(de) sijn Peter Andries
Smits en(de) Frans den rendant naer
Arlen gegaen soe den schouteth
van Peelant hen ontboden hadden
om van des dorps saecken te sprecken ende tsamen vertert en bet(aelt)------------------XXIIII stu.
so(mm)a lat(eris) II gul. XVI stu.

blz. 84
38 A
nihil

Item de vacatie van Frans m(eest)er
Jans den rendant-----------------------------------VI stu.

transeat
bij affirmatie van Peter driessen

Item den IIen julij anno voirscr. Peter
Driessen gegaen naer Eijndhoven en(de)
voorts naer Roij bijden Schouteth van
Peelant, die eenen bode naer Huesden sont, den selven gegeven voor sijn
bode loon en(de) betaelt--------------------------XVIII½ stu.
Item den IIIIen julij naer Eijndhoven
gegaen en voorts mit Taterbeecken
Huijbert met Dierick inde Eijck die
Taterbeeck naer Huesden vuerden
en(de) alsdoen tot Boxtel vertert---------------XI stu. I oort
Item tot Cromvoort gedroncken twee
potten biers-------------------------------------------II½ stu.
Item over t verlaet daermen den
toll buerden, gegeven-----------------------------II ort stu.

t
a
e
s
n
a
r
t

Item den maeght daer ons gijselars
gelogeert waeren, gesconcken-----------------IIII stu.
Item den man daer Dierick inde Eijck
cars gestaen hadden betaelt---------------------II stu.
ende aen dit voorscr. gelt verloren------------II ort stu.
Item een(en) man die Joost van Roij en(de)
Frans den rendant door het verlaet
rijden gegeven---------------------------------------I½ stu.
Item Frans den rendant met Joosten
des savonts voor eeten drincken
en(de) slaepen tot Hilvoirt tsamen
vertert en bet(aelt)----------------------------------XI½ stu.
so(mm)a lat(eris) II gul. XII stu. I oort

blz. 85
39
Item den IX dach wederom tot Boxtel gecomen ende met hen beijden
vertert ende betaelt-----------------------------------------VI stu.
Item tot Sint Oedenroij gedroncken ende betaelt---------------------------------------------II stu.
Item tot Son den maeltijt ghedaen en(de) beijde vertert en bet(aelt)----------------VII½ stu.
ende alsoo Joost van Zon grootelix
verdorst was is Frans den randant
met hem moeten gaen tot Michiel
Goorts ende hebben aldaer tsamen
vertert ende betaelt-----------------------------------------VII½ stu.
Item Frans m(eest)er Jans den rendant vuijt
geweest int gaen stille zijnde en keren
tsamen V daegen des daeghs X stu.---------II½ stu.
Item Thomas Thonis den bode vanden
rentmeester Broechoven brengen(de) eenen
brieff datmen die corsmisse bede soude comen betaelen in presentie Joost
Michiel Goorts knaep betealt----------------------------VIIII stu.
Item eenen bode comen(de) vanden garnesoin liggende op Heeswijck met
een assignatie die de affgegaen
borgemeesteren al voor gedreven hadden
door Jan Peters Vroijen bet(aelt) ende
hem aen sijn(en) last goet gedaen---------------------XVII½ stu.
Item aen den soen van Marten de Louwe
van dat hij een(en) brief van Eijndhoven
tot Someren droech doen Frans
so(mm)a lat(eris) IIII gul. XIX stu. II oort

blz. 86
39 A
den rendant met naer Huesden ginck
met Taterbeeck betaelt----------------------------VIII stu.
Item den Xen julij wederom een(en) bode
comende van Heeswijck dat men (neijt)
laten en souden terstont te comen
betaelen de assignatie aen hen affgegeven den bode----------------------------------XII stu.
Item Anthonis Ciers van dat hij de
rendanten gelt wisselden om dat
ten Bossche voor het dorp proffijtelic
was daer van betaelt twee cannen
biers----------------------------------------------------II½ stu.
Item den XIIen julij sijn dingebieders
van(den) Bossche gecomen ende de rendanten ontboden tot Michiel Goorts soe
de schepen(en) bevonnist waeren daerbij
vertert twee cannen biers ende betaelt------II½ stu.
Item den XVIen julij de rendanten nae
Helmont gegaen om Jan Becx gelt
te draegen en(de) alsdoen vertert--------------VIII stu.
Item den XIIIIen julij Jan Bastiaens
den rendant met Dierick Peter Eijmberts nae den Bossch gegaen om opt
comptoir te bet(aelen) ende oeck den drossart
van Heeswijck ende in gaen en keren
tsamen vertert ende betaelt---------------------XXV stu.
Item de vacatie van Jan den rendant voor drie daeghen---------------------------XXX stu.
Item den XVIIen julij een(en) bode comen(de)
so(mm)a lat(eris) IIII gul. III stu.

blz. 87
40
nihil
den bode
(bieght)
specificatie
enden quitantie

van Mathijs Taterbeeck dat men nijet
laten en souden terstont (daer) te comen soe
hij schrijvens van(de) tentm(eest)ers tot huesden
ontfangen hadden betaelt--------------------------------(V½ stu.)

nihil
ende de
specificatie van
Dierick in
de Eijck

Item den XIX julij Frans den rendant
naer Eijndhoven gegaen om aen
Mathijs gelt te dragen en(de) met hem
aff te rekenen dat hij tot Huesden
verschooten hadden vertert-----------------------------(VI stu.)

Item den XXen Thomas den bode van(den)
Bossche gecomen en datmen aen Jan Andriessen daer het dorp aen afgegeven
was souden comen betaelen----------------------------XII stu.

Item den XXIen eenen bode door den
schouteth van Peelant voor Someren
ende Bruegel nae Huesden gesonden
Henrick Sijmo(n)s voor ons continge(n)t
betaelt----------------------------------------------------------VII½ stu.

nihil

Item den letste julij een(en) bode comen(de)
van Taterbeeck dat men nijet laeten
en souden aldaer te comen met een
groote som(m)e gelts om naer Huesden
te trecken (etc.) betaelt----------------------------------(X stu. I ort)

ende alsdoen met den bode ende
de rendanten alle drie tot Marcelis
Henrick Bruijnen moeten verteren en(de)
betaelt----------------------------------------------------------XIII stu.
so(mm)a lat(eris) II gul. V stu. II oort

blz. 88
40 A
nihil

Item den derden augusti an(no) voorscr.
gegaen nae Eijnhoven om Taterbeeck
gelt te draegen ende alsdoen tot Geldorp vertert ende betaelt---------------------------------(V stu.)
Item den IIIIen augusti de rendanten
gegaen nae den Bossche om Claes
van Empel en(de) aen capteijn Kevelaer
gelt te draegen daermen aen affgegeven was en(de) als doen in gaen ende
keren vertert ende betaelt--------------------------------XVII stu.
Item voor de vacatie vande rendanten voor drie daegen des daegs
thien stuijvers facit-----------------------------------------XXV stu.

nihil
compt inde quitantie sub N
29

Item alsdoen tot Claes Hecspoir met
den duerwerder Otto die de rendanten aldaer arresteerden tsamen
vertert met den maeltijt en slapen
betaelt-------------------------------------------------(II gul.)
Item alsdoen met Aert Jansen als(oijen)
omdat hij hen vuijt de stadt holp soe
die dienders hen warten om te arresteren tsamen vertert III cannen biers---------------IIII½ stu.
Item den XIIIen augusti Jan vander
Burcht duerwerder van rentm(eest)er Broechoven gecomen datmen die bede van
St-Jansmis soude comen betaelen
daer met tot Marcelis Henrics verdroncken II cannen biers en(de) betaelt--------------II½ stu.
Item den XIIIIen augusti Henrick Michiels alias Menten nae den Bosch
gesonden om dat Sijmon Bethmeir
so(mm)a lat(eris) II gul. IX stu.

blz. 89
41
nihil
is absolute
affreckeninge vide
fol 55 o

hadden doe sommeren, ende de schade te verhueden voor drie daegen
hem betaelt--------------------------------------------------(XX stu.)
Item als Henrick wederom quaem en(de)
tijdinge brochte ende die rendanten
aende Cappelle omme gingen tot
Peter Dierick Kievits voor hem bet(aelt)
eenen poth biers--------------------------------------------V ort stu.

nihil
coompt inde quitantie sub
N 29

Item den XXen augu(sti) naer den Bosch
gegaen om Adriaen van Empel te
bet(aelen) ende Ghijsbert Baecxen van
wegen het comptoir ende alsdoen
tot Claes Hicspoirs vertert en bet(aelt)--------------(XIII stu.)
Item int gaen ende keren vertert
ende betaelt--------------------------------------------------VII stu.
ende alsdoen zijn de rendanten gearresteert geweest van(de) dienders
van hoogen schouteth van wegen
Rogier van Broechoven van zijnen
rente van 35 gul. jaerlicx daer van
moeten betaelen--------------------------------------------XV stu. I ort
ende voor de vacatie van Frans den
rendant voor drie daegen--------------------------------XXV stu.

nihil
hun verhael
aen Diricken dien
hij het mogen corten
aen specificatie

Item den XXI augusti Frans den rendant een(en) waegen tuerffs naer Eijndhoven gevuert tot Dierick inde Eijck
voor vacatie van pert wagen en knecht
tsamen---------------------------------------------------------(XXV stu.)
Item den XXVIIen augusti een(en) bode comen(de)
met een(en) brieff van Eijndhoven dat
men nijet laeten en souden terstont
so(mm)a lat(eris) II gul. VIII stu. II oort

blz. 90
41 A
nihil

gelt te brengen soe hij naer Huesden
souden gaen betaelt---------------------------------------(VIII stu. I ort)

transeat

Item den selven dach zijn de ruijteren
Huesden comen executeren ende
aenden corporael om dat hij Peter
Andries Smits en Michiel Goorts hier
laeten souden in presentie van(den) voorscr.
Peter, gedroncken twee daelders ter
somme van-------------------------------------------III gul. VIII stu.
Item hebben de selven ruijteren Jan
Bastiaens een van(de) rendanten mede
genomen ende alsdoen vuijtgeweest
sess daegen voor sijne verlech ende
vacatie des daegs X stu. facit------------------II½ gul.

nihil
Item den XXVIIIen augu(sti) Frans den
coompt inde rendant mit Peter Andries Smits tsaspecificatie
men naer Eijndhoven gegaen om dat
van d Eijck
Taterbeeck de gevangen tot Huesden
vuijt wilden halen en(de) mede gelt
gedragen ende als doen met hem in
twee daegen vertert en(de) bet(aelt)---------(IIII gul. XVI stu.)
Item de macht van slaepgelt gheschonken gelijck die van Asten---------------------------------I½ stu.
bij affirmatie vande gebueren
transeat

Item den Ven september sijn tot
Frans den rendant gecomen eenen groten
trop ruijteren de welcken hij in Thonis
den Smit koije inde heije moste
bestellen een broot van XXVIII ponden
sesse vaten haeveren en(de) twee steen
hoijs, met het tgene de selve ruijteren int wederom comen vertert
hadden tsamen betaelt----------------------------V gul. XII½ stu.
so(mm)a lat(eris) XI gul. XII stu.

blz. 91
42
Item den Xen september Frans den rendant
nae den Bossch gegaen om aen Ghijsbert
Baecxen gelt te draegen dat hij opt
comptoir verschooten hadden ende
alsdoen int gaen ende keren vertert
in vier daegen ende betaelt----------------------II gul. I stu.
ende die vacatie voer den rendant
in vier daegen----------------------------------------I½ gul.
Item den XIIIen september is Frans en Bruijsten de rendanten naer Eijndhoven
bij Taterbeeck gegaen mit een groote
somme gelts ende voirts met hem te
sprecken dat hij aen rentm(eest)er tot Huesden schrijven wilde dat men gheen
executie meer lijden en souden ende
alsdoen tsamen met Taterbeeck vertert--------------XXVII stu.
(jatis est)
V stu.

Item voor een schrijfboeck met
een caperkel om het contributie boeken aen Marten de Louwe bet(aelt)-------------------(XV stu.)

nihil om
dat sij die
briefkens

Item den XXIIIen september een bode coemen van Taterbeeck dat men nijet
laeten en souden daer te comen met
een groote som(m)e gelts betaelt---------------------(VIII½ stu.)

nihil om
dat compt
in inde
specificatie
van Dirck
Cornelis
nihil
ut ante

Item den XXIIIIen september Frans den rendant
met Peter Andries Smits gegaen naer
Eijndhoven bij Taterbeeck ende alsdoen met
hem vertert tot Dierick Corn(eli)s inde
Eijck ende betaelt-----------------------------------(II gul. XIII stu.)

Item den XXVIIIen september wederom
gegaen naer Eijndhoven bij Taterbeeck
omdat hij tot Huesden voerts wilden
so(mm)a lat(eris) IIII gul. XVIII stu.

blz. 92
42 A
verschoeten alsdoen vertert en betaelt---------------(XI stu.)
hihil
ut ante

Item den lesten septembris Frans den rendant
en(de) Claes Martens Verwijnen tsamen gegaen naer Eijndhoven bij Taterbeeck om
dat die rentm(eest)ers tot Huesden dreijchden
wederom te executeren en(de) datmen geen
schade lijden en souden en(de) alsdoen te
samen vertert ende betaelt------------------------------(XXXIX stu.

dat moeten
de rendanten corten
aen Jans
specificatie

ende alsdoen Jan Peters van Eijndhoven
gesonden naer Huesden om de executie
op te houden soe het gelt nijet gereet
en was ende alsdoen Jannen mede gegeven tot ter gelt-------------------------------------------(XVIII stu.)

Jan Peters
brengt
X daegen
in egeen
van beijde
faut bij affirmatie
transeat.

Item den jersten october a(nno) voorscr. Jan
Bastiaens gegaen naer den Bossche soe
Mathijs Taterbeeck aldaer verdachvert
hadde om mede te gaen naer Huesden en(de)
alsdoen vuijt geweest acht daegen voor
zijn verleth ende vacatie--------------------------IIII gul.

(idem)

ende alsdoen int gaen ende keren
vertert ende betaelt---------------------------------------XXXV stu.
Item Daniel Dierick Smolders voor
eenen hase dienen aen Taterbeeck
sconck om dat hij de axecutie tot Huesden op soude doen houden betaelt--------------------XVI stu.
Item den IIIIen october Frans den rendant
gevaren met een cars torffs nae Eijndhoven aen Mathijs Taterbeeck soe men
hem schuldich was daer voor bet(aelt)---------------X stu.
Item den selven dach Bruijsten den rendant
oijck gevuijert een cars torff ter cause
als voor, betaelt---------------------------------------------X stu.
so(mm)a lat(eris) VII gul. XI stu.

blz. 93
43
Item den Xen october Frans den rendant
en Peter Andries Smits naer Helmont
gegaen soe Thonis Huijberts inden Swaen
hen daer verdaeght hadden om te spreken van zijn rente en termijn(en) doen te
samen met Thomas den bode vanden
Bossche die eenen omgaen(de) brief brocht
vertert ende betaelt----------------------------------------XIIII stu.

Item Thomas voorscr. vanden selven omgaenden brieff van dat wij affgegeven waeren betaelt-----------------------------------------XI stu.

Item van Helmont den voirscr. rendant
met Peter Driessen gegaen naer Eijndhoven moet dat Taterbeeck hen aldaer
verdaeght hadden om dat men de executie van Huesden wederom souden
hebben ende alsdoen met Taterbeeck
soe men des snachs daer most blijven
tsamen in eeten drincken en slaepen
vertert en betaelt-----------------------------------II gul. IIII stu.
nihil
coompt en
staet opde
quitantie
sub N XL

Item Jan Bastiaens tot Huesden zijn(de)
voor een patrijs ende snep die hij
aen rentm(eest)er Vereijken sconck omdat
hij hem naer huijs soude laeten gaen
betaelt----------------------------------------------------------(XV stu.)

Item van twee mael ten Bossche over
te vaeren betaelt-----------------------------------------------I ort stu.

nota
transeat
bij affirmatie des
rendants

Item den XIIIen october de soldaten van
capteijn Pijnappel comen executeren
van een assignatie 164 gul. daervan
de soldaten van executie betaelt--------------XXVII gul.
so(mm)a lat(eris) XXX gul. IX stu. I oort

blz. 94
43 A
Item alsdoen aen(den) provoost van dat hij
Frans den rendant den eedt aff naem dat
hij nijet vuijt gaen en soude voer dat
hij bet(aelt) hadde en sluijtgelt tsamen bet(aelt)---XXX stu.
Item alsdoen in gaen en keren te samen
met de soldaten ende tot Ghijsbert
Baecxen vertert ende betaelt----------------------------XXX stu.
Item aen dit gelt verloren datmen aen(den)
provoost als onder wegen vertert
heeft-------------------------------------------------------------X stu.
Item voor de vacatie en verleth van
Frans den rendant voor III daegen---------------------XXV stu.
Item den XXen october met Jan Peters
den ondervorster nae den Bossche
gegaen om voorts naer Huesden te
reijsen met Taterbeeck (etc.) ende
alsdoen int gaen ende keren bet(aelt)-------III gul. IIII stu.
Item die vacatie ende verleth van Frans
m(eest)er Jans den rendant voor drie daegen-----XXV stu.
Item den XXIIen october Peter Adams
brengen(de) eenen brieff van rentm(eest)ers
tot Huesden, dat men ons (sauvengaerde)
soude comen lichten betaelt----------------------------IX stu.
(videatur)
de specificatie vande
stadhouder

Item alsdoen den voorscr. Peter tot Thomas
den stadthouder in cost en dranck
met slapen tsamen vertert en(de) bet(aelt)---------XII½ stu.
Item den selven dach hier gecomen inde
dertich soldaten die hier widen eeten
so(mm)a lat(eris) X gul. V stu. II oort

blz. 95
44
ende Drincken ende alsoo met raet
van Peter Andries Smits en Claes
Martens schepen(en) de selve vuijtgecocht dat zij door souden trecken ende
hen moeten geven---------------------------------XIIII gul.
nihil compt
Item den XXIIIIen zijn hier gecomen
inde speeenen trop soldaten vanden Bossche die
cificatie van vanden stadthouder tot Frans den renThonis Jan
dant gesonden zijn geweest ontrent XVI oft
Willems sub XVII soldaten ende alsoe tot Thonis
N XXXII o
Jan Willems soe (daer)den craem was veren oock bij
tert ende tot des rendanten huijs met
declaratie
het tghene sij hen ontnomen hadden
van Smits
tsamen-------------------------------------------------(V gul. VI stu.)
(Emberts) en
Kievits sijn de
costen en bier vuijten
tra(...) gedragen tot den
huijsen van(den) rendant

Item den XXVIIen october Thomas den
bode brengen(de) eenen brieff vanden Bossche
van Jan Andriessen daer men aen affgegeven was daer van met noch een boijloon van te voeren tsamen betaelt--------------------XIX stu.
Item den XXVIIIen october Jan Bastiaens gegaen naer den Bossche om
dat men van h. schouteth en schepen(en)
vanden Bossche voirscr. ontboden waeren
om die rivieren op haer breijde ende
dipte te houden ende als doen in gaen
stille sijnde ende keren vertert en bet(aelt)---------XXII stu.
Item voor die vacatie van(den) voirscr. rendant voor drie daegen-------------------------------------XXV stu.
Item den lesten october Frans den rendant
met een cars torffs gevaeren naer
so(mm)a lat(eris) XVII gul. VI stu.

blz. 96
44 A
Eijndhoven voor Mathijs Taterbeeck van
vacatie metten perde bet(aelt)--------------------------X stu.
Item den IIen november 1626 wederom
te begerten vanden voorscr. Taterbeeck
gevuert een carre torffs en(de) daervoir
betaelt----------------------------------------------------------X stu.
Item den selven dach voor het wechgelt
tot Eijndhoven als tot Geldorp bet(aelt)
voor IX carren-----------------------------------------------V oort stu.
Item den VIen november met noch een carre
torffs geweest tot Eijndhoven voor den
voorscr. Taterbeeck voor verlet van cars
pert ende den rendant tsamen--------------------------X stu.
Item den XIIen november nae Weert gesonden wiltbraet aen den governuer
omdat hij daer om ontboden hadden
Jan Weijnen voor eenen haze ende
twee sneppen betaelt-------------------------------------XXX stu.
Item alsdoen met de soldaten vanden
casteel tot Sijmon den Corporael
moeten verteren met de vacatie bet(aelt)-----------XVI½ stu.
Item den XVI november den vorster van
Mierloe met eenen brieff comende
mij heere om eenen pacht bet(aelt)-------------------VI stu.
Item den selven dach eenen bode comen(de)
vanden schouteth van Peelant datmen tot Helmont op een dachvart
soude comen betaelt--------------------------------------IIII stu.
ende diens volgen(de) is Frans den rendant
naer Helmont op de voirschreven
1626 so(mm)a lat(eris) IIII gul. VII stu. III oort

blz. 97
45
dachvart gegaen om te aenhoeren
wat aldaer geproponeert soude worden ende alsdoen tot m(eest)er Johan
Loeijen vertert ende betaelt-----------------------------VII stu.
Item de vacatie van Frans den rendant
Item Thonis den bode vanden Bossch
brengende eenen omgaen(de) brieff
van rentm(eest)er Broechoven en Claes
van Empel betaelt------------------------------------------VII stu.
Item den XXen eenen bode gesonden
naer Eijndhoven bij Mathijs Taterbeeck om seeckere swarich(ijt) diemen
van Huesden gecregen hadden betaelt
op sijnen cost-----------------------------------------------VIII stu.
Item den selven dach sijn hier gecomen
een parthije soldaten diemen vuijt
heeft moeten coopen inne presentie
van Peter Andries Smits moeten
geven--------------------------------------------------XI gul. X stu.

nihil

Item den XXIIIen november Frans den
rendant met een somme gelts gegaen naer Eijndhoven bij Taterbeeck
ende als doen tot Geldorp vertert
Item den XXVIIIen november eenen bode
comen(de) wederom van(den) schouteth van
Peelant dat men tot Helmont op een
dachvart soude comen om (etc.) bet(aelt)----------IIII stu.
ende diens volgende is Frans den
1626 so(mm)a lat(eris) XII gul. XVI stu.

blz. 98
45 A
nihil
(...) verrendant naer Helmont gegaen en(de)
teert tot
mede Jiken Becx gelt gedraegen
Joest Bexsz. ende alsdoen tot m(eest)er Jan Loeijen
vertert ende zijne vacatie bet(aelt)-------------------------(XVI stu.)

Item den selven dach Thomas Thonis
den bode brengen(de) eenen brieff vanden
Bossche van die ruijteren van mijnen
heere van Grobbendonck daermen
aen affgegeven was betaelt-----------------------------VI stu.

Item den selven dach Hensken van Oirschot diender vanden ingebieder
brengende eenen brieff den dorp
aengaende betaelt------------------------------------------VI stu.

Item den IIen december 1622 een
bode comen(de) van Ghijsbert Baecxen
met eenen brieff van Jan Andriessen
dat hem souden comen betaelen het
gene aen hem affgegeven was------------------------VIII stu.

Item den derden december is Frans den
rendant gegaen naer Eijndhoven soe
Taterbeeck hem ontboden hadden en(de)
oock gelt gedragen om naer Huesden
te gaen ende alsdoen tot Dierick
inde Eijck vertert en betaelt-----------------------------XII stu.

Item aen 214 aermeanen alst gelt
aff ginck soe wij die voor twee penn.
ontfangen hadden en(de) mer voor een
moerken costen vuijtgegeven verloeren in alles--------------------------------------------------XIIII stu. I½ oort
so(mm)a lat(eris) II gul. VI stu. VI penn.

blz. 99
46
Item den Xen december de rendanten gegaen naer den Bossche om den impost te pachten voor de gemeijnte
van Someren ende alsdoen int gaen
ende keren, vertert en(de) betaelt-------------II gul. II stu.
ende voor de vacatie vanden rendant
voor vier daegen als voir X stu. facit---------I½ gul.
nihil hij
heeft quitantie
gegeven

Item den XIen eenen bode comen(de) met
eenen brieff van Mathijs Taterbeec
om dat hij naer Huesden souden gaen
ende dat men n(iet) laten en souden gelt
te brengen betaelt------------------------------------------(VIII stu.)

nota

Item alsdoen alhier den voorscr. bode
tot Michiel Goorts vertert en den rendanten terstont betaelt-----------------------------------V stu.
Item Anthonis Ciers van dat hij de rendanten gelt leenden ende wisselden
dat zij naer Eijndhoven aen Taterbeeck
droegen tot Philips Stouten ,voer hem
betaelt int geloch-------------------------------------------II½ stu.
Item den XIIIIen Frans den rendant gegaen naer Eijndhoven met een som(m)e
gelts aen Mathijs Taterbeeck ende
alsdoen tot Geldorp vertert en bet(aelt)-------------(VI stu.)

audiatur
die rendant om
te noemen den
voorman

Item den XVen sijn hier gecomen twe
soldaten vanden Bossche met bescheett
van mijn heer van Grobbendonck dat
men hen voort soude helpen en(de) tot
Weert toe gevuert daer van moeten geven ende betaelt-----------------------------------XV stu.
1626 so(mm)a lat(eris) IIII gul. XIIII stu. II oort

blz. 100
46 A
Item den selven dach eenen bode comen(de)
met eenen omgaen(de) brieff van(de) schouteth
van Peelant dat men tot Helmont op
een dachvart soude comen betaelt-------------------IIII stu.
ende diens volgen(de) is Jan Bastiaens den
16 gegaen opde voorscr. dachvart en(de)
Jcken Becx oeck gelt mede gedraegen
ende alsdoen vertert en(de) sijne vacatie
tsamen betaelt-----------------------------------------------V stu.
Item den selven dach een(en) bode comende
vanden Bossche met eenen brieff dien
Jen Gielens in presentie Peter driessen
bet(aelt) heeft en de rendanten gerestitueert------X stu.
Item den XVIIen zijn hier gecomen een(en)
trop soldaten inde XX dienen vuijt
heeft moeten coopen inne presentie
van Michiel Goorts betaelt----------------------VIII gul. X stu.
Item den selven dach Thomas Thonis
den bode van(den) Bossche brengen(de) eenen
omgaen(de) brieff van Jan Andriessen dat
men hem souden comen betaelen de assignatien aen hem affgegeven bet(aelt)-----------------VII stu. I oort

is specificatie

Item den XXVIIen Frans den rendant
met Henrick Menten gegaen nae den
Bossche om aen het comptoir gelt te
draegen waerin Henrick den voirscr.
Frans geassisteert heeft gegeven---------------------(V stu.)
Item int gaen ende keren tsamen in
alles vertert ende betaelt---------------------------------XVI stu.
ende aen dit gelt verloeren om dat Bos
gelt was-------------------------------------------------------I½ stu.
so(mm)a lat(eris) X gul. XIII stu. IIIoort

blz. 101
47
audiatur
depost
transeat

Item tot Ghijsbert Baecxen met jo(nke)r
Wijfliet die aldaer besoingeerde
inde reeckeninge van Goossen Willem
Sanders, om deselve voerts in effect
te maecken tsamen met Henrick van
Roij die pacht op ons dorp heeft vertert ende betaelt------------------------------------III gul.

Item alsdoen vuijtgeweest drie daegen des daechs als voor facit---------------------------XXV stu.

nihil

Item den XXVIIIen december eenen
bode comen(de) van Eijndhoven van Mathijs Taterbeeck, om datmen in twee
daegen IIIc gul. soude brengen daer
van betaelt---------------------------------------------------(VII½ stu.)

coompt
specificatie en
aff reeckeninge

Item den XXXen december met Henric
Michiels van drie jonge haenen
aen Ghijsbert Baecxen gesconcken
om dat hij aen(den) rentieren gelt verschooten hadden, daer voor metten
draegen tsamen betaelt----------------------------------(XVI stu.)

Item den derden januarij 1623
Frans den rendant en Bruijsten Peters
tsamen naer Eijndhoven gegaen met
een groote somme gelts aen Taterbeec
ende alsdoen tsamen vertert en bet(aelt)-----------XXXV stu.

Item den vierden januarij is Frans den rendant met twee carren tuerffs gevaeren
naer Eijndhoven tot Mathijs Taterbeec
daer voor als dandere thien stuijvers
facit-------------------------------------------------------------XX stu.
so(mm)a lat(eris) VII gul.

blz. 102
47 A
Item ses carren wechgelt voor elcke
carre een ort-stuijvers facit------------------------------I½ stu.
Item den VIen januarij aen den (corneth)
van capteijn Boetbergen zijn(de) in garnisoien tot Weert door beveel vande schepen(en)
ende andere regeerderen van Someren
gesconcken acht vaten haveren
het vath XIIII stu. facit---------------------------V gul. XII stu.
Item noch sess steen hoijs den
steen cost vijff stu.---------------------------------------XXX stu.
Item vande haver ende het hoij tot
Weert te vueren Jisbout Jansen bet(aelt)-----------VI stu.
Item den IXen januarij een bode brengende eenen brieff van Jiken Becx
teneijnde men nijet laten en souden
te comen bet(alen) ons contingent inden
taux van die IIIIm gul. de officiers
vanden Nedercant betaelt-------------------------------VI stu.
nihil
Item den Xen januarij Frans en Jan die
compt inde
rendanten naer Eijndhoven gegaen
specificatie
om Taterbeeck gelooften te doen voor
van Dirick
zijn penn. die hij voor het dorp verCornelis
schooten hadden vertert en bet(aelt)----------------(X stu.)
Item alsdoen door beveel van Taterbeeck Frans den rendant gegaen naer
Roij soe den schouteth van Peelant
vuijt den Hage gecomen was om te
vernemen hoe onse saecke stonden
soe men seijde dat wij groote quijtscheldinghe gecregen hadden en(de) alsdoen tot Son des snachs vertert-----------------------X stu.
so(mm)a lat(eris) VIII gul. V stu. II oort

blz. 103
48
Item des anderen daeghs int wederomcomen is den rendant van(de) vrijbuieters
tot Woensel in presentie van Aert Sijmons vanden Eijnde ontnomen zijnen hoet
metten bant en eenen hanscoen wel
te samen wert zijnde------------------------------II gul. (X stu.)
ende zijne vacatie voor twee daegen-----------------X stu.
Item den XIIIIen januarij hier een partije
soldaten gecomen die tot Marcelis
Henrics gepeijstert hadden doen den
com(m)andeur om dat sij vertrecken souden gesconcken--------------------------------------------VIII stu.
Item Willem Reijnders van Eijndhoven
hier gecomen met een(en) brieff van Taterbeeck ende alsdoen hier vertert--------------------III stu.
Item den XVIen januarij Jan Bastiae(n)s
den rendant gegaen nae Helmont
om aen Jiken Becx gelt te draeghen
ende alsdoen vertert en(de) bet(aelt)-----------------VI stu.
Item den XXIIIen Adriaen den Tamborijn
van Huesden hier gecomen om een niew
jaer ende hem gegeven met consent
van schepen een(en) hollantse dalder
doende------------------------------------------------II gul. VIII stu.
Item den selven dach Wouter van Eersel
den deurwerder hier gecomen van wegen Thonis inden Swaen en(de) hadden
Peter Andries Smits pert geexecuteert ende hem affgeheijft sijn executoriael in presentie van(den stadthouder en Peter Driessen van(den) so(m)matie
ende die copije gegeven----------------------------------XXI stu.
so(mm)a lat(eris) VI gul. XVI stu.

blz. 104
48 A

nota
videatur
stadthouders specificatie

Item aen Thomas Jansen den stadthouder van verterde costen doer beveel van
van Peter Andries Smits om met Wouter van Eersel te accorderen om vuijt
de executie te zijn tsamen vertert
ende betaelt-------------------------------------------------XII stu.
Item aen Jan Crijnen van dat hij ons een
parthijen gelts leende tot Eijndhoven
betaelt----------------------------------------------------------I½ stu.
Item den XXIIIIen is Cornelis die Geus
van Helmont hier gecomen van wegen
Jiken becx dat wij haer een groote
somme gelts soude brengen oft soude
den duerwerder seijnden bet(aelt)---------------------VI stu. II ort
Item den selven dach Jan den rendant
met Thomas Jansen den stadthouder
naer Asten bij Fabri den duerwerder
die des voorscr. Jans pert geexecuteert hadden van wegen Thonis inden
Swaen, doen met den deurwerder
en(de) den stadthouder tsamen vertert
en bet(aelt)---------------------------------------------------VIII stu. III ort

nihil bij
declaratie
van(den)
president
neijt vertert

Item den XXVen januarij Jan Bastiaens
den rendant met Peter Driessen
gegaen bij Thonis inden Swaen om
vuijter executie te zijn doen tot Helmont met Peteren tsamen vertert---------------------(VII stu.)
Item den XXVIIen januarij sijn die ingebieders comen executeren met een
aut vonnis van Peter Fibers en(de) Joseph
van Delft en(de) all eermen met de executie costen veraccorderen tot
so(mm)a lat(eris) XXVIII stu. III oort

blz. 105
49
Jan Joost Jacobs ende Claes Martens
vertert en betaelt-------------------------------------------IIII½ stu.

Item den selven dach naer Helmont bij
Thonis inden Swaen gelt te draegen
gegaen die Jan Bastiaens en Peter
driessen perden geexecuteert hadden
ende oeck metten duerwerder Fabri
te accorderen, doen tot Goordt Giele(n)s
met bijwesen Peter den Coster, Michiel Willem Philips, Anthonij inden
Swaen, Fabri, tsamen vertert en bet(aelt)---------XXVIII stu.

nihil

Item den XXIXen januarij sijn Frans en
Jan de rendanten naer Eijndhoven
gegaen om Taterbeeck een grote som(m)e
gelts te draeghen ende als doen vertert ende betaelt-------------------------------------------(XII stu.)

Item den iersten februarij 1622 den
duerwerder Fabri en(de) heeft de rendanten tot Marcelis Henrics ontboden om
datmen hem gelt brengen soude van(den)
executie ter instantie van Thonis
inden Swaen gedaen, doen met Fabri
eermen veraccorderen cost en sij
rendanten tsamen vertert en van hun
gelt betaelt----------------------------------------------------X½ stu.

Item den IIen februarij Henrick Jan Smits
met een cars hoijs ende stroijs naer
Wert gesonden aen(den) corneth van capteijn
Botbergen die wel V ofte ses mael
ontboden hadden daer van den voirscr.
Henrick Smits ende Jacob Cornelis
Bakermans betaelt---------------------------------III gul. V stu.
1626 so(mm)a lat(eris) V gul. VIII stu.

blz. 106
49 A
Item den Ven februari tot Peter Dierick
Kievits met Jan Denen den jongen om
dat hij de rendanten gelt leenden nae
Eijndhoven aen Taterbeeck te draegen
doen vertert en(de) Frans betaelt----------------------III stu. III oort
Item den Vien februari zij de rendanten
met gelt gegaen naer Eijndhoven
bij Taterbeeck te draegen ende doen
tot Dierick inde Eijck vertert ende
Frans betaelt-------------------------------------------------X½ stu.
Item alsdoen voor twee patrijsen
om dat Taterbeeck wide hebben
bij attestatie ende bij wesen Jan
Crijn Fransen moeten betaelen-----------------II gul. VIII stu.
Item den XIIen februari aen heer Corn(eli)s
priester en rectour van Onser L Vrouwen altaer tot Weert gelt gedraegen doen tot Willem van Guijluck
met Peter Driessen, Jan van Eijndhoven vertert en betaelt----------------------------------X½ stu.
Item den XIIIIen februari eenen bode coemende met eenen omgaen(de) brieff
van(de) schouteth van Peelant datmen
tot Helmont op een dachvart soude
comen betaelt-----------------------------------------------IIII stu.
nihil
erderen
tot Becx
verteert
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Item diens volgen(de) is Frans den rendant opden voirscr. dachvart gegaen
mede aen Jiken Becx gelt gedraeghen en(de) alsdoen tot m(eest)er Jan Loijen
vertert ende betaelt---------------------------------------(VI stu.)
de vacatie vanden rendant------------------------------(V stu.)
so(mm)a lat(eris) III gul. XVI stu. II oort
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Meijerije..............4a,31,
Mierlo.................10a,15c,28a,31,33a,44a,
Muelenven...............27a,
Nederweert..............16a,17,18,27,29,30,
Neercant................35a,36,47a,
Nimmeghen...............21,30a,
st-Oedenroij............15c,35,39,
Oirschot.?.............45a,
Peelant................5a,21a,26a,32,38,38a,40,44a,45,46a,47a,49a,
Ravenstein.............14a,
Rixtel..................30,
Roij...................6a,24a,47a,
Schoelstraet,.(Weert)....33,
Slijven.................20,
Soeterbeeck............15a,16,
Someren...............1b,tot en met 49,
Son.....................39,47a,
Tolbrugh...............23,
Tongelren..............34a,
Vlercken................27,34a,
Waelwijck..............21,21a,
Weert..................16a,17,17d,26,30,33,35a,44a,46,49a,
Woensel.................48,
Beroepen. Functies.
Advocaat................34,
Bode....................4, tot en met 49.
Borgemeesters...........1b,tot en met 49.
Capiteijn...............9a,40a,43,47a,49,
Commissarissen..........21,26,33,
Comptoir knecht.........26a,
Corporael...............41a,44a,
Coster..................31a,33,
Deurwaarder.............6,6a,7,7a,30a,40a,48a,49,

Diender v, ingebieder...14a,45a,
Diender v.d.Porten......23a,
Garenkoper..............20,
Gouverneur..............33a,
Gijselaars..............26a,38a,
Harnasmaker.............9a,
Heilige-Geestmeesters...16a,
Herbergier..............27,
Ingebieder..............24,24a,39a,
Ketelaer................12a,
Ondervorster............4a,22a,34a,37a,43a,
Officiers...............47a,
Pater...................19a,
Pastoor.................22a,
President...............29,36a,
Priester................13a,15a,16a.17,17c,17d,20,49a,
Provoost................43a,
Raetsheer...............10a,
Rector..................16a,17,17d,49a,
Rekenmeester............15c,32,
Rentmeester.............1e,1f,8,26a,31,36a,42,43,43a,45,
Ridder..................11,11a,
Ritmeester..............21,21a,
Ruijters................27,27a,29a,30a,35a,41a,
Schepenen,..............6,tot en met 49.
Scholaster..............6a,15c,24a,35,
Schoolmeester...........20,
Schoutet................13,tot en met 49.
Secretaris..............21a,34a,35,36a,
Soldaten................4, tot en met 49.
Stadhouder..............20,43a,44,48a,
Tamboerijn...............48,
Vorster..................22,22a,31,32,35,38,44a,
Waard.(Werd).............26,
Wethouderen..............6a,
Zuster, (Moeder, Procuraster.) 16

