
St. Michielsgestel, dorpsbestuur, inv. nummer 60,
najaar 1655-begin 1656 verpondingsboek.

De samenvattingen werden gemaakt aan de hand van de digitale
opnames vervaardigd door Dhr. Jef van Veldhoven, die ik zeer
erkentelijk ben voor het feit dat hij de opnames aan mij ter beschikking
stelde voor het samenstellen van e.e.a.

De nummers refereren aan het door mij zelf aangebrachte
bladzijdenummer, strikt in volgorde van het boek. Er bestaat wel een
potloodnummering maar die werkte niet practisch voor dit doeleind.

Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit
project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in
een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden.

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor
persoonlijk gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis.
Commerciële verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van
publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar
deze bewerking worden aangegeven.

Jan Toirkens
Chile, juli 2011

Inleiding.
----------
Dit boek dat weliswaar door het leven gaat als verpondingsboek, is als
zodanig m.i. NIET gebruikt voor wat betreft de omsleuteling van de
bijdrages per perceel. Vergelijk immers de ca. 640 uitsluitend eigenaren
in dit boek met de ca. ruim 3000 perceelsgebruikers in 1663 bij de
vernieuwing. Deze inventarisatie diende waarschijnlijk voor de latere
verdere omslag en verfijning, waarbij de opbrengst van de
onderliggende perceelen vanuit deze basis werden omgesleuteld. Het
totaal voor St. Michielsgestel voor de 4 herdgangen komt uit op een
taxatiewaarde van circa 15.800 gulden per jaar als inkomen. Daar zitten
ook de huurwaardes is van de huizen (er waren rond 230 huizen van
zeg 10 gulden), als ik die positie (2300 gulden) aftrek en nog de
verschillende tiendes (2000 gulden) kom ik op geschatte jaarinkomsten
van 11.500 gulden voor de landerijen. Nadere analyse van de
verpondingsheffingen die per herdgang bekend zijn over de jaren erna,



zou een juist beeld kunnen geven van de belastingdruk voor dit
onderdeel van de diverse belastingen. In dit verpondingsboek worden de
waardes van de visserij, jacht etc. niet vermeld, alhoewel die wel aan
heffing onderhevig waren. De opvolgers van dit verpondingsboek uit
1655-1656 zijn de liggers van het jaar 1663 en volgende.

Alhoewel niet alles in rogopbrengsten werd omgerekend, was een groot
deel van de waardetaxatie wel afhankelijk van de gehanteerde rogprijs
en de vraag is dus hoe men bij dalende of stijgende rogprijzen dat
verdisconteerde. Als men b.v. omschakelde naar hopteelt had men een
veel grotere opbrengst per oppervlakte, maar misoogsten konden het
daarentegen behoorlijk lastig maken voor de perceelseigenaren. In een
verklaring voor schepenen van St. Michielsgestel september 1652 blijkt
dat de rog per Bosch mud in de jaren 1650-1652 24 gulden per mud
opbracht en de boekweit 16 gulden per mud. Echter in november 1653
verklaart men dat de rog per Bosch mud 11 tot 12 gulden deed. Met de
waarde in de verpondingen van 9 gulden 50 voor een mud rog zat men
dus aan de lagere en veilige kant. Maar er waren dus aanzienlijke
schommelingen. Enfin, het zijn een beetje de zelfde perikelen als bij de
hedendaagse onroerend zakenbelasting waar de taxateurs dikwijls
onderwerp van gesprek en kritiek zijn.

De omrekening van kleine maat St. Michielsgestel naar grote maat Den
Bosch ging als volgt :
Voorbeeld : 46 lopen 2 roedes kleine maat
Eerst aantal van 46 lopen delen door 9 (9 lopen of hond in een morgen)
resultaat is 5 morgens, rest 1 lopen 2 roedes.
1 lopen kleine maat vermenigvuldigen met 0,6666 (kleine maat =33,33
roedes per lopen, grote maat 50 roedes per lopen, is factor 0, 6666)
Dus 1 lopen kleine maat van hierboven als rest is 0, 6666 x50 roedes =
33 roedes plus de vermelde 2 roedes maakt dus 35 roedes. Totaal
resultaat 5 morgens 35 roedes. Allemaal nogal een gereken dus. St.
Michielsgestel voerde de kleine maat zijnde 9 lopen in een morgen
(9930 m2) en Den Bosch met grote maat op enig moment had 6 lopen
in een morgen (9930 m2), derhalve was de grote lopenzaad 1,5 keer zo
groot als de kleine lopenzaad. Den Bosch rekende met 50 roedes per
groot lopenzaad en gingen er dus 300 (6 x50) Bossche roedes in dat
groot lopenzaad. Voor Michielsgestel zaten er per lopenzaad kleine maat
dus 33,33 roedes omdat men in beide gevallen uitging van 33,06 m2
per roede.
De reden waarom men van kleine naar grote maat overschakelde moet
ik nog ontdekken, mogelijk dat alles tot een en dezelfde standdaard
(Bossche standdaard) teruggebracht diende te worden.



De oppervlaktes versus opbrengst:
Per hond akkerland werd vaak gerekend met 4 of 5 vat rog of
korenopbrengst afhankelijk van de kwaliteit van de grond, bij slechte
grond 3 vat per hond. De opbrengst per hond akkerland varieert dus
van 1 gulden 50 tot maximaal 2 gulden 50. Gekapitaliseerd met de dan
geldende rentevoet van 5 % komt dit overeen met een grondwaarde
van 30 gulden tot 50 gulden, hetgeen nogal wat lager ligt dan de
geldende marktprijzen, varierend van 50 tot soms 200 gulden per
lopenzaad akkerland.

De waarde van het koren :
Er werd uitgegaan van 9 gulden 50 per mud rogge (hardkoren) en 6 en
een halve gulden voor doofkoren dat soms ook zomerkoren wordt
genoemd, gemiddeld ( verhouding twee derde – een derde) kom je dan
uit op 8 gulden korenprijs per mud. Er gingen 16 vaten in een mud, dus
de vatprijzen waren:
Voor rog 9 gulden 50 per mud, is dat 11 stuiver 14 penningen per vat.
Voor doofkoren 6 gulden per mud, is dat 8 stuivers 3 penningen per vat.
Gemiddeld (2/3 en 1/3) 8 gulden per mud, is dat 10 stuivers per vat.

Terminologie :
Hardkoren = rogge (2/3e van het totaal)
Doofkoren = gerst, haver of boekweit (1/3e van het totaal)
Half en half = gemiddelde prijs tussen hardkoren en doofkoren
Halfhooi = hooiland dat voor de helft hooi levert, mogelijk vaak
onderlopend land en gerekend met halve opbrengst
voorlijf = huurwaarde van een woning of hoeve, kasteel etc.
winterkoren = in het najaar gezaaid
zomerkoren = in het voorjaar gezaaid (oogst in najaar, augustus)
morgen = bevat 6 hond (hond = lopenzaad), oppervlaktemaat (9930
m2), de morgen bevat 300 roedes.
hond = gelijk aan lopenzaad, oppervlaktemaat (1655 m2)
lopenzaad = bevat 50 roedes, oppervlaktemaat (1655 m2)
roede = 20 voet = 33,06 m2 (voorlopige indicatie, Bossche maat).
voet = 10 duim = 1,655 m2
schaarweide = stuk grasland dat nodig was om een enkele koe te laten
grazen, ca. 2 lopenzaad (3310 m2).
zesterzaad = 2 lopenzaad, oppervlaktemaat
zester = 2 vat (inhoudsmaat)
mud = 16 vat (inhoudmaat)

Toelichting in dit verpondingsboek zelf :
Kohier van de verpondingen, van de landen, huizen, weides,
groeslanden, tiendes, molens, visserijen etc. te St. Michielsgestel, in het



kwartier van Oisterwijk, Meierij van Den Bosch, en overgebracht door de
geeerfden aldaar, na de beedigde taxatie ervan, volgens de richtlijnen
van de Raad van Staten d.d. 23 maart 1649, van 25 oktober 1650 en
van 4 augustus 1655. Het is gebleken dat het merendeel van de
landerijen alhier wordt gebruikt als halfwin en sommige als ....
(beschadigd blad).... onder ede getaxeerd in alle eerlijkheid, zonder
daar iemand in te begunstigen of te benadelen, zoals op de beste
manier verantwoord kan worden voor de zuivere inkomsten of de huur
die de eigenaren jaarlijks ontvangen, zodat daarvan de verpondingen
kunnen worden ontvangen en het land daar niet aan tekort schiet en dat
ook de eigenaars zich daarmee ten opzichte van elkaar zich niet
benadeeld voelen en zoals naar beste weten is gedaan. De lopenzaten
van St. Michielsgestel zijn in de kleine maat van 33 roedes en 6 en halve
voet, elk lopenzaad gelijk aan een hond. En de lopen zijn door ons
omgerekend tot morgentalen in Bossche maat, waarbij elke morgen 300
roedes is en iedere morgen 6 lopenzaad of 6 hond en elke lopenzaad of
elke hond gelijk is aan 50 roedes, elke roede 20 voet en elke voet 10
duim. Verder worden twee schaarweides gerekend voor 1 Bossche
morgen.

J. Toirkens, Chili
Juli 2011

=================001===================

Herdgang : de Plaets* Het Schildersgasthuis toebehorend in Den
Bosch, bestaande uit diverse percelen, 46 lopen en 2 roedes
kleine maat maakt Bossche of grote maat 5 morgens en 35
roedes teulland, waarvan geen huurceduul is, gehuurd door Jan
Michiels .... vanwege de verklaring van de pachter geschat op --
-- mud hardkoren en 2 mud --- 3 en een half vat (rest blad is
beschadigd en afgebrokkeld, totaal door mij geschat op 70
gulden)

=================002===================
4.1



Herdgang : de Plaets*Anthoni van der Waerden heeft in
eigendom een huis met het neerhuis, tuin, boomgaard, groot ca.
50 roedes dat hijzelf bewoont. Geschat op 20 gulden. Nog ca. 2
morgens slecht groesland met de houtwas gelegen in de Mortel,
samen geschat op 10 gulden en 10 stuivers. De zelfde heeft nog
een bouwhuisje in de Locaert met 11 lopenzaad en 24 en een
halve roede kleine maat, tot grote maat gerekend komt op 7
lopen en 4 en een halve roede, maakt 1 morgen 1 hond 40 en
een halve roede, getaxeerd op 15 en een halve zester koren half
hard en half doofkoren, maakt 15 gulden en 10 stuivers. Als
voorlijf van het bouwhuiske met 1 morgen slecht groesland
geschat op 6 gulden. (Totaal 62 gulden).

=================003===================
4.2
Herdgang : de Plaets* De pastorie van St. Michielsgestel heeft 1
morgen slecht hooiland in de Luicelse (?) beemden, ... geschat
de 10 jaren .... door elkaar gerekend 5 gulden (blad is deels
beschadigd en verdwenen)

=================004===================
5.1
Herdgang : de Plaets* Jan Marcelis heeft in eigendom een oud
vervallen huis met een tuin groot 50 roedes, getaxeerd op 6
gulden.

=================005===================
5.2
Herdgang : de Plaets* Henrick Jans van Gestel heeft een huisje
met een klein tuintje, geschat op 6 gulden.

=================006===================
5.3



Herdgang : de Plaets* Bernaerdt van der Waerden heeft in
eigendom een huis met de tuin groot 2 hond met een weilandje
groot 2 hond dat hijzelf gebruikt, geschat op 36 gulden. Nog
heeft de zelfde een hoog en slecht veltje het Gestelse bos, groot
1 morgen dat hij zelf gebruikt en weinig opbrengst heeft,
geschat op 1 gulden 10 stuivers. De zelfde heeft nog in
eigendom een akker afkomstig van jonker Dirck van Gerwen,
groot 13 hond 31 roedes zeer slecht zandachtig akkerland,
geschat op .... (valt weg door beschadiging, totaal door mij
geschat op 60 gulden)

=================007===================
6.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Hendrick Janssen
Rademaecker gebruiken zelf in eigendom een huisje groot 1
hond 30 roedes ( 2 lopen 14 roedes =doorgestreept), geschat op
9 gulden. (Daar tussenin 5 lopen 34 roedes, soort tussentelling).
(Komt in grote maat 4 hond samen met het voorlijf van het
huis=doorgestreept). Nog een akker groot 2 lopenzaad 20
roedes grote maat die hij zelf gebruikt, geschat op 12 vat koren
en in geld gerekend op 8 gulden. (Totaal 17 gulden)

=================008===================
6.2
Herdgang : de Plaets* Claes de Moij heeft in eigendom, gebruikt
door Jan Venroij 2 hond (halve morgen = doorgestreept)
groesland genoemd Campensdries, maakt de 3 (?) hond 3
gulden. Nog achter het pastoorshuis een stuk groes groot 4 hond
maakt 6 gulden. Nog een stuk halfhooi van 4 hond maakt 4
gulden. Totaal 13 gulden. Komt samen een morgen 4 hond ----
akkerland ---- (valt weg door beschadiging) ----33 roedes 1
gulden 12 stuivers, 37 roedes 1 gulden 12 stuivers, ---- 2 hond
25 roedes is 8 gulden, totaal 2 hond 5 roedes. (totaal door mij
geschat op 50 gulden)

=================009===================
7.1



Herdgang : de Plaets* Het beneficie van de Woesterhoeve heeft
eigendommen die door verschillende pachters worden gebruikt,
maar er is geen huurceduul. Op de 7e Genenberg 1 hond 6
roedes, 6 vat half hard en half doof koren maakt 3 gulden. Nog
daar 1 hond 26 roedes aan koren 7 vat maakt 3 gulden 10
stuivers. Nog aldaar 1 hond 16 roedes, aan koren maakt 6 vat is
3 gulden. Totaal 3 hond 58 voet maakt 9 gulden 10 stuivers, (=
3 hond 58 roedes maakt 4 hond 8 roedes grote maat, en samen
19 vat)

=================010===================
7.2
Herdgang : de Plaets* Het beneficie van de O.L. Vrouwenaltaar
in de kerk hier, heeft in eigendom 3 hond 41 roedes akkerland
gebruikt door Anthonis van der Waerden en er is geen
huurceduul. Geschat op 12 lopen rogge maakt 7 gulden 2
stuivers en 8 penningen. Nog 7 lopen boekweit maakt 2 gulden
16 stuivers 14 penningen. (totaal 9 gulden 19 stuivers 6
penningen)

=================011===================
7.3
Herdgang : de Plaets* Willem Doomen (moet zijn Daemen) heeft
in eigendom en heeft het zelf in gebruik, een huis met tuin,
groot 28 roedes, geschat op 25 gulden. De zelfde eigenaar van
een klein huisje waarin Jacob de Scoenmaker woont, geschat op
...(valt weg door beschadiging). Nog dat hij zelf  ...(valt weg
door beschadiging).Nog een akker ... (valt weg door
beschadiging). Nog een akker .... (valt weg door beschadiging).
Samen 5 hond ... (valt weg door beschadiging).... (vervolg 8)..
de andere zijden 5 morgen 2 en een halve lopen. Nog een akker
15 en een halve lopenzaad. Nog een heike, groesveldje, nog een
akker 13 lopen, nog een akker 1 morgen 38 roedes. Totaal 6
morgens 69 roedes maakt omgerekend 7 hond en 19 roedes
Bossche maat, is 1 mud en 8 vat hard koren, in geld 14 gulden 7
stuivers. Nog 10 vat doofkoren maakt in geld 4 gulden 1 stuiver.
(voor totaal door mij geschat op 80 gulden)

=================012===================
8.1



Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Korst Dircx van
Taertwijck hebben in eigendom een huis met hof gelegen aan de
Plaets, in gebruik bij Willem Ariens, is geen huurceduul
gebleken, 8 gulden

=================013===================
8.2
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Claes Jan Rutten
hebben in eigendom een huis en hof gelegen aan de Plaets,
groot 42 roedes dat door de vorster wordt bewoond en er is
geen huurceduul. Samen met het klein huisje getaxeerd op 25
gulden.

=================014===================
9.1
Herdgang : de Plaets* Adriaen Henricx van Sutphen heeft in
eigendom dat door diverse personen wordt gebruikt een akker
groot 11 hond 25 roedes. Aan koren 38 vat rogge is 2 mud 6
vat, gerekend in geld 22 gulden 10 stuivers en 8 penningen. Nog
19 vat doofkoren is 1 mud 3 vat, gerekend in geld 7 gulden 14
stuivers en 6 penningen. Van de houtopstand in geld 10
stuivers. (Totaal 30 gulden 14 stuivers 14 penningen)

=================015===================
9.2
Herdgang : de Plaets* Henrick Laurens Michiels heeft in
eigendom, thans Jan Marcelis, een huis en hof groot 1 hond
genaamd de Grote Cluijt gelegen aan de Plaets en nu gebruikt
door Jacob Corsten en er is geen huurceduul gebleken. In geld
geschat op 4 gulden. (in marge : Het huis is verbrand en daarom
verminderd)

=================016===================
10.1



Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Henrick Lourens
Michiels hebben in eigendom, met diverse gebruikers zonder
huurceduul, een akker groot 4 hond en 37 roedes. Nog van zijn
nieuw land in de zelfde akker, 34 lopenzaad. Nog een akker
gelegen op de Heesakker groot 1 hond 33 roedes. Totaal 5 hond
104 roedes, maakt samen 7 hond 4 roedes. Aan koren 35 vat,
half hard en half dood, in geld 17 gulden 10 stuivers. Nog een
klein driesje 12 stuivers. (Totaal 18 gulden 2 stuivers).

=================017===================
10.2
Herdgang : de Plaets* Antonis Peter van Taertwijck heeft in
eigendom een huis en tuin en land en met een bussel, samen
groot anderhalve hond en wordt door hemzelf gebruikt. Geschat
op 12 gulden (vervolg 11). In rogge 19 mud maakt in geld 180
gulden 10 stuivers. Het doofkoren 9 mud maakt in geld 58
gulden 10 stuivers. Het nieuwe land in koren 4 mud 4 vat half en
half, maakt in geld 34 gulden. (Totaal 285 gulden, er klopt iets
niet in de verhoudingen, waarschijnlijk hoort blz. 11 ergens
anders bij)

=================018===================
11.1
Herdgang : de Plaets* Adriaen Everts van de Oetelaer heeft in
eigendom een huis met hof en daarbij gelegen land zijnde 5
hond en 39 en een halve roede, met 2 hond groesland die
daarbij horen, dat hij aan Arien Ariens verhuurt en er is geen
huurceduul van. Als voorlijf gerekend tot 6 gulden. Aan koren 1
mud rog is in geld 9 gulden 10 stuivers, nog 8 vat doofkoren is
in geld 3 gulden 5 stuivers. (totaal 18 gulden 15 stuivers)

=================019===================
12.1
Herdgang : de Plaets* de kinderen van Peter Arien Meussen
hebben 2 hond 6 roedes land, gebruikt door Joost Janssen van
Gerwen en er is geen huurceduul van. Gerekend op 8 vat koren
half en half, in geld 4 gulden.

=================020===================
12.2



Herdgang : de Plaets* De weduwe van meester Jacob van de
Cammen heeft in eigendom een huis en schuur met tuin en 23
hond 11 roedes middelbaar land, met 9 hond 33 roedes slecht
land, nog 2 morgens slecht land en 3 hond groesland dat wordt
gebruikt door Arien Evers. Als voorlijf in geld 10 gulden. Verder
4 mud 13 vat rog maakt in geld 46 gulden 6 stuivers 4
penningen, 2 mud en 6 vat doofkoren in geld is 15 gulden 8
stuivers 12 penningen. Het slechte land gerekend op 3 vat per
hond, maakt 29 vat half en half, in geld 14 gulden 10 stuivers.
(Totaal 86 gulden 5 stuivers)

=================021===================
13.1
Herdgang : de Plaets* Lambert Henricks Rademaker heeft in
eigendom 5 hond en 33 roedes akkerland, dat door hemzelf
wordt gebruikt en dat 10 jaar dooreen gerekend in rogge 1 mud
en 2 vat hard koren opbrengt, in geld gerekend tot 10 gulden 13
stuivers en 12 penningen. Nog 10 vat zomerkoren in geld 4
gulden 1 stuiver en 4 penningen. (Totaal 14 gulden 15 stuivers).

=================022===================
13.2
Herdgang : de Plaets* Adriaen Jan Spierincks heeft in eigendom
een huis en hof met 6 hond 33 roedes akkerland en 4 hond
slecht groesland erbij horend. Wordt gebruikt door Jan Janssen
van Roij waarvan geen huurceduul is gebleken. Als voorlijf
geschat op 6 gulden. Verder 22 vat hardkoren in geld gerekend
op 13 gulden 1 stuivers 4 penningen. Nog 11 vat doofkoren in
geld gerekend op 4 gulden 9 stuivers en 6 penningen. (Totaal 23
gulden 10 stuivers en 10 penningen).

=================023===================
14.1



Herdgang : de Plaets* Peter Goijers heeft in eigendom 8 hond
en 15 roedes gelegen te Thede en wordt als halfwin gepacht
door Jan van Roij met nog 3 hond waterachtig land in de
Thedebeemden, slecht groesland  en het groes gerekend voor
een jaar komt op 3 (?) gulden en 15 stuivers. Van rogge 28 vat
rog in geld maakt 16 gulden 12 stuivers en 13 en een halve vat
koren maakt in geld 5 gulden 9 stuivers en 10 penningen. Totaal
26 gulden 6 stuivers en 10 penningen (is onzeker vanwege
slecht zichtbare bedragen)

=================024===================
14.2
Herdgang : de Plaets* Corst Dielis te Schijndel heeft in
eigendom een hond slecht groes- en waterachtig land in de
Theder beemden, geschat op 6 stuivers. (12 gulden en 12
stuivers is doorgestreept)

=================025===================
14.3
Herdgang : de Plaets* Jan Lenaerts de Decker heeft in eigendom
en wordt door hemzelf gebruikt, een huis met tuin en 8 hond en
20 roedes teulland en nog 5 en een halve hond groesland
daarbij, 10 jaar lang gemiddeld gerekend als voorlijf 10 gulden.
Aan rogge 28 vat maakt in geld 16 gulden 12 stuivers. Verder 14
vat doofkoren in geld .. stuivers .. (?, waarschijnlijk ca. 5 gulden
13 stuivers, totaal ca. 32 gulden 14 stuivers)

=================026===================
15.1
Herdgang : de Plaets* Lambert Henrick Rademaker heeft in
eigendom een huis dat hij zelf gebruikt met hof en 14 hond
akkerland en 2 morgens groesland met een heiveldje, voor de
10 jaar gemiddeld gerekend als voorlijf in geld 20 gulden. Aan
koren, half en half gerekend 70 vat, in geld 35 gulden. (Totaal
55 gulden)

=================027===================
15.2



Herdgang : de Plaets* Eijmbert Henricx Rademaker heeft in
eigendom dat hij zelf gebruikt, 1 hond en 13 roedes akkerland
met 5 en een halve hond groesland, totaal geschat op 5 gulden.

=================028===================
15.3
Herdgang : de Plaets* Jan Janssen van Es heeft in eigendom 9
hond en 38 roedes akkerland, dat jaarlijks wordt geschat op 48
vat koren half en half en dat in Bossche maat gemiddeld
gerekend, komt op 24 gulden. Nog een veldje gekomen van
jonker Hendrick Huijsen, geschat op 10 stuivers (Totaal 24
gulden en 10 stuivers)

=================029===================
16.1
Herdgang : de Plaets* Jacob Henricks heeft in eigendom een
huis en akkerland en wordt door hemzelf gebruikt, groot 3 hond
12 roedes. Het land samen met het huis geschat op 10 gulden.

=================030===================
16.2
Herdgang : de Plaets* De kinderen van Aert Henricks hebben in
eigendom een huis en hof met 6 hond akkerland en wordt
gebruikt door Willem de Wever waarvan geen huurceduul is.
Wordt samen met het huis geschat op 22 gulden.

=================031===================
16.3
Herdgang : de Plaets* De weduwe van jonker Lambert van
Gerwen heeft in eigendom een bouwhuis en boomgaard met 6
hond 15 roedes akkerland en 32 hond groesland dat
tegenwoordig wordt gepacht door Jan van Es, waarvan ons geen
huurceduul is gebleken en de laatste 10 jaar gemiddeld
gerekend volgens de resolutie komt het voorlijf op 35 gulden.
Aan rogge 87 vat maakt 51 gulden 12 stuivers en 15 penningen.
Aan doofkoren 43 vat maakt 17 gulden 9 stuivers 6 penningen.
(Totaal 104 gulden 2 stuivers en 5 penningen)

=================032===================
17.1



Herdgang : de Plaets* De weduwe van jonker Dirck van Gerwen
heeft in eigendom 3 hond slecht groesland, geschat op 15
stuivers.

=================033===================
17.2
Herdgang : de Plaets* Adriaen Peter Pels heeft in eigendom een
huis en hof en slecht land groot 4 hond 10 roedes en wordt door
hemzelf gebruikt. Geschat op 12 gulden.

=================034===================
17.3
Herdgang : de Plaets* Cornelis Cornelis van der Merendonck
heeft in eigendom 9 hond 40 roedes akkerland met 1 hond
slecht groesland erbij liggend en wordt gebruikt door Catarijn
Lenaerts waarvan geen huurceduul is. Het groesland geschat op
1 gulden. Verder 39 vat koren half en half, maakt in geld 19
gulden 10 stuivers. (Totaal 20 gulden 10 stuivers)

=================035===================
18.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Lambert Udemans
van Brouhese hebben een huisje met 5 hond en 25 roedes
akkerland Bossche maat en wordt door henzelf gebruikt.
Geschat op een jaarlijks inkomen van 18 gulden.

=================036===================
18.2
Herdgang : de Plaets* Henrick Gerrits van Pinxten heeft in
eigendom 1 hond 3 roedes akkerland met 1 hond groesland en
wordt door hemzelf gebruikt. Geschat op 3 gulden 10 stuivers.

=================037===================
18.3
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Goossen Marcelis
hebben in eigendom 1 hond 3 roedes akkerland, bij henzelf in
gebruik, geschat op 3 gulden.

=================038===================
18.4



Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Wouter Hans Cornelis
hebben een huisje dat zij zelf bewonen met 2 hond 7 roedes
land, samen geschat op 10 gulden.

=================039===================
19.1
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Huibert Jan Lamberts
heeft in eigendom een huiske met 4 hond 8 roedes land en
wordt door haarzelf bewoond. Geschat op 13 gulden.

=================040===================
19.2
Herdgang : de Plaets* Jan Andriessen heeft in eigendom een
huisje met 3 hond en 24 roeds en wordt door hemzelf bewoond.
Geschat op 12 gulden.

=================041===================
19.3
Herdgang : de Plaets* Hendrick van Roij heeft in eigendom een
huis met tuin en 14 hond en 32 roedes akkerland en 12 hond
groesland en wordt gebruikt door Corstiaen Andries waarvan ons
het huurdceduul is gebleken, geschat vanwege het voorlijf op 25
gulsen. Aan rogge 3 mud maakt 29 gulden en 10 stuivers, aan
doofkoren 25 vat maakt 10 gulden 3 stuivers en 2 penningen.
(Totaal 63 gulden 13 stuivers en 2 penningen)

=================042===================
20.1
Herdgang : de Plaets* Corstiaen Andries heeft in eigendom 4
hond 11 roedes akkerland en wordt door hemzelf gebruikt,
geschat op 10 gulden 5 stuivers. Nog heeft de zelfde 3 hond
slecht groesland, geschat op 1 gulden. (Totaal 11 gulden 5
stuivers)

=================043===================
20.2
Herdgang : de Plaets* Antonis Roelof Hagelaers heeft in
eigendom een akker groot 2 hond en 6 roedes en wordt gebruikt
door Dielis Joosten waarvan ons geen huurceduul is gebleken.
Geschat op 5 gulden en 10 stuivers.



=================044===================
20.3
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Willem Bartels Meus
hebben een huis, hof met 11 hond 35 roedes akkerland en 16
hond groesland en wordt door henzelf gebruikt. Het voorlijf van
het huis geschat op 27 gulden. Aan koren 58 vat, half en half, in
geld maakt 29 gulden. (Totaal 56 gulden)

=================045===================
21.1
Herdgang : de Plaets* Dielis Joosten de Visser heeft in eigendom
een huis en hof, groot 8 hond 46 roedes akkerland, Bossche
maat en wordt door hemzelf gebruikt, samen met het huis
geschat op 23 gulden.

=================046===================
21.2
Herdgang : de Plaets* Marten Peters van de Ven heeft in
eigendom 8 hond akkerland en wordt door verschillende
pachters gebruikt waarvan geen huurceduul is, geschat op 26
vat rogge en in geld 15 gulden 8 stuivers en 12 penningen. Nog
14 vat doofkoren in geld gerekend op 5 gulden 13 stuivers en 12
penningen.

=================047===================
21.3
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Adriaen Jan Adriaens
hebben in eigendom een huis en hof met 9 hond en 17 en een
halve roede akkerland met anderhalf hond groesland en wordt
door diverse personen gebruikt, als voorlijf geschat op 6 gulden.
Aan rogge 46 vat (nee is gerekend tegen half/half) maakt in geld
23 gulden. (Totaal 29 gulden)

=================048===================
22.1
Herdgang : de Plaets* De H. Geest van deze heerlijkheid heeft in
eigendom 2 hond en 35 roedes akkerland en wordt gebruikt door
Barbel Ariens, jaarlijks voor 12 vat rogge zoals blijkt uit het
huurceduul. In geld gerekend tegen 7 gulden 2 stuivers en 8
penningen.

=================049===================



22.2
Herdgang : de Plaets* Wouter Gommers heeft in eigendom een
huisje met 2 hond land en een klein groesveldje dat door hem
wordt bewoond. Geschat op 12 gulden.

=================050===================
22.3
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Willem Jan Adriaens
heeft in eigendom 2 hond akkerland en wordt door Jan Dries als
halfpachter gebruikt, geschat op 6 vat rogge, in geld 3 gulden
11 stuivers en 4 penningen. Verder 4 vat doofkoren, in geld 1
gulden 12 stuivers en 8 penningen. (Totaal 5 gulden 3 stuivers
12 penningen).

=================051===================
23.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Marten Jan Adriaens
hebben in eigendom 2 hond akkerland en wordt gebruikt door
Dielis Joosten, waarvan ons geen huurceduul is gebleken.
Geschat op 6 vat rog, in geld 3 gulden 11 stuivers en 4
penningen, verder 4 vat doofkoren, in geld 1 gulden 12 stuivers
en 8 penningen. (Totaal 5 gulden 3 stuivers en 12 penningen)

=================052===================
23.2
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Willem Thomas heeft in
eigendom 3 hond en 38 roedes middelbaar akkerland en wordt
door diverse personen gebruikt waarvan ons geen huurceduul is
gebleken. Getaxeerd op 15 vat koren half en half maakt 7
gulden 10 stuivers.

=================053===================
23.3
Herdgang : de Plaets* Het Lievevrouwenland op de Herlaerse
akkers is groot 3 hond en 13 roedes en wordt aan diverse
personen verhuurd, waarvan geen huurceduul is gebleken,
geschat op 16 vat koren, half en half, is in geld 8 gulden.

=================054===================
24.1



Herdgang : de Plaets* Joffrouw Heijlwig van Gerwen heeft in
eigendom een hoeve en schuur met 25 hond en 43 roedes land
Bosse maat met 32 hond groesland en wordt gebruikt door Jan
Arts waarvan ons geen huurceduul is gebleken. Het voorlijf met
de tuin en het huis is geschat op 37 gulden. Aan rogge 86 vat
maakt in geld 50 gulden 9 stuivers en 7 penningen. Aan
doofkoren 33 vat maakt in geld 17 gulden 17 stuivers en 8
penningen. (Totaal 105 gulden, 6 stuivers en 15 penningen)

=================055===================
24.2
Herdgang : de Plaets* Jonker Megen heeft in eigendom 3 hond
akkerland genoemd het Steijlstuck en wordt gebruikt door Joost
Janssen van Gerwen waarvan geen huurceduul is gebleken,
geschat op 10 vat rog, in geld 5 gulden 18 stuivers en 12
penningen. Verder 5 vat doofkoren, in geld 2 gulden 10
penningen. (Totaal 7 gulden 19 stuivers, 6 penningen)

=================056===================
25.1
Herdgang : de Plaets* Francois Roscan heeft in eigendom een
omwaterd huis met tuin en boomgaard, samen aan elkaar en
wordt door hemzelf bewoond, geschat op 30 gulden. Verder nog
37 hond en 16 roedes akkerland met 20 hond groesland, alles
bij hemzelf in gebruik. De groesvelden geschat op 14 gulden en
het akkerland op 7 mud en 8 vat rogge, is in geld 71 gulden en
5 stuivers, verder aan doofkoren 4 mud 1 vat maakt in geld 26
gulden. (Totaal 111 gulden en 5 stuivers)

=================057===================
25.2
Herdgang : de Plaets* Eijmbert Henriks Rademaker heeft in
eigendom een huis met een kooike, en 2 hond ... roedes
akkerland dat door hemzelf wordt bewoond met 4 hond slecht
groesland, samen geschat op 13 gulden.

=================058===================
26.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Adriaen Joosten
hebben in eigendom een hooibeemdje groot 4 hond dat door
henzelf wordt gebruikt, geschat op 4 gulden.



=================059===================
26.2
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Peter Gerrits hebben
een stuk akkerland groot 8 hond en 2 en een halve roede, met 4
hond groesland en wordt gebruikt door Jan Aerts waarvan geen
huurceduul is gebleken, de groes geschat op 3 gulden (4 gulden
doorgestreept). Aan koren 40 vat, half en half is in geld 20
gulden gerekend. (Totaal 23 gulden)

=================060===================
26.3
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Henrick Wouters
hebben in eigendom een hoeve gelegen in het Loo, met 27 hond
en 31 roedes land en een morgen groesland. De groes als
voorlijf (huur) gerekend zoals gebruikt door Ruth Pauwels op 8
gulden. Aan koren half en half, 8 mud en 10 vat, berekend op 69
gulden. (Totaal 77 gulden)

=================061===================
27.1
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Pauwels Rutten heeft in
eigendom 3 hond 25 roedes akkerland en wordt door haarzelf
gebruikt. Aan rogge geschat op 10 vaten maakt in geld 5 gulden
18 stuivers en 12 penningen. Aan doofkoren 7 en een halve vat
maakt in geld 2 gulden 17 stuivers. (Totaal 8 gulden 15 stuivers
12 penningen).

=================062===================
27.2
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van meester Dirk van de
Velde hebben in eigendom een huis en hof met 13 hond en 30
roedes akkerland en wordt gebruikt door Lambert Lenaerts en er
is geen huurceduul gebleken. Het voorlijf van het huis geschat
op 8 gulden. Aan koren 68 vat, half en half, in geld gerekend op
34 gulden. (Totaal 42 gulden)

=================063===================
27.3



Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Peter de Weijer
hebben in eigendom een huis en hof met 29 hond en 4 roedes
akkerland met 9 hond groesland en wordt gebruikt doort Henrick
Gerits volgens het huurceedul ervan. Voor 10 jaar gemiddeld
gerekend het voorlijf op 22 gulden. Aan koren 8 mud half en
half, is in geld gerekend 64 gulden. (Totaal 86 gulden)

=================064===================
28.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Laurijns Corsten
komt 2 hond en 4 en halve roede akkerland toe, waarvan geen
huurceduul is gebleken. In geld 4 gulden.

=================065===================
28.2
Herdgang : de Plaets* Willem Philipsen heeft twee hond land en
22 roedes waarvan geen huurceduul is gebleken, geschat op 5
gulden. Heeft nog 4 hond slecht ondergelopen hooiland dat
hijzelf gebruikt, geschat op 1 gulden. Totaal 6 gulden.

=================066===================
28.3
Herdgang : de Plaets* Cornelis Andries Cornelissen heeft 3 hond
en 3 roedes akkerland, waarvan geen huurceduul is gebleken,
geschat op 12 lopen (hier een lopen als inhoud is gelijk aan een
vat) doofkoren, in geld 6 gulden.

=================067===================
28.4
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Ruth Jan Robben heeft
een huis in eigendom met 6 hond 1 roede land en wordt gebruikt
door Jan Teunis waarvan geen huurcedeuil is gebleken. Geschat
op 80 lopen (=vat) half en half maakt 40 gulden. Voor het huis 6
gulden. (Totaal 46 gulden)

=================068===================
29.1



Herdgang : de Plaets* Jacob Mathijs Spierincks heeft in
eigendom een huis en 22 hond en 4 roedes akkerland met 4
hond slecht groesland  dat wordt gebruikt door Peter Janssen
waarvan geen huurceduul is gebleken. Vanwege het voorlijf
geschat op 12 gulden. Aan rogge 5 mud berekend in geld op 47
gulden 10 stuivers. Aan doofkoren 2 mud en 10 vat, in geld
omgerekend is 17 gulden 1 stuiver 4 penningen. (Totaal 76
gulden 1 stuiver 4 penningen)

=================069===================
29.2
Herdgang : de Plaets* Joost Janssen van Gerwen heeft in
eigendom een huis met 3 hond 22 roedes en wordt door hemzelf
gebruikt. Getaxeerd  op 12 gulden.

=================070===================
29.3
Herdgang : de Plaets* Hendrick Peters heeft in eigendom een
huis met 6 hond 40 roedes akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt. Samen geschat op 16 gulden.

=================071===================
30.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Adriaen Joosten
hebben in eigendom een huis met 7 hond en 2 en een halve
roede akkerland met 1 hond groesland en wordt door hemzelf
gebruikt. Als voorlijf geschat op 5 gulden. Aan koren 28 vat half
en half, in geld gerekend op 14 gulden. (Totaal 19 gulden)

=================072===================
30.2
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Evert Peter Everts heeft
in eigendom een huis met 2 hond 23 roedes akkerland en 4
hond groesland en wordt door haarzelf gebruikt. Het voorlijf voor
het huis en groes geschat op 12 gulden. Aan koren 8 vat rogge,
in geld gerekend tot  4 gulden 15 stuivers. Aan doofkoren 1
gulden 16 stuivers 9 penningen. (Totaal 18 gulden 11 stuivers 9
penningen)

=================073===================
30.3



Herdgang : de Plaets* Joost Peter Everts met zijn zuster hebben
in eigendom een huisje met 6 hond 36 roedes akkerland en
wordt door henzelf bewoond, het huis geschat op 6 gulden. Aan
koren 34 vat half en half, in geld gerekend op 17 gulden. (Totaal
23 gulden)

=================074===================
31.1
Herdgang : de Plaets* Jan Hendrick van Venroij heeft in
eigendom tot Halder 2 hond 35 roedes akkerland, 5 en een halve
hond groesland en wordt door hemzelf gebruik met nog een
huisje aan de Plaets, als voorlijf getaxeerd op 6 gulden. Aan
rogge 9 vat, maakt in geld 5 gulden 6 stuivers 11 penningen.
Aan doofkoren 5 vat is in geld 2 gulden 10 penningen. (Totaal
15 gulden 7 stuivers en 11 penningen, telfout, is 2 gulden
minder)

=================075===================
31.2
Herdgang : de Plaets* Lijntge weduwe van Aert Goijaerts heeft
in eigendom 3 hond en anderhalf roede akkerland en wordt
gebruikt door Evert Peters waarvan geen huurceduul is
gebleken. Geschat op 15 vat koren half en half, in geld 7 gulden
10 stuivers.

=================076===================
32.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Jan Thonis van Velp
hebben in eigendom 2 hond en roedes akkerland met 3 hond
slecht hooiland, samen getaxeerd op 6 gulden 10 stuivers.

=================077===================
32.2
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Thomas Hessels heeft in
eigendom 4 hond slecht groesland, jaarlijks getaxeerd op 1
gulden.

=================078===================
32.3
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Simon van de Water
hebben in eigendom 2 hond slecht groesland, geschat op 10
stuivers.



=================079===================
32.4
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Mathijs Bartholomeus
heeft in eigendom 4 hond slecht en laag groesland met 38
roedes slecht akkerland, samen vanwege de onvruchtbaarheid
geschat op 3 gulden 5 stuivers.

=================080===================
33.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Lenaert Jaspers
hebben in eigendom 1 hond 36 roedes waarvan geen huurceduul
is gebleken, geschat op 3 gulden 5 stuivers.

=================081===================
33.2
Herdgang : de Plaets* Aert Janssen Hoefnagels heeft in
eigendom een huis met hof, groot 1 hond 15 roedes, geschat op
30 gulden.

=================082===================
33.3
Herdgang : de Plaets* De eigenaar van 37 roedes akkerland
gelegen in het Swildenland waarvan geen huurceduul is
gebleken, getaxeerd op 2 gulden.

=================083===================
33.4
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Jan van Woensel
hebben in eigendom 1 hond groesland, getaxeerd op 1 gulden
10 stuivers.

=================084===================
33.5
Herdgang : de Plaets* Jenneken Joost Geraerts heeft in
eigendom 34 en een halve roede akkerland, waarvan geen
huurceduul is gebleken. Getaxeerd op 2 gulden.

=================085===================
34.1



Herdgang : de Plaets* De weduwe van Govert Gerits heeft in
eigendom 6 hond 23 en een halve roede akkerland, met een
huis en 4 morgen groesland, het voorlijf geschat op 25 gulden.
Aan koren 32 vat half en half, in geld 16 gulden. (Totaal 41
gulden)

=================086===================
34.2
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Jacob Wijnant
Doolvoet hebben in eigendom 12 hond 12 roedes akkerland door
verschillende personen gebruikt waarvan geen huurceduul is
gebleken. In koren 49 lopen (=vat) half en half is in geld 24
gulden en 10 stuivers.

=================087===================
34.3
Herdgang : de Plaets* Huijbert Daniel Volder heeft in eigendom
28 roedes akkerland en wordt door hemzelf gebruikt, geschat op
1 gulden 10 stuivers.

=================088===================
34.4
Herdgang : de Plaets* De kerk van St. Michielsgestel heeft in
eigendom 1 hond akkerland en wordt gebruikt door Gerrit
Henricks waarvan geen huurceduul is gebleken. Geschat op 2
gulden 10 stuivers.

=================089===================
35.1
Herdgang : de Plaets* Frans Roscam heeft in eigendom 14 hond
akkerland gelegen op de Herlaerse akkers en wordt door hemzelf
gebruikt, in koren geschat op 70 vat half en half is in geld 35
gulden.

=================090===================
35.2
Herdgang : de Plaets* Jan Andries Kuijpers heeft een huis en hof
gelegen te Herlaer, 15 en een halve roede en wordt gebruikt
door Celij Gijsbert Schipper, waarvan geen huurceduul is
gebleken. Geschat op 16 gulden.

=================091===================



35.3
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Gerrit Ambrosius
hehben een huis en een klein huisje met een hof, 1 hond en 12
roedes, gebruikt door Adriaen Stans en er is geen huurceduul
gebleken, getaxeerd op 22 gulden.

=================092===================
36.1
Herdgang : de Plaets* Stans Stans Molenmaekers heeft in
eigendom een huis en een klein huisje, met hof, groot 30 roedes
met een dries daarbij gelegen dat door hemzelf wordt bewoond,
geschat op 30 gulden (in marge : van 1 morgen en 1 hond groes
komt ergens tussen de tekst). Heeft nog in eigendom 9 hond en
25 roedes akkerland dat door hemzelf wordt gebruikt, aan koren
getaxeerd op 47 vat half en half, maakt in geld 23 gulden 10
stuivers. (Totaal 53 gulden en 10 stuivers)

=================093===================
36.2
Herdgang : de Plaets* Evert Peter Baers heeft in eigendom 2
hond 3 en een halve roede land dat door hemzelf wordt
gebruikt, getaxeerd op 10 gulden.

=================094===================
36.3
Herdgang : de Plaets* Frans Lenaert Franssen heeft in eigendom
een huisje en hof groot 20 roedes, gelegen tot Halder, dat door
hemzelf wordt bewoond, getaxeerd op 12 gulden.

=================095===================
37.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Antonis de Smit
hebben in eigendom 2 hond akkerland en wordt door henzelf
gebruikt, getaxeerd op 5 gulden.

=================096===================
37.2



Herdgang : de Plaets* Frans Henricks van Doesburch heeft in
eigendom een huis met 2 hond 3 roedes akkerland en wordt
door hemzelf bewoond, gelegen te Halder, getaxeerd op 18
gulden.

=================097===================
37.3
Herdgang : de Plaets* Jan Wouters Hoefnagels heeft in
eigendom een huis en hof met 3 en een half hond groesland,
getaxeerd op 30 gulden.  Nog 9 hond en 5 en een halve roedes
akkerland, in koren 45 vat half en half en in geld maakt 22
gulden 10 stuivers. (Totaal 52 gulden en 10 stuivers)

=================098===================
37.4
Herdgang : de Plaets* De heer van Herlaer en Gestel heeft in
eigendom de watermolens gelegen te Nieuw Herlaer en worden
jaarlijks verhuurd aan Jan Wouter Hoefnagels voor een bedrag
(wordt niet vervolgd op het  volgende blad)

=================099===================
38.1
Herdgang : de Plaets* Frans Roscam heeft in eigendom een
huisje met 6 roedes hof, jaarlijks in huur geschat op 16 gulden.

=================100===================
38.2
Herdgang : de Plaets* De eigenaar van het huis Nieuw Herlaer
zijnde een omwaterd huis met hooiland en hoeves, de
neerhuizen, samen geschat op 85 gulden. Nog 14 morgens
weiland, jaarlijks geschat op iedere morgen 9 gulden, maakt 126
gulden (stond eerst 99 gulden). Nog 9 morgens hooiland van elk
7 gulden maakt samen 63 gulden. Vanwege houtbussels jaarlijks
een inkomen van 2 gulden. Nog heeft hij een hoeve met 56 hond
en 27 roedes akkerland, in koren geschat op 17 mud 10 vat, half
en half, maakt in geld 141 gulden. (Totaal 385 gulden, ik kom
op 417 gulden). Vanwege houtbussels in de Santbergh als
voorlijf (huur) 6 gulden. (Totaal 423 gulden)



=================101===================
39.1
Herdgang : de Plaets* De heer van Herlaer heeft de watermolen
in eigendom (P.M.). De heer van Herlaer heeft in eigendom een
omwaterd kasteel met de hof en boomgaard, samen getaxeerd
op 40 gulden. Nog heeft hij in eigendom 11 morgens en 25
roedes akkerland met 62 morgens hooi- en groesland, die
jaarlijks aan vershillende personen worden verpacht, maar
waarven geen huurcedulen zijn gebleken. In koren getaxeerd op
16 mud 8 vat, half en half, in geld 132 gulden. De genoemde
groes- en weilanden, elke morgen gerekend voor 5 gulden,
maakt totaal 310 gulden. (Totaal 462 gulden, ik kom op 482
gulden). Het tiendeken van van de heer, de visserij, de
vogelkooi, de korenwindmolen, samen P.M. Nog 3 hond 6 roedes
land met een groesje te Gemonde samen getaxeerd op 8 gulden
10 stuivers.(vervolg 49). Genoemde heer van Oud Herlaer heeft
verder nog enige heijbergen, getaxeerd op 5 gulden. (Totaal 497
gulden 10 stuivers).

=================102===================
40.1
Herdgang : de Plaets* Cornelis Jan Cornelis heeft in eigendom
een huis met 2 morgens 22 roedes akkerland, met 3 hond
groesland, wordt gebruikt door Henrick Willems waarvan geen
huurceduul is gebleken, vanwege voorlijf geschat op 12 gulden.
Aan koren 50 vat half en half, in geld 25 gulden. (Totaal 37
gulden)

=================103===================
40.2
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van kapitein Pijnappels
hebben in eigendom een huis met 33 hond 9 roedes akkerland
en 16 en een halve hond groesland, wordt gebruikt door Peter
Janssen waarvan geen huurceduul is gebleken, vanwege voorlijf
getaxeerd op 30 gulden. Aan koren 132 vat half en half maakt in
geld 66 gulden. (Totaal 96 gulden)

=================104===================
40.3



Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Vrouwe van Campen
hebben in eigendom 2 hond land met schaarhout beplant,
getaxeerd op 4 gulden.

=================105===================
41.1
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Jan Wouters de
Kuijper hebben in eigendom een huis met 15 hond 16 roedes
akkerland met 10 hond groesland en wordt gebruikt door Claes
Dircks, waarvan geen huurceduul is gebleken.Vanwege het
voorlijf getaxeerd op 20 gulden. Aan koren 61 vat half en half
maakt in geld 30 gulden 10 stuivers. (Totaal 50 gulden 10
stuivers)

=================106===================
41.2
Herdgang : de Plaets* De kinderen van Jan Dries Kuijpers
hebben in eigendom 1 hond 27 en een halve roede akkerland en
wordt gebruikt door Jan Aerts waarvan geen huurceduul is
gebleken. Getaxeerd op 4 gulden.

=================107===================
41.3
Herdgang : de Plaets* Daendel de Glaesmaker in Boxtel heeft in
eigendom 3 hond en 6 roedes akkerland en wordt gebruikt door
Arien Willems waarvan geen huurceduul is gebleken. Getaxeerd
op 6 gulden. Aan koren 12 vat half en half (vervolg ontbreekt,
totaal geschat 12 gudlen)

=================108===================
42.1
Herdgang : de Plaets* De H. Geest van Gestel heeft in eigendom
1 hond 32 roedes akkerland, getaxeerd op 5 gulden.

=================109===================
42.2
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Ruth Jan Robben heeft in
eigendom een huis met 12 hond 5 roedes akkerland en 3 hond
groesland, gelegen in de Sleuwenhove en wordt door haarzelf
gebruikt, vanwege voorlijf getaxeerd op 12 gulden. Aan koren
48 vat half en half maakt in geld 24 gulden. (Totaal 36 gulden)



=================110===================
42.3
Herdgang : de Plaets* De heer rentmeester Zuerius heeft in
eigendom zijn huis en hoeves groot 9 hond land met 2 hond
groesland daaraan, dat door hemzelf wordt gebruikt. Geschat op
60 gulden. Nog heeft de zelfde 8 hond en 7 roedes akkerland,
dat door Henrick Willems als halfwin wordt gebruikt. Voor de
helft van het inkomen geschat op 27 vat hardkoren is in geld 16
gulden 12 stuivers 8 penningen, verder 13 vat doofkoren is in
geld 5 gulden 5 stuivers en 10 penningen. Nog 33 roedes groes
in de Ruijmelse beemden, is in geld 1 gulden. (Totaal 82 gulden
18 stuivers en 2 penningen).

=================111===================
43.1
Herdgang : de Plaets* De kinderen van Gerrit Aert Jan Dircks
hebben in eigendom 3 hond 10 roedes akkerland net 2 hond
groesland en wordt gebruikt door Marten Teuwens waarvan geen
huurceduul is gebleken. De groes getaxeerd op 1 gulden 10
stuivers. Aan koren 13 vat half en half maakt in geld 6 gulden
10 stuivers. (Totaal 8 gulden)

=================112===================
43.2
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Willem Thomassen heeft
in eigendom een huis en hof met 5 hond 23 roedes akkerland
met 1 hond groes en wordt gebruikt door Marten Teuwens
waarvan geen huurceduul is gebleken. Vanwege voorlijf
getaxeerd op 15 gulden. Aan koren 27 vat half en half, in geld
13 gulden 10 stuivers. (Totaal 28 gulden 10 stuivers)

=================113===================
43.3
Herdgang : de Plaets* Hendrick van de Gevel heeft in eigendom
1 hond 41 roedes akkerland gebruikt door Arien Willems,
waarvan geen huurceduul is gebleken. Getaxeerd op 4 gulden 16
stuivers.

=================114===================
44.1



Herdgang : de Plaets* De weduwe van Jan Jan Roelofs heeft in
eigendom 7 hond en 47 en een halve roede akkerland en
houtbussels waarvan geen huurceduul is gebleken. Getaxeerd op
16 gulden.

=================115===================
44.2
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Hans Marcelissen en
nu Willem Roelofs en de zijnen hebben in eigendom 7 hond
akkerland dat ze zelf gebruiken, in koren getaxeerd op 21 lopen
half en half, maakt in geld 10 gulden 10 stuivers.

=================116===================
44.3
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Henrick Aerts heeft in
eigendom 23 roedes slecht land, geschat op 12 stuivers.

=================117===================
44.4
Herdgang : de Plaets* Het klooster van de zusters van Orthen
heeft in eigendom een huis, schuur en 51 hond 28 roedes
akkerland, met 55 hond groesland en wordt gebruikt door
Adriaen Jan Vercuijlen en is een halfwin volgens het huurceduul.
Vanwege het voorlijf 25 pond spek getaxeerd op 15 gulden 12
stuivers. Nog 5 (?) pond boter getaxeerd op 10 gulden. Aan
koren 206 vat half en half, in geld 103 gulden. (Totaal 228
gulden 12 stuivers en 8 penningen)

=================118===================
45.1
Herdgang : de Plaets* Adriaen Jans Vercuijlen heeft in eigendom
een huisje met 1 hond 30 en een halve lopen akkerland en wordt
gebruikt door Arien Willems waarvan geen huurceduul is
gebleken, getaxeerd op 12 gulden.

=================119===================
45.2
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van kapitein Pijnappel
hebben in eigendom 1 hond 10 roedes akkerland en wordt
gebruikt door Peter Aerts waarvan geen huurceduul is gebleken,
getaxeerd op 4 gulden.



=================120===================
45.3
Herdgang : de Plaets* Hendrick Jacobs heeft in eigendom een
huisje met 4 hond en 31 roedes akkerland en wordt gebruikt
door Gijsbert Willems waarvan geen huurceduul is gebleken,
getaxeerd op 15 gulden.

=================121===================
45.4
Herdgang : de Plaets* Cornelis van de Meerendonck heeft in
eigendom 6 hond en 30 roedes akkerland en wordt door diverse
personen gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken. Aan
koren geschat op 32 vat half en half, in geld 16 gulden. Nog
heeft hij 13 hond groesland wordt door diverse personen
gebruikt, getaxeerd op 6 gulden 10 stuivers. (Totaal 22 gulden
10 stuivers)

=================122===================
46.1
Herdgang : de Plaets* De weduwe van Lambert Harmens heeft
in eigendom 4 hond groesland, getaxeerd op 4 gulden.

=================123===================
46.2
Herdgang : de Plaets* Meester Johan Melis heeft in eigendom 4
hond en 36 roedes akkerland met 1 hond groesland en wordt
gebruikt door Heijlken Teuwens waarvan geen huurceduul is
gebleken. Samen getaxeerd op 1 gulden 10 stuivers)

=================124===================
46.3
Herdgang : de Plaets* De erfgenamen van Marcelis Jan Marcelis
hebben in eigendom 3 hond 39 roedes akkerland en wordt
gebruikt door Jan Gerrits, waarvan geen huurceduul is gebleken.
Samen getaxeerd op 7 gulden 10 stuivers.

=================125===================
47.1
Dienstaantekening : Hier begint de tweede ligger. (zie ligger
voor Ruijmel inventarisnr. 63 betreft dus herdgang hierna
Ruijmel en dat betekent dat het voorgaande gedeelte herdgang
de Plaets betreft)



=================126===================
47.2
Herdgang : Ruijmel* de erfgenamen van Margriet Henrick
Schellens hebben in eigendom 3 hond en 41 roedes akkerland
en wordt door diverse personen gebruikt en er is geen
huurceduul. Geschat op 9 gulden.

=================127===================
47.3
Herdgang : Ruijmel* Jan Adriaen Vercuijlen heeft in eigendom
een huisje en 3 hond 2 roedes akkerland met een driesje eraan,
wordt gebruikt door Peter Aerts waarvan geen huurceduul is
gebleken, samen getaxeerd op 10 gulden.

=================128===================
47.4
Herdgang : Ruijmel* Marten van Hoorenbeeck heeft in eigendom
7 hond en 8 en een halve roede en wordt door diverse pachters
gebruikt, waarvan geen huurceduul is gebleken, geschat op 29
vat koren half en half, in geld gerekend op 14 gulden en 10
stuivers.

=================129===================
47.5
Herdgang : Ruijmel* Lenaert Jaspers heeft in eigendom een
hond akkerland, geschat op 2 gulden 10 stuivers.

=================130===================
48.1
Herdgang : Ruijmel* Meester Rogier van Griensven heeft in
eigendom 15 hond en 32 roedes akkerland in diverse percelen,
met 2 hond groesland en wordt door verschillende personen
gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken. Geschat op 2
gulden. Aan koren 78 vat half en half, in geld gerekend op 39
gulden. (Totaal 41 gulden)

=================131===================
48.2
Herdgang : Ruijmel* Meester Johan van Affoirde heeft in
eigendom 1 hond 16 roedes akkerland gebruikt door Jan Heren,
getaxeerd op 3 gulden 5 stuivers.



=================132===================
48.3
Herdgang : Ruijmel* Willem Peters in den Bosch heeft in
eigendom 3 hond 12 roedes akkerland, getaxeerd op 6 gulden
10 stuivers.

=================133===================
49.1
Herdgang : Ruijmel* Het klooster van de zusters van Orthen
heeft in eigendom een hoeve met 52 hond 39 roedes slecht
akkerland met 19 morgens 4 hond en 33 roedes waterachtig
hooi- en groesland, waaronder zeer slecht groesland, wordt
gebruikt door Rijckert Janssen  van den Brandts volgens het
huurceduul. (in marge en doorgestreept 16 morgens gerekend
tegen 5 gulden en 8 morgens voor 3 gulden). Als voorlijf 125
pond spek gerekend tegen 15 gulden 12 stuivers. Nog 50 pond
boter gerekend op 10 gulden. Aan koren 21 en een half vat
waarvan afgetrokken 1 mud zaaikoren dat aan de pachter wordt
vergoed, blijft in geld 97 gulden. Voor 7 morgen en 2 hond
groesland gerekend tegen 7 gulden per morgen maakt 51 gulden
en 10 stuivers. (Totaal 174 gulden 12 stuivers en 8 penningen)

=================134===================
49.1
Herdgang : Ruijmel* Jan Willems te Roij heeft in eigendom 16
hond slecht groesland, geschat op 4 gulden.

=================135===================
49.2
Herdgang : Ruijmel* Het klooster van de Windmolenberg heeft
in eigendom een perceel houtbussel, geschat op 30 gulden.

=================136===================
50.1
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Dielis Peters van de Ven
heeft in eigendom 5 hond akkerland met 6 hond groesland,
getaxeerd op 16 gulden 10 stuivers.

=================137===================
50.2



Herdgang : Ruijmel* Frans Peter Haerwasser heeft in eigendom
een huis met 12 hond 25 roedes akkerland en wordt door
hemzelf gebruikt, vanwege voorlijf getaxeerd op 10 gulden. Aan
koren 62 en een half vat, half en half, in geld gerekend op 31
gulden en 5 stuivers. (Totaal 41 gulden en 5 stuivers)

=================138===================
50.3
Herdgang : Ruijmel* Jenneken Peter Willems van de Ven heeft
in eigendom anderhalve morgen groesland dat door haarzelf
wordt gebruikt, getaxeerd op 9 gulden.

=================139===================
50.4
Herdgang : Ruijmel* Peter Peters van de Ven heeft in eigendom
een huis met 4 hond 40 roedes akkerland, met 5 hond groesland
en wordt door hemzelf gebruikt. Vanwege het voorlijf getaxeerd
op 15 gulden. Aan koren 24 vat half en half (is niet vervolgd en
bedrag is niet vermeld, zou 12 gulden zijn, totaal dus 27 gulden)

=================140===================
51.1
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Jan Hendrick Goijaerts
van de Donck hebben in eigendom 6 hond en 48 roedes
akkerland, met 1 hond groesland eraan, wordt gebruikt door
Teunis Dircks waarvan geen huurceduul is gebleken, vanwege
voorlijf getaxeerd op 10 gulden. Aan koren 28 vat, half en half,
in geld gerekend op 14 gulden. (Totaal 24 gulden)

=================141===================
51.2
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Matheus Matheus heeft in
eigendom een huis met 16 hond en 45 roedes akkerland met
een daaraan gelegen groesken en wordt door haarzelf gebruikt.
Vanwege het voorlijf geschat op 10 gulden. Aan koren 85 vat
half en half, in geld gerekend op 42 gulden en 10 stuivers.
(Totaal 52 gulden en 10 stuivers)

=================142===================



51.3
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Henrick Adriaens van der
Aa heeft in eigendom een huis met 30 hond 27 en een halve
roede akkerland en 19 honden groesland eraan dat wordt
gebruikt door Jan Gerrits als halfwin volges verklaring van de
pachter. Vanwege voorlijf getaxeerd op 25 gulden. Aan koren
122 vat, half en half, waarbij 10 vat is afgetrokken als zaaigoed,
resteert 112 vat en in geld 56 gulden. (Totaal 81 gulden)

=================143===================
52.1
Herdgang : Ruijmel* Gerrit Jan Rijckers heeft in eigendom in
verschillende percelen 2 hond 49 roedes akkerland dat door
hemzelf wordt gebruikt, getaxeerd op 7 gulden 10 stuivers.

=================144===================
52.2
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Dirck Bartelmeus heeft in
eigendom 3 hond 19 roedes slecht land, getaxeerd op 7 gulden.

=================145===================
52.3
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van Vranck Laurens hebben in
eigendom 4 hond 31 roedes akkerland, geschat op 10 gulden.
Met 6 hond groesland in geld 6 gulden. (Totaal 16 gulden)

=================146===================
52.4
Herdgang : Ruijmel* Jacob Roelen te Schijndel heeft in
eigendom 2 morgens groesland, geschat op 4 gulden.

=================147===================
52.5
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Hendrick Anthonis heeft in
eigendom 4 hond 18 roedes land samen met een houtbusselke,
geschat op 10 gulden.

=================148===================
53.1



Herdgang : Ruijmel* Christina Aert Franssen heeft in eigendom
42 en een halve roede akkerland, geschat op 2 gulden.

=================149===================
53.2
Herdgang : Ruijmel* Sebert Lamberts te Middelroij heeft in
eigendom 8 hond 32 roedes in verschillende percelen en
verhuurt aan verschillende pachter waarvan geen huurceduul is
gebleken. Aan koren getaxeerd op 63 vat, half en half, in geld
gerekend op 31 gulden 10 stuivers. Nog 2 morgens 4 hond
groesland geschat op 8 gulden. (Totaal 39 gulden 10 stuivers)

=================150===================
53.3
Herdgang : Ruijmel* De blok (armenblok) aan de Weversplaats
in Den Bosch heeft in eigendom anderhalve morgen groesland,
jaarlijks geschat op 9 gulden.

=================151===================
53.4
Herdgang : Ruijmel* De eigenaars van de kaersmaekers hebben
in eigendom 4 morgen groesland, die jaarlijks worden getaxeerd
op 6 gulden.

=================152===================
54.1
Herdgang : Ruijmel* Peter Gijsberts van de Broeck heeft in
eigendom een huis met 5 hond 37 roedes akkerland met 4 hond
groesland en wordt gebruikt door Rijck Gerrits waarvan geen
huurceduul is gebleken, vanwege voorlijf geschat op 7 gulden.
Aan koren 28 vat half en half maakt in geld 14 gulden. (Totaal
21 gulden)

=================153===================
54.2
Herdgang : Ruijmel* Willem Willem Meulenbroek heeft in
eigendom een huis met 15 hond 26 roedes akkerland, met 6
hond groesland eraan gebruikt door Peter Peters, waarvan geen
huurceduul is gebleken, vanwege voorlijf geschat op 15 gulden.
Aan koren 77 vat, half en half, in geld 38 gulden 10 stuivers.
(Totaal 53 gulden 10 stuivers)



=================154===================
54.3
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van jonker van Boecop hebben
een huis met 13 hond en 16 roedes akkerland, met 4 hond
groesland eraan, gebruikt door de weduwe Aert Henricks,
waarvan geen huurceduul is gebleken. Vanwege voorlijf geschat
op 15 guldens. Aan koren 66 vat, half en half, in geld gerekend
op 33 gulden. (Totaal 48 gulden)

=================155===================
55.1
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Jan Jan Roelofs heeft in
eigendom een huis en schuur met 16 hond 21 roedes akkerland
met 11 hond groesland en een houtbusselke en wordt gebruikt
door diverse personen en de eigenaar verklaart het jaarlijks te
hebben verhuurd voor 42 gulden 10 stuivers.

=================156===================
55.2
Herdgang : Ruijmel* De genoemde weduwe van Jan Jan Roelofs
heeft nog in eigendom een klein omwaterd huisje met de hof
eraan, dat ze zelf bewoont, geschat op 18 gulden.

=================157===================
55.3
Herdgang : Ruijmel* De zelfde (weduwe van Jan Jan Roelofs)
heeft nog een bouwhuis, met 16 hond 1 roede slecht akkerland
en houtbussels, samen jaarlijks geschat op 40 gulden.

=================158===================
56.1
Herdgang : Ruijmel* Jonker Guilliam d 'Absolom heeft een slotje
met beide hoeves getaxeerd op 36 gulden. De hoeve voor het
slotje met 52 hond en 12 roedes akkerland met 29 hond
groesland, gebruikt door diverse gebruikers, waarvan geen
huurceduul is gebleken, vanwege voorlijf geschat op 36 gulden.
Aan koren 208 vat half en half, in geld gerekend op 104 gulden.
(Totaal 176 gulden)

=================159===================



56.2
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Corstiaen Jan Aerts
hebben in eigendom een huis met 9 hond 16 roedes akkerland
en wordt door henzelf gebruikt, samen in geld geschat op 32
gulden.

=================160===================
56.3
Herdgang : Ruijmel* Willem Jan Lamberts te Berlicum heeft in
eigendom 2 hond 16 roedes akkerland, alhier gelegen, geschat
op 6 gulden 7 stuivers 8 penningen.

=================161===================
57.1
Herdgang : Ruijmel* Hendrick Jan Aerts heeft in eigendom 11
hond 33 roedes akkerland in diverse perceeltjes en wordt door
hemzelf gebruikt. Getaxeerd op 58 vat koren, half en half, in
geld 29 gulden.

=================162===================
57.2
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Jacob Jan Jacobs
hebben in eigendom 3 hond 43 roedes akkerland, in
verschillende percelen en wordt door henzelf gebruikt. Jaarlijks
geschat op 11 gulden. Nog hebben ze 2 morgens en 2 hond
slecht groesland jaarlijks geschat op 2 gulden 10 stuivers.
(Totaal 13 gulden 10 stuivers)

=================163===================
57.3
Herdgang : Ruijmel* De beide kinderen van Joost de Visser
hebben in eigendom 4 hond akkerland, door henzelf gebruikt,
getaxeerd op 8 gulden. Nog voor een houtbusseltje 2 gulden.
(Totaal 10 gulden)

=================164===================
58.1



Herdgang : Ruijmel* De kinderen van Anthonis Henrick Roelofs
hebben in eigendom een huisje met 18 hond 20 roedes
akkerland met 7 en  een halve hond groesland en wordt door
henzelf gebruikt. Vanwege het voorlijf getaxeerd op 15 gulden.
Aan koren 74 vat half en half, in geld gerekend op 37 gulden.
(Totaal 52 gulden)

=================165===================
58.2
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van jonker Johan van
Raveschot hebben in eigendom 9 hond en 9 roedes akkerland,
wordt door verschillende personen gebruikt, waarvan geen
huurceduul is gebleken, jaarlijks geschat op 18 gulden 10
stuivers. Nog 3 morgens en 4 hond groesland, jaarlijks
getaxeerd op 34 gulden. (Totaal 52 gulden 10 stuivers)

=================166===================
58.3
Herdgang : Ruijmel* Jan Harmens Schuermans heeft in
eigendom 5 hond en 15 roedes akkerland, jaarlijks geschat op
13 gulden.

=================167===================
58.4
Herdgang : Ruijmel* Anthonis Aert Jan Rutten heeft in eigendom
een huis met 2 hond 16 roedes tuin- en akkerland, geschat op
15 gulden.

=================168===================
59.1
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Dlelis Broeren heeft in
eigendom 5 hond 27 roedes akkerland dat ze zelf gebruikt,
jaarlijks getaxeerd op 13 gulden 10 stuivers. De zelfde heeft nog
een hond groesland getaxeerd op 1 gulden 10 stuivers. (Totaal
15 gulden)

=================169===================
59.2
Herdgang : Ruijmel* Rijckaert Gerrits heeft in eigendom 1 hond
40 roedes dat door hemzelf wordt gebruikt, geschat op 4 gulden.



=================170===================
59.3
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van Henrick Peter Sepen
hebben in eigendom 1 hond 27 roedes akkerland, jaarlijks
getaxeerd op 3 gulden 15 stuivers.

=================171===================
59.4
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van Ruth Henrick Eijckemans
hebben in eigendom 7 hond en 10 roedes akkerland, dat door
henzelf wordt gebruikt, jaarlijks geschat op 18 gulden.

=================172===================
59.5
Herdgang : Ruijmel* Jan Janssen de Wit heeft in eigendom een
huis, met 7 hond 32 roedes akkerland met 1 hond groesland.
Vanwege voorlijf geschat op 10 gulden. Aan koren 38 vaet half
en half, gerekend tegen 19 gulden. (Totaal 29 gulden)

=================173===================
60.1
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Jan Peter Adriaens
hebben in eigendom een huis met 4 hond 31 roedes en een
driesje en wordt door henzelf gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 22
gulden 10 stuivers.

=================174===================
60.2
Herdgang : Ruijmel* Adriaen Henrick Denis heeft in eigendom
34 roedes akkerland, jaarlijks geschat op 2 guldens.

=================175===================
60.3
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Frans in de Vijf Bellen
hebben in eigendom 8 hond en 41 roedes akkerland alhier te
Gestel, waarvan geen huurceduul is gebleken, jaarlijks geschat
op 18 gulden.

=================176===================
60.4



Herdgang : Ruijmel* Adriaen Gerrits Vilts heeft in eigendom een
huis met 5 hond 8 roedes akkerland,dat door hemzelf wordt
gebruikt, jaarlijks geschat op 16 gulden.

=================177===================
61.1
Herdgang : Ruijmel* Het kloooster van Geertruijden heeft in
eigendom 4 hond en 26 roedes waarvan geen huurceduul is
gebleken, jaarlijks getaxeerd op 11 gulden.

=================178===================
61.2
Herdgang : Ruijmel* Goijaert Goijaerts en Jan Willems hebben in
eigendom 6 hond en 4 roedes akkerland en wordt door henzelf
gebruikt. Jaarlijks geschat op 17 gulden.

=================179===================
61.3
Herdgang : Ruijmel* Hendrick Jans Boer heeft in eigendom een
huis met hof en 9 hond 3 roedes akkerland en wordt door
hemzelf gebruikt, geschat op 33 guldens.

=================180===================
61.4
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Jan Dircks heeft in
eigendom een huis met hof en 6 hond 2 roedes akkerland, dat
door haarzelf wordt bewoond, geschat op 26 gulden.

=================181===================
62.1
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Anthonis Goijaerts
hebben in eigendom 3 hond 21 roedes akkerland, wordt door
henzelf gebruikt, jaarlijks inkomen geschat op 9 gulden.

=================182===================
62.2
Herdgang : Ruijmel* Dirk Dielis heeft in eigendom 4 hond 12
roedes akkerland en wordt door hemzelf gebruikt, getaxeerd op
11 gulden.

=================183===================
62.3



Herdgang : Ruijmel* Hendrick Wernaerts heeft in eigendom 4
hond 18 roedes akkerland en wordt door hemzelf gebruikt,
geschat op 11 gulden.

=================184===================
62.4
Herdgang : Ruijmel* Servaes Andriessen heeft in eigendom een
huis en hof met 7 hond 31 roedes akkerland, met een morgen
groesland dat door hemzelf wordt gebruikt. Vanwege voorlijf
geschat op 15 gulden. Aan koren 38 vat half en half, gerekend
tegen 19 gulden. (Totaal 34 gulden)

=================185===================
63.1
Herdgang : Ruijmel* Andries Servaes heeft in eigendom een
huis met 2 hond akkerland en wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 12 gulden.

=================186===================
63.2
Herdgang : Ruijmel* Aert Henrick Aerts heeft in eigendom een
huis en hof met 4 hond 26 roedes akkerland, dat door hemzelf
wordt gebruikt, geschat op 18 gulden.

=================187===================
63.3
Herdgang : Ruijmel* Jacob Rutten heeft in eigendom een huis
met 8 hond 35 roedes akkerland dat door hemzelf wordt
gebruikt, jaarlijks inkomen geschat op 30 gulden.

=================188===================
63.4
Herdgang : Ruijmel* Evert Adriaens van Rosmalen heeft in
eigendom een huis met 3 hond 10 roedes akkerland, dat door
hemzelf wordt gebruikt, geschat op 15 gulden.

=================189===================
64.1
Herdgang : Ruijmel* Jeffken weduwe van Jan Claessen heeft in
eigendom een huis met 2 hond 22 roedes land en wordt door
haarzelf gebruikt, geschat op 13 gulden.



=================190===================
64.2
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van Goijaert Goijaerts hebben
in eigendom een huis met 11 hond en 2 roedes akkerland en
wordt door henzelf gebruikt. Samen geschat op een jaarlijks
inkomen van 40 gulden.

=================191===================
64.3
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Peter Willem Adriaens
hebben in eigendom een huis met 3 hond en 11 roedes
akkerland, dat door henzelf wordt gebruikt en aan jaarlijks
inkomen geschat op 20 gulden.

=================192===================
64.4
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Claes Goijaerts heeft in
eigendom 1 hond 8 roedes akkerland en wordt door haarzelf
gebruikt, het jaarlijks inkomen is geschat op 3 gulden.

=================193===================
65.1
Herdgang : Ruijmel* Jan Hendrick de Mulder heeft in eigendom
21 roedes akkerland, getaxeerd op 1 gulden 5 stuiver.

=================194===================
65.2
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Peter Goijaert Claessen
hebben in eigendom 1 hond 11 roedes akkerland, geschat op 3
gulden.

=================195===================
65.3
Herdgang : Ruijmel* Goijaert Goijaerts heeft in eigendom een
huis met 1 hond 19 roedes land en wordt door hemzelf gebruikt,
geschat op 18 gulden.

=================196===================
65.4
Herdgang : Ruijmel* Claes Hendrick Daniels heeft in eigendom
een huis met 33 roedes land, getaxeerd op 30 gulden.



=================197===================
65.5
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Gerrit in den Baers
hebben in eigendom 7 hond akkerland, waarvan geen
huurceduul is gebleken, geschat op een jaarlijks inkomen van 17
gulden 10 stuivers.

=================198===================
66.1
Herdgang : Ruijmel* Jan Henricks van Griensven heeft in
eigendom een huis met 6 hond 33 roedes akkerland en wordt
door verschillende personen gebruikt, waarvan geen huurceduul
is gebleken, geschat op 42 gulden.

=================199===================
66.2
Herdgang : Ruijmel* Gijsbert Peter Eijmberts heeft in eigendom
26 roedes akkerland, getaxeerd op 1 gulden 1 stuiver.

=================200===================
66.3
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van Willem Goijaerts Kuijpers
hebben in eigendom een huis met 2 hond en 28 roedes
akkerland dat door henzelf wordt gebruikt, geschat op 17 (?)
gulden.

=================201===================
66.4
Herdgang : Ruijmel* Reijnder Cornelis heeft in eigendom een
huis met 8 hond 4 (?) roedes akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt, samen op ... ( beschadigde folio bedrag valt weg) De
zelfde heeft nog 7 hond weiland geschat op ... (beschadigde
folio, bedrag valt weg, schatting totaal 15 hond tegen 30 gulden)

=================202===================
67.1
Herdgang : Ruijmel* Reijnder Harmens te Orthen heeft in
eigendom 11 hond 1 roede land en wordt door diverse personen
gebruikt waarvan geen huurceduul is, geschat op 27 gulden. Ook
heeft hij nog 12 hond weiland, hiervan 2 scharen voor een te
rekenen, geschat op 10 gulden. Totaal 37 gulden.



=================203===================
67.2
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van Adriaen Huijberts in de
Triest hebben in eigendom een huisje met 4 hond akkerland en
wordt door henzelf gebruikt, geschat op 16 gulden.

=================204===================
67.3
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Ruth Aerts van den Heuvel
heeft in eigendom een huis met 10 hond en 11 roedes akkerland
en wordt gebruikt door Jan Hermans waarvan geen huurceduul
is gebleken. Geschat op 34 gulden.

=================205===================
68.1
Herdgang : Ruijmel* Anthonis Huiberts van Middelroij heeft in
eigendom 4 hond en 34 roedes akkerland,waarvan geen
huurceduul is gebleken, getaxeerd op 11 gulden 10 stuivers.

=================206===================
68.2
Herdgang : Ruijmel* Daem Jan Evers heeft in eigendom een
huis met 4 hond akkerland en wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 18 gulden.

=================207===================
68.3
Herdgang : Ruijmel* Willem Willem Kuijpers heeft een klein
huisje met 2 hond land daarbij, getaxeerd op 6 gulden.

=================208===================
68.4
Herdgang : Ruijmel* Jan Goijaert Metser heeft in eigendom een
huis met 1 hond en 45 roedes akkerland en wordt door hemzelf
bewoond, getaxeerd op 11 gulden.

=================209===================
69.1
Herdgang : Ruijmel* Adriaen Jacob Kleermakers heeft een huis
met 2 hond 30 roedes akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 12 gulden 10 stuivers.



=================210===================
69.2
Herdgang : Ruijmel* Goijaert Simons heeft in eigendom een huis
met 2 hond 43 roedes land en wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 32 gulden.

=================211===================
69.3
Herdgang : Ruijmel* Michiel Wouters te Berlicum heeft in
eigendom 9 hond 46 roedes land en werd door verschillende
personen gebruikt. Getaxeerd op 50 vat koren half en half,
maakt in geld 25 gulden.

=================212===================
69.4
Herdgang : Ruijmel* Hendrick Aerts Schoemakers heeft in
eigendom een huisje met 2 hond 13 roedes land en wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 15 gulden.

=================213===================
70.1
Herdgang : Ruijmel* Adriaen Pauwels Smit, heeft in eigendom
een huis met 5 hond 14 roedes land en wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 25 gulden.

=================214===================
70.2
Herdgang : Ruijmel* Dirck Joordens heeft in eigendom 2 hond
en 40 roedes akkerland en wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 7 gulden.

=================215===================
70.3
Herdgang : Ruijmel* Elisabeth Herberts heeft in eigendom een
houtbusselken, getaxeerd op jaarlijks 2 gulden.

=================216===================
70.4



Herdgang : Ruijmel* Huijbert Adriaens van der Heijden heeft in
eigendom een huisje met 4 hond 18 roedes akkerland, door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op op een jaarlijks inkomen van 20
gulden.

=================217===================
70.5
Herdgang : Ruijmel* Floris Lenaerts de Smit heeft in eigendom
een huisje met 22 roedes land, getaxeerd op 20 gulden.

=================218===================
70.5
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Sebert Jan Michiels
hebben in eigendom 1 hond 9 roedes en door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op ... (valt weg door beschadiging, schatting 3
gulden)

=================219===================
71.1
Herdgang : Ruijmel* Bartelmeeus Henricks van Venroij heeft in
eigendom een huis met 3 hond 5 roedes land en wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 15 gulden.

=================220===================
71.2
Herdgang : Ruijmel* Wouter Huijberts heeft in eigendom 5 hond
akkerland en wordt gebruikt door Jacob Thijssen maar er is geen
huurceduul gebleken, getaxeerd op een jaarlijks inkomen van 25
vat koren, half en half, maakt in geld 12 gulden 10 stuivers.

=================221===================
71.3
Herdgang : Ruijmel* Anthonis Thomas heeft in eigendom een
huis met 1 hond 35 roedes land, door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 12 gulden.

=================222===================
71.4



Herdgang : Ruijmel* Jan Ruth Wouters heeft in eigendom 2
hond 16 roedes akkerland, door hemzelf gebruikt, getaxeerd op
6 gulden.

=================223===================
72.1
Herdgang : Ruijmel* Dirck Joordens heeft in eigendom een huis
met 4 hond 7 roedes, wordt door hemzelf bewoond, getaxeerd
op 15 gulden 15 stuivers.

=================224===================
72.2
Herdgang : Ruijmel* Lourens Willems heeft in eigendom een
huis met 1 hond 24 roedes land, door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 13 gulden.

=================225===================
72.3
Herdgang : Ruijmel* Bartel Janssen Meussen heeft in eigendom
een huis met 7 hond en 20 roedes waarvan geen huurceduul is
gebleken, getaxeerd op 28 gulden.

=================226===================
72.4
Herdgang : Ruijmel* Geraert Meus heeft in eigendom een huis
en schuur met 8 hond 20 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, jaarlijks inkomen geschat op 33 gulden.

=================227===================
72.5
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Jan Hans heeft een huis
met 8 hond 2 roedes akkerland en door haarzelf gebruikt,
getaxeerd op een jaarinkomen van 24 gulden.

=================228===================
73.1
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Jan Jan Roelofs heeft in
eigendom 2 morgens 3 hond weiland, getaxeerd op een jaarlijks
inkomen van 25 gulden.

=================229===================
73.2



Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Gerrit Janssen de Mulder
heeft in eigendom een huis met 5 hond 3 roedes akkerland en
bij henzelf in gebruik, getaxeerd op een jaarlijks inkomen van 30
gulden.

=================230===================
73.3
Herdgang : Ruijmel* Adriaen Claes heeft in eigendom een hond
12 roedes getaxeerd op 2 gulden 10 stuivers.

=================231===================
73.4
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Aelbert Janssen
Hartogh hebben in eigendom een huis met 18 hond 33 roedes
akkerland met een driesken groesland en wordt door henzelf
gebruikt. Vanwege voorlijf getaxeerd op 15 gulden. Aan koren
75 vat, half en half, is in geld 37 gulden 10 stuivers. (Totaal 52
gulden 10 stuivers)

=================232===================
74.1
Herdgang : Ruijmel* Jasper Warnaerts heeft in eigendom een
huisje met 1 hond 8 roedes hofland (akkerland), getaxeerd op 6
gulden.

=================233===================
74.2
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Peter Hermans heeft in
eigendom  een huis met 1 hond 45 roedes, getaxeerd op 8
gulden.

=================234===================
74.3
Herdgang : Ruijmel* De weduwe Rombout op de Nuelaer heeft
in eigendom 11 hond akkerland en wordt door verschillende
personen gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken,
getaxeerd op 55 vat koren, half en half, in geld gerekend op 27
gulden 10 stuivers. De zelfde heeft nog 3 morgens 3 hond weide
en groesland, getaxeerd op 21 gulden. (Totaal 48 gulden 10
stuivers)

=================235===================



74.4
Herdgang : Ruijmel* Cornelis Janssen Strick heeft in eigendom
25 roedes akkerland, getaxeerd op 1 gulden 5 stuivers.

=================236===================
74.5
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Huibert Huijberts heeft in
eigendom 25 roedes akkerland, getaxeerd op 1 gulden 5
stuivers.

=================237===================
75.1
Herdgang : Ruijmel* Marijke weduwe van Jan Hanssen heeft in
eigendom een huis met 15 hond 25 roedes akkerland met een
groesdries en door haarzelf gebruikt. Vanwege voorlijf jaarlijks
getaxeerd op 8 gulden. Aan koren 77 en een half vat, half en
half, in geld gerekend tot 38 gulden 15 stuivers. De zelfde heeft
nog een klein huisje, getaxeerd op 4 gulden. Nog 1 morgen 2
hond groesland getaxeerd op 6 gulden 10 stuivers. (Totaal 67
gulden en 5 stuivers)

=================238===================
75.2
Herdgang : Ruijmel* De heer rentmeester Zuerius heeft in
eigendom 27 hond akkerland en wordt door verschillende
personen gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken. Aan
rogge getaxeerd 90 vat, in geld gerekend op 53 gulden 8
stuivers 12 penningen. Aan doofkoren 45 vat, in geld gerekend
op 18 gulden 5 stuivers 10 penningen. (Totaal 71 gulden 14
stuivers 6 penningen)

=================239===================
76.1
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van jonker Elbert Lelijon
hebben 2 hond 33 en een halve roede akkerland en wordt
gebruikt door Gijsbert Cornelissen waarvan geen huurceduul is
gebleken, getaxeerd het jaarlijks inkomen op 6 gulden 15
stuivers.

=================240===================
76.2



Herdgang : Ruijmel* Truijken weduwe van Jan Aerts heeft in
eigendom een huis met 24 hond en 25 roedes akkerland, met 7
en een half hond groesland, wordt door haarzelf gebruikt,
vanwege voorlijf getaxeerd op 18 gulden. De rogge 80 vat, in
geld gerekend voor 47 gulden 10 stuivers. Aan doofkoren 42 vat
is in geld 17 gulden 9 stuivers 4 penningen. (Totaal 82 gulden
19 stuivers 4 penningen)

=================241===================
76.3
Herdgang : Ruijmel* De weduwe Lenaert Rijckers heeft in
eigendom een huis met 7 hond 16 roedes akkerland en 3 hond
groesland dat door haarzelf wordt gebruikt, samen getaxeerd
voor een jaarinkomen van 17 gulden.

=================242===================
77.1
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Willem van Kessel
hebben in eigendom een huis met 8 hond 4 roedes akkerland
met 4 en een halve hond groesland en wordt door henzelf
gebruikt, het huis getaxeerd op 8 gulden. Aan koren 40 vat, half
en half, in geld 21 gulden 2 stuivers.  Voor het groesland 4
gulden. Totaal 33 gulden 2 stuivers.

=================243===================
77.2
Herdgang : Ruijmel* Corst Arien Lourens heeft in eigendom 2
hond 16 roedes akkerland en anderhalf hond groesland, wordt
door hemzelf gebruikt, aan jaarinkomen getaxeerd op 7 gulden
10 stuivers.

=================244===================
77.3
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Jan Arien Lourens heeft in
eigendom 2 hond 16 roedes akkerland, met anderhalf hond
groesland en wordt door haarzelf gebruikt, getaxeerd op 7
gulden 10 stuivers.

=================245===================
78.1



Herdgang : Ruijmel* Anthonis Aerts van Eijk heeft in eigendom
een huis met 1 hond 46 roedes akkerland en wordt gebruikt
door Claes Henricks waarvan geen huurceduul is gebleken, het
inkomen getaxeerd op 11 gulden.

=================246===================
78.2
Herdgang : Ruijmel* Gerrit Jan Rijckaerts heeft in eigendom 4
hond 15 roedes met 1 hond groesland en wordt door
verschillende personen gebruikt waarvan geen huurdceduul is
gebleken, samen getaxeerd op een jaarinkomen van 10 gulden
15 stuivers.

=================247===================
78.3
Herdgang : Ruijmel* Huijbert Claes heeft in eigendom 38 roedes
akkerland met ca. een halve morgen groesland, door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 4 gulden 5 stuivers.

=================248===================
78.4
Herdgang : Ruijmel* Jan Adriaen Locaert heeft in eigendom een
huis met 9 hond 27 roedes akkerland met 14 hond groesland dat
door hemzelf wordt gebruikt, vanwege voorlijf getaxeerd op 20
gulden. Aan koren 39 vat half en half, in geld gerekend op 19
gulden 10 stuivers. (Totaal 19 gulden 10 stuiver)

=================249===================
79.1
Herdgang : Ruijmel* Hendrick Lourens Michiels heeft in
eigendom een huis met 8 hond 14 roedes akkerland en wordt
door hemzelf gebruikt, samen getaxeerd op 30 gulden.

=================250===================
79.2
Herdgang : Ruijmel* Mijnheer Zuerius heeft in eigendom 4 hond
groesland, genoemd de Korsbeemd (?), getaxeerd op 4 gulden.

=================251===================
79.3



Herdgang : Ruijmel* Het Lievevrouwenaltaar heeft in eigendom
6 hond 35 roedes akkerland en wordt door diverse gebruikers
gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken, getaxeerd op 16
gulden 6 stuivers en 14 penningen.

=================252===================
79.4
Herdgang : Ruijmel* Rutger Corstiaen Spierincks heeft in
eigendom 40 hond 27 roedes akkerland, met 9 morgens en 4
hond groesland dat hijzelf gebruikt, vanwege voorlijf getaxeerd
op 60 gulden. Aan rogge 8 mud 6 vat maakt in geld 79 gulden
11 stuivers 4 penningen. Aan doofkoren 69 vat, in geld gerekend
28 gulden en 9 penningen. (Totaal 167 gulden 11 stuivers 4
penningen).

=================253===================
80.1
Herdgang : Ruijmel* Lenaert Willem Meulenbroek heeft in
eigendom 1 hond akkerland, getaxeerd op 2 gulden 15 stuivers.

=================254===================
80.2
Herdgang : Ruijmel* Gerrit Wouters van Beeck heeft in
eigendom 1 hond akkerland en is getaxeerd op 5 gulden.

=================255===================
80.3
Herdgang : Ruijmel* Dirck Jan Geraerts heeft in eigendom 2
hond 4 roedes akkerland, getaxeerd op 9 gulden.

=================256===================
80.4
Herdgang : Ruijmel* Andries Jan Santegoets heeft in eigendom
een huis met 16 hond 20 roedes akkerland met 5 morgens 5
hond groesland, wordt door hemzelf gebruikt, vanwege voorlijf
getaxeerd op 40 gulden. Aan koren 82 vat half en half, in geld
gerekend op 41 gulden. (Totaal 81 gulden)

=================257===================
80.5



Herdgang : Ruijmel* Adriaen Adriaens te Ruijmel heeft in
eigendom een huis met 12 hond 35 roedes akkerland dat door
hemzelf wordt gebruikt, vanwege voorlijf getaxeerd op 9 gulden.
Aan rogge 2 mud 10 vat, in geld gerekend op 24 gulden 18
stuivers 12 penningen. Aan doofkoren 21 vat, in geld gerekend
tot 8 gulden 10 stuivers. (Totaal 42 gulden 8 stuivers en 12
penningen)

=================258===================
81.1
Herdgang : Ruijmel* Marten Peters van de Ven heeft in
eigendom een huis met 29 hond 20 roedes akkerland met 5
morgen 4 hond groesland, wordt door hemzelf gebruikt. Als
voorlijf getaxeerd op 45 gulden. Aan rogge 6 mud 1 vat, in geld
gerekend voor 57 gulden 11 stuivers en 12 penningen. Aan
boekweit 45 vat, in geld gerekend op 18 gulden 5 stuivers 10
penningen. (Totaal 120 gulden 17 stuivers 6 penningen)

=================259===================
81.2
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Joost Jan Antonissen
hebben in eigendom een huis met 12 hond en 10 roedes
akkerland, met 2 morgens groesland en wordt door henzelf
gebruikt, vanwege voorlijf getaxeerd op 20 gulden. Met een
klein huisje 3 gulden. Aan rogge 2 en een halve mud in geld
gerekend op 23 gulden 15 stuivers. Aan boekweit 20 vat
gerekend, in geld 8 gulden 3 stuivers. (Totaal 54 gulden 18
stuivers)

=================260===================
81.3
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van Henrick Janssen in Den
Bosch hebben in eigendom 2 morgens slecht groesland die aan
verschillende personen wordt verpacht waarvan geen huurceduul
is gebleken, getaxeerd op 6 gulden.

=================261===================
82.1
Herdgang : Ruijmel* Adriaen Henrick Dielis van Os heeft in
eigendom 2 hond 33 roedes akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 13 vat half en half, in geld 6 gulden 10
stuivers.



=================262===================
82.2
Herdgang : Ruijmel* Antonis Janssen van Gemert heeft in
eigendom 9 hond akkerland door hemzelf gebruikt, getaxeerd op
45 vat koren, half en half, in geld gerekend op 22 gulden 10
stuivers. Nog 2 hond 33 roedes groesland, getaxeerd op 2
gulden 10 stuivers. (Totaal 25 gulden)

=================263===================
82.3
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van Pauwels Adriaens heeft
een huis met 11 hond 19 roedes akkerland met 4 en een halve
hond groesland, wordt door haarzelf gebruikt. Vanwege het
voorlijf getaxeerd op 18 gulden. In koren 26 vat, half en half, in
geld gerekend tegen 23 gulden. (Totaal 41 gulden)

=================264===================
82.4
Herdgang : Ruijmel* De H. Geest van Den Bosch heeft in
eigendom 4 en een halve hond wordt gebruikt door Willem
Daemen waarvan geen huurceduul is gebleken, getaxeerd op 4
gulden.

=================265===================
82.5
Herdgang : Ruijmel* Gerrit Wouters van Santbeeck heeft een
huis met 13 hond 23 roedes akkerland en 6 hond groesland,
door verschillende personen gebruikt waarvan geen huurceduul
is gebleken, vanwege voorlijf ... (beschadigd blad valt weg.) Aan
koren... (valt weg, beschadigd blad). (Totaal geschat 50 gulden)

=================266===================
83.1
Herdgang : Ruijmel* Willem Jan Willems heeft in eigendom 40
roedes akkerland, getaxeerd op 2 gulden 10 stuivers.

=================267===================
83.2



Herdgang : Ruijmel* Hendrick Jan Willems heeft in eigendom
een *boeijken* (kooiken?) met 1 hond 28 roedes akkerland,
wordt gebruikt door Jan Heren, waarvan geen huurceduul is
gebleken, getaxeerd op 7 gulden.

=================268===================
83.3
Herdgang : Ruijmel* De weduwe van meester Adriaens heeft in
eigendom 4 hond 43 roedes en wordt gebruikt door Frank
Joosten waarvan geen huurceduul is gebleken, getaxeerd op 24
voet koren, half en half, in geld gerekend op 12 gulden.

=================269===================
83.4
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van jonker Johan
Ravenschot hebben in eigendom 14 hond 39 roedes met
verschillende gebruikers waarvan geen huurceduul is gebleken,
getaxeerd ieder hond voor 5 vat, maakt 74 vat, half en half, in
geld gerekend tegen 37 gulden 10 stuivers.

=================270===================
83.5
Herdgang : Ruijmel* De kerk van St. Michielsgestel heeft in
eigendom 32 roedes land met 6 hond groesland, samen
getaxeerd op 12 gulden.

=================271===================
84.1
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van meester Luijcas van de
Loo hebben in eigendom 6 hond 40 roedes akkerland, wordt
door verschillende personen gebruikt waarvan geen huurceduul
is gebleken. Geschat op 34 vat koren, half en half maakt in geld
17 gulden.

=================272===================
84.2
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van jonker Jan van
Raveschot hebben in eigendom 8 hond en 35 roedes akkerland,
elk hond gerekend op 5 vat en wordt door henzelf gebruikt.
Getaxeerd op 43 vat half en half, maakt in geld 21 gulden en 10
stuivers. Nog 3 morgens 1 hond slecht groes- of heiland,
geschat op 7 gulden 10 stuivers. (Totaal 29 gulden)



=================273===================
84.3
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Jan Adriaens van de
Ven hebben in eigendom een huis met 7 hond 33 roedes land en
wordt door henzelf gebruikt. Als voorlijf getaxeerd op 8 gulden.
Aan koren voor elk hond 4 vat, maakt 31 vat, half en half, in
geld 15 gulden 10 stuivers. (Totaal 23 gulden 10 stuivers)

=================274===================
84.4
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van Corsten Rijckers
hebben in eigendom een huis met 12 hond 11 roedes akkerland
met 54 en een half hond groesland en wordt door henzelf
gebruikt. Vanwege voorlijf getaxeerd op 14 guidlen 10 stuivers.
Aan koren 49 vat, half en half, getaxeerd op 24 gulden 10
stuivers. Nog 2 hond groesland in geld 2 gulden. (Totaal 41
gulden)

=================275===================
85.1
Herdgang : Ruijmel* De erfgenamen van de heer van Cappel
hebben in eigendom een omwaterd huis met 6 hond 5 roedes
lands met nog een stukje nieuw gemaakt land, aan elkaar
gelegen met 3 hond groesland, samen getaxeerd op 70 gulden.
Nog 6 hond land getaxeerd op 30 vat maakt in geld 15 gulden.
(Totaal 85 gulden)

=================276===================
85.2
Herdgang : Ruijmel* De kinderen van jonker Gerrit van Boecop
hebben in eigendom een omwaterd huis en hof, samen
getaxeerd op 40 gulden. Nog 18 hond 38 roedes akkerland, elk
hond gerekend tegen 5 vat maakt 94 vat koren, half en half en
in geld gerekend 47 gulden. Nog 3 morgens 1 hond groesland en
weide, getaxeerd op 26 gulden. (Totaal 113 gulden)

=================277===================
85.3



Herdgang : Ruijmel* De zusters van Orthen hebben in eigendom
verschillende houtbussels, getaxeerd op jaarlijks 30 gulden.

=================278===================
86.1
Dienstaantekening : Reen. Betreft bezit op de grens van St.
Michielsgestel en Den Bosch (Vrijdom Den Dungen), waarvan de
eigenaars pretenderen onder dat vrijdom van Den Bosch te
liggen en daarom geen dorpsbelastingen in St. Michielsgestel
worden betaald.

=================279===================
86.2
Vrijstelling Dungen* De gebruikers van de Fraterscampen
hebben in eigendom 3 morgens 2 hond hooiland die door jonker
Pieck worden verpacht, waarvan nooit geen contributie aan het
bestuur van Gestel werd betaald. P.M.

=================280===================
86.3
Vrijstelling Dungen* De erfgenamen van de heer van Tulden
hebben in eigendom 2 morgens hooiland, waarvoor ze geen
contributie betalen. P.M.

=================281===================
86.4
Vrijstelling Dungen* Sebert Lamberts heeft in eigendom een
morgen groesland, heeft ook vrijstelling van contribiuties. P.M.

=================282===================
86.5
Vrijstelling Dungen* Michiel Janssen Beeckant heeft in eigendom
8 hond groesland, heeft ook vrijstelling van contributie. P.M.

=================283===================
86.6
Vrijstelling Dungen* Jan Mathijssen Spierincks heeft in eigendom
2 morgens groesland, als voor vanwege vrijsteling. P.M.



=================284===================
86.7
Vrijstelling Dungen* Adriaen Loureijns heeft 2 morgens weiland
op de Donck, als voor vanwege vrijstelling. P.M.

=================285===================
86.8
Vrijstelling Dungen* Adriaen Henrick Willems heeft 1 morgen
groesland, als voor vanwege vrijstelling. P.M.

=================286===================
86.9
Vrijstelling Dungen* Dirck Dielissen heeft 2 morgens groesland
op de Donck, als voor vanwege vrijstelling. P.M.

=================287===================
86.10
Vrijstelling Dungen* Henrick Gerrits van Hannen heeft 3
morgens op de Donck, als voor vanwege vrijstelling. P.M.

=================288===================
87.1
Vrijstelling Dungen* De erfgenamen van Jan Dielis van de Steen
hebben 2 morgens groesland op de Donck, als voor vanwege
vrijstelling. P.M.

=================289===================
87.2
Vrijstelling Dungen* Jonker Johans van Campen heeft 2
morgens groesland in de Liescamp, als voor vanwege vrijstelling.
P.M.

=================290===================
87.3
Vrijstelling Dungen* Het klooster van St. Clara heeft 2 en een
halve morgen weiland op de Donck, als voor vanwege
vrijstelling. P.M.

=================291===================
87.4
Vrijstelling Dungen* De kinderen van Jan Willem Aerts hebben 2
morgen weiland, als voor vanwege vrijstelling. P.M.



=================292===================
87.5
Vrijstelling Dungen* Willem Gerrit Spierincks heeft 8 hond
groesland in de Liescamp, als voor vanwege vrijstelling. P.M.

=================293===================
87.6
Vrijstelling Dungen* De erfgenamen van Peter Willem Adriaens
hebben 1 morgen groesland in een groter veld van 2 morgens,
gelegen op de paalgrens van St. Michielsgestel aan de Dungese
Cant, zoals blijkt uit de schependeelbrief d.d. 21 maart 1476. Ze
beweren echter dat ze onder het Vrijdom van Den Bosch vallen
en nooit contributie aan Gestel hebben betaald. P.M.

=================294===================
88.1
Dienstaantekening : Hier achter komt de ligger van Gemonde

=================295===================
88.2
Herdgang Gemonde* Jan Harmen Schuermans heeft in
eigendom een huis met 22 hond 16 roedes akkerland met 3
hond groesland en wordt door verschillende personen gebruikt
waarvan geen huurceduul is gebleken. Vanwege voorlijf
getaxeerd op 16 gulden. Aan rogge 75 vat, maakt in geld 42
gulden 9 stuivers. Aan doofkoren 37 vat, maakt in geld 15
gulden. Totaal 73 gulden 9 stuivers.

=================296===================
88.3
Herdgang Gemonde* Hendrick Jan Wouters heeft een huis met 5
hond 42 roedes land en wordt door hemzelf gebruikt. Getaxeerd
op 20 gulden.

=================297===================
88.4
Herdgang Gemonde* Adriaen Lourens heeft in eigendom 5 hond
13 roedes akkerland en wordt gebruikt door Hendrick Janssen
waarvan geen huurceduul is gebleken, getaxeerd op 21 vat
koren, half en half, maakt in geld 10 gulden 10 stuivers.



=================298===================
89.1
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Lourens Henrick
Vrancken hebben in eigendom 3 hond en wordt gebruikt door
Arien Loureijns waarvan geen huurceduul is gebleken. Getaxeerd
op 7 gulden 10 stuivers.

=================299===================
89.2
Herdgang Gemonde* Gijsbert Rut Corsten heeft in eigendom 5
hond en 11 roedes land en wordt door hemzelf gebruikt.
Getaxeerd op 21 vat koren, half en half, in geld gerekend op 10
gulden en 10 stuivers.

=================300===================
89.3
Herdgang Gemonde* Henrick Jans de Becker heeft in eigendom
een huis, met 15 hond 28 roedes akkerland met 6 hond
groesland en 3 hond houtbussels. Wordt gebruikt door Jan
Gerrits waarvan geen huurceduul is gebleken. Vanwege voorlijf
getaxeerd op 18 gulden, aan koren 62 vat half en half, in geld
gerekend op 31 gulden. (Totaal 49 gulden)

=================301===================
90.1
Herdgang Gemonde* De weduwe van Dirck Dircks van Oirschot
heeft in eigendom een huis met 19 hond 8 roedes akkerland met
2 hond groesland en wordt door haarzelf gebruikt. Vanwege
voorlijf getaxeerd op 13 gulden. Aan koren 58 vat half en half
maakt in geld 20 gulden. (Totaal 42 gulden)

=================302===================
90.2
Herdgang Gemonde* De weduwe van Jan Huijberts van de
Steen heeft in eigendom een huis met 10 hond 42 roedes
akkerland en 4 en een half hond groesland. Wordt door haarzelf
gebruikt. Vanwege voorlijf getaxeerd op 13 gulden. Aan koren
44 vat, half en half maakt in geld 22 gulden. (Totaal 35 gulden)

=================303===================



90.3
Herdgang Gemonde* Mathijs Jan Goijaerts heeft een huis met 5
hond 21 roedes slecht akkerland met 3 morgens slecht
groesland en wordt door hemzelf gebruikt. Vanwege voorlijf
getaxeerd op 11 gulden. Aan koren 22 vat, half en half maakt in
geld 11 gulden (Totaal 22 gulden)

=================304===================
90.4
Herdgang Gemonde* Mijn Hamels heeft in eigendom 40 roedes
slecht akkerland, getaxeerd op 2 gulden.

=================305===================
91.1
Herdgang Gemonde* Willem Willem Molenbroeck heeft in
eigendom een huis met 10 hond 46 roedes akkerland met 1
morgen 5 hond groesland en wordt gebruikt door Hendrick
Wouters waarvan geen huurceduul is gebleken. Vanwege voorlijf
getaxeerd op 20 gulden. Aan koren 54 vat half en half maakt in
geld 27 gulden. (Totaal 47 gulden)

=================306===================
91.2
Herdgang Gemonde* Wouter Janssen van Hal heeft in eigendom
7 hond en 5 roedes akkerland dat door verschillende personen
wordt gebruikt en waarvan geen huurceduul is gebleken.
Getaxeerd elk hond op 5 vat half en half, maakt 35 vat, is in
geld 17 gulden 10 stuivers. Nog een heesterveld getaxeerd op 1
gulden 5 stuivers. Nog 4 hond groesland getaxeerd op 2 gulden.
(Totaal 21 gulden 5 stuivers)

=================307===================
91.3
Herdgang Gemonde* Claes Hendricks heeft in eigendom 1 hond
14 roedes akkerland, getaxeerd op 2 gulden 10 stuivers. Heeft
ook nog 2 hond groesland getaxeerd op 1 gulden. (Totaal 3
gulden en 10 stuivers)

=================308===================
92.1



Herdgang Gemonde* Cornelis Andries de Leeu heeft in eigendom
een huis met 11 hond 21 roedes slecht akkerland, met 8 hond
groesland en wordt gebruikt door Gijsbert Cornelis waarvan
geen huurceduul is gebleken. Als voorlijf getaxeerd op 14
gulden. Aan koren 46 vat half en half, maakt in geld 23 gulden.
Totaal 37 gulden.

=================309===================
92.2
Herdgang Gemonde* Jan Jan Rutten heeft in eigendom 7 hond
en 40 roedes akkerland, jaarlijks per hond gerekend op 5 vat
koren, half en half maakt 39 vat en in geld 19 gulden 10
stuivers. Nog 8 hond groesland maakt 4 gulden. (Totaal 13
gulden)

=================310===================
92.3
Herdgang Gemonde* Adriaen Jan Spierincks heeft in eigendom
een huis met 12 hond en 33 roedes akkerland met een klein
groesdriesje en wordt door hemzelf gebruikt. Vanwege het
voorlijf geschat op 12 gulden. Aan koren 63 vat half en half
maakt in geld 31 gulden 10 stuivers. (Totaal 43 gulden en 10
stuivers)

=================311===================
93.1
Herdgang Gemonde* Michiel Janssen van de Beeckant heeft in
eigendom een huis met 20 hond 15 roedes akkerland en 10
hond groesland, wordt gebruikt door Claes Janssen waarvan
geen huurceduul is gebleken. Als voorlijf geschat op 15 gulden.
Aan koren 101 vat, half en half maakt in geld 50 gulden 10
stuivers. (Totaal 65 gulden 10 stuivers)

=================312===================
93.2
Herdgang Gemonde* Ruth Willem Guldemans heeft in eigendom
een huis en schuur met 5 hond akkerland dat hijzelf bewoont.
Samen getaxeerd op 21 gulden.

=================313===================
93.3



Herdgang Gemonde* Jan Spierincks heeft in eigendom een huis
met 18 hond 33 roedes slecht akkerland met een driesje hof- en
groesland en wordt door hemzelf gebruikt. Vanwege voorlijf
getaxeerd op 10 gulden. Aan koren vanwege de slechte kwaliteit
van het land getaxeerd op 78 vat, half en halkf maakt in geld 39
gulden. (Totaal 49 gulden)

=================314===================
94.1
Herdgang Gemonde* Jan Peter Timmermans en de erfgenamen
van Dirck Janssen van der Cammen hebben in eigendom een
huis met 3 hond 24 roedes land dat door henzelf wordt
bewoond. Jaarlijks getaxeerd op 19 gulden.

=================315===================
94.2
Herdgang Gemonde* Jan Henrick Schuermans heeft in eigendom
een huis met 10 hond 32 roedes akkerland, dat door hemzelf
wordt gebruikt. Jaarlijks inkomen geschat op 40 gulden.

=================316===================
94.3
Herdgang Gemonde* Jonker Robbert de Bever heeft in eigendom
6 hond 31 roedes akkerland en wordt door verschillende
personen gebruikt, waarvan geen huurceduul is gebleken. Het
jaarlijks inkomen geschat op 16 gulden.

=================317===================
94.4
Herdgang Gemonde* Jacob Janssen van Hees heeft in eigendom
4 hond 13 roedes akkerland, wordt door hemzelf gebruikt.
Getaxeerd op 10 gulden.

=================318===================
95.1
Herdgang Gemonde* De pastorie van Gestel heeft in eigendom 3
hond akkerland en wordt gebruikt door Ruth Willems waarvan
geen huurceduul is gebleken, getaxeerd op 7 gulden 10 stuivers.

=================319===================



95.2
Herdgang Gemonde* Ruth Janssen van Griensven heeft in
eigendom een huis met 10 hond 27 roedes akkerland met 13
hond groes dat door hemzelf wordt gebruikt. Als voorlijf
getaxeerd op 19 gulden. Aan koren 53 vat half en half maakt in
geld 26 gulden 10 stuivers. (Totaal 35 gulden 10 stuivers.

=================320===================
95.3
Herdgang Gemonde* Adriaen Herberts van de Ven heeft in
eigendom een huis met 1 hond 10 roedes land dat door hemzelf
wordt gebruikt. Getaxeerd op 10 gulden.

=================321===================
95.1
Herdgang Gemonde* Ruth Hendrick Janssen heeft in eigendom
een huis met 1 hond 10 roedes land en wordt door hemzelf
gebruikt. Getaxeerd op 12 guldens.

=================322===================
95.2
Herdgang Gemonde* Ruth Henrick Janssen heeft in eigendom 6
hond 44 roedes, getaxeerd op 17 gulden. Nog 2 morgens slecht
groesland, getaxeerd op 3 gulden. (Totaal 20 gulden)

=================323===================
96.1
Herdgang Gemonde* Adriaen Claes van de Oetelaer heeft in
eigendom een huis met 43 roedes land en wordt gebruikt door
Arien de Wever, waarvan geen huurceduul is gebleken.
Getaxeerd op 10 gulden 10 stuivers.

=================324===================
96.2
Herdgang Gemonde* Ruth Dielis Swits heeft in eigendom 37
roedes akkerland, jaarlijks getaxeerd op 2 gulden.

=================325===================
96.3
Herdgang Gemonde* Goijaert Mathijs Meussen heeft in
eigendom 43 roedes slecht akkerland, jaarlijks getaxeerd op 2
gulden.



=================326===================
96.4
Herdgang Gemonde* Claes Peter Teuwens heeft in eigendom 1
hond 17 roedes akkerland getaxeerd op 3 gulden.

=================327===================
96.5
Herdgang Gemonde* Mathijs Hendricks heeft in eigendom een
huis met 20 hond 3 roedes akkerland met 14 hond groesland en
wordt door hemzelf gebruikt. Als voorlijf getaxeerd op 18
gulden. Aan koren 104 vat, half en half, maakt in geld 52
gulden. (Totaal 70 gulden)

=================328===================
97.1
Herdgang Gemonde* De zelfde Mathijs Hendricks heeft nog in
eigendom een huis met 9 hond 44 roedes akkerland en wordt als
halfwin gebruikt door Jan Matheus. Het huis getaxeerd op 10
gulden. Aan koren 52 vat half en half, maakt in geld 26 gulden.
(Totaal 36 gulden).

=================329===================
97.2
Herdgang Gemonde* Peter Goijaert Mathijs van Beeck heeft in
eigendom een huis met 12 hond 6 roedes akkerland met 10
hond groesland en wordt door hemzelf gebruikt. Als voorlijf
getaxeerd op 14 gulden. Aan koren 62 vat half en half, in geld
gerekend op 31 gulden. (Totaal 45 gulden)

=================330===================
97.3
Herdgang Gemonde* Meester Jan van de Velde heeft in
eigendom een huis en schuur met 23 hond 10 roedes akkerland
met 17 hond groesland met een busselke, wordt gebruikt door
Dirck Jan Dircks, waarvan geen huurceduul is gebleken.
Vanwege voorlijf getaxeerd op 21 gulden. Aan rog 78 vat is in
geld 16 gulden 6 stuivers en 4 penningen. Aan doofkoren 38 vat
is in geld gerekend 15 gulden 8 stuivers 12 penningen. (Totaal
54 gulden en 5 stuivers)

=================331===================



98.1
Herdgang Gemonde* Jan Dirck Schuurmans heeft in eigendom 2
hond akkerland. Is getaxeerd op 5 gulden. De zelfde heeft nog 1
hond 16 roedes groesland is getaxeerd op 2 gulden. (Totaal 7
gulden)

=================332===================
98.2
Herdgang Gemonde* De weduwe Anthonis Goijaerts heeft in
eigendom een huis met 7 hond en 5 roedes akkerland en wordt
gebruikt door Dirck Huijberts, met nog 2 hond slecht groesland
waarvan geen huurceduul is gebleken. Vanwege voorlijf
getaxeerd op 8 gulden. Aan koren 35 vat half en half, in geld 17
gulden en 10 stuivers. (Totaal 25 gulden 10 stuivers)

=================333===================
98.3
Herdgang Gemonde* Gerrit Damen heeft in eigendom een huis
met 2 morgens en 1 hond 9 roedes akkerland en wordt door
hemzelf gebruikt. Jaarlijks inkomen getaxeerd op 43 gulden.

=================334===================
98.4
Herdgang Gemonde* Peerken Jan Hendricks de Wit heeft in
eigendom 2 hond 3 roedes akkerland, getaxeerd op 5 gulden.

=================335===================
99.1
Herdgang Gemonde* Daniel Willems van Griensven heeft in
eigendom 8 hond land en 2 en een halve roede, wordt gebruikt
door de weduwe, getaxeerd op 40 vat rogge, half en half,
gerekend in geld is 20 gulden. Voor het huis 8 gulden. (Totaal
28 gulden)

=================336===================
99.2



Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Peter Eijmberts
hebben in eigendom een huis met 8 hond teulland en wordt
gebruikt door Thonis Thonissen waarvan geen huurceduul is
gebleken. Wordt getaxeerd op 40 vat half en half, is gerekend in
geld 20 gulden. Nog anderhalf hond hooiland met het huis erop
geschat op 12 gulden (Totaal 32 gulden)

=================337===================
99.3
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jacob Peters van de
Broeck hebben een woonhuis met 4 hond en 20 roedes
akkerland en wordt gebruikt door de weduwe, samen met de hei
in het Moerschot geschat op 19 gulden.

=================338===================
99.4
Herdgang Gemonde* Faes Janssen van Vechel heeft 1 hond 4
roedes akkerland, wordt geschat op 2 gulden 10 stuivers.

=================339===================
99.5
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jan Peter Broeren
hebben een bouwhuis, schuur met 8 hond 9 roedes teulland,
wordt gebruikt door Dirck Peters en daarvan is geen
huurdeceduul gebleken. Wordt geschat op 4 vat half en half,
samen het huis geschat op 31 gulden.

=================340===================
100.1
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Herman Hermans
Schuermans hebben in eigendom een huis met 1 hond en 19
roedes teulland dat door de weduwe wordt gebruikt. Getaxeerd
op 14 gulden.

=================341===================
100.2
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van jonker Elbert Lelijon
hebben in eigendom 3 hond en 18 roedes teulland, wordt
gebruikt door Claes Jan Claessen. Geschat op 9 gulden.

=================342===================
100.3



Herdgang Gemonde* Jan Willem Peters heeft een huis met 3
hond 16 roedes teulland, wordt gebruikt door Anthonis Wouters.
Geschat op 16 gulden.

=================343===================
100.4
Herdgang Gemonde* Jan Gijselen heeft in eigendom 4 hond en
13 roedes akkerland en wordt gebruikt door Thonis Wouters,
waarvan geen huurceduul is gebleken. Getaxeerd op 18 gulden.

=================344===================
100.5
Herdgang Gemonde* Aert Jacobs heeft in eigendom een huis
met 12 hond 23 roedes akkerland dat wordt gebruikt door Dirck
Willems, waarvan geen huurceduul is gebleken. Getaxeerd op 62
vat koren, half en half maakt in geld 31 gulden. Voor het huis 10
gulden (Totaal 41 gulden)

=================345===================
100.6
Herdgang Gemonde* Lambert Hendricks Rademaker heeft in
eigendom een huis met 4 hond 41 roedes akkerland wordt
gebruikt door Harmen Dircks waarvan geen huurdceduul is
gebleken. Getaxeerd op 24 vat koren half en half is in geld 12
gulden. Voor het huis 8 gulden. (Totaal 20 gulden)

=================346===================
101.1
Herdgang Gemonde* Henrick Jan Geerlings heeft in eigendom
een perceel nieuw land in de Henrick Huijsenheide, getaxeerd op
een jaarlijks inkomen van 8 gulden.

=================347===================
101.2
Herdgang Gemonde* Lenaert Jaspers heeft in eigendom een half
huis met 4 hond 18 roedes akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 15 gulden.

=================348===================
101.2



Herdgang Gemonde* Harmen Jacobs Schuerman heeft in
eigendom een huis met 12 hond 14 roedes akkerland en nog 5
hond heide, gebruikt door Peter Jan Dircks waarvan geen
huurceduul is gebleken. Getaxeerd op 61 vat koren, half en half,
in geld gerekend op 30 gulden 10 stuivers. Voor het huis 12
gulden. (Totaal 42 gulden 10 stuivers)

=================349===================
101.3
Herdgang Gemonde* Meester heer Zuerius heeft in eigendom 3
hond 36 roedes land en is getaxeerd op 19 vat koren, half en
half, maakt in geld 9 gulden 10 stuivers.

=================350===================
101.4
Herdgang Gemonde* Jan Joris heeft in eigendom een huis met 2
hond 7 roedes land en wordt door hemzelf gebruikt. Getaxeerd
op 10 gulden.

=================351===================
102.1
Herdgang Gemonde* Meester Rogier van Grinsven heeft 3 hond
land en 17 roedes, wordt getaxeerd op 9 gulden.

=================352===================
102.2
Herdgang Gemonde* Henrick Willem Spierincks heeft in
eigendom een huis, met 6 hond 20 roedes land en wordt door
hemzelf gebruikt. Getaxeerd op 26 vat koren, half en half maakt
in geld 13 gulden. Voor het huis 10 gulden. (Totaal 23 gulden)

=================353===================
102.3
Herdgang Gemonde* Claes Jan Claessen heeft in eigendom 1
hond 18 roedes dat door hemzelf wordt gebruikt, getaxeerd op
een jaarlijks inkomen van 3 gulden 15 stuivers.

=================354===================
102.4



Herdgang Gemonde* De weduwe van Willem Thomas in Den
Bosch heeft in eigendom 1 hond 27 roedes, getaxeerd op een
jaarlijks inkomen van 4 gulden.

=================355===================
102.5
Herdgang Gemonde* Adriaen Willem Rijckers heeft in eigendom
3 hond 25 roedes akkerland door hemzelf gebruikt, met nog een
groesveldje, getaxeerd op 8 gulden

=================356===================
103.1
Herdgang Gemonde* Peter Willems van Griensven heeft een
beexken, getaxeerd op 10 stuivers.

=================357===================
103.2
Herdgang Gemonde* Jan Dircks van de Camme heeft in
eigendom 37 roedes akkerland, getaxeerd op 2 gulden.

=================358===================
103.3
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jan Lourens Lenaerts
hebben in eigendom een huis met 2 hond en 32 roedes teulland,
wordt gebruikt door Wouter Heijmens, maar geen huurceduul
gebleken. Getaxeerd op 15 gulden.

=================359===================
103.4
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Gijsbert Peter Denis
hebben in eigendom een huis met 6 hond akkerland, samen
getaxeerd op 21 gulden.

=================360===================
103.5
Herdgang Gemonde* Jan Gijsberts heeft in eigendom een huisje
met 1 hond land, getaxeerd op 8 gulden 10 stuivers.

=================361===================
104.1
Herdgang Gemonde* Bertelmeus Goijaerts heeft in eigendom
een huisje met 14 roedes land, getaxeerd op 5 gulden.



=================362===================
104.2
Herdgang Gemonde* De weduwe van Huijbert Aerts heeft in
eigendom een huis met 4 hond 14 roedes akkerland dat zij zelf
bewoont, samen getaxeerd op 19 gulden.

=================363===================
104.3
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jenneken Henrick
Roelofs hebben in eigendom 7 hond akkerland en wordt door
verschillende personen gebruikt warvan geen huurceduul is
gebleken, geschat op 5 vat per hond, half en half maakt 35 vat
en in geld gerekend 17 gulden 10 stuivers.

=================364===================
104.5
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Pouwels Adriaens van
der Heijden hebben in eigendom een huis met 11 hond 40
roedes land en wordt door Jan Dircks gebruikt waarvan geen
huurceduul is gebleken. Met het huis samen getaxeerd op 41
gulden 10 stuivers.

=================365===================
105.1
Herdgang Gemonde* De weduwe van Peter Denis heeft in
eigendom 33 roedes akkerland, getaxeerd op 2 gulden,

=================366===================
105.2
Herdgang Gemonde* Geertruijt weduwe van Peter Adriaens
heeft in eigendom een huis met 2 hond 42 roedes akkerland en
wordt gebruikt door Jacob Joris waarvan geen huurceduul is
gebleken, samen getaxeerd op 16 gulden.

=================367===================
105.3



Herdgang Gemonde* Joffrouw Coenen heeft in eigendom een
hoeve en schuur met 46 hond en 33 roedes land met 7 morgens
groesland en wordtd oor Aert Jacobs als halfwin gepacht.
Getaxeerd op 14 mud en 3 vat koren, half en half, maakt in geld
113 gulden. Als voorlijf van het huis en het groesveld 40 gulden.
(Totaal 153 gulden)

=================368===================
106.1
Herdgang Gemonde* Evert de Bever heeft in eigendom een huis
met 29 hond en 21 roedes akkerland, dat door hemzelf wordt
gebruikt, getaxeerd op 8 mud koren half en half, maakt in geld
64 gulden. Het huis met de groes en het driesken samen
getaxeerd op 14 gulden. Nog 2 morgens slecht hooi- of
groesland, getaxeerd op 8 gulden. (Totaal 88 gulden)

=================369===================
106.2
Herdgang Gemonde* De H. Geest van Den Bosch heeft in
eigendom een huis met 32 hond en 2 roedes akkerland, met 2
morgens en 1 hond groesland, wordt gebruikt door Jacob
Adriaen Jacobs waarvoor geen huurceduul is gebleken. Het
voorlijf getaeerd op 25 gulden. Aan koren 160 vat, half en half,
maakt in geld 80 gulden. (Totaal 105 gulden)

=================370===================
107.1
Herdgang Gemonde* Adriaen Jacob Dircks heeft in eigendom
een huis met 5 hond 38 roedes akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt. Getaxeerd op 29 vat koren half en half, maakt 14
gulden 10 stuivers. Als voorlijf van het huis 8 gulden. (Totaal 22
gulden en 10 stuivers).

=================371===================
107.2
Herdgang Gemonde* Lenaert Adriaen Jacobs heeft in eigendom
een huis met twee hond 9 roedes land dat door hemzelf wordt
gebruikt, samen getaxeerd op 13 gulden 10 stuivers.

=================372===================
107.3



Herdgang Gemonde* Marten Peter Servaes heeft in eigendom
een huis met 9 hond 33 roedes akkerland, met 1 hond
groesland, wordt door hemzelf gebruikt, getaxeerd op 48 vat
koren, half en half, in geld 24 gulden. Het huis met de groes als
voorlijf getaxeerd op 9 gulden 10 stuivers. (Totaal 33 gulden 10
stuivers).

=================373===================
108.1
Herdgang Gemonde* Adriaen de Pauw heeft in eigendom 7 hond
20 roedes akkerland in diverse percelen en door verschillende
pachters gepacht waarvan geen huurceduul is gebleken,
getaxeerd op 37 vat koren, half en half, in geld 18 gulden 10
stuivers.

=================374===================
108.2
Herdgang Gemonde* Peter Adriaen Hendricks heeft in eigendom
een huis met 1 hond en 26 roedes land en wordt gebruikt door
Teunis Pouwels waarvan geen huurdeduul is gebleken,
getaxeerd op 8 gulden.

=================375===================
108.3
Herdgang Gemonde* Huijbert Adriaens van der Heijden heeft in
eigendom een huis met 4 hond en 4 roedes akkerland gebruikt
door Peter Jan Joris, waarvan geen huurdeceduul is gebleken,
getaxeerd jaarlijks op 20 gulden.

=================376===================
108.4
Herdgang Gemonde* Jan Adriaen van der Heijde heeft in
eigendom een  huisje met 2 hond 7 roedes land samen
getaxeerd op 11 gulden.

=================377===================
109.1



Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Goossen Henrick
Martens  hebben in eigendom een huis met 2 morgens en 3
roedes akkerland en wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op
48 vat koren per jaar, half en half in geld 24 gulden. Als voorlijf
voor het huis met een klein busseltje 12 gulden. (Totaal 36
gulden)

=================378===================
109.2
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jan Lenaert Geerlings
hebben in eigendom een huis met 7 hond akkerland, dat door
henzelf wordt gebruikt, samen met het huis getaxeerd op 26
gulden 10 stuivers.

=================379===================
109.3
Herdgang Gemonde* Hendrick Willem Volder heeft in eigendom
2 hond en 36 roedes land, jaarlijks getaxeerd in geld op 7
gulden.

=================380===================
110.1
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Henrick Evers de
Bever hebben in eigendom 2 hond hooiland, jaarlijks getaxeerd
op 2 gulden 5 stuivers.

=================381===================
110.2
Herdgang Gemonde* De H. Geest van Den Bosch heeft in
eigendom een huis met 5 hond en 4 en een halve roede land en
wordt gebruikt door Goijaert Arien Joris, waarvan geen
huurceduul is gebleken, samen getaxeerd op 20 gulden.

=================382===================
110.3
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Peter Dircks van
Taertwijck hebben in eigendom 2 hond en 9 en een half roede
land, jaarlijks getaxeerd op 8 gulden.

=================383===================
110.4



Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Franck de Backer
hebben in eigendom een huis met 2 hond 2 roedes land en
wordt gebruikt door Jasper Anthonis waarvan geen huuceduul is
gebleken, geschat op een jaarlijks inkomen van 15 gulden.

=================384===================
111.1
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Willem Michiels
Laurens hebben in eigendom 3 hond 16 roedes akkerland en
wordt door henzelf gebruikt. Jaarlijks getaxeerd op 8 gulden 5
stuivers.

=================385===================
111.2
Herdgang Gemonde* Jan Michiels van de Ven, heeft in eigendom
1 hond en 31 roedes akkerland, door hemzelf gebruikt, jaarlijks
getaxeerd op 4 gulden.

=================386===================
111.3
Herdgang Gemonde* Jan Adriaens van de Oetelaer heeft in
eigendom een huis met 7 hond 16 roedes akkerland door
hemzelf gebruikt, jaarlijks geschat op 37 vat koren half en half,
in geld 18 gulden 10 stuivers. Het huis met 2 hond groesland
geschat op 12 gulden. (Totaal 30 gulden en 10 stuivers).

=================387===================
111.4
Herdgang Gemonde* Gerrit Wouter Bastiaens heeft in eigendom
een huis met 1 hond 18 roedes, door hemzelf gebruikt, jaarlijks
getaxeerd op 12 gulden.

=================388===================
111.5
Herdgang Gemonde* Bastiaen Wouters heeft in eigendom een
huis met 2 hond 40 roedes land door hemzelf gebruikt, samen
jaarlijks getaxeerd op 15 gulden.

=================389===================
112.1



Herdgang Gemonde* De weduwe van Jan Willem Marcelis heeft
in eigendom een huis met 3 hond 11 roedes land door hemzelf
gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 15 gulden.

=================390===================
112.2
Herdgang Gemonde* Willem Janssen van de Merendonck heeft
in eigendom een kooike met 1 hond 3 roedes land dat door
hemzelf wordt bewoond, jaarlijks getaxeerd op 5 gulden.

=================391===================
112.3
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Adriaen Gerrits van de
Loo hebben in eigendom een huis met schuur, met 11 hond 16
roedes land en wordt gebruikt door Gijsbert Peters waarvan
geen huurceduul is gebleken, jaarlijks getaxeerd op 38 gulden.

=================392===================
112.4
Herdgang Gemonde* Peter en Jan Damen hebben in eigendom
een huis met 14 hond 14 roedes akkerland en wordt door
henzelf gebruikt. Het jaarlijks inkomen getaxeerd op 70 vat
koren, half en half, maakt in geld 35 gulden. Het huis als
voorlkijf getaxeerd op 13 gulden. De zelfde hebben ook nog in
eigendom een weilandje van 24 roedes dat wordt gebruikt door
Jacob Lenaerts waarvan geen huurceduul is gebleken. Getaxeerd
op 5 gulden. (Totaal 53 gulden)

=================393===================
113.1
Herdgang Gemonde* De weduwe van Daem Peters heeft in
eigendom 12 hond akkerland met 1 hond groesland en wordt
door haarzelf gebruikt, jaarlijks samen getaxeerd op 60 vat
koren half en half, maakt 30 gulden. De groes getaxeerd op 1
gulden 10 stuivers. (Totaal 31 gulden 10 stuivers).

=================394===================
113.2



Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Bastiaen van de
Heuvel hebben in eigendom een huis met 6 hond 13 roedes
slecht akkerland en wordt gebruikt door Meijken Peters waarvan
geen huurceduul is gebleken, samen getaxeerd op 20 gulden.

=================395===================
113.3
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jasper Wouters
hebben in eigendom 40 roedes akkerland. Getaxeerd op 2
gulden.

=================396===================
113.4
Herdgang Gemonde* Jan Jans Broeren heeft in eigendom een
huis met 6 hond 40 roedes akkerland met 1 hond groesland dat
door hemzelf wordt gebruikt. Vanwege het voorlijf getaxeerd op
13 gulden. Aan koren 28 vat half en half, maakt 14 gulden.
(Totaal 27 gulden)

=================397===================
114.1
Herdgang Gemonde* De zelfde (Jan Jan Broeren) heeft nog in
eigendom 10 hond 6 roedes akkerland dat door hemzelf wordt
gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 51 vat koren, half en half, maakt
samen 25 gulden 10 stuivers.

=================398===================
114.2
Herdgang Gemonde* Maijken Corst Goijaerts heeft in eigendom
8 hond akkerland door haarzelf gebruikt, jaarlijks getaxeerd op
40 vat koren, half en half, maakt 20 gulden. Ook nog 2 hond
slecht groesland, geschat op 1 gulden 10 stuivers (Totaal 21
gulden 10 stuivers)

=================399===================
114.3
Herdgang Gemonde* Goijaert Corsten heeft in eigendom een
huis met 7 hond 6 roedes akkerland dat door hemzelf wordt
gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 36 vat koren, half en half, maakt
in geld 18 gulden. Het huis getaxeerd op 10 gulden. (Totaal 28
gulden).



=================400===================
114.5
Herdgang Gemonde* Bertholomeus Janssen heeft in eigendom
een huis met 3 hond 22 morgens akkerland en 1 hond
groesland, wordt door hemzelf gebruikt. Vanwege het voorlijf
van het huis getaxeerd op 6 gulden. Aan koren 17 vat half en
half maakt in geld 8 gulden 10 stuivers. (Totaal 14 gulden 10
stuivers).

=================401===================
115.1
Herdgang Gemonde* Willem Pouwels van Schijndel heeft in
eigendom een huis met 6 hond 22 roedes slecht akkerland,
wordt door hemzelf gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 21 gulden.

=================402===================
115.2
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Lambert Michiel
Laureijns hebben in eigendom 12 hond slecht akkerland, wordt
door henzelf gebruikt, jaarlijks geschat op 36 vat koren, half en
half, in geld 18 gulden.

=================403===================
115.3
Herdgang Gemonde* Jan Rutten van de Beerselaer heeft in
eigendom een huis met 7 hond 39 roedes akkerland, met 6 hond
groesland, wordt door hemzelf gebruikt. Jaarlijks als voorlijf
getaxeerd op 16 gulden. Aan koren 38 vat, half en half maakt 19
gulden. (Totaal 35 gulden).

=================404===================
115.4
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Michiel Willem Daniels
hebben in eigendom 2 hond en 30 roedes land en wordt door
henzelf gebruikt, getaxeerd op 12 vat koren, half en half, in geld
6 gulden.

=================405===================
116.1



Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Henrik Michiel
Loureijns hebben in eigendom 10 hond 15 roedes akkerland met
2 hond groesland en wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd
voor de groes in geld 2 gulden. Aan koren 51 vat, half en half
maakt in geld 25 gulden 10 stuivers. (Totaal 27 gulden 10
stuivers)

=================406===================
116.2
Herdgang Gemonde* De eigenaars van de Woesterhoeve hebben
in eigendom 26 hond akkerland met 11 hond groesland in
verschillende percelen en wordt door verschillende personen
gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken. Het groesland
getaxeerd op 10 gulden. Het akkerland in koren 130 vat, half en
half maakt in geld 65 gulden. Van een houtbussel jaarlijks
getaxeerd op 3 gulden. (Totaal 78 gulden).

=================407===================
116.3
Herdgang Gemonde* Gijsbert Pauwels heeft in eigendom een
huis met 4 hond 16 roedes akkerland, dat door hemzelf wordt
gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 17 gulden.

=================408===================
117.1
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Hendrick Hendrick
Claes hebben in eigendom 9 hond 37 roedes en wordt door
henzelf gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 40 vat koren, half en
half. In geld 20 gulden.

=================409===================
117.2
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Henrick Gerit Martens
hebben in eigendom 1 hond 11 roedes akkerland, getaxeerd op
3 gulden.

=================410===================
117.3
Herdgang Gemonde* Het altaar van O.L. Vrouw heeft in
eigendom 1 hond 15 roedes land en wordt door verschillende
personen gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken,
jaarlijks getaxeerd op 3 gulden 5 stuivers.



=================411===================
117.4
Herdgang Gemonde* Jan Corsten van Hees heeft in eigendom
een huis met schuur en 10 hond 37 roedes akkerland met een
driesje groesland, dat door hemzelf wordt gebruikt. Als voorlijf
van het huis 14 gulden. Aan koren 54 vat half en half, maakt 27
gulden. (Totaal 41 gulden)

=================412===================
118.1
Herdgang Gemonde* Michiel Corsten van Hees heeft in
eigendom 8 hond 36 roedes akkerland, dat door verschillende
personen wordt gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken,
getaxeerd op 44 vat koren, half en half maakt 22 gulden 10
stuivers. (is eigenlijk 22 gulden)

=================413===================
118.2
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van jonker van Eijk hebben
in eigendom 1 hond 14 roedes land en wordt gebruikt door de
*Quaden Peter* waarvan geen huurceduul is gebleken,
getaxeerd op 3 gulden.

=================414===================
118.3
Herdgang Gemonde* Seger Adriaens heeft in eigendom 1 hond
16 roedes akkerland, jaarlijks getaxeerd op 3 gulden.

=================415===================
118.4
Herdgang Gemonde* Peter Aert van Liemdt heeft in eigendom 1
hond 16 roedes akkerland, met 1 hond slecht groesland, samen
getaxeerd op 3 gulden 10 stuivers.

=================416===================
118.5
Herdgang Gemonde* Lenaert Geraerts heeft in eigendom 2 hond
7 roedes akkerland dat door hemzelf wordt gebruikt, jaarlijks
getaxeerd op 5 gulden 5 stuivers.

=================417===================



119.1
Herdgang Gemonde* De kerk van Gemonde heeft in eigendom 9
hond 21 roedes akkerland met een klein groesje en wordt door
verschillende personen gebruikt waarvan geen huurceduul is
gebleken, getaxeerd op 47 vat koren, half en half maakt 23
gulden 10 stuivers.

=================418===================
119.2
Herdgang Gemonde* De H. Geest van Gemonde heeft in
eigendom 6 hond en 13 roedes slecht akkerland, dat door
verschillende personen wordt gebruikt waarvan geen huurceduul
is gebleken, jaarlijks getaxeerd op 12 gulden 10 stuivers.

=================419===================
119.3
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Henrick Spierincks
hebben in eigendom een huis met een weilandje en 2 hond 45
roedes land en wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op 18
gulden.

=================420===================
119.4
Herdgang Gemonde* Jan Aerts heeft in eigendom 1 hond 32
roedes land, getaxeerd op 3 gulden 10 stuivers.

=================421===================
120.1
Herdgang Gemonde* De kinderen van Aert Michiels hebben in
eigendom 10 hond 24 roedes akkerland en wordt door henzelf
gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 52 vat koren, half en half, in
geld gerekend op 26 gulden.

=================422===================
120.2
Herdgang Gemonde* Adriaen Adriaen Lamberts heeft in
eigendom een huis met 4 hond 6 roedes land dat door hemzelf
wordt gebruikt, getaxeerd op 18 gulden.

=================423===================
120.3



Herdgang Gemonde* Adriaen Adriaen Lamberts heeft in
eigendom een huis met 4 hond 6 roedes land dat hijzelf
gebruikt, jaarlijks getaxceerd op 18 gulden.

=================424===================
120.4
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van jonker Elbert Lelijon
hebben in eigendom 5 hond en 16 roedes akkerland en wordt
gebruikt door Jan Janssen Spierincks als halfwin, geschat op 26
vat koren, half en half, in geld 13 gulden.

=================425===================
120.5
Herdgang Gemonde* Willem Damen heeft in eigendom een huis
met 9 hond 11 roedes akkerland, wordt gebruikt door Teunis
Henrick Spierincks waarvan geen huurceduul is gebleken,
geataxeerd voor voorlijf 8 gulden. Aan koren 46 vat, half en half
maakt in geld 23 gulden. (Totaal 31 gulden)

=================426===================
121-1
Herdgang Gemonde* Bastiaen Wouters heeft in eigendom 2
hond 30 roedes land dat door hemzelf wordt gebruikt, getaxeerd
op 13 vat koren, half en half, maakt in geld 6 gulden 10
stuivers.

=================427===================
121.2
Herdgang Gemonde* Adriaen Joris Coenen heeft in eigendom 2
hond akkerland dat door hemzelf wordt gebruikt, getaxeerd op
10 vat koren half en half maakt in geld 5 gulden.

=================428===================
121.3
Herdgang Gemonde* Peter Toebacx heeft in eigendom 2 hond
akkerland door hemzelf gebruikt, getaxeerd op 10 vat koren half
en half, in geld 5 gulden.

=================429===================
121.4



Herdgang Gemonde* Jenneken Adriaen Gijsberts van
Croonenburch heeft in eigendom 4 hond en 25 roedes akkerland,
door haarzelf gebruikt, getaxeerd op 22 vat koren half en half,
komt in geld op 11 gulden. Nog 1 hond groesland getaxeerd op
1 gulden. (Totaal 12 gulden)

=================430===================
122.1
Herdgang Gemonde* Gerrit Jans van de Loo heeft in eigendom
een huis met 12 hond 34 roedes akkerland, dat door hemzelf
wordt gebruikt, getaxeerd voor het huis op 18 gulden. Aan koren
63 vat, half en half maakt in geld 31 gulden 10 stuivers. Totaal
51 gulden 10 stuivers.

=================431===================
122.2
Herdgang Gemonde* Een houtbussel toebehorend aan iemand
uit Waalre, geschat op 3 gulden 15 stuivers.

=================432===================
122.3
Herdgang Gemonde* Hendrick Cornelis heeft in eigendom een
huis met 2 hond en 2 en een halve roede land wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 13 gulden.

=================433===================
122.4
Herdgang Gemonde* Jan Jacob Dircks heeft in eigendom 4 en
een halve hond akkerland dat door verschilende personen wordt
gebruikt maar waarvan geen huurceduul is gebleken, getaxeerd
op 22 vat koren, half en half, in geld 11 gulden.

=================434===================
123.1
Herdgang Gemonde* Gerrit Jan Herberts heeft in eigendom een
huis met 4 hond 37 roedes land, wordt door hemzelf gebruikt,
samen getaxeerd op 20 gulden.

=================435===================
123.2



Herdgang Gemonde* Aert Bloemers heeft in eigendom 2 hond
17 roedes land en wordt gebruikt door Lenaert Ariens waarvan
geen huurceduul is gebleken, getaxeerd op 12 vat koren, half en
half, in geld 6 gulden.

=================436===================
123.3
Herdgang Gemonde* Henrick Roelofs heeft in eigendom 4 hond
28 roedes land met een klein groesveldje door hemzelf gebruikt,
samen getaxeerd op 12 gulden.

=================437===================
123.4
Herdgang Gemonde* De pastorie van Gemonde heeft in
eigendom 3 hond 14 roedes slecht akkerland met een groeje
eraan, samen getaxeerd op 6 gulden 10 stuivers.

=================438===================
124.1
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Roelof Goijers hebben
in eigendom een huis met 3 hond 22 roedes akkerland en wordt
door henzelf gebruikt, jaarlijks getaxeerd op 13 gulden 10
stuivers.

=================439===================
124.2
Herdgang Gemonde* Jan Claes Spierincks heeft in eigendom een
huis met 2 hond 13 en een halve roede land, dat door hemzelf
wordt gebruikt, getaxeerd op 16 gulden.

=================440===================
124.3
Herdgang Gemonde* Jacob Ariens heeft in eigendom een huis
met 3 hond en 37 roedes land dat door hemzelf wordt gebruikt,
jaarlijks samen getaxeerd op 16 gulden 10 stuivers.

=================441===================
124.4



Herdgang Gemonde* Antonis Janssen de Bresser heeft in
eigendom een huis en schuur met 14 hond 36 roedes akkerland,
wordt door hemzelf gebruikt, het huis vanwege het voorlijf
getaxeerd op 13 gulden. Aan koren 74 vat, half en half maakt in
geld 37 gulden. (Totaal 50 gulden).

=================442===================
125.1
Herdgang Gemonde* De weduwe van Peter Dircks van Schijndel
heeft in eigendom een huis met 2 hond 37 roedes land, wordt
door haarzelf gebruikt, samen getaxeerd op 13 gulden.

=================443===================
125.2
Herdgang Gemonde* Jan Mathijs Meussen heeft in eigendom
een huis met 3 hond en 17 roedes land en wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd jaarlijks op 16 gulden.

=================444===================
125.3
Herdgang Gemonde* Jan Jan Spierincks heeft in eigendom een
huis met 5 hond 27 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 26 gulden.

=================445===================
125.4
Herdgang Gemonde* Mathijs Janssen van de Merendonck heeft
in eigendom een huis met 4 hond 8 roedes akkerland en 2 hond
groesland, wordt door hemzelf gebruikt, getaxeerd op 18
gulden.

=================446===================
126.1
Herdgang Gemonde* Jan Willems heeft in eigendom 3 hond 30
roedes akkerland wordt door hemzelf gebruikt met anderhalf
hond groesland, samen getaxeerd op 10 gulden 10 stuivers.

=================447===================
126.2



Herdgang Gemonde* Peter Aerts van Overbeeck heeft in
eigendom een huis met 3 hond 5 roedes akkerland, samen
getaxeerd op 15 gulden 10 stuivers.

=================448===================
126.3
Herdgang Gemonde* Meester Johan van de Heuvel heeft in
eigendom een huis met 3 hond 44 roedes akkerland met
anderhalf hond groesland, wordt door hemzelf gebruikt, jaarlijks
getaxeerd op 15 gulden.

=================449===================
126.4
Herdgang Gemonde* Willem Jan Spierincks heeft in eigendom
een huis met 4 hond 14 roedes akkerland, wordt gebruikt door
Peter van Hees waarvan geen huurceduul is gebleken, samen
getaxeerd op 16 gulden. Met nog anderhalf hond groesland
getexeerd op 1 gulden 10 stuivers.

=================450===================
126.5
Herdgang Gemonde* Willem Janssen van de Merendonck heeft
in eigendom 37 roedes slecht akkerland getaxeerd op 1 gulden
10 stuivers.

=================451===================
127.1
Herdgang Gemonde* Adriaen Adrians en zijn broer Seger
hebben in eigendom een huis met 6 hond en 6 roedes akkerland
dat wordt gebruikt door Jan van Hees, waarvan geen huurceduul
is gebleken, samen getaxeerd op 25 gulden.

=================452===================
127.2
Herdgang Gemonde* Jan Thomas Brusten (=Bruijsten) heeft in
eigendom een huis met 5 hond 40 roedes slecht akkerland, dat
hijzelf gebruikt, samen getaxeerd op 16 gulden 10 stuivers.

=================453===================
127.3



Herdgang Gemonde* Jan Lodewijckx heeft in eigendom een huis
met 2 hond en 22 roedes akkerland dat door hemzelf wordt
gebruikt, getaxeerd op 12 gulden.

=================454===================
127.4
Herdgang Gemonde* Adriaen Jan Rijckerts heeft in eigendom
een huis met 5 hond en 25 roedes slecht land met een klein
groesveldje dat door hemzelf wordt gebruikt, getaxeerd op 20
gulden.

=================455===================
128.1
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Adriaen Jan Rijckerts
van de Oetelaer hebben in eigendom een huis met 15 hond
akkerland met 3 en een half hond groesland dat door henzelf
wordt gebruikt, vanwege het voorlijf van het huis getaxeerd op
18 gulden. Aan koren 75 vat, half en half, maakt in geld 37
gulden 10 stuivers. (Totaal 55 gulden 10 stuivers).

=================456===================
128.2
Herdgang Gemonde* De kosterij van Gemonde heeft in
eigendom 37 roedes slecht land jaarlijks getaxeerd op 1 gulden
10 stuivers.

=================457===================
128.3
Herdgang Gemonde* De weduwe van Corsten Jan Willems heeft
in eigendom een huisje met 2 hond land dat door haarzelf wordt
gebruikt, getaxeerd op 11 gulden.

=================458===================
128.4
Herdgang Gemonde* Willem Jan Willems van der Merendonck
heeft in eigendom 3 hond 10 roedes akkerland, dat door hemzelf
wordt gebruikt, getaxeerd op 16 vat koren, in geld 8 gulden.

=================459===================
128.5



Herdgang Gemonde* Michiel Janssen van de Beeckant heeft in
eigendom 2 hond en 29 roedes dat wordt gebruikt door Ariaen
Gerrits waarvan geen huurceduul is gebleken, getaxeerd op 5
gulden 10 stuivers.

=================460===================
129.1
Herdgang Gemonde* Señor Gijsbert Karsmans heeft in
eigendom een hoeve met 29 hond akkerland en 20 hond
groesland en wordt gebruikt door Jan Henrik Evers waarvan
geen huurceduul is gebleken, als voorlijf getaxeerd op 24
gulden. Aan rogge 145 vat, half en half maakt in geld 72 gulden
10 stuivers. (Totaal 96 gulden 10 stuivers)

=================461===================
129.2
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Gerrit Geraerts van
Pinxten hebben in eigendom een klein driesje getaxeerd op 15
stuivers.

=================462===================
129.3
Herdgang Gemonde* De H. Geest van Den Bosch heeft in
eigendom 1 hond slecht akkerland, getaxeerd op 1 gulden 10
stuivers.

=================463===================
129.4
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Michiel Willem Michiels
hebben in eigendom een klein slecht groesje, getaxeerd op 10
stuivers.

=================464===================
129.5
Herdgang Gemonde* Aert Hens Rijckers heeft in eigendom een
hond slecht akkerland, getaxeerd op 1 gulden 10 stuivers.

=================465===================
130.1
Herdgang Gemonde* Dries Meussen heeft in eigendom een huis
met 3 hond 22 roedes akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt. Getaxeerd op 18 gulden 10 stuivers.



=================466===================
130.2
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jan Henricks van
Eijndhoven hebben in eigendom 3 hond groesland jaarlijks
getaxeerd op 3 gulden.

=================467===================
130.3
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jacob van de Leemput
hebben in eigendom een huis met 22 hond akkerland met 11
hond groesland  en wordt gebruikt door Hendrick Roelens
waarvan geen huurceduul is gebleken, als voorlijf getaxeerd op
21 gulden. Aan koren 110 vat half en half, maakt in geld 55
gulden. (Totaal 76 gulden)

=================468===================
130.4
Herdgang Gemonde* Jan Anthonis Kloot heeft in eigendom een
hoeve met 30 hond 36 roedes akkerland met 3 morgens 16
hond groesland en wordt gebruikt door Willem Pouwels waarvan
geen huurceduul is gebleken, vanwege het voorlijf getaxeerd op
24 gulden. Aan koren 153 vat, half en half maakt 76 gulden 10
stuivers. (Totaal 100 gulden 10 stuivers)

=================469===================
131.1
Herdgang Gemonde* Dingen Jans van Hees heeft in eigendom
een hond 41 roedes slecht akkerland en wordt door Peter van
Hees als halfwin gepacht, getaxeerd op 3 gulden 5 stuivers.

=================470===================
131.2
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Thijs Meussen hebben
1 hond 33 roedes akkerland dat door verschillende personen
wordt gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken, geschat
op 2 gulden 10 stuivers.

=================471===================
131.3



Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Gerit Hans Jonkers
hebben in eigendom 42 roedes slecht akkerland, getaxeerd op 1
gulden 10 stuivers.

=================472===================
131.4
Herdgang Gemonde* Adriaen Schellens heeft in eigendom 3
hond groesland, getaxeerd op 3 gulden.

=================473===================
131.5
Herdgang Gemonde* Andries Jans Santegoets heeft in eigendom
5 hond groes- en houtwas, samen getaxeerd op 4 gulden.

=================474===================
131.6
Herdgang Gemonde* De weduwe van Peter Janssen heeft in
eigendom 1 hond 30 roedes slecht akkerland, getaxeerd op 2
gulden 10 stuivers.

=================475===================
132.1
Herdgang Gemonde* De kinderen van jonker Gerrit van Boecop
hebben in eigendom 14 hond 27 roedes akkerland en houtwas,
samen getaxeerd op 73 vat koren, half en half, maakt 36 gulden
10 stuivers.

=================476===================
132.2
Herdgang Gemonde* Het groot gasthuis in Den Bosch heeft in
eigendom 2 hond akkerland getaxeerd op 5 gulden.

=================477===================
132.3
Herdgang Gemonde* Dirck Sanders Hooghaert heeft in
eigendom 2 hond slecht akkerland, getaxeerd op 3 gulden.

=================478===================
132.4



Herdgang Gemonde* De erfgenamen van Jacob Roloefs hebben
in eigendom 1 hond 8 roedes akkerland, getaxeerd op 3 gulden.

=================479===================
132.5
Herdgang Gemonde* Cathalijn weduwe van Lambert Hermans
heeft 3 hond 16 roedes land, getaxeerd op 9 gulden.

=================480===================
132.6
Herdgang Gemonde* Gerrit Aerts van de Ven heeft in eigendom
4 hond 23 roedes land en wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 22 vat koren, half en half, in geld 11 gulden.

=================481===================
133.1
Herdgang Gemonde* Jasper Hendrick Cloot heeft 2 hond 33
roedes land, getaxeerd op 6 gulden 10 stuivers.

=================482===================
133.2
Herdgang Gemonde* Willem Peter van Griensven heeft 2 hond
akkerland, met een klein griesje eraan, getaxeerd op 5 gulden 6
stuivers.

=================483===================
133.3
Herdgang Gemonde* Lamberte Dirck Timmerman heeft 41 en
een halve roedes slecht akkerland, getaxeerd op 1 gulden 10
stuivers.

=================484===================
133.4
Herdgang Gemonde* De erfgenamen van van Berckel hebben in
eigendom een hoeve met 24 hond 1 roede akkerland, met 16
hond groesland, gebruikt door Henrick op Serpe waarvan geen
huurcedeul is gebleken, als voorlijf getaxeerd op 25 gulden. Aan
koren 96 vat, half en half, maakt in geld 48 gulden. (Totaal 73
gulden)

=================485===================



134.1
Herdgang Gemonde* De pastoor van Gestel heeft in eigendom 5
hond akkerland wordt door verschillende personen gebruikt
waarvan geen huucedeul is gebleken, getaxeerd op 25 vat
koren, half en half, in geld 12 gulden 10 stuivers.

=================486===================
134.2
Herdgang Gemonde* Jacob Gijselen heeft in eigendom 3 hond
19 roedes akkerland, getaxeerd op 17 vat koren, half en half, in
geld 8 gulden 10 stuivers.

=================487===================
134.3
Herdgang Gemonde* Jan Cornelis op den Dungen heeft in
eigendom 14 hond akkerland, wordt door verschillende personen
gebruikt waarvan geen huurceduul is gebleken, geschat op 70
vat koren, half en half, in geld 35 gulden. Voor een
houtbusseltje getaxeerd op 1 gulden 10 stuivers. (Totaal 36
gulden 10 stuivers)

=================488===================
134.4
Herdgang Gemonde* Willem Gerrit Spierincks heeft in eigendom
33 roedes land getaxeerd op 1 gulden 16 stuivers.

=================489===================
134.5
Herdgang Gemonde* Dirck Peter Schuermans heeft in eigendom
een huis met 3 hond 11 roedes akkerland, wordt gebruikt door
Jan den Wever waarvan geen huurceduul is gebleken, jaarlijks
getaxeerd op 13 gulden.

=================490===================
134.6
Dienstaantekening : een bedrag van 200.3.44. Lijkt een soort
tussentelling voor de verpondingen. Dat zou betrekking moeten
hebben op herdgang Gemonde, want hierna volgt Den Dungen.
De drie liggers ervoor staanvermeld met een bedrag van
572.5.13, dat zou dan betrekking moeten hebben op
herdgangen De Plaets, Ruijmel en Gemonde samen, resteert dan
372. 2. 31 voor de herdgangen de Plaets en Ruijmel samen.



=================491===================
135.1
Dienstaantekening : Hierna volgt de Dungense ligger
(buitengebruikers)

=================492===================
135.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Claes heeft in
eigendom 2 hond 3 roedes slecht akkerland, getaxeerd op 4
gulden.

=================493===================
135.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Janssen van de
Merendonck heeft in eigendom 12 hond 45 roedes akkerland,
wordt door hemzelf gebruikt, getaxeerd op 65 vat koren, half en
half, maakt in geld 32 gulden 10 stuivers.

=================494===================
135.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Adriaen
Willems van Engelen hebben in eigendom 8 hond en 33 roedes
land, wordt door verschilende personen gebruikt waarvan geen
huurceduul is gebleken, getaxeerd op 43 vat koren, half en half,
in geld 21 gulden 10 stuivers.

=================496===================
135.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Antonis Thomas heeft in
eigendom 9 hond 7 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 45 vat koren, half en half, in geld 22
gulden 10 stuivers.

=================497===================
136.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Janssen Spierincks
heeft in eigendom 1 hond 32 roedes land en wordt gebruikt door
Arien Laurens waarvan geen huurceduul is gebleken, getaxeerd
op 8 vat koren, half en half maakt 4 gulden.

=================498===================



136.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Janssen van Son
heeft in eigendom 1 hond 12 roedes akkerland, getaxeerd op 3
gulden.

=================499===================
136.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)*Adriaen Peter Adriaens heeft
in  eigendom 8 hond 21 roedes akkerland, in diverse percelen,
wordt door hemzelf gebruikt, getaxeerd op 40 vat koren, half en
half, maakt in geld 20 gulden. Nog 2 morgens weiland met een
weiveldje getaxeerd op 21 gulden. (Totaal 41 gulden).

=================500===================
136.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Aert Jan Henrick Spierincks
heeft in eigendom 2 hond 12 roedes land, getaxeerd op 5 gulden
10 stuivers.

=================501===================
136.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Aelke weduwe van Anthonis
van de Berch heeft in eigendom 5 hond 29 roedes akkerland en
wordt gebruikt door Goijaert Geerlings waarvan geen huurceduul
is gebleken, getaxeerd op 13 gulden 10 stuivers.

=================502===================
137.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Wijnants in Den
Bosch heeft in eigendom 2 hond 28 roedes akkerland, getaxeerd
op 6 gulden.

=================503===================
137.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Ariken Aert Simons heeft in
eigendom 2 hond 33 roedes akkerland, wordt door haarzelf
gebruikt. Getaxeerd op 6 gulden 10 stuivers.

=================504===================
137.3



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Henrick Peters heeft
in eigendom 12 hond 2 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 60 vat koren, half en half, maakt 30
gulden.

=================505===================
137.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Antonis
Gerrit Spierincks heeft in eigendom 1 hond 35 roedes slecht
akkerland, getaxeerd op 2 gulden.

=================506===================
137.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Antonis Henrick Dielis van
Os heeft in eigendom 5 hond hooiland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 5 gulden.

=================507===================
138.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Henrick Eijkemans
heeft in eigendom 41 roedes akkerland, getaxeerd op 2 gulden 5
stuivers.

=================508===================
138.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Loureijns heeft in
eigendom 3 hond 40 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 9 gulden 10 stuivers.

=================509===================
138.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Anthonis Aert Jan Dircks
heeft in eigendom 19 hond 27 roedes akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt. Getaxeerdt op 98 vat koren, half en half,
maakt 59 gulden.

=================510===================
138.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Adriaen Henrick Willems
heeft in eigendom 2 hond 14 roedes slecht akkerland, getaxeerd
op 4 gulden 10 stuivers.



=================511===================
138.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Bastiaen Janssen heeft in
eigendom 6 hond akkerland, wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 30 vat koren, half en half, maakt 15 gulden. Heeft
ook nog 10 morgens 2 hond groesland in het Moerschot,
getaxeerd op 4 gulden. Nog 5 hond in het Bellenbroeck,
getaxeerd op 10 gulden. (Totaal 29 gulden)

=================512===================
138.6
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Cornelis Anthonis Jan Strick
heeft in eigendom 4 hond 36 roeds slecht akkerland wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 10 gulden.

=================513===================
139.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Dielis Dielis heeft in
eigendom 1 hond 22 roedes slecht akkerland, getaxeerd op 3
gulden.

=================514===================
139.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Willem
Peter Seberts heeft in eigendom 4 hond 6 roedes land wordt
door haarzelf gebruikt, getaxeerd op 10 gulden.

=================515===================
139.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Jan
Hendricks van Kempen heeft in eigendom 7 hond 41 roedes
land, wordt door haarzelf gebruikt, getaxeerd op 17 gulden.

=================516===================
139.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van de jonge
Jan van den Steen heeft in eigendom 4 hond 5 roedes
akkerland, wordt door haarzelf gebruikt, getaxeerd op 22 vat
koren, half en half, maakt 11 gulden.

=================517===================
139.5



Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Aert
Goijaerts hebben in eigendom 2 hond slecht akkerland,
getaxeerd op 4 gulden.

=================518===================
139.6
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Hendrick
Dirck Seben heeft in eigendom 13 hond 27 roedes akkerland,
dat door haarzelf wordt gebruikt, getaxeerd op 67 vat koren,
half en half, in geld 33 gulden 10 stuivers.

=================519===================
140.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Hendrick
Dielis heeft in eigendom 11 hond 32 roedes akkerland, wordt
door haarzelf gebruikt, getaxeerd op 59 vat koren, half en half,
in geld 29 gulden.

=================520===================
140.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Gerrit
Aert Jan Dirks hebben in eigendom 2 hond 9 roedes slecht
akkerland, getaxeerd op 4 gulden.

=================521===================
140.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Dielis Janssen van de Steen
heeft in eigendom 4 hond 15 roedes land en wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 11 gulden.

=================522===================
140.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Emont
in den Baers hebben in eigendom 1 hond 14 roedes land,
getaxeerd op 3 gulden.

=================523===================
140.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Huijbert
Huijberts de Jonge heeft in eigendom 2 hond en 33 roedes land,
getaxeerd op 6 gulden 10 stuivers.



=================524===================
140.6
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Sebert Jan
Michiels hebben in eigendom 3 hond akkerland, getaxeerd op 8
gulden.

=================525===================
141.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Peter
Henrick Goossens hebben in eigendom 6 hond 27 roedes
akkerland, wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op 32 vat
koren, half en half, in geld 16 gulden. Nog 1 morge groesland op
de Horrick getaxeerd op 8 gulden. (Totaal 24 gulden)

=================526===================
141.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Peter
Willem Adriaens hebben in eigendom 11 hond 8 roedes
akkerland door henzelf gebruikt, getaxeerd op 56 vat koren, half
en half, in geld 28 gulden.

=================527===================
141.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Het kind van Gioijaert
Huijbert Luijcken heeft in eigendom 2 hond 27 roedes akkerland,
met een groesveldje dat door hemzelf wordt gebruikt, getaxeerd
op 7 gulden.

=================528===================
141.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Peter
Goijaerts Smits hebben in eigendom 5 hond 19 roedes
akkerland, wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op 22 vat
koren, half en half, in geld 11 gulden.

=================529===================
141.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Lourens
Megesels hebben in eigendom 1 hond 12 roeds akkerland,
getaxeerd op 3 gulden.

=================530===================



142.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Dirck Dielis heeft in
eigendom 10 hond en 9 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 46 vat koren, half en half, in geld 23
gulden. Nog 2 morgens in het Bellebroeck, in geld 20 gulden.
(Totaal 43 gulden)

=================531===================
142.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Denis Lamberts heeft in
eigendom 6 hond 10 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 31 vat koren, half en half, in geld 15
gulden 10 stuivers.

=================532===================
142.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Hendrick
Peter Jan Peters heeft in eigendom 2 hond 20 roedes akkerland,
jaarlijks getaxeerd op 6 gulden.

=================533===================
142.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Willem
Henrick van Beeck hebben in eigendom 2 hond 2 roedes
akkerland, getaxeerd op 5 gulden.

=================534===================
142.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Jan Gerit
Jan Dielis hebben in eigendom 1 hond 3 roedes akkerland,
getaxeerd op 2 gulden 10 stuivers.

=================535===================
143.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Hendrick
Huijbert Claes heeft in eigendom 2 hond 33 roedes land dat ze
zelf gebruikt, getaxeerd op 6 gulden 10 stuivers.

=================536===================
143.2



Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Simon
Aert Bernaerdts hebben in eigendom 2 hond 36 roedes
akkerland, getaxeerd op 6 gulden en 10 stuivers.

=================537===================
143.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Jan
Dielis hebben in eigendom 4 hond 40 roedes akkerland, wordt
door henzelf gebruikt, getaxeerd op 24 vat koren, half en half,
maakt 12 gulden.

=================538===================
143.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Harmen
Jacobs hebben in eigendom 3 hond 32 roedes akkerland, wordt
door henzelf gebruikt, getaxeerd op 18 vat koren, half en half
maakt 9 gulden.

=================539===================
143.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Emont Wouters van
Nieuland heeft in eigendom 4 hond 5 roedes slecht akkerland
met een klein heiveldje, getaxeerd op 8 gulden 10 stuivers.

=================540===================
144.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Victor van Wamel heeft in
eigendom 4 hond 11 roedes akkerland, getaxeerd op 22 vat
koren, half en half, maakt 11 gulden.

=================541===================
144.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Goijaert Janssen van
Oirschot heeft in eigendom 1 hond 8 roedes slecht akkerland,
getaxeerd op 2 gulden 5 stuivers.

=================542===================
144.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Goijaert Janssen van Vaerle
heeft in eigendom 2 hond 33 roedes slecht akkerland, getaxeerd
op 5 gulden.



=================543===================
144.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Gerrit Aerts van Orthen
heeft in eigendom 3 hond 44 roedes akkerland, getaxeerd op 19
vat koren, half en half, in geld 9 gulden 10 stuivers.

=================544===================
144.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Goijaert Arien Peters heeft
in eigendom 4 hond 18 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 22 vat koren, half en half, maakt 11
gulden.

=================545===================
145.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Gerrit Jacob Peter Eijmerts
heeft in eigendom 8 hond 33 roedes akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 43 vat koren, half en half, in
geld 21 gulden 10 stuivers.

=================546===================
145.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Gerrit Goijaerts heeft in
eigendom 5 hond 24 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 27 vat koren, half en half, maakt in geld
13 gulden 10 stuivers.

=================547===================
145.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Gerrit Jacob Rutten heeft in
eigendom 50 roedes, getaxeerd op 2 gulden.

=================548===================
145.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Henrik Janssen van Kempen
heeft in eigendom 5 hond 12 roedes akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 26 vat koren half en half maakt
in geld 13 gulden.

=================549===================
145.5



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Heijlken Matheus Arien
Spierincks heeft in eigendom 4 hond 14 roedes akkerland, dat ze
zelf gebruikt, geschat op 21 vat koren, half en half, in geld 10
gulden 10 stuivers.

=================550===================
146.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Henrick Peter Gerrits heeft
in eigendom 4 hond 35 roedes slecht akkerland, getaxeerd op 19
vat koren, half en half, in geld 9 gulden 10 stuivers.

=================551===================
146.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Huijbert Henrick Broeren
heeft in eigendom 9 hond 35 roedes akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt. Geschat op 48 vat koren, half en half, in geld
24 gulden. Voor een klein heiveldje 1 gulden. (Totaal 25 gulden)

=================552===================
146.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Harmen van Eersel heeft in
eigendom 2 hond en 12 roedes akkerland, getaxeerd op 4
gulden.

=================553===================
146.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Henrick
Lamberts hebben in eigendom 13 hond en 26 roedes akkerland,
door henzelf gebruikt, getaxeerd op 54 vat koren, half en half,
maakt in geld 27 gulden. Nog 2 morgens en 4 en een half hond
groesland getaxeerd op 27 gulden en 10 stuivers. (Totaal 54
gulden 10 stuivers)

=================554===================
147.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendriksken Wouter
Driessen heeft in eigendom 2 hond 40 roedes akkerland dat ze
zelf gebruikt, getaxeerd op 14 vat koren, half en half maakt 7
gulden.

=================555===================



147.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Henrick Huijbert Jan Rutten
heeft in eigendom 5 hond 16 roedes akkerland met een heike,
getaxeerd op 26 vat koren, half en half, maakt in geld 13
gulden.

=================556===================
147.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrick Gerrits van
Hannen heeft in eigendom 3 hond 13 roedes akkerland,
getaxeerd op 16 vat koren, half en half, in geld 8 gulden.

=================557===================
147.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrick Claes Jan Dielis
heeft in eigendom 3 hond akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 15 vat koren, half en half, maakt in geld
7 gulden 10 stuivers.

=================558===================
147.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrick Goijaert Jacob
Smit heeft in eigendom 6 hond akkerland door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 30 vat koren, in geld 15 gulden.

=================559===================
148.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrick Hendrik Goossens
heeft in eigendom 2 hond 37 roedes akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 6 gulden.

=================560===================
148.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van
Hendrick op het Hooge hebben in eigendom 6 hond akkerland en
wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op 30 vat koren, half en
half maakt 15 gulden. Nog 1 morgen groesland van 4 gulden.
(Totaal 19 gulden).

=================561===================
148.3



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrick Eijmberts heeft in
eigendom 12 hond en 9 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 61 vat koren, half en half, in geld 30
gulden 10 stuivers.

=================562===================
148.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrick Hendrick Willems
heeft in eigendom 6 hond 39 roedes akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 34 vat koren, half en half, maakt
in geld 17 gulden.

=================563===================
149.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrik Aerdt de Mulder
heeft in eigendom 5 hond akkerland door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 25 vat koren, half en half, maakt 12 gulden 10
stuivers. Nog 2 en een halve morgen weiland getaxeerd op 25
gulden. Nog 3 hond slecht groesland, in geld 2 gulden. (Totaal
39 gulden).

=================564===================
149.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrick Peters van de Aa,
heeft in eigendom 3 hond en 11 roedes akkerland, dat hijzelf
gebruikt, getaxeerd op 16 vat koren, half en half, in geld 8
gulden.Nog anderhalve morgen groes- en weiland zowel in het
Bellenbroek als de Horrick, getaxeerd op 13 gulden 10 stuivers.
(Totaal 21 gulden 10 stuivers)

=================565===================
149.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Hendrick Peter Adriaens
heeft in eigendom 7 hond en 19 roedes akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt. Getaxeerd op 37 vat koren, half en half, in
geld 18 gulden 10 stuivers.

=================566===================
149.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Rutten van Griensven
heeft in eigendom 2 hond 4 roedes akkerland met een heiveldje,
samen getaxeerd op 8 gulden.



=================567===================
150.1
Een knoeiblad met allerlei berekeningen die van geen waarde
zijn. Er is nog wel een aantekening die mogelijk iets met de
verponding van doen kan hebben: De morgen van 12 gulden, is
voor een lopen Gestelse maat 6 stuivers 11 penningen. De
morgen van 10 gulden is voor een lopen Gestelse maat 5
stuivers 9 penningen. De morgen van 8 gulden is voor een lopen
Gestelse maat 4 en een halve stuiver.

=================568===================
151.1
Als 150, allerlei optelsommetjes, zonder enig verband.

=================569===================
152.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Jan
Dielis van de Steen hebben in eigendom 5 hond en 35 roedes
slecht akkerland, wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op 35
vat koren, half en half, maakt in geld 11 gulden 10 stuivers.

=================570===================
152.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Huijbert Jan Rutten
heeft in eigendom 1 hond en 18 roedes akkerland, door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 3 gulden 10 stuivers.

=================571===================
152.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Willem Cuijpers heeft in
eigendom 1 hond 18 roedes, akkerland getaxeerd op 3 gulden
10 stuivers.

=================572===================
152.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Cornelis Janssen de
Smit, heeft in eigendom 2 hond 43 roedes akkerland, getaxeerd
op 7 gulden.

=================573===================
152.5



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jacob Cornelis heeft in
eigendom 4 hond 9 roedes akkerland, getaxeerd op 21 vat
koren, half en half, in geld 10 gulden 10 stuivers.

=================574===================
153.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Hendrick Jonker heeft in
eigendom 3 hond slecht akkerland, wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 12 vat koren, half en half, in geld 6 gulden.

=================575===================
153.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Marten Gerrits heeft in
eigendom 1 hond 19 roedes slecht akkerland, getaxeerd op 2
gulden 10 stuivers.

=================576===================
153.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Harmens van Luijck
heeft in eigendom 2 hond 20 roedes slecht akkerland, getaxeerd
op 5 gulden.

=================577===================
153.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Roelofs te Berlicum
heeft in eigendom 1 hond 15 roedes slecht akkerland, getaxeerd
op 2 gulden 10 stuivers

=================578===================
153.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Gerrits Mulder heeft in
eigendom 5 hond akkerland, wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 25 vat koren, half en half, in geld 12 gulden 10
stuivers.

=================579===================
153.6
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Jan van
de Heuvel hebben in eigendom 4 hond en 14 roedes akkerland,
wordt door hemzelf gebruikt, getaxeerd op 21 vat koren, half en
half, in geld 10 gulden 10 stuivers.



=================580===================
154.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Aert Jan Aerts van de
Heuvel heeft in eigendom 2 hond en 45 roedes akkerland,
getaxeerd op 7 gulden 10 stuivers.

=================581===================
154.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Hendrick Aert de Mulder
heeft in eigendom 4 hond 23 roedes akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt, getaxeerd op 22 vat koren, half en half, in
geld 11 gulden.

=================582===================
154.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Rutten de jonge, heeft
in eigendom 4 hond 17 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 20 vat koren, half en half, in geld 10
gulden.

=================583===================
154.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Gerrits heeft in
eigendom 9 hond 31 roedes slecht akkerland, wordt door
hemzelf gebruikt met een driesje en houtbusseltje, getaxeerd op
39 vat koren, half en half in geld is 19 gulden 10 stuivers.

=================584===================
155.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Corstiaen Spierincks
heeft in eigendom 11 hond akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 55 vat koren, half en half, maakt in geld
27 gulden 10 stuivers.

=================585===================
155.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Lenaert Gijsberts heeft
in eigendom 4 hond akkerland getaxeerd op 20 vat koren, half
en half, maakt in geld 10 gulden.

=================586===================



155.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Joris de
Mulder hebben in eigendom 1 hond 40 roedes akkerland,
geschat op 4 gulden 10 stuivers.

=================587===================
155.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Aert Jan Dircks heeft in
eigendom 9 hond 18 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 47 vat koren, half en half, in geld 23
gulden 10 stuivers. Nog 2 en een halve morgen houtweide
getaxeerd op 27 gulden 10 stuivers. Nog een houtbusseltje
getaxeerd op 1 gulden. (Totaal 51 gulden 10 stuivers).

=================588===================
155.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Dielis de Lange heeft in
eigendom 13 hond en 20 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 67 vat koren, half en half, maakt in geld
33 gulden 10 stuivers.

=================589===================
156.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Peters Strick heeft in
eigendom  1 hond 7 roedes akkerland, getaxeerd op 2 gulden 10
stuivers.

=================590===================
156.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Jan Arien Spierincks
heeft in eigendom 7 hond 21 roedes akkerland dat door hemzelf
wordt gebruikt, getaxeerd op 37 vat koren, half en half, in geld
18 gulden 10 stuivers.

=================591===================
156.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Frans Daniels heeft in
eigendom 2 hond akkerland getaxeerd op 5 gulden. Nog 4 en
een halve hond groesland, in geld 3 gulden. (Totaal 8 gulden)

=================592===================
156.4



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Dielis Gerits en de
kinderen van Dries Wouters hebben in eigendom 5 hond en 8
roedes akkerland,  wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op 26
vat koren, half en half, in geld 13 guldens.

=================593===================
156.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De weduwe van Jan Cornelis
Jacobs heeft in eigendom 9 hond 28 roedes akkerland,
getaxeerd op 48 vat koren, half en half, maakt 24 gulden. Nog 2
morgens weiland maakt 20 gulden. (Totaal 44 gulden)

=================594===================
157.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Dirck Lenaerts heeft in
eigendom 2 morgens weiland, wordt door hemzelf gebruikt,
getaxeerd op 20 gulden.

=================595===================
157.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Jan
Claes Jan Teuwens hebben in eigendom 7 hond 36 roedes slecht
akkerland, wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op 32 vat
koren, half en half, maakt in geld 16 gulden.

=================596===================
157.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Rutten heeft in
eigendom 30 roedes akkerland, getaxeerd op 1 gulden 10
stuivers.

=================597===================
157.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Bert, weduwe van Ruth Jan
Claes heeft in eigendom 40 roedes akkerland, getaxeerd op 2
gulden.

=================598===================
157.5



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Hendrick Aelberts heeft
in eigendom 4 hond 36 roedes akkerland en wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 23 vat koren, half en half, maakt in geld
11 gulden 10 stuivers. Nog 1 morgen en 4 en een half hond
weide, maakt 10 gulden. (Totaal 21 gulden 10 stuivers)

=================599===================
158.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Jan
Adriaen Jacobs hebben in eigendom 2 hond 8 roedes akkerland,
getaxeerd op 4 gulden 10 stuivers.

=================600===================
158.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Lenaert Wiillem
Meulenbroeck heeft in eigendom 2 hond 16 roeden akkerland,
getaxeerd op 6 gulden.

=================601===================
158.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Merijke Michiel Jan Michiels
heeft in eigendom 4 hond 2 roedes akkerland, wordt door
haarzelf gebruikt, getaxeerd op 20 vat koren, half en half, in
geld 10 gulden.

=================602===================
158.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Meester Adriaens
weduwnaar op Den Dungen heeft in eigendom 2 hond akkerland,
getaxeerd op 5 gulden.

=================603===================
158.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Maijke Rombouts weduwe
op ten Nuelaer heeft in eigendom 9 hond akkerland, wordt door
verschillende personen gebruikt waarvan geen huurceduul is
gebleken, getaxeerd op 45 vat koren, half en half, in geld 22
gulden 10 stuivers.

=================604===================
159.1



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Meester Lourens Fiscaal,
heeft in eigendom 2 morgens weiland, getaxeerd op 20 gulden.

=================605===================
159.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Niclaes Hendrick Daniels
heeft in eigendom 11 hond 12 roedes slecht akkerland, wordt
door hemzelf gebruikt, getaxeerd op 45 vat koren, half en half,
in geld 22 gulden 10 stuivers. Nog een perceel heide en
houtbussels getaxeerd op 4 gulden. (Totaal 26 gulden 10
stuivers)

=================606===================
159.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Peter Dielis heeft een klein
heiveldje getaxeerd op 1 gulden 10 stuivers.

=================607===================
159.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Peter Peters van der Aa
heeft in eigendom 51 roedes akkerland, met een klein heiveldje,
getaxeerd op 3 gulden 10 stuivers.

=================608===================
159.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Peter Janssen van de Heuvel
heeft in eigendom 3 hond 41 roedes akkerland, getaxeerd op 19
vat koren, half en half maakt in geld 9 gulden 10 stuivers.

=================609===================
160.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Peter Wouters op de
Poeldonk heeft in eigendom 2 hond 16 roedes akkerland,
getaxeerd op 6 gulden.

=================610===================
160.2



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Peter Jan Peter Eijckemans
heeft in eigendom 3 hond 27 roedes akkerland, getaxeerd op 16
vat koren, half en half, maakt in geld 8 gulden. Nog een
houtbusseltje 10 stuivers. (Totaal 8 gulden 10 stuivers)

=================611===================
160.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Peter Hendrik Weijndelen
heeft in eigendom 9 hond 31 roedes slecht akkerland, wordt
door hemzelf gebruikt, met een klein hout veldje getaxeerd op
40 vat koren, half en half, maakt in geld 20 gulden.

=================612===================
160.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Roelof Janssen heeft in
eigendom 5 hond akkerland dat door hemzelf wordt gebruikt,
geschat op 22 vat koren, half en half, in geld 11 gulden.

=================613===================
161.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Ruth Hendrick Janssen heeft
in eigendom 3 hond 3 roedes akkerland, getaxeerd op 15 vat
koren, half en half, in geld 7 gulden 10 stuivers.

=================614===================
161.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De erfgenamen van Sebert
Henrick Seberts hebben in eigendom 8 hond 32 roedes
akkerland, wordt door henzelf gebruikt, getaxeerd op 43 vat
koren, half en half, in geld 21 gulden 10 stuivers.

=================615===================
161.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Seger Aerts van Berlicum
heeft in eigendom 2 hond 20 roedes akkerland, getaxeerd op 12
vat koren, half en half, in geld 6 gulden.

=================616===================
161.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Servaes van Weert heeft in
eigendom 11 hond 13 roedes slecht akkerland, getaxeerd op 45
vat koren, half en half, in geld 22 gulden 10 stuivers.



=================617===================
161.5
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Teunis Dries heeft in
eigendom 2 hond 20 roedes land, getaxeerd op 12 vat koren,
half en half, in geld 6 gulden.

=================618===================
162.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Teunis Cornelis heeft in
eigendom 3 hond 29 roedes akkerland, getaxeerd op 18 vat
koren, half en half, in geld 9 gulden.

=================619===================
162.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Thijs Jan Dielis }heeft in
eigendom 7 hond 44 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 39 vat koren, half en half, in geld 19
gulden 10 stuivers.

=================620===================
162.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Thijs Claes Jan Dielis heeft
in eigendom 5 hond 38 roedes akkerland met een klein heike en
driesken, samen getaxeerd op 30 vat koren, half en half, in geld
15 gulden.

=================621===================
162.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* De kinderen van Willem
Aerts hebben in eigendom 12 hond 28 roedes land, wordt door
henzelf gebruikt, samen getaxeerd op 63 vat koren, half en half,
in geld 31 gulden 10 stuivers.

=================622===================
163.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Wouter Claes Heijnen heeft
in eigendom 1 hond 18 roedes akkerland, getaxeerd op 3 gulden
10 stuivers.

=================623===================
163.2



Buitengebruikers (Dungense Kant)* Willem Mathijs van der
Merendonck, heeft in eigendom 1 hond 42 roedes land met een
heiveldje samen getaxeerd op 5 gulden.

=================624===================
163.3
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Willem Wouter
Schoenmakers en Cornelis Claes van Hannen hebben in
eigendom 4 hond en 8 roedes akkerland, wordt door henzelf
gebruikt, getaxeerd op 18 vat koren, half en half, maakt 9
gulden.

=================625===================
163.4
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Jan Wouter Claes heeft in
eigendom 1 hond 33 roedes akkerland, getaxeerd op 8 vat
koren, half en half, maakt 4 gulden.

=================626===================
164.1
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Willem Gerit Spierincks
heeft in eigendom 2 hond en 20 roedes akkerland, getaxeerd op
10 vat koren, half en half, maakt in geld 5 gulden.

=================627===================
164.2
Buitengebruikers (Dungense Kant)* Luijck Huijberts heeft in
eigendom 1 hond en 16 roedes akkerland, getaxeerd op 7 vat
koren, half en half, maakt in geld 3 gulden 10 stuivers.

=================628===================
164.3
Dienstaantekening: Hierachter volgen de gecompenseerde
landerijen.

=================629===================
164.4
Gecompenseerde landerijen * De erfgenamen van señor Thomas
van Roij hebben in eigendom 4 hond akkerland, getaxeerd op 16
vat koren, half en half, in geld 8 gulden.

=================630===================



164.5
Gecompenseerde landerijen * Jan Willem Peters heeft in
eigendom 1 hond 10 roedes akkerland dat door hemzelf wordt
gebruikt, getaxeerd op 6 vat koren, half en half, in geld 3
gulden.

=================631===================
164.6
Gecompenseerde landerijen * Peter Jan Peters heeft in
eigendom 1 hond 10 roedes akkerland, wordt door hemzelf
gebruikt, getaxeerd op 6 vat koren, half en half, in geld 3
gulden.

=================632===================
165.1
Gecompenseerde landerijen * De erfgenamen van Evert Adriaen
Evers hebben in eigendom 24 roedes slecht akkerland,
getaxeerd op 15 stuivers.

=================633===================
165.2
Gecompenseerde landerijen * Rijkaert Janssen van de Brant
heeft in eigendom 17 roedes akkerland, getaxeerd op 16
stuivers.

=================634===================
165.3
Gecompenseerde landerijen * Catharina Schellen heeft in
eigendom 1 hond 26 roedes akkerland, getaxeerd op 3 gulden.
Nog 4 hond groesland getaxeerd op 4 gulden. (Totaal 7 gulden).

=================635===================
165.4
Gecompenseerde landerijen * Het groot gasthuis in Den Bosch
heeft in eigendom 2 hond akkerland, getaxeerd op 4 gulden.

=================636===================
165.5
Gecompenseerde landerijen * De erfgenamen van Adriaen
Houwen hebben in eigendom 2 hond 33 roedes akkerland,
getaxeerd op 5 gulden.



=================637===================
165.6
Gecompenseerde landerijen * Jenneke van Hees heeft in
eigendom 1 morgen groesland, getaxeerd op 4 gulden.

=================638===================
165.7
Gecompenseerde landerijen * Het klooster van Marienwater
heeft in eigendom 1 morgen groesland, getaxeerd op 6 gulden.

=================639===================
165.8
Gecompenseerde landerijen * De erfgenamen van Thomas van
Roij met de andere erfgenamen van de schuttersbeemd groot 1
morgen groesland, wordt getaxeerd op 6 gulden.

=================640===================
166.1
Gecompenseerde landerijen * De erfgenamen van Willem Jan
Willems van de Merendonck hebben in eigendom 3 hond
groesland is getaxeerd op 2 gulden.

=================641===================
166.2
Gecompenseerde landerijen * De erfgenamen van Jacob Louwen
hebben in eigendom 2 hond groesland, getaxeerd op 1 gulden
10 stuivers.

=================642===================
167.1
Tienden * De pastoorstiende op de Locht, getaxeerd op 13 mud
koren, half en half, in geld 104 gulden.

=================643===================
167.2
Tienden * De pastoor in de Thielenstiende getaxeerd op
anderhalf mud koren, half en half, in geld 12 gulden.

=================644===================
167.3



Tienden * De pastoor in de Heesackertiende, getaxeerd op 10
mud rogge maakt in geld 95 gulden. Verder 6 mud zomer
doofkoren, maakt 39 gulden. (Totaal 134 gulden)

=================645===================
167.4
Tienden * De tiende van de heer Thondi op de Donck, getaxeerd
op 3 en een half mud koren, half en half, in geld 28 gulden.

=================646===================
167.5
Tienden * De tiende van de heer Thondi, onder de groten blok
op de Hoogstraat, getaxeerd op 12 mud koren, half en half, in
geld 96 gulden.

=================647===================
167.6
Tienden * De kanunikkentiende te Gemonde boven de Loop,
getaxeerd op 19 mud koren, half en half, in geld 152 gulden.

=================648===================
167.7
Tienden * De kanunikkentiende te Gemonde beneden de Loop,
zijnde het Ocheltiende, getaxeerd op 19 mud koren, half en half,
in geld 152 gulden.

=================649===================
167.8
Tienden * De kanunikken uit de kleine tiende getaxeerd op 10
en een half mud koren, half en half, in geld 84 gulden.

=================650===================
167.9
Tienden * De pastoor van de Kreugertiende, jaarlijks 3 en een
half mud koren, half en half, de helft onder Schijndel, alhier dus
1 mud 12 vat, is in geld 14 gulden.

=================651===================
167.10
Tienden * De heer Thondi van de Blokstiende 13 mud koren, half
en half, in geld 104 gulden.



=================652===================
167.11
Tienden * De heer Thondi van de Heselaerstiende op 6 mud
getaxeerd waarvan 8 vat onder Schijndel, blijft hier 5 en een
half mud koren, half en half, in geld 44 gulden.

=================653===================
168.1
Tienden * Joffrouw van Erpstiende getaxeerd op 24 mud rogge,
maakt in geld 228 gulden. Aan doofkoren 12 mud maakt 78
gulden. (Totaal 306 gulden)

=================654===================
168.2
Tienden * De pastoorstiende te Thede voor een derde part in de
tiende van de heer Thondi, zijnde 3 mud rogge maakt in geld 28
gulden 10 stuivers. Verder 1 mud doofkoren 6 gulden 10
stuivers. (Totaal 35 gulden)

=================655===================
168.3
Tienden * De pastoor, uit de tiende van de Schildershoeve,
getaxeerd op 2 mud koren, half en half, in geld 16 gulden.

=================656===================
168.4
Tienden * De tiende van de heer Thondi, getaxeerd op 6 mud
rogge, in geld 59 gulden. Nog 3 mud doofkoren in geld 19
gulden 10 stuivers. (Totaal 78 gulden 10 stuivers)

=================657===================
168.5
Tienden * De zelfde (Heer Thondi) uit de tiende van Oudherlaer,
3 mud koren, half en half, in geld 24 gulden.

=================658===================
168.6
Tienden * De pastoor, de nieuwe tiende te Thede, 2 mud koren,
half en half, in geld 16 gulden.

=================659===================



168.7
Tienden * De pastoor, de tiende op de Midakkers, 22 mud koren,
half en half, in geld 176 gulden.

=================660===================
168.8
Tienden * De pastoor, het tiendeken in de Houw, 8 mud koren,
half en half, in geld 64 gulden.

=================661===================
168.9
Tienden * De pastoor, de tiende van de Horrickshoeve 3 en een
half mud koren, half en half, in geld 28 gulden.

=================662===================
168.10
Tienden * De pastoor, de tiende van de grote block, 32 mud
koren, half en half, in geld 256 gulden.

=================663===================
168.11
Tienden * Mijnheer Thondi de tiende van de Pettelaershoeve 3
mud koren, half en half, in geld 24 gulden. De tiende van de
heer Thondi zijn tot jan ... (valt weg door beschadiging)

J. Toirkens,
Chili, juli 2011


