1649. Pastorie landerijen. 3.1 Statenarchief Inv.nr. 3114 quater.
Annotatie oftte register der Landerien tot de Pastorie end St. Anthony V(ic)arie in Marculoe gehorende
Anno 1649 24 July.
Dei Blaernemaete wort gesaldo op 10 dags werck.
St. Anna Vicaria wort gesatt ad 10 mudde dewelcke Borgmr. Jan van Gesscher gepachtet.
Crismans brede ter insaet drei mudde.
Een stuicke an den Peerboem gelegen -- 3 schepp.
Veir stuicke landes t samen 3 mudde gelegen bij de Imenhoft.
Een stuick bij den Deipenwegs -- 2 mudde.
Bij de Kranen brede -- 6 schepp.
Den Papenkamps -- 3 mudde.
Den Kuipersgaerden -- 2 schepp.
Noch een stuick van 6 spint gesai.
Noch twe stuickeskens iede 1 schepp.
Herman Pungers landt ter insaet -- 2 mudde.
Een klein gaerdeke doet jarlix ter pacht -- 15 stuiver.
Den Loeninck groedt 1 schepp.
Een gaerden bij de Linde doet jarlix -- 1 gulden.
t Pastorien slagh veir dags werck.
Schriuers halve hoyslagh twe dags werck.
Den Weemen camp ongeffier -- 3 1/2 mudde.
Anderthalff haverslagh drei dags weerck.
St. Anthony Vicarye.
Moersmans camps -- 4 mudde darin ock een klein gaerdeken gerekent.
Een stuick landes an de Cuilenbergh gelegen ongeffer -- 3 schepp.
Int Apengoer een klein hoymate anderthalff dags werck.
Een maete an dei Quemhorst -- 1 1/2 dags werck.
Een halff hoy slagh is twe dags werck.
In Boesberghen erf 3 schep.
Een stuicke landes an de strate gelegen -- 3 schepp.
Noch een stuick landes ad -- 3 schepp.
Noch een stuick ad -- 3 schepp.
De Schomakers Camp -- 5 schep.
In den Heitcamps -- 3 1/2 schepp.
Een stuick van -- 3 schepp.
Henrick Dreises bourtt een stuicke ter insaedt -- 1½ schepp.
Achter de Cuilenbergh -- 1 mudde.
Een klein Stuickesken bij de kerckendick -- 1 spint ges.
Een gaerden ant doorps gelegen -- halff schepp.
Bij het Boesberger hecke -- 3 schepp.
En gaerden int Weemen landt ongeffer -- 1 1/2 schepp.
In Heerck een stuicke van -- 6 schepp.

