Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4503, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1676 maart 12, 1680 maart.
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

folio 1
niet aanwezig
folio 1 verso.
niet aanwezig
folio 2.
Reekeninghe bewijs ende reliqnar die midts desen zijn doende enden ……. Peter Sijmons van Stalen ende
Willem Jacobs provisoiren respectuine der taefelen vanden H. Geest alhier binnen Helmondt van allen den
ontfanck ende volgens den gehaedt inden tijdt was vier volgende jaeren waer.
folio 2 verso.
Waervan van den voors. van Adriaen van Stralen allers den ontfanck bedient heeft beginnende de 12 martij 1676
ende eijnde des meert 1680,
Ontfanck Jan Goort Adams gelt jaerlijcx uijt zijn huijs aende Marckt.
folio 3.
Ende dries opt Binders eijnde 8 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van Helmondt in dato 30 anout
ende 1431 ende noch onder brieven vanden 8 meert 1477, lest betaelt 1674 ende op den jaeren 1675, hadde
Hendrick Janssen ontfangen 3 gl. de rendanten hebben ontfangen in plaets was rogge de
folio 3 verso.
Somme van 5 gl. 3 st. ende dat op reeckening dus hier voor ontfanck.

5-3-0.

Het convent van Binderen geldt jaerlijck 19 vaten rogge in specie uijt henne goederen lest betaelt 1671
De rentanten hadden opden 3 meij 1677 door
folio 4.
Michiel van Ekarz ontfangen de nombre van 19 vaten rogge ende gecort aenden paght van t’ 16 ende 1 half vat
rogge dus den H. Geest aen t’ landt is geld ende die dus hier voor ontfanck comez duz VIX vat rogge
folio 4 verso.
Uijt zijn huijs inde Binderstraete ende veldt aende meulen nu toebehooren Peter Lodewijcx 5 vaten rogge
reductie, lest betaelt 1666, den rendanten hebben ontfangen van momboir der kinderen ende erfgen. Gerard Jan
Claessen de jaren 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1687 ende 1679
folio 5.
Bedragende de somme van.

24-2-8.

Bertram van Luijtelaer ende Jan vande Graeff gelden uijt henne goederen 2 mudde rogge reductie volgens
schepenen letteren deser stadt van dato St. Lucia dagh 1474, lest betaelt 1673, den rendanten hebben ontfangen
van Jan vanden Graeff
folio 5 verso.
3 jaeren 1675, 1676, 1677 pachten jaerlijcx 4 gl. 10 st. voor zijn apart bedraght de somme van.
13-10-0.
Ende van Bertram van Luijtelaer ontfangen eene somme van.

1-7-0.

Jonr. Joan vanden Stegen geldt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie uijt zijn hoeve ende goederen opt Bijsterveldt
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folio 6.
Lest betaelt 1675, den rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
12-0-0.
Den H. Geest vanden Bossch geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt hoeve ende goederen opt Bijsterveldt,
lest betaelt 1674, den rendanten
folio 6 verso.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677 ende 1678 mitsgaders den jaere 1679 zamen de somme van.
22-10-0.
Lucas de Haes geldt jaerlijcx uijt een stuck landts gelegen inde Hage alhier groot 7 loop gent. heer Sijmons
camp, 1
folio 7.
mudde rogge in specie volgens schepenen letteren der stadt Helmondt anno 1311 zondagh voors. St. Maria
Magdalena dagh, lest betaelt 1674, den rendanten hadden voor jaren 1675, 1676, 1677 ende 1678 ontfangen de
quitanteijt van 4 mudde rogge dus hier.
IIII mud rogge
Jan Joost Evers
folio 7 verso.
Geldt uit sijn huijs ende lande op het Bijsterveldt 7 vaten rogge reductie, lest betaelt 1659, den rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren verscheenen 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671,
1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van 51 gl. 9 st. dus.
51-9-0.
folio 8.
Gijsbert Aerts geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt zijn huijs ende landerije opt Bijsterveldt genaemt den
Horck, lest betaelt 1671, den rendanten hebben ontfangen voor de jaere verscheenen 1672, 1673, 1674, 1675,
1676 ende 1677 de somme van.
27-0-0.
Adriaen Lucas
folio 8 verso.
Geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs gent. de Swaen staende aende Merckte alhier, lest betaelt
1673, den rendanten hebben ontfangen de jaeren verscheenen ligtmis 1674, 1675, 1676, 1677 ende 1678 ter
somme van.
11-5-0.
Philips Goorts geldt jaerlijcx uijt zijn huijs
folio 9.
Staende aenden Merckte alhier mitsgaders zijnen hoff buijten de Ameijde poorte 6 vaten rogge reductie, lest
betaelt 1675, den rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen ligtmis 1676, 1677, 1678 ende 1679
t’ de somme van 9 gl. dico.
9-0-0.
folio 9 verso.
Peter Antoni Willems tot Deursen nu Jan Willems van Dinter geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn landt
totte groesveldt alhier opt Hoocheijnde staen opt landtboeck gest. No. 290 ende eene beemt inde gemeene
beemde no. 75 A lest betaelt 1675, den rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen ligtmis 1676,
1677
folio 10.
1678 ende 1679 de somme van.

9-0-0.

De wed. Peter Teullings geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt huijs, hoff, boomgart ende landt
gelegen agter de Ameijde groot 7 loop 15 roeden opt landt boeck ger. No. 189 lest betaelt 1676, den rendanten
hebben
folio 10 verso.
Ontfangen voor de jaeren verscheenen 1677, 1678 ende 1679 ter somme van.
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6-15-0.

De pastorije van Helmondt geldt jaerlijcx anderhalff vat rogge van ende uijt desselffs huijsinge gelegen inde
Binderstraete volgens schepenen letteren in Helmondt gegeven op St. Margareten dach 1395 ende nogh
folio 11.
Eenen anderen daegs naer St. Bartolomeus dagh 1428, lest betaelt 1673, den rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1674, 1675 ende 1676 vat rogge volgens de pegge ad 1 gl. 1 st. gerekent de somme van.
6-6-0.
Hendrick Aert Deckers
folio 11 verso.
Geldt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie uijt sijn 2 huijsinge gelegen in de Heijstraet, lest betaelt, 1674, den
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen ligtmis 1675, 1676, 1678 ende 1679 de somme van.
28-2-8.
Gabriel van Beth nu Peter Janssen van
folio 12.
Grootenacker geldt jaerlijcx 1 vat rogge in specie van ende uijt sijne 2 huijsinge gelegen inde Binderstraete
alhier, item geldt alnogh jaerlijcx 6 vaten rogge in specie uijt de voors. onderpanden, lest betaelt 1675, den
rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1676 ad 1 gl. 5 st. t’ vat gereeckent de somme.
8-45-0.
folio 12 verso.
Ende voor de jaeren 1677, 1678 ende 1679 in rogge ontfangen de nombre van.

XXI vath

Catharina vanden Berge wed. Gerrard van Heessel geldt s’ jaere uijt haer 2 huijsinge ende landerijen op het
Hoocheijnde ende de Ameijde straet 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1674, den rendanten hadden
folio 13.
Ontfangen voor de jaeren verscheenen ligtmis 1675, 1676, 1677, 1687 ende 1679 de sommen van.
33-15-0.
Michiel Claessen van Mispelen geldt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestrate 1 mudde rogge in specie volgens
schepenen letteren in Helmondt vanden 11 maij 1455, lest betaelt 1674, den rendanten.
folio 13 verso.
Hadden ontfangen de jaeren verscheenen lichtmis 1675, 1676, 1677 ende 1678 ter somme van 36 gl. ende op den
jaeren 1679 de somme van 4 gl. bedragende t’ zamen de somme van.
40-0-0.
Jenneken wed. Joan vanden Berge jaerlijcx 4 vaten rogge in specie uijt haer huijs in
folio 14.
Veestraete neffens Michiel van Mispelen , lest betaelt 1671, den rendanten niets ontfangen.
Isabel van Geffen ende nu mr. Dirck Mols mr. geldt jaerlijcx 6 vaten rogge uijt eene acker genaemt den Alart
gelegen tegen over t’ Eesterbossch van Binderen, lest betaelt 1664, over 2 ½ vat 2 cop
folio 14 verso.
den rendanten hebben niets ontfangen.
Jan vanden Bergh geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijn huijs aende Merckte genaemt den Vijsel, lest
betaelt 1670,
Hendrick Janssen hadde op reeckeninge ontfangen de somme van 6 gl. 6 st.
den rendanten hadden voor de jaeren 1676 den…op jaeren 1677.
9-0-0.
folio 15.
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Jan Hendrick Sanders geldt jaerlijcx 6 vaten rogge in specie van zijn huijs inde Veestraete, lest betaelt 1675, den
rendanten hadden ontfangen voor de jaeren 1676, 1677 ende 1678 gelt in plaetse van rogge volgens de pegge de
somme van.
15-18-0.
Wouter van Cranenbroecq
folio 15 verso.
Geldt jaerlijcx uijt sijn huijs in Veestraete neffens Jan Sanders 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1670 , den
rendanten hadden ontfangen voor de jaeren verscheenen licgtmis 1671, 1672 ende 1673 de somme van.
9-0-0.
Willen van Oldenzee geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie
folio 16.
Uijt zijn huijs ende landerijen op het Bijsterveldt, lest betaelt 1674, , den rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren verschreeven lichtmis 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de sommen van.
18-0-0.
Philip Janssen den mulder geldt jaerlijcx uijt zijn goet genaemt het Hemel
folio 16 verso.
Rijck 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, , den rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677,
1678 ende 1679 de somma van.
9-0-0.
Hendrick Aert Faessen geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van uijt zijne goederen gecomen van Willem
Schoonen gelegen opt Hooch eijnde
folio 17.
Alhier, lest betaelt 1674, den rendanten hadden ontfangen voor de jaeren verscheenen lichmis 1675, 1676, 1677
ende 1678 de somme van.
9-0-0.
Hendrick Aert Deckers geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijn goet inde Heijstrate alhier, lest betaelt
1674, den rendanten hadden
folio 17 verso.
ontfangen voorde jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.

11-5-0.

Sijne gen. den heere deser stadt Helmond geldt jaerlijcx 4 mudde rogge in specie uijt het casteel ende andere
landerijnen, lest betaelt 1666, ende opt jaer 1667, 11 vat 1 cop.
Hendrick Janssen hadden
folio 18.
Ontfangen de nombre van 48 vaten rogge, de rendanten hebben ontfangen op den 28 december 1678 De
quitanteijt van.
IIII mud rogge
Hendrick Deckers ende Reijnder van Goch mitsgaders mr. Adolph Becx voor andere helft gelden jaerlijcx uijt
henne goederen opt Bijsterveldt ende Heijstraet 1 vat erweten betaelt
folio 18 verso.
Wordende met 1 gl. volgens schepenen letteren in Helmondt van den 13 junij 1477, lest betaelt 1669, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 ende 1677 de sommen
van.
7-10-0
Mr. Gerrit Loemans nu heer Gans geldt uijt zijn huijs
folio 19.
En goet staende ende gelegen bij t’ Linthie opt Bijnderseijnde 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1657, de
rendanten hebben niets ontfangen.
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Hendrick Cornelis van Coll geldt jaerlijcx uijt zijne goederen gestaen ende gelegen inde Hage 9 vaten en 3 cop
rogge in specie, lest betaelt 1660, nogh op rekingh betaelt.
10-0-0.
folio 19 verso.
Hendrick Janssen hadde ontfangen 5 gl. de rendanten hadden ontfangen van Elisabet van Haendel de somme
van 20 gl. dus hier.
20-0-0.
De erffgenamen juffr. Maria Fabri nu Maria Kerckhoffs gelden jaerlijcx uijt haer leijen huijs inde Kerckstraete 6
vaten rogge in specie
folio 20.
Lest betaelt 1674, ad 3 gl. jaerlijcx, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende
1679 de somme van.
15-0-0.
Jan Verhoeven tot Mierloo geldt jaerlijcx uijt zijn huijs inde Kerckstraete aende plaets ende landt inde
Middelcamp 1 mudde rogge in specie
folio 20 verso.
Lest betaelt 1674, ad 6 gl. jaerlijcx, de rendanten hadden ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende
1679 de somme van van.
30-0-0.
Peter vanden Boomen geldt jaerlijcx uijt zijn huijs over de kercke genaemt de Bonten Osch 6 vaten rogge
reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hadden
folio 21.
Ontfangen voorde jaeren verscheenen 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.

9-0-0.

Somma bedraeght desen ontfanck in gelt de somme van 472 gl. 18 st.
Ende in rogge de nombre 16 mudde ende 1 vat.
folio 21 verso.
Volgens de geldt renthen.
Aert Clumpers geldt jaerlijcx 1 oirt st. uijt zijn goet opt Binders eijnd, lest betaelt 1642, de rendanten hebben
niets ontfangen
De wed. Aert van Hooff geldt jaerlijcx uijt haeren goederen.
folio 22.
Eenen oude swarte ende twee plecken, lest betaelt 1643, de rendanten hebben hier van niets ontfangen.
Roeloff Hendrick Jacobs geldt uit zijn huijs aende Cortenz Steenwech jairlijcx 1 mager blanck, lest betaelt 1674,
de rendanten hebben niets ontfangen.
folio 22 verso.
Den zelve Roeloff Hendrick Jacobs uijt voors. onderpanden geldt jaerlijcx 1 rente van 15 st. 4 ½ oirt uijt
folio 23.
Zijn goedt inde Hage, lest betaelt 1679, de rendanten hebben reeckeninge ontfangen voor de jaeren 1680, 1681,
1682 de somme van.
1-4-0.
Sijne genade den heere deser stadt Helmondt geldt jaerlijcx uijt zijne goederen 1 mager blanck lest betaelt 1630,
de rendanten hebben
folio 23 verso.
hier van niets ontfangen.
Jan Dielis van Hees geldt jaerlijcx 6 gl. uijt zijn goet inde Binderstraete off tusschen de brucxkens, lest betaelt
1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677 ende 1678 de somme van 24 gl. dico.
24-0-0.
folio 24.
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De erffgenaemen Margriet vanden Berge gelden jaerlijcx 2 st. 3 oirt, lest betaelt 1665, door Catarina Jan Becx
lest betaelt 1671, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 ende 1678
de somme van.
0-19-4.
Lambert Hendricx van Goch
folio 24 verso.
Geldt jaerlijcx uijt eene acker inde Ameijde straet 2 st. 1 ½ oirt, lest betaelt 1669, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685, 1686 ende 1687 bedragen t zamen in alles de somme van 2 gl. twee drie art.
2-2-12.
folio 25.
Hendrick Aerts van Croij geldt jaerlijcx uijt zijn goet aende Bijndersch dijck 2 ½ ort st. lest betaelt 1639, de
rendanten hebben hier van niets ontfangen.
Jan Becx Janssen inde Ameijde straet geldt jaerlijcx 7 st. 2 ½ ort uijt zijn huijs inde voors. strate ende landt, lest
betaelt 1669
folio 25 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678,
1679, 1680, 1681, 1682 ende 1689 ter somme van.
5-6-0.
Jan Dircx Colen geldt jaerlijcx uijt zijn huijs int Biesen straetij 1 magere blanck, lest betaelt 1665, de rendanten
hebben niets ontfangen.
folio 26.
Peter Goort Adams geldt jaerlijcx uijt zijn huijsen ende erffenisse inde Heijstraete 7 st. off een Bossche pondt
volgens schepenen in Helmondt vanden 12 martij 1496, lest betaelt 1673, de rendanten hebben niets ontfangen
memorie.
Jan Willems van Dinter
folio 26 verso.
Geldt jaerlijcx 4 ½ oirt st. uijt eenen dries opt Hoocheijnde gelegen alhier no. 290 ende eenen beemt inde
gemeene beemden no. 758, lest betaelt 1659, de rendanten hebben hier van niets ontfangen.
Jan Janssen Slimmidus geldt jaerlijcx uijt zijn huijs op het Binders eijnd drie
folio 27.
En een half oirt st., lest betaelt 1681, de rendanten hebben niets ontfangen.

Philips Clumpers geldt jaerlijcx 2 ½ oirt st. uijt zijn huijs op het Binders eijnde, lest betaelt 1674, de rendanten
hebben ontfangen de jaeren verschreeven 1675, 1676, 1677 ende 1678 ter somme van. 0-2-8.
folio 27 verso.
Delis Janssen Sanders ende Jacob Adriaen Willems gelden uijt henne huijs in het Biesen straetie jaerlijcx 1
mager blanck, lest betaelt 1674, de rendanten hebben hier van niets ontfangen.
Gabriel van Beth geldt jaerlijcx 2 hoenders uijt beemt gelegen aen Swaenen dijcq, lest betael 1675, de rendanten
folio 28.
Hebben ontfangen de jaeren verscheenen 1676, 1677 ende 1678 ter somme van.

1-10-0.

Jan Aerts geldt jaerlijcx twee vierde half pleck, lest betaelt 1638, de rendanten hebben niet ontfangen
Den H. Geest vanden Bossch geldt jaerlijcx
folio 28 verso.
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Uijt goet op het Bijster veldt 1 st. der dalve pleck, lest betaelt 1664, de rendanten hebben ontfangen de jaeren
1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 en 1679 ter somme van.
0-16-12.
De wed. Willem Janssen van Hausdoncq geldt
folio 29.
Jaerlijcx uijt haer huijs inde Kerckstraete 5 gl. losbaer met 100 gl. lest betaelt 1675, de rendanten hebben
ontfangen de jaeren verscheenen 1676, 1677 ende 1678 ter somme van.
15-0-0.
Jan Adriaens vanden Meer nu Frans Conincx tot Doerne geldt jaerlijcx uijt
folio 29 verso.
Zijn huijs inde Kerckstraete 9 st. oirt, lest betaelt 1671, de rendanten hebben ontfangen de jaeren verscheenen
1672, 1673, 1674, 1675, 1676 ende 1677 bedragende de somme van.
2-16-0.
Catalijn wed. Cornelis Frens Hoben geldt jaerlijcx 9 st. 2 oirt uijt haer huijs inde Kerckstaete
folio 30.
Lest betaelt 1666, de rendanten hebben ontfangen de jaeren verscheenen 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672,
1673, 1674, 1675, 1676, 1677 ende 1678 bedragh de somme.
5-14-0.
Jan Joostens den Smith ende Anthoni van Sprangh gelden uijt henne goederen ofde huijsen jaerlijcx 1 st. 2 penn.
lest betaelt 1675
folio 30 verso.
de rendanten hebben hier van niet ontfangen

memorie.

Bartholomeus van Geldrop nu de kinderen Andries Goorts gelden jaerlijcx uijt hen huijs inde Kerckstaete 2 gl.
lest betaelt 1673, over 1 gl. 3 st. de rendanten hebben ontfangen t restante vanden jaere 1674 mette jaere
verscheenen 1675, 1676, 1677
folio 31.
Ende 1678 bedrag ende ter somme van.

8-17-0.

De erffgenaemen Willem Tijsen gelden jaerlijcx 1 st. 2 penn. lest betaelt 1599, de rendanten hebben hier van
niets ontfangen
Erffenaemen wijlen de heer Pieterzon nu Dirck
folio 31 verso.
Van Oldenzee geldtjaerlijcx uijt zijnen hoff buijten de Hoocheijntse poorte alhier volgens schepenen letteren
vanden 6 april 1537 ende 29 augusti 1546, 1 gl. 1 st. lest betaelt 1672, de rendanten hebben ontfangen de jaeren
verscheenen 1673, 1674, 1675, 1676 ende 1677 bedragende de somme van
5-5-0.
folio 32.
Jan Gijsbert van Herpen cleer maker gelden jaerlijcx uijt sijn huijs op het Binders eijnde 2 gl. 10 st. t’ jaers, lest
betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677 ende 1678 de somme van.
7-10-0.
Peter Rutten geldt jaerlijcx 10 gl.
folio 32 verso.
Losbaer met 200 gl. capitael uijt zijn huijs inde Binderstraete volgens schepenen letteren van Helmondt vanden
30 december 1609 ende 5 augusti 1621, lest betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
verscheenen 1674, 1675 ende 1676 ter somme van.
30-0-0.
folio 33.
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Jan Joost Everts geldt jaerlijcx 6 gl. uijt zijne huijsinge ende goederen gelegen opt Bijsterveldt alhier, lest betaelt
1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678, 1679 ende 1680 verscheenen
ligtmis ter somme.
36-0-0.
Delis Janssen van Brussel geldt jaerlijcx 5 gl. losbaer
folio 33 verso.
Met 100 gl. voor onderpanden gelegen inde Hage, lest betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1674, 1675, 1676 ende 1677 de somme van.
20-0-0.
Jan Paulus Wijnants geldt jaerlijcx 3 gl. uijt zijn huijs aende Hoocheijntse poorte
folio 34.
Lest betaelt 1670, de rendanten hebben hier van niets ontfangen.
Jan Mooren nu Tomas Bernaerts geldt jaerlijcx 4 gl. 10 st. losbaer met 75 gl. capitael nu gereduceert op 3 gl. 15
st. lest betaelt 1673, de rendanten
folio 34 verso.
Hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1674, 1675, 1676, 1677 ende 1678 de somme van.
18-10-0.
Baltus Hendricx geldt jaerlijcx uijt eene zille landts gelegen op de Vossenbergh 4 vaten rogge in specie, de
rendanten hebben hier van niets ontfangen memorie.
folio 35.
Sijmon Olifiers geldt jaerlijcx 5 gl. uijt zijn huijs ende hoff opt Binders eijnde aen het brucxken, lest betaelt
1651, de rendanten hebben hier van niets ontfangen memorie.
De kercke van Helmondt gelt eene renthe van 30 gl. sjaers losbaer
folio 35 verso.
Met 600 gl. capitael gaende metter zelver kercke goederen volgens schepenen letteren deser stadt den 30 october
1634, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme
van.
120-0-0.
De zelve kercke van Helmondt gelt
folio 36.
Alnogh jaerlijcx eene rente van 37 gl. 10 st. losbaer met 750 gl. capitael verschijnt op den 1 meij volgens
schepenen letteren van Helmondt vanden 16 april 1636, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
150-0-0.
folio 36 verso.
Catarina wed. Jan Wouters gelt eene renthe van 5 gl. jaerlijcx losbaer met 100 gl. uijt haer huijs inde Hage alhier
volgens schepenen brieven van Helmondt vande 4 november 1547, lest betaelt 1666………..
De stadt Helmondt
folio 37.
Geldt jaerlijcx 30 gl. losbaer met 600 gl. capitael den armen aengecomen van Jan Janssen scholaster verschijnt
op den 30 october , lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende
1679 door Bartel Verspaget, Andries Brustens, Aert van
folio 37 verso.
Van Hooff ende Peter Marcelis de somme van.

120-0-0.

Catarina Tempelaers gewesen huijsvrouwe van Geerloff Suijckers hadde bij testament alhier dese armen
gemaeckt 400 gl. capitael heeft daeromme eene renthe opgedragen
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folio 38.
Ende is bij den rendant niet ontfangen alsoo de zelve renthe comt op de diaconie armen alhier dient voor
memorie.
Jan Dielis van Hees ende kinderen van Thomas van Dinter gelden jaerlijcx 20 gl. losbaer met 400 gl. capitael
haren uijtte onderpanden
folio 38 verso.
Gelegen in de Hage volgens ackte vanden 29 october 1665 ten protocolle geregistreert den 10 augusti 1666, lest
betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen de jaeren verscheenen 1675, 1676, 1677 ende op de jaeren 1678 te
samen somme van.
69-0-0.
Jan Janssen Cuijpers
folio 39.
Geldt jaerlijcx uijt zijn huijs ende hoff achter de Ameijde straet 10 gl. losbaer met 200 gl. bij contract vanden 27
december 1667 den armen aengecomen, lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen de jaeren 1675, 1676,
ende 1677 bedragende volgens den register de somme van.
30-0-0.
folio 39 verso.
Huijbert Hendricx alias Best geldt jaerlijcx uijt zijn huijs ende hoff op het Binders eijnd alhier tusschen de
brucxkens 2 gl. 10 st. losbaer met 50 gl. volgens schepenen letteren van dato den 7 junij 1664, lest betaelt 1665,
de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1666, 1667, 1668 ende 1669 de somme van.
10-0-0.
folio 40.
Ontfanck de somme van 684 gl. 18 st. 4 penn.
folio 40 verso.
Leeg.
folio 41.
Renthen onder Mierloo.
Jenneken wed. Goort Jan Brentiens geldt jaerlijcx uijt haere goederen opt Hout, 90 vaten rogge in specie volgens
erffbrieff gepasseert alhier tot Helmondt opden 5 dagh ougstmaendt 1414, lest betaelt 1674, Hendrick Janssen
hadde opreeckeningh
folio 41 verso.
Ontfangen de somme van 14 gl. 5 st. de rendanten hebben ontfangen de jaeren verscheenen 1676, 1677, 1678
ende 1679 bedragen de somme van .
57-0-0.
De heer Gabriel van Beth geldt jaerlijcx uijt zijne goederen opt Hout 6 vaten
folio 42.
Reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677 ende 1678 de somme van.
6-15-0.
Antonis Jan Goorts ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge
folio 42 verso.
Reductie lest betaelt 1666, Hendrick Janssen hadde ontfangen op het jaer 1670 de somme van 1 gl. 14 st. de
rendanten hadden ontfangen t’ restant vanden jaers 1670 mette jaeren 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677
ende 1678 jaerlijcx
folio 43.
7 gl. 6 st. 1 oirt ter somme van.

68-8-12.

Hendrick Aerts aent Goor geldt jairlijcx uijt zijne goederen onder Mierlo 20 vaten rogge in specie, lest betaelt
1675, de rendanten hebben ontfangen
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folio 43 verso.
Voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 den quantiteijt van 18 rogge in specie …

80 vaten

Huijbert Dircx de Cremer geldt jaerlijcx 2 vaten rogge in specie, lest betaelt 1671, de rendanten hebben
folio 44.
Hadden ontfangen van Dirck Huijbers voor de jaeren 1672, 1673 ende 1674 de rogge volgens de pegge ad 1 gl.
1 st. in geldt deselven van.
3-3-0.
Ende van Jan Huijbers voor zijn apart in rogge de jaeren de jaeren 1672, 1673 ende 1674 mitsgaders 1675
folio 44 verso.
Ende 1676 de quantiteijt
Adriana wed. Goort Becx geldt jaerlijcx uijt haer goet opt Hout 2 vaten rogge in specie, lest betaelt 1675, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaer 1676, 1677 ende 1678 en 1679 plaetse
folio 45.
Van rogge de somme van.

.

7-12-0.

Jan Huijbers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijne huijsing, hoff ende hoffstadt met 5 loop landts daer
aen gelegen opt Mierlo Hout volgens schepenen brieven van Helmondt vanden 22 meert
folio 45 verso.
1462, lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de
somme van.
11-5-0.
Hendrick Daniels geldt jaerlijcx 16 ½ vat rogge in specie uijt zijne goederen tot Mierlo
folio 46.
Lest betaelt 1674, Hendrick Janssen hadden ontfangen volgens reeckeninge 21 gl. 11 st. de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678, 1679 ende 1680 de rogge volgens de pegge in geldt de somme van.
72-19-12.
Marten Stevens nu
folio 46 verso.
Cornelis Driessen geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hadden ontfangen voor
de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
18-0-0.
Peter Hendrick Raijmaeckers cum suo gelden jaerlijcx
folio 47.
6 vaten rogge reductie uijt een stuck erffenisse gelegen opt Mierloo Hout volgens armen van Mierlo in dato de
19 van loumaent 1409, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678, ende
1679 de somme van 9 gl. ergo.
9-0-0.
folio 47 verso.
Jan Bernarts ende Jan Lambers gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie uijt eene bunder beempts gelegen opt
Mierloo Hout in schepenen brieven van Helmondt van dato den 6 januarij 1465, lest betaelt 1672, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1673, 1674, 1675
folio 48.
1676, 1677, 1678 ende 1679 den rogge ieder vat tot 15 st. bedragende de somme van.

21-15-0.

Hendrick Aerts ende Willem Dircx gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne onderpand gelegen opt
Hout, lest
folio 48 verso.
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Betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme
van.
27-0-0.
Nu Adrian van Stralen, Gabriel van Beth geldt jaerlijcx uijt zijn erffenisse opt Houdt 1 ½ vat rogge in
folio 49.
Specie, lest betaelt 1671, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 ende
1677 ider vat rogge ad 17 st. bedragen ende somme van.
7-11-0.
Aert Denis en Evert Philipssen gelden jaerlijcx 18 ½ vat rogge reductie uijt onderpanden
folio 49 verso.
Gelegen tot Mierloo volgens schepenen letteren van Mierloo van dato den 1 meij 1450, lest betaelt 1673, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 bedragen ende de somme
van.
38-3-2.
Somma bedraght desen ontfank in gelt de somme van 348 gl. 17 st.
folio 50.
10 penn.
Ende in rogge de nombre van 7 mudden 1 vat.
folio 50 verso.
Geldt renthen onder Mierloo.
Jacob Jan Reijmen geldt jaerlijcx uijt sijne goederen opt Hout, 3 gl. lest betaelt 1670, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 ende 1677 de somme van 21 gl. ergo.
21-0-0.
folio 51.
De wed. Jacob Aerts nu Jan Huijbers geldt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1672, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679.
1-6-4.
De hoeve op Langendoncq gelt
folio 51 verso.
Jaerlijcx 2 st. 2 oort met een halve pleck, lest betaelt 1651, de rendanten hebben niet ontfangen
De wed. Willem Roovers geldt jaerlijcx 3 gl. uijt haere goederen tot Mierlo, lest betaelt 1675, de rendanten
folio 52.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.

12-0-0.

Antoni Jan Goorts geldt jaerlijcx 1 gl. 16 st. lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
1676, 1677, 1678 ende
folio 52 verso.
1679 bedragende t zamen de somme van

7-4-0.

Zelven Antonis geldt alnogh jaerlijcx 6 gl. 5 st. uijt haeren goederen op het Mierloo Hout in schepenen letteren
vanden 25 martij 1573 begrepen, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
folio 53.
Ontfangen voorde jaeren 1676, 1677 ende 1678 de somme van

18-15-0.

De heer Gabriel van Beth geldt jaerlijcx uijtte goederen gecomen van Thomas van Aelst opt Houdt 1 gl. 16 st.,
lest betaelt 1675, de rendanten
folio 53 verso.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 en 1679 de sommen van.
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7-4-0.

Jonkr. Raes van Grevenbroeck heer tot Mierloo gelt uijt sijne goederen jaerlijcx 6 gl. volgens schepenen letteren
van Eijndoven den 22 meert 1607, lest betaelt
folio 54.
1670, over 3 gl. 10 st. de rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Aert Cornelis gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. uijt sijn goederen gelegen tot Mierloo volgens schepenen letteren aldaer
van dato den 10
folio 54 verso.
Februarij 1564, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676 ende 1677 de sommen
van.
11-10-0.
De wed. Jan Peters geldt jaerlijcx 10 st. uijt haere goederen gelegen tot Mierlo, lest betaelt 1674, de rendanten
folio 55.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van

2-10-0.

Thonis den Smith opt Hout geldt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen opt Hout voors. 1 gl. 10 st., lest betaelt
1675, de rendanten
folio 55 verso.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678, 1679 ende 1680 de somme van.

7-10-0.

Willem Aerts gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. uijt zijne goederen tot Mierlo, lest betaelt 1674, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren
folio 56.
1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.

12-10-0.

Willem Willem Francen geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijne goederen opt Mierlo Hout, lest betaelt
1675, de rendanten hebben ontfangen
folio 56 verso.
Voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de sommen van.

9-0-0.

Aert Willems, nu Marten Tijsse geldt jaerlijcx in 2 renthen brieven gepasseert voor schepenen van Eijndoven op
den 1 februarij 1547 ad 6 gl. t’ sjaers
folio 57.
Den anderen gepasseert voor schepenen van Helmondt den 3 februarij 1620 inne houdende 10 gl. t’sjaers ende
transport vanden 17 meert 1633, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677,
1678 ende 1679t’ samen bedragende de somme van.
64-0-0.
folio 57 verso.
Jan Peter Gulten tot Mierloo geldt jaerlijcx uijt onderpanden aldaer gelegen in schepenen letteren deser stede
Helmondt vanden jaeren 1625 begrepen 20 gl. welcke rente den armen bij testament gemaeckt is bij de secretaris
Suijckers ende jonr. Catarina Tempelaers.
folio 58.
Wed. van wijlen den heer secretaris Roeffs za. den voorn. Suijckers den 28 april 1664 alhier opgedragen ende
door den selve Suijckers 16 augusti 1665 dese armen gerecedeert doch waren de pachten vande jaeren 1666 tot
1671 bij diaken verschijnt op de 1
folio 58 verso.
Januarij, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de
somme van.
80-0-0.
Same bedraght desen ontfanck de somme van 254 gl. 9 st. 4 penn.
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folio 59.
Leeg.
folio 59 verso
leeg.
folio 60.
Stiphout.
De wed. Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx uijt haeren hoeve inde goederen aldaer gelegen 6 vaten rogge
reductie volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den 7 februarij 1447, lest betaelt 1674, de rendanten
hebben ontfangen
folio 60 verso.
Voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.

11-5-0.

Jenneken Jaspars wed. Peter Dielis ende Aert Hendrick Neesen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt
haere goederen gelegen tot Stiphoudt in schepenen letteren van Helmondt
folio 61.
De dato den 4 julij 1414 begrepen Aert Hendricx hadde lest betaelt 1671, ende Jenneke voors. 1674, de
rendanten hebben ontfangen volgens den register twee pachten van Jenneken bedragende de somme van.
4-10-0.
folio 61 verso.
3 vaten rogge in specie volgens schepenen leteren desen stadt in dato den 4 januaerij 1418, lest betaelt 1674, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676 ende 1677 in plaetse van rogge volgens de pegge de
somme van.
11-3-0.
Ende voor den jaere 1678 in specie ontfangen 3
folio 62.
Vaten rogge die das voorden uijtgetrocken dus.

III vath

Michiel Huijbers president tot Stiphout geldt jaerlijcx uijt sijn huijs ende aengelach 18 vaten rogge in specie
volgens schepenen letteren van s’ Hertogenbossche de dato den 5 dag meij 1445, lest
folio 62 verso.
Betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1674, 1675, 1676 ende 1677 de quantiteijt van 72
vaten rogge ergo.
72 vath
Jan Janssen den Ketelaer alias Campers gelt uijt zijne goederen tot Stiphout 6
folio 63.
Vaten rogge reductie volgens schepene letteren in Helmondt vande 6 meij 1471, lest betaelt 1645, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679, mitsgaders den jaeren 1680 t’ samen.
11-5-0.
Hans Lemmens geldt jaerlijcx 4
folio 63 verso.
Vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Stiphout volgens schepenen letteren van Helmondt de dato
den 1 februarij 1458, lest betaelt 1664, de rendanten hebben hier van niet.
Den H. Geest vanden Bossch cum suis gelden jaerlijcx uijt henne hoeve ende goederen gelegen opt Gasthuijs
folio 64.
Tot Stiphout 5 st. lest betaelt 1664, de rendanten hebben op reeckeninge ontfangen.

1-4-0.

Jenneke Jaspars ende Dirck Goorts gelden uijt huijs, hoff ende landt ter plaetse genaemt de Linde ende anderen
onderpanden jaerlijcx 3 gl. volgens schepenen letteren
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folio 64 verso.
Van Helmondt de dato den 27 martij 1525, lest betaelt 1672, de rendanten hebben ontfangen van Dirck Goorts
voor de jaeren 1673, 1674, 1675, 1676 ende 1678 de somme van.
8-11-0.
De erffgenamen Truijken Verspaget gelden jaerlijcx 3
folio 65.
Mudde rogge ende 1 ½ rogge in twee besondere brieven gepasseert voor schepenen van Helmondt den een van
dato 15 februarij ende 1476 den anderen vanden 2 januarij ende 1577 staende op de onderpanden tot Stiphout
gelegen gelijck inde selve brieve begrepen, lest betaelt 1600
folio 65 verso.
De rendanten hebben hier van niets ontfangen
Somma bedraeght desen ontfanck in gelt 47 gl. 18 st.
Ende in rogge de nombre van 6 mudde 3 vaten rogge
folio 66.
Arle, Beeck ende Rixtell.
Nicolaes van Berckel nu Tomas Poortens geltnjaerlijxc uijt zijne huijsinge ende landerrijen gelegen tot Arle 1
mud rogge reductie in schepenen letteren van Helmondt vanden 10 october 1494 ende 14 april 1670 begrepen,
lest betaelt 1674, de rendanten hebben
folio 66 verso.
Ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677 ende 1678 de somme van.

18-0-0.

De erffgenamen Peter Cornelis van Croij gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. gaende uijt onderpanden tot Strijp onder
Arle volgens schepen letteren van s’Hertogenbossche 15 dagh

folio 67.
naer paesschen ende 1388, lest betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren1674, 1675, 1676
ende 1677 d somme van 6 gl. op de jaeren 1687 1 gl. 2 st. 1 oirt bedragende t’ zamen. 7-10-0.
Willem Martens tot Rixtel geldt jaerlijcx uijt sijn huijs
folio 67 verso.
Ende ende goederen tot Rixtel gelegen 7 st. lest betaelt 1671, de rendanten hebben niet ontfangen.
Jan Aert Peters ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx uijt huijs, hoff, schuijt ende aengelagh tot Beeck 6 gl. volgens
schepene letteren van Arle vanden 23 meert
folio 68.
1566 ende letteren van Helmondt den 8 junij 1605 ende 22 april 1632, lest betaelt 1670, de rendanten hebben
ontfangen op reeckeninge vanden jaeren 1671, 1672 ende 1673 de somme van.
16-12-0.
De wed. Willem Dircx geldt jairlijcx 11 vaten rogge in specie
folio 68 verso.
Uijt onderpanden gelegen tot Beecq in schepenen letteren der stadt van s Hertogenbossche ende 1436 ende den 9
februarij 1445, lest betaelt 1672, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1673, 1674, 1675, 1676, 1677,
1678 ende 1679 soo in gelt als rogge te weten 39 vaten ende 3 cop ergo.
39 vaten 3 cop
folio 69.
Ende hadde in geldt den rogge ieder vat volgens de pegge gerekent ontfangen de somme van
36-15-4.
Goort Janssen van Dommelen ende wed. Willem Dircx cum suis gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt
onderpanden
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folio 69 verso.
Tot Beeck volgens schepenen letteren der stadt s’ Hertogenbossche vande lesten junij 1461, begrepen groot 6
loop genaemt den Reijacker, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678,
ende 1679 in vescheijde reijsen de somme van 18 gl. dus hier.
18-0-0.
Samme bedraght desen
folio 70.
Ontfangen in gelt de somme van 96 gl. 17 st. 4 penn.
folio 70 verso.
Nunen, Gerwen ende Wetten.
Jenneken Hendrick Appels ende Jan Dircx de Groot gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt henne
goederen gelegen tot Nunen in schepenen brieven van s’Hertogenbossche de dato de 5 dagh naer St. Matthijs
dach 1376 ende1386 ende 1391 nogh 1394 ende eene brieffe gepasseert voor
folio 71.
Schepen in Helmondt op den 28 januarij 1395 alle op onderpanden gelegen tot Nunen, Willem Gerrits den
swager van Jan Dircx de Groot heeft betaelt 1675, ende Jenneken hadde betaelt op reecken de somme van.
4-10-0.
de rendanten hebben ontfangen volgens den register eene somme van 31 gl. 10 st. ergo 31-10-0.
folio 71 verso.
Joost Jan Philipssen ende Anneken wed. Aert Hendricx gelden jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt
onderpanden inde voors. schepenen brieven begrepen betaelt wordende met 15 st. t’ vadt , Joost heeft lest betaelt
1675, ende Jenneken heeft betaelt 1675, de rendanten hebben
folio 72.
Ontfangen in plaetse van rogge 8 jaeren pacht en bedragende de somme van.

72-0-0.

Gerrit Josephs cum sius gelden jaerlijcx uijtte voors. onderpanden 9 vaten 3 cop rogge in specie, lest betaelt
1674, ende resten 1 ½ vat , de rendanten
folio 72 verso.
Hebben ontfangen metten restant vanden jaeren 1674 voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 in gelt in
plaetse van rogge eene somme van
39-6-10.
Leendert Gerrits Hendricx ende Adriaen
folio 73.
Claessen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt neffens
de voors. Nunense renten begrepen zijnde van dato st. Serijns dagh 1379, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van
36-0-0.
folio 73 verso.
Faes Goorts geldt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie in eene chijns van 4 mudde rogge ende 20 ponden
paijenments gaende uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt van 5 februarij 1389 ende den 3
januarij 1402 begrepen, lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen
folio 74.
Voor de jaeren 1675, 1676, 1677 ende 1678 in plaetse van rogge de somme van.

18-0-0.

De kinderen Adriaen Jacobs den mulder gelden inden zelven pacht uijt huijs ende erffenisse gelegen bij den
Wettense meulen jaerlijcx 1 mudde rogge in specie
folio 74 verso.
Volgens de voors. brieven, lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675 in plaetse van
rogge de sommen van.
12-0-0.
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Leunis Jacobs geldt jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt eene meerderen pacht van 5
folio 75.
Mudde rogge ende 1 mudde garste uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt 1379 begrepen ende
gelijcke letteren vanden jaeren 1426, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676,
1677, 1678 ende 1679 in plaetse van rogge volgens
folio 75 verso.
De pegge in geldt de somme van 20 gl. 11 st. dus hier de voors.

20-11-0.

De wed. Aert van Coll cum suis gelden jaerlijcx 6
folio 76.
Vaten garsten in specie uijt eenen meederen pacht hier voors. brieven van Helmondt vanden jaeren 1369, 1370
ende 1373, lest betaelt tot lichtmis 1669 ende bevonden dat de gelders reste 25-0-0- daerop bij Aert van Hooff
was ontfangen de somme van 7-10-0 volgens zijne reeckeninge fol. 76 verso, de rendanten indesen
folio 76 verso.
Hebben op reeckeninge ontfangen vande gelders voor de jaeren 1671, 1672 ende 1673 de somme van.
4-2-8.
Hendrick Janssen van Nunen ende Jan Thonis van Vechel gelden jaerlijcx 18 vaten rogge in specie uijt henne
goederen in schepenen brieven
folio 77.
Van s Hertogenbossche de dato den 12 febrij 1471 ende nogh ene brieff de dato de lesten october 1495, lest
betaelt 1662, van Haendel hadde op reeckeninge ontfangen 50-0-0 Handrick Janssen de somme van 7-10-0 innen
desen hebben mede op reeckeninge
folio 77 verso.
Ontfangen totten jaeren 1678 eene somme van.

54-18-0.

Somma bedraeght desen ontfanck in gelt de somme van 288 gl. 8 st. 2 penn.
Ende in rogge de nombre van 6 mudde 7 vaten 1 cop.
folio 78.
Geldt renthen.
Jan Dircx de Groot cum suis gelden jaerlijcx 17 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Gerwen ende Nunen gelegen,
lest betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de
somme van.
5-5-0.
folio 78 verso.
Anthonij van Gruijthuijsen geldt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen tot Gerwen 1 gl. het weeck eertijdts
toebehorende Dirck Libben den armen aengecomen bij testament van Maria naegelaten wed. Dirck Volders inde
jaeren 1574, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen
folio 79.
Voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 eene somme van.

4-0-0.

Lijsbet wed. Evert van Coll geldt jaerlijcx 7 st. uijt hare goederen tot Nunen ende Gerwen, lest betaelt 1674, de
rendanten hebben ontfangen 2 pachten vacit
0-14-0.
folio 79 verso.
Jan Aerts van Tongeren geldt jaerlijcx 16 st. uijt onderpanden in schepenen letteren van Tongeren van dato den
15 april 1510 begrepen, lest betaelt 1669, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1670, 1671, 1672,
1673, 1674, 1675 en 1676 ter somme van.
5-12-0.
Somma bedraght desen
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folio 80.
Ontfanck de somme van 15 gl. 11 st.
folio 80 verso.
Lieshout.
Frans Willems gelt jaerlijcx uijt eene meerdere pacht van 18 vaten rogge reductie 13 ½ vat ende resteren geldt de
wed. Joseph Antonis uijt henne hoeve ende goederen gelegen tot Ginderdoor onder Lieshout volgens schepenen
folio 81.
Letteren van …….., lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1678 ende
1679 de somme van.
20-5-8.
De wed. Joseph Anthonis geldt inden voors. pacht jaerlijcx 4 vaten 2 cop rogge reductie uijtte
folio 81 verso.
Voors. goederen tot Ginderdoor, lest betaelt 1670, volgens reeckeninge van Haendel fol. 82 was hooff hadde
ontfangen opreeckeninge vanden jaere 1671, 1-10-8 ende Hendrick Janssen de somme van de somme van 6-6-0,
de rendanten hebben ontfangen naergesien de voorgaende register tot de jaeren 1679 de somme van.
9-2-0.
Somma bedraght desen
Folio 82
Ontfanck de somme van 29 gl. 7 st. 8 penn.
Folio 82 verso.
Son.
Jan off Hendrick soon van Tijbos tot Son geldt jaerlijcx 8 gl. 5 st. in schepenen brieven van Son in dato 20
februarij 1627 begrepen maer want lest betaelt 1636 ende zulcx over 30 jaeren verachtert ende de renten
verlooren scheen is op de
folio 83.
Onderpanden geprocedeert ende vervolgens vercocht hebbende aenden armen alhier daer was oock reeckeningen
is gedaen, wesende eenen acker tot Esp groot 5 loop genoemt den Arleman verhuijrt aen Jan Cornelis de weduwe
voor 10 vaten rogge nde 3 vaten boeckweijt t’ jaers, lest betaelt 1671, de rendanten
folio 83 verso.
Hebben hier van niets ontfangen dient voor.

memorie

Jan Peters den jongen nu Aert Gerrits den mulder geldt jaerlijcx 5 gl. volgens schepenen letteren van Sonne in
dato den 9 meij 1631 te weten uijt 4 loop groese gelegen tot Sonne ter
folio 84.
Plaetse genaemt den Horn lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677
ende 1678 de somme van.
20-0-0.
Somma bedraeght desen ontfanck 20 gl.
folio 84 verso.
Leeg.
folio 85.
Baeckel.
Willem Peter Ceelen geldt jaerlijcx 1 mude rogge reductie uijt sijne goederen tot Bakel gelegen, lest betaelt
1669, over 2-11-0 de rendanten hebben hier van niets ontfangen.
Frans Jacobs geldt jaerlijcx 1 mudde
folio 85 verso.
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Rogge in specie uijt onderpanden tot Baeckel gelegen, lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1678 in geldt in plaetsen vande rogge volgens de pegge 33-8-0.
daeren boven inde voors. jaeren in rogge ontfangen de nombre van.
XX vath
folio 86.
Marten Jan Geverts van Deurne gelden jaerlijcx uijt de hoeve ende toebehooren genaemt de Schauw 25 vaten
rogge in specie, lest betaelt 1675, … 7 vaten, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678,
1679 ende 1680 de quantiteijt van.
132 vaten
folio 86 verso.
De erffgenamen Driesken Hermens gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 10 loop acker landts gelegen aen
de beemden, lest betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1674, 1675, 1676, 1677 ende 1678
de sommen van 11 gl. 5 st. des.
11-5-0.
folio 87.
Jan Tonis Banckers geldt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Baeckel
1383 ende van Helmondt den 5 van ougstmaent 1389 begrepen, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van 6 gl. ergo hier de voors.
6-0-0.
folio 87 verso.
Willem Marcelis Verberne geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden gelegen tot Baeckel, lest
betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678, 1679 ende 1680 de somme van
11-5-0.
Reijnder Peters op
folio 88.
Schipstall, Jan Hendrick Hennekens ende Jan Tonis Banckers gelden jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt henne
onderpanden in schepenen letteren van Bakel de ……1418 op St. Huijbrechts dagh, Aert van Hooff hadde
ontfangen de nombre van 48 vaten ende Hendrick Janssen 24 vaten.
folio 88 verso.
Rogge in specie, de rendanten volgens den register hebben ontfangen 5 volle jaeren te weeten in rogge de
quantiteijt van.
72 vat
Ende in geldt voor 48 vaten verhochten rogge, pegge de somme van

38-8-0.

Jan Janssen den scheeper
folio 89.
Ende Peter Goorts nu Herman Seelen gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Baeckel
gelegen in schepenen brieve van Helmondt vanden jaeren 1415, 1428 den 12 februarij 1441, 1422 de 23 augusti
begrepen, lest betaelt 1675, reste van 1674, 3 vaten min een cop, de rendanten hebben ontfangen
folio 89 verso.
Voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 in geldt in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van.
37-2-8.
Ende in rogge de nombre van

V ½ vat

Lenart Dircx ende Joost Jan Banckers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt
folio 90.
Henne onderpanden tot Baeckel gelegen, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676,
1677, 1678, 1679 ende 1680 de somme van.
11-5-0.
Leendert Janse ende Antonij Dircx gelden jaerlijcx 20 vaten rogge in specie
folio 90 verso.

18

Uijt zeekere goederen gent. Vlincken Vloien in schepenen letteren van Baeckel ende van Helmondt gegrepen
eene van dato 1419 ander 1476 mitsgaders schepenen vonnisse van Baeckel vanden 4 october 1541, lest betaelt
1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende
folio 91.
1679 in geldt in plaetse van rogge volgens de pegge eene somme van.

59-17-8.

Lenart Willems van Hout geldt jaerlijcx uijt zijn goet tot Milheese 6 vaten rogge
folio 91 verso.
Reductie ,lest betaelt 1662
Handrick Janssen hadde op reeckeninge ontfangen de somme van 4-15-0 de rendanten hebben ontfangen mede
op reeckeninge de somme.
24-18-0
Nicolaes van Neerven ende Willem Peter Ceelen gelden jaerlijcx
folio 92.
15 vaten rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt gegeven maendagh nae beloken
pinster dagh 1399 ende op St. Nicolaes dagh 1445 mitsgaders op den 3 februarij 1473 begrepen, de rendanten
hebben ontfangen van Nicolaes Neerven voor de helft de jaeren 1675
folio 92 verso.
1676, 1677 ende 1678 de nombre van 30 vaten rogge ergo.
Dogh van Willem mits

XXX vaten

Reijnder de Bercker geldt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie betaelt worden met 6 gl. 15 st. waer gelt uijt
seeckeren beemt gelegen tot Baeckel ontrent den Rijpel
folio 93.
Bergh groot 2 bunderen volgens t’ protocol in Helmondt van den 12 julij 1670, lest betaelt 1672, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
47-5-0.
Jan Neelen Goort Driessen
folio 93 verso.
Cum suis gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Baeckel, lest betaelt 1674, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende opden jaeren 1679, 1 gl. 10 st. tzamen
19-10-0.
Jan Janssen ende Jan
folio 94.
Hendricx de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Baeckel gelegen, lest betaelt
1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
7-10-0.
Thonis Vreijnssen
folio 94 verso.
Ende Thomas Francen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt 1674,
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1675, 1677 ende 1678 de somme van.
18-0-0.
De selve gelden alnoch 6 vaten
folio 95.
Rogge erffelijck uijt henne onderpanden mede gelegen tot Bakel, lest betaelt 1674, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677 ende 1678 in geldt in plaetse van rogge de somme van.
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15-8-0.
V I vath

Ende rogge in specie de nombre van

folio 95 verso.
De wed. Tonis Banckers geldt jaerlijcx 16 st. ende 3 ½ oort uijt haere goederen tot Baeckel, lest betaelt 1675, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1676, 1677, 1678 ende 1679 bedragende t’zamen de
somme van.
3-7-8.
folio 96.
Joffr. Maria van Lanckveldt vrouwe van Milheese het jaerlijcx uijt haere goederen ende heerlijckheijt aldaer 3 st.
2 oort, lest betaelt 1673 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1674 ende 1675 de somme van.
0-7-0.
Willem Willems de With cum suo gelden
folio 96 verso.
Jaerlijcx 3 st. 2 oort uijt henne goederen tot Baeckel, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1676 ende 1677 eene somme van.
0-7-0.
Aert Hendricx Haenen gelt jaerlijcx 36 braspenninge betaelt word ende
folio 97.
Met 2 gl. 5 st. uijt zijne goederen gelegen tot Baeckel volgens schepenen letteren aldaer den 3december 1556,
lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen ligtmis 1676, 1677, 1678 ende
XVI
folio 97 verso.
79 de somme van 9 gl. dus.

9-0-0.

Somma bedraght desen ontfanck in gelt de somme 353 gl. 16 st. 8 penn
Ende in rogge de nombre van 23 mudde 9 vaten 2 coppen
folio 98.
Gemert.
Peter vanden Boogart geldt jaerlijcx uijt zijn huijs ende anderen goederen gelegen tot Gemert 15 vaten erff
pachts volgens schepenen letteren in Gemert 1385 op St. Martens dagh, lest betaelt 1674, de rendanten
folio 98 verso.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de nombre van.

75 vath.

Peter Gielens geldt jaerlijcx uijt sijne goederen tot Gemert gelegen 2 gl. 10 st. lest betaelt 1675, de rendanten
folio 99.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.

10-0-0.

Somma bedraght desen ontfanck in gelt de somme 10 gl.
Ende in rogge de nombre van 6 mudde 3 vaten.
folio 99 verso.
Leeg.
Doirne.
Willem soone Evert Nouwen geldt in 2 texten 3 mudde 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van 58 gl. 10 st.
58-10-0.
folio 100 verso.
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Aert Hendrick Jacobs ende Goort Peters gelden in 3 texten 21 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van 31-10-0.
Dielis Jacob ende
folio 101.
Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vaten rogge reductie, lest betaelt 1668, Handrick Janssen hadde ontfangen op
reeckeninge de somme van 9-7-8, de rendanten hebben ontfangen mede op reeckening de somme.
7-10-0.
Bruijsten Jan Rutten Cluijtmans geldt
folio 101 verso.
Jaerlijcx 60 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677,
1678 ende 1679 de somme van.
24-0-0.
Jan Lambers van Gassel int Haegheind cum suo gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie
folio 102.
Ende nairgesien de registers vande voor gaende armen meesters is bevonden, lest betaelt 1678, de rendanten
hebben ontfangen eene somme van.
14-05-0.
Jan Lambert IJsbouts ende Dirck Jan Goorts gelden 1 mudde rogge
folio 102 verso.
Reductie, lest betaelt bij Jan Lambers 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676 ende 1678 de
somme van.
4-10-0.
Dirck Jan Goorts, lest betaelt 1663, de rendanten hebben vanden selven ontfangen op reeckeningen
folio 103.
De somme van 11 gl. 5 st. dus

11-5-0.

Somma bedraeght desen ontfanck de somme van 151 gl. 10 st.
folio 103 verso.
Leeg.
folio 104.
Hier volght t’ goet Ten Eijnde.
Aert Anthonis van Ebben nu Joost Lambers gelt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge in specie uijt onderpanden van t
goet Ten Eijnde, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678, 1679 ende
1680.
folio 104 verso.
In geldt in plaetse van rogge volgens de pegge
Ende rogge nombre van.

8-1-4.
II vaten

Joost Willems Vereijcken geldt jaerlijcx 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678
folio 105.
Ende 1679 de nombre van 21 vaten rogge ergo
Ende in geldt volgens de pegge de somme van.

21 vaten
3-0-0.

Hendrick Cuijpers, Hendrick Tijssen ende Lijsken Francen gelden jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge uijt het goet Ten
Eijnde, lest betaelt 1674, rest3 cop
folio 105 verso.
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De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge vande voors. gelders in plaetse van rogge volgens de pegge de
somme van
1-11-0.
Ende in rogge de nombre van.
VI vath
Hendrick Tijs Claes geldt 8 vaten rogge in specie uijt
folio 106.
Het goet Ten Eijnde, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende
1679 in rogge
XVI vaten
Bruijsten Andriessen nu Jan Hendricx van Stiphout heeft gegolden 2 ende
folio 106 verso.
½ vat rogge jaerlijcx de onderpanden vercoght volgens mooren reeckeningen folio 71 verso aende cooppeningen
resten 2 gl. die op den 11 martij 1676 aen Hendrick Janssen zijn voldaen , ergo comt den verder ontfanck
cosserij dient voor memorie.
Jan Meulendijcx ende
folio 107.
Wilbert Peter Spaniaerts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 in rogge de nombre van.
XXX III vat
De wed. Paulus Joosten,
folio 107 verso.
Dirck Jan Goorts ende Jan Hendricx de Hardt gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt 1671,
Aert van Hove hadde ontfangen 9 vaten 3 cop ende Hendrick Janssen 7 vat, de rendanten hebben ontfangen in
plaetse van rogge volgens de pegge de somme van.
33-2-12.
folio 108.
Jan vanden Boomen geldt jaerlijcx 40 vaten rogge in specie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 in gelt in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van
40-8-0.
Ende in rogge mids voors. jaeren de nombre van
14 vten
folio 108 verso.
De erffgenamen Matthijs Jongelincx gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt 1675, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 in rogge de nombre van VII vath
Ende in plaetsche van rogge volgens de pegge de somme van 20 gl. 9 st. 2 oort.

20-9-8.

folio 109.
Dirck Hendrick Gielens ende Antonis Gerrits den scheeper gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie Hendrick
Janssen hadde ontfangen eenen volle pacht de rendanten hadden mede op reeckeningen ontfangen in plaetse
van rogge de somme van.
9-9-0.
Ende in rogge
IIII vaten
Philips Willems geldt
folio 109 verso.
Alle jaer 8 vaten 3 cop rogge erffpacht, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676,
1677, 1678 ende 1679 in rogge de nombre van.
VII vat III cop
Evert Gielens geldt jaerlijcx 5
folio 110.
Vaten eene cop rogge in specie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677,
1678 ende 1679 de nombre van.
XXI vaten
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Joseph Rutten ende Aert Hendrick Jacobs 3 vaten rogge in specie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
ontfangen
folio 110 verso.
In plaetse van rogge de somme van .

11-9-8.

Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vaten rogge in specie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679, in plaetse van rogge de somme van.
10-19-0.
folio 111.
Hier eijndt het goet Ten Eijnde jaerlijcx uijtbrengen 7 mudde ende 6 vaten rogge in specie gaende uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmondt van dato den 10 junij 1416 ende letteren van s
Hertogenbossche de dato anno 1389 begrepen
Somma bedraght desen ontfanck in rogge de somme van 183 gl. 11 st. 8 penn.
Ende in rogge de nombre van 12 mudde 2 vaten.
folio 111 verso.
Doirne.
Mr. Laurens de Louwe ende Wouter Hendricx gelden jaerlijcx 5 vaten rogge in specie uijt henne goederen tot
Doirne, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 in plaetse
van rogge volgens de pegge de somme van 22 gl. 5 st. ergo.
22-5-0.
folio 112.
Jan Ruelens ende Huijbert Thomas gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
18-0-0.
Laurens Jans geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie
folio 112 verso.
Lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
4-10-0.
Jan Melis ende Claes Martens gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
ontfangen voor de
folio 113.
Jaeren 1676, 1677, 1678 en 1679 de somme van.

12-0-0.

Ruth Cornelis geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1672, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1673, 1674, 1675, 1676 ende 1677 de somme van 5 gl. 12 st. 2 oort.
5-12-8.

folio 113 verso.
De wed. Goort Dors ende Hendrick Mattijs gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, Hendrick Janssen hadde
ontfangen in 2 reijsen
4-10-0.
de rendanten hebben mede op reeckeningen ontfangen de somme van.
7-12-0.
De zelve wed. gelt jaerlijcx nocg 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1658, was hove hadden
folio 114.
Ontfangen 1-10-0 Hendrick Janssen hadde ontfangen de somme van 6-0-0. de rendanten hebben niets ontfangen
dus memorie.
Aert Jan Meulendijcx geldt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben betaelt voor
de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
6-0-0.
folio 114 verso.
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Wilbert Reijnders, Aert Hendricx cum suo gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie, lest betaelt 1675, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
36-0-0.
Willem Marcus geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
folio 115.
Ontfangen voor de jaeren 1676, 1677 ende 1678 de sommen van.

6-15-0.

Evert Neelen geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1676, 1677, ende 1678 de somme van.
6-15-0.
Hendrick Francen ende
folio 115 verso.
Willem Jan Ceelen alias Waesman geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van
90-0-0.
Somma bedraght desen ontfanck de somme van 134 gl. 9 st. 8 penn.
folio 116.
Liessel.
Joost Peter Martens geldt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679 ende 1680 de somme van.
9-3-12.
Hendrick Peter Mennen cum suo gelden jaerlijcx 5 ½
folio 116 verso.
Vat rogge, lest betaelt 1665 ende jair 1670 14 st. 12 penn. volgens reeckeninge van Haendel van hove hadde
ontfangen 6-3-12 ende Hendrick Janssen 2-1-4, de rendanten hebben ontfangen de somme van.
6-3-12.
Tijs Berckers, Lambert Driessen ende de wed. Marcelis Claes die Bercker gelden jaerlijcx 3 vaten rogge
folio 177.
Reductie, lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de
somme van
5-12-8.
Daniel van Bree, Dries van Bree ende Jan Peter Wilbers gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt
1673, de rendanten hebben
folio 117 verso.
Ontfangen voor de jaeren 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.

27-0-0.

Den H. Geest van Dorne ende Peter vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie lest betaelt 1675, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678
folio 118.
Ende 1679 de somme van.

9-0-0.

Jonr. Van Eijck ende Jonr. Bax geleden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1674, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
11-5-0.
De zelve gelden alnoch

folio 118 verso.
Jaerlijcx 8 vaten rogge in specie, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677
ende 1678 in rogge de nombre van XVI vath.
Enden in plaetsche van rogge de somme van.
8-18-0.
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Adam Willems nu Gielen Damen jaerlijcx 6 vaten rogge erffelijck
folio 119.
Lest betaelt 1670, Jan Hove hadden ontfangen 8 vat 3 cop, ende Hendrick Janssen de nombre van 12 vaten, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 in rogge XV vat I cop
ende in geldt de somme van.
12-12-0.
Lodewijck Janssen ende Claes Janssen gelden jaerlijcx 1 mud rogge
folio 119 verso.
Reductie lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de
somme van.
15-15-0
Somma bedraght deser ontfanck in gelt de somme van 105 gl. 10 st.
Ende in rogge de nombre van 2 mudden 7 vaten 1 cop.
folio 120.
Geldt renthen tot Doirne.
Michiel Hendrick Goloffs, Laurens Claes Jan Rutten cum suis geldt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1675, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende op de jaire 1679 samen.
20-2-8.
Goort Janssen den
folio 120 verso.
Mulder geldt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676
ende 1677 de somme van.
16-10-0.
Jan Melis geldt jaerlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1675, de rendanten hebben
folio 121.
Ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van

0-10-0.

De erffgenamen Aert Hoeben geldt jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1675, 1676, 1677 ende 1678 de somme van.
0-12-0.
Thonis Goorts den
folio 121 verso.
Scheeper geldt jaerlijcx 3 gl., lest betaelt 1672, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1673, 1674, 1675
ende 1676 de somme van.
12-0-0.
Item eene acker groot ontrent 3 loopensaten gelegen tot Doirne gebr. eertijts Jan Willem Goossens
folio 122.
Jaerlijcx voor 6 vaten rogge, lest betaelt 1665, de rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
Somma bedraght desen ontfanck de somme van 49 gl. 14 st. 8 pen.
folio 122 verso.
Asten.
De goederen tot Genenbossch gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren
van s Hertogenbossche 1396, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678
ende 1679 de somme van.
54-0-0.
folio 123.
Joncr. Gerwen geldt jaerlijcx uijt zijne hoeven op Heusden 30 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Asten
gelegen in schepenen brieven van Helmondt de dato den 17 october 1614 ende andere documenten daer annex
begrepen, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677 ende
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folio 123 verso.
1678 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van.
Ende daerenboven in rogge.

22-8-8.
VIII vath

Dirck Jan Goorts cum suis gelden jaerlijcx 30 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van dato als voor
begrepen, lest betaelt 1676
folio 124.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1677,1678 ende 1679 in plaetse van rogge de somme van.
24-19-8
Ende daerenboven in rogge
IX vat ½ vat
Jan Hendricx geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten
folio 124 verso.
Anno 1432 den 14 februarij ende schepenen letteren van s Hertogenbossch vanden jaere 1452 ende 1469, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 zamen somme van.
9-18-0.
Ceel Peters geldt jaerlijcx 1 mudde
folio 125.
Rogge reductie volgens schepenen lettere van Asten 1404 ende 1440 den 12 meert ende 1445 begrepen, lest
betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
1679
22-10-0.
Bruijsten Geven
folio 125 verso.
Geldt jaerlijcx 6 gl. volgens schepenen letteren van Doirne gegeven ligtmisse avont 1537, lest betaelt 1673, over
3-3-0 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1674, 1675, 1676 ende 1677en op jaer 1678, 3-0-0. de
somme van.
23-17-0.
Joost vanden Sanden
folio 126.
Geldt jaerlijcx 10 gl. uijt sijne goederen tot Vlierden, lest betaelt 1672, de rendanten naer voorgaende liquidaetie
hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678, opt jaer 1679 3-16-0. t zamen de zomme van
46-17-0.
Somma bedraght desen ontfanck in gelt de sommen van 204 gl. 10 st.
folio 126 verso
ende in rogge de nombre van 1 mud 10 vaten 2 cop.
folio 127.
Someren.
Hendrick Lamberts Verhoeven geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Someren
anno 1533 begrepen, lest betaelt 1672, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1673, 1674, 1675, ende
1676, de somme van.
4-10-0.
folio 127 verso.
De wed. Jacob Daniels geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Someren gelegen volgens
letteren van Someren 1400 den 8 sondag naer St. Jan Baptisti, lest betaelt 1673, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1674 ende 1675 de somme van.
2-5-0.
Peter Francen nu
folio 128.
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Grietten ende Handersken Willems tot Someren geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijtte voors. onderpanden
int protocoll van Helmondt den X martij 1670 begrepen, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van 9 gl. dico.
9-0-0.
folio 128 verso.
Aert Hendrick Smiths, Antonisken Jans ende Hendersken Scheepers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt
voors. onderpanden, lest betaelt 1666, de rendanten hebben ontfangen voor twee volle jaeren bedragende de
sommen van.
4-10-0.
folio 129.
Antonis Marten Driessen ende Gielen Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge reductie uijt de onderpanden in
schepenen letteren van stadt Helmondt vanden 3 maij 1505 den 14 januarij 1567 ende 9 meij 1567 begrepen, lest
betaelt 1672, de rendanten hebben op reeckeninge ontfangen de somme van.
10-10-0.
folio 129 verso.
Bastiaens Adriaens geldt jaerlijcx 3 gl. uijt onderpanden gelegen tot Someren in schepenen letteren van ……. in
dato den …………, lest betaelt 1675, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende
1679 de somme 12 gl. dico.
12-0-0.
folio 130.
Jan Marten Aerts geldt jaerlijcx 1 mudde rogge erffpacht uijt onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt, lest
betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1675, 1676, 1677 ende 1678, in rogge VII vaten
Ende in geldt volgens de pegge de somme 31 gl. dus.
31-16-0.
folio 130 verso.
Jan van Bree ende Michiel Jan Michielssen geldt jaerlijcx 3 gl. uijt henne goederen tot Someren gelegen lest
betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
15-0-0.
Het dorp ofte corpus
folio 131.
Van Someren geldt jaerlijcx 66 gl. 10 st. losbaer met 925 gl. volgens den brieff onder henne zegel gepasseert op
den 7 october 1606 nu gereduceert 46 gl. 5 st. de armen aengecomen bij transport 8 october 1637, lest betaelt
1675

folio 131 verso.
de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van. 183-0-0.
Thonis Marten Driessen geldt jaerlijcx 15 vaten rogge in specie gaende uijt onderpanden tot Someren gelegen,
lest betaelt 1673, de rendanten
folio 132.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1674 ende 1675 in rogge de nombre van.

XV vaten

Ende daerboven in plaetse van rogge de somme van.

12-12-0.

Somma bedraght desen ontfanck in gelt gest de somme 285 gl. 3 st.
folio 132 verso.
Ende in rogge de nombre 2 mudden 3 vaten
folio 133.
Anderen ontfanck van renten ende pacgten gaende uijt erffenisse gelegen tot Lierop.
Dirck van Morssel geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie gaende uijt onderpanden in schepenen letteren van
Helmondt van dato den 17 …….lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1675, 1676,
1677 ende 1678
folio 133 verso.
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De somme van.

18-0-0.

Aert Jans Verhees geldt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt
gegeven sondaghs naer St. Denijs dagh anno 1369 begrepen, lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen
voorde jaeren 1675, 1676
folio 134 .
1677, 1678 ende 1679 de somme van.

15-0-0.

Thomas Joost Martens geldt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren van
Helmondt den 2 meij 1358 ende St. Matthus dagh 1389 begrepen, lest betaelt 1674, de rendanten hebben
ontfangen
folio 134 verso.
Metten restant van eene halve cop vanden jaere 1674 voor de jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de
nombre 60 vaten rogge ½ cop dus.
LV vath ½ cop
Jan Aerts Verdonschot geldt jaerlijcx 2 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmondt
folio 135.
Anno 1445 op St. Bartholomeus dagh ende schepenen letteren van Someren anno 1438 op 8 september, lest
betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
3-15-0.
Thomas Joost Martens geldt jaerlijcx 40 schellinge paijements betaelt wordende met
folio 135 verso.
40 st. volgens schepenen letteren van Helmondt anno 1358 den 2 dagh meij, lest betaelt 1670, de rendanten
hebben ontfangen voorde jaeren 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.
6-6-0.
Jan Sanders cum suis gelden jaerlijcx gelden van 40 schellinge
folio 136.
Paijements betaelt wordende met 7 st. in schepenen letteren van Helmondt de dato den maendagh nae 13 dagh
anno 1373, lest betaelt 1673, de rendanten hebben niet ontfangen
De wed. Jacob Verbeeck geldt jaerlijcx uijt haer huijs tot Lierop 3 st.
folio 136 verso.
2 oirt volgens schepenen letteren voors. lest betaelt 1666, de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1667,
1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 ende 1678 de somme van 2-2-0.
De wed. Sijmon Aerts geldt jaerlijcx 3 st. 2 oirt volgens
folio 137.
Schepenen letteren voors. lest betaelt 1673, de rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie
Somma bedraght desen ontfanck in gelt de somme van 45 gl. 3 st.
Ende rogge de nombre 5 mudde ½ cop.
folio 137 verso.
Leeg.

folio 138.
Anderen ontfanck van verhuijrde landerijen soo tot Helmondt als elders gelegen.
Hendrick Josephs heeft een vande hoeven op de Deuseldoncq in huijre, jaerlijcx in voorlijff volgens de leste
huijrcedulle van dato den 15 december 1666 ter somme van 100 gl. ende 12 mudde rogge in specie voor 6
jaeren met drie te mogen opseggen aenvack genomen
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folio 138 verso.
Hebbende half meert pinxter ende ougst 1667 midts laete ende de halve schaer, lest betaelt het voorlijff St. martij
1675, de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van 400 gl. ende dat
van voorlijff St. martij voors. verscheenen dus hier de voors. somme van.
400-0-0.
folio 139.
Ende hadde de rendanten mede ontfangen voorde jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 jaerlijcx 144 vaten rogge
maeckende de voors. 4 jaren de nombre van .
576 vaten rogge
Jan Hendrick Cuijpers heeft in huijringe de andere Deuseldoncx
folio 139 verso.
Hoeve op alle de conditij van voorlijff als voor geseijdt is, de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1676,
1677, 1678 ende 1679 de somme van 400 gl. ende dat van voorlijff verscheenen St. martij 1679 dus hier de
voors. somme van.
folio 140.
400-0-0.
de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 jaerlijcx 144 vaten rogge monterende
de voors. 4 jaeren de nombre van 576 vaten rogge dus hier.
576 vaten rogge
folio 140 verso.
Alzoo de voors. hoeven op de 6 januarij 1662 opde voors. conditie waeren verpacht hebben de regeerders daeren
de boven alnoch voor de tijdt van 6 jaeren verpacht eenige perceelen van landerijen gelegen inde Helmontse
ackers te vooren bij de voors. hoeven gehoort hebbende nu apaert verhuijrt aenvanck nemende bloot aende
stoppelen des jaer
folio 141.
1662 voorde somme bij elck parceel uijtgedrucken mits cortende aen ieder zille 3 gl. voor de lasten.
Dert gelijck eene acker gelegen inden Middelcamp groot ontrent 2 loopense 24 roeden was gemijnt bij Andries
Evers voor 11 gl.
Item eene acker
folio 141 verso.
Groot 2 zille 36 roeden gelegen neffens de Meulenstraet gemeijnt bij de voors. van Haendel om 22 gl. jaerlijcx.
Item eene acker inde Middelcamp groot ontrent 3 zille 32 roeden met nogh ½ zille is gemeijnt bij Jan Hendrick
Cuijpers jaerlijcx voor 35
folio 142.
gl.
Item eene acker gelegen neffens de voors. ½ zille groot ontrent 3 loop 31 roeden is gemeijnt bij Hendrick
Josephs jaerlijcx voor 13 gl. 10 st.
Item eene acker inde Middelcamp groot ontrent 2 loopense
folio 142 verso.
10 roeden gemeijnt bij Jan Hendick Cuijpers jaerlijcx voor 8 gl.
Item eene acker gelegen inde Hooch eijntsen clamp groot ontrent 4 loopensaten 13 roeden is gemeijnt bij Jan
Hendricx ende Hendrick Josephs elck voor de helft jaerlijcx voor de somme van 18 gl. de rendanten hebben
folio 143.
……doorgehaalt
Dese voors. 6 paerceelen buijten verhuerde landerijen comen jaerlickx voor ontfanck te bedraegen off getrocken
3 gl. paer zille sjaers sijnde 12 ses ende veertigh roeden de somme van 71 gl.
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folio 143 verso.
de rendanten hebben ontfangen van Hendrick Josephs Verdeuseldoncq voor sijn contigent ad 21 gl. 10 st.
bedraegende voor 4 jaeren de somme van.
86-0-0.
de rendanten hebben ontfangen van Jan Henrick Cuijpers voor sijn contigent ord 50 gl. sjaers bedraegenden voor
de voors. 4 jaeren de somme van.
200-0-0.
Somma bedraeght desen ontfanck in somme in gelt de somme 1126 gl.
Ende in rogge de nombre 96 mudde
folio 144.
Baeckel.
Ansem Willems heeft in huijringe een hoefken gelegen onder Baeckel op de Hilacker jaerlijcx in voorlijff 26 gl.
3 mudde rogge ende 3 mudde boeckweijdt verschijnende het voorlijff St. martij ende graen te kersmis
de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 t’ voorlijff verscheenen St. Marten ter
somme van.
folio 144 verso.
104 gl. dus hier de voors. somme van

104-0-0.

Rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 enden 1679 de nombre van 12 mudde rogge dus
hier.
XIII mud rog
Ende in boeckweijdt voor de voors. jaeren de nombre van.
folio 145.
12 mudde boeck weijdt dus hier de voors.

XII mud

Somma bedraeght desen ontfanck in gelt de somme.

104 gl

Ende in rogge de nombre.

12 mudde

Ende in boeckweijdt de nombre van

12 mudde

folio 145 verso.
Hendrick Janssen Cuijpers heeft op alle de conditij in huijringe d anderen hoeven op den Hilacker, rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 voor voorlijff verscheenen St. Marten de somme
van
104-0-0.
Ende hadde de voorn. rendanten ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 de quantiteijt van 12
mudde
folio 146.
Rogge dus hier de voors.
Ende in boeckweijdt voor de voors. 4 jaeren de nombre van

VII mudde rogge
XII mudde boec

Heijlken wed. Peter Jaspars heeft in huijringe de hoeve onder Baeckel op Grootel op alle de voor gaende
conditij, de rendante hadden

folio 146 verso.
Ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 over voorlijff verscheenen St. Marten de somme van.
104-0-0.
Ende hadde de zelve alnoch ont. voor de voors. 4 jaeren de nombre van 12 mudde rogge dus hier de voors.
VII mudde rogge
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Ende daer enboven
folio 147.
Voor de voors. 4 jaeren die quantiteijt van 12 mudde boeckweijdt dus hier de voorn.

XII mud boeck

Somma bedraeght desen ontfanck in gelt de somme van 312 gl.
Ende in rogge de nombre van 36 mudde.
Ende in boeckweijdt de nombre van 36 mudde rogge.
folio 147 verso.
Asten.
Willem Goorts van Lierop heeft in pachtinge de hoeve op Bergele onder Asten jaerlijcx om 2 mudde rogge 2
mudde boeckweijdt ende 40 gl. in voorlijff, rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676 en voorlijff
verscheenen St. Marten ter somme van 40 gl. dus hier.
40-0-0.
Ende voorden voors.
folio 148.
Jaeren 1676 in rogge ontfangen de nombre van.

II mudde rogge

Ende daer enboven in boeckweijdt voor den voors. jaeren 1676 de quantiteijt van.

II mudde boeckw.

Op de 26 meert 1677 met consent van schepenen metten voorn. hoevenaer veraccordeert vermits de swaerde
france lasten dat hij soude getaen midts betaelend de
folio 148 verso.
Voor de jaeren 1677 ende 1678 jaerlijcx 20 gl. aen gelt ende 24 vaten rogge, rendanten hebben ontfangen
volgens dit nieuwe accoordt voor 3 jaeren voor lijff volgens de register de nombre ofte somme van 80 gl. dus
hier de voors.
60-0-0.
Ende voor de voors. jaeren 1677, 1678 ende
folio 149.
1679 de quantiteijt van.

VI mudde rog

Somma bedraeght desen ontfanck in gelt de somme van 100 gl.
Ende in rogge de nombre van 8 mudde.
Ende in boeckweijdt de nombre 2 mudde.
folio 149 verso.
Leeg.
folio 150.
Landerijen buijten de hoeven tot Helmondt.
De wed. Joost Jan Tielen hadde in huijringe eene acker groot 2 zille jaerlijcx voorde quatiteijt van 20 vaten
rogge gelegen alhier int Vossen straetie, lest betaelt 1674, rendanten hadden volgens reeckeninge van Arnout van
Hoof laten betaelen
folio 150 verso.
Met 20 vaten rogge jaerlijcx in plaetse van welcke rogge voor 4 jaeren alhier voor ontfanck worden gestelt de
somme van 108 gl. volgens de pegge dus.
108-0-0.
Peter Willem Spaencen heeft in huijringe eene acker gelegen inde Ameijde straet alhier groot 1 zille jaerlijcx
voor
folio 151.
12 gl. lest betaelt 1672, rendanten hadden ontfangen overmidts voorige jaeren met kenisse van schepenen waeren
geremitteert voor de jaeren 1676, 1677 ende 1678 de somme van 36 gl. dus hier.
37-10-0.
Willem Janssen van Beeck heeft in huijringe eene acker groot ontrent een ende
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folio 151 verso.
En halve zille gelegen inde Molen straete jaerlijcx voor 12 rogge in specie, lest betaelt 1667, Hendrick Janssen
hadde ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 in rogge de nombre van 8 vaten rogge dus.
II mud
Ende daerboven ontfangen in plaetse van rogge de
folio 152.
Somme van 17 gl. 19 st. volgens de pegge dus hier de voors. somme van.

21-0-0.

De wed.Hendrick Gerrit Horevoorts heeft in huijringe het hoeffken opt Bijsterveldt jaerlijcx in voorlijff 40 gl. 20
vaten gerste ende 3 vaten rogge, lest betaelt 1670, rendanten hadden inde jaeren 1676 met
folio 152 verso.
Met kenisse van president en schepenen de voorn. hoeve verhuijrt voor de stadts lasten aen Willem Gielens ende
voorden jaeren 1677 te betaelen de somme van 50 gl. dogh den voors. rendanten hebben niets ontfangen dus
staet te reeckeninge volgens register dus hier voor memorie.
De voors. Willem Gielen heeft alnoch in huijringe eene
folio 153.
Acker gelegen op den voors.Vossenbergh alhier groot 1 zille jaerlijcx volgens den register voor 9 vaten rogge
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 die quantiteijt van 36 vaten rogge dus
hier.
III mud rog
de wed. Peter van Binderen gebruijckt
folio 153 verso.
Eene acker op den Meulentoorn alhier groot 4 loop neffens erffenisse Hendrick Aert Deckers soo den H. Geest
bij coop aengecomen is bij forme van evictie van Jan Boogarts waer uijt hij jaerlijcx was geldende 1 mudde
rogge.
Eenen acker vercocht aen Geerloff Suijckers voor 200 gl. ende t’ 90 die hij bij liqui datie mette H. Geest mr.
folio 154.
Gehouden betaelt heeft dus hier alleenelijck is dienende voor memorie
De armen alhier hadde jaerlijcx te heffen uijt seecker groesveldt gelegen inde Hage toebehoort hebbende Jan
Hermans van Braght 9 vaten rogge in specie welck huijs vervallen ende affgebroocken zijnde heeft de rentgelder
de panden verlaeten
folio 154 verso.
Waeromme de voorige H. Geest mr. de selve geevinceert hebben ende aende armen zijn gebleven gelijck voor
fol. …. mede aengewesen wordt welcken volgende hebben die verhuijrt aen Marcelis Francen voor 6 jaeren met
3 te mogen opseggen jaerlijcx voor 11 gl. midts betaelende den armen de lasten, lest betaelt 1669, Andries Evers
hadde op
folio 155.
Reeckeningen ontfangen de somme van 11 gl. Aert van Hove 6 gl. Hendrick Janssen hadde niets ontfangen
De rendante hebben voor 4 jaeren ……….
Thomas Bernaerts heeft in huijringe de lande ende groese gelegen aent Gasthuijs alhier voor tijt van 4 jaeren
folio 155 verso.
Met 2 te mogen opseggen , t’ jaer voor de somme van 38 gl. lest betaelt 1674, rest 17 gl. 13 st. Handrick Janssen
hadden ontfangen de somme van 30 gl. 3 st. te cort 7-17-0, rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1676,
1677, 1678 ende 1679 de somme 152 gl. dus hier de voors. somme in ontfanck compt. 152-0-0.
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folio 156.
De zelve Thomas heeft alnogh in huijringe een halve zille groeslandt gelegen mede aent Gasthuijs jaerlijcx voor
6 gl. lest betaelt 1671, rendanten hadden hier van niets ontfangen.
Goort Ambrosius heeft in huijringe 4 roeden hoffs gelegen in de Haege alhier voor 1 gl. jaerlijcx de rendanten
folio 156 verso.
Hebben hier van mede niets ontfangen vermidts hoff ledicg leijdt dus memorie.
Het huijs ende hoff gecomen van Peter Janssen van Genuchten staende ende gelegen opt Binders eijnde alhier is
verhuijrt jaerlijcx voor 24 aen Jan Goort Slimmers, de rendanten hebben ontfangen voor
folio 157.
4 jaeren tot paesschen 1680 eene somme van 96 gl. waer van de camerhuijrende te houwen kindt achter in
uijtgeeff zal werden gebracht dus hier voors.
96-0-0.
Den 2 augustij 1676 hebben Maria Peters ende Anna haeren dochter den armen all hier opgedragh een zille
hoijlandt gelegen aenden Swaenendijck gebruijckt wordende bij Bernaert inden Hoeck ende Jan Evers voor 6 gl.
tjaers, de rendanten hebben
folio 157 verso.
Voor den jaeren verscheenen 1676, 1677, 1678 ende 1679 onfangen de somme van.

24-0-0.

Den armen is voor vanden voor noemde Maria Peters ende Anna haren dochter aen gecomen 1 zille hoeijlant
gelegen int Rinckvelt neffens mr. Laurens de Louw verhuert voor de 4 jaeren minder dander meer
De rendanten hebben voor de jaere 1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van.

14-3-0.

Somma bedraght desen ontfanck in gelt de somme van 496 gl. 13 st.
Ende in rogge de nombre van 5 mudde
folio 158.
Baeckel.
De wed. Jan Peter Bernarts heeft in huijringe eenen acker groot ontrent 2 loop ende een half voor 2 gl. 10 st. lest
betaelt ….. de rendanten hadden hier van niet ontfangen dus memorie
Hendrick Geerlijngs hadde mede in huijringe eenen acker genaemt den Rooijen acker jaerlijcx voor 4
folio 158 verso.
gl. lest betaelt 1668, rendanten midts dit landt ledich is leggende hebben verhalven niet ontfangen dus memorie
Willem Aerts ofte Willem Netten heeft in huijringe gehadt eene acker die nu ledich leght dus memorie
Jan Neesen hadde in huijringe eene acker gelegen onder Baeckel
folio 159.
Voor de tijdt van 8 jaeren t’ sjairs 2 gl. lest betaelt…
De rendanten hebben mede niet ontfangen.
Doirne.
Jan Willem Goossens heeft in huijringe eene acker groot ontrent 3 loop gelegen tot Doirne voor 6 vaten
folio 159 verso.
Rogge jaerlijcx, lest betaelt 1670, De rendanten hebben mede niet ontfangen, doch Aert van Hove hadde
ontfangen 12 vaten rogge.
Dirck Janssen van Oirschot soude in gebruijck hebben een half zille landts doch is onder t’ goet Ten Eijnde
begrepen memorie.
folio 160.
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Landerijen onder Mierloo.
Den armen oft den H. Geest deser stadt Helmondt is bij coop ende acte van remintiatie gepasseert voor
schepenen alhier den 24 julij 1669 ende 4 julij 1670 aengecomen seecker huijs ende landerijen staende en
gelegen onder Mierloo volgens de brieven daer van sijnde welcke voors. huijs eerstmael verhuijrt aen Hendrick
Marcelis voor de somme van 19 gl.
folio 160 verso.
Ende daer naer wederom verhuijrt aen Hermen Thomas voor de somme van 20 gl. midts betalenden aende
kercke tot Mierloo 6 gl. ende dat voor 4 jaeren met 2 opte seggen, De rendanten hebben inde voors. jaeren
geduijrende derselve administratie tot de jaeren 1679 ontfangen eene somme van 37 gl. affgecocht jaerlijcx 5 st.
folio 161.
Van chijns die den armen alhier uijtte voorn. goederen is geldende dus hier de voors.

77-0-0.

Somma bedraght desen ontfanck de somme van 77 gl.
folio 161 verso.
leeg
folio 162.
Extraordinairen ontfanck.
De rendanten hadden ontfangen den 12 april 1676 van mr. Dirck gewesen school mr. alhier eene somme van 10
gl. welcke somme Aert van Hoven hadde verschoten tot onderhoudt van zijn kindt dus. 10-0-0.
De rendanten hadden alnoch ontfangen over godts geldt wegens de erffgenamen Jenneke Cuijpers
folio 162 verso.
Eene somme van 1 gl. 18 st. dus.

1-18-0.

Op de 30 september hadden de rendanten ontfangen vande verpachtinge eene somme van
3-3-0.
De rendanten hadden op den 6 januarij 1679 ontfangen eene somme van 5 gl. 5 st. geprocedeert van 2 willige
boomen dus.
5-5-0.
folio 163.
De rendanten hebben alnoch ontfangen vanden vercochte boomken ende eenich ander hout, dat omgewaeijt inde
jaeren 1680, t‘ samen de somme van.
9-10-0.
Op den 10 junij 1679 is vercocht een huijs toebehorende eertijts Jan den Decker achter d’ Ameijde ende
gecocht bij Peter Lodewijcx van Grootel voor de somme van 130 gl. die daer op hadde geslagen 15 slagen
folio 163 verso.
Ende gevest den 24 jannuarij 1679 van welcke voors. huijringe is geprecedeert alles affgetrocken dat volgens
den inhouden vanden testamente op den 9 september 1678 moste betaelt van schulden mitsgaders schout
schepenen ende secretaris gerechtichheden voor den armen overig was eene somme van 60 gl. 6 st. die dan hier
mede in ontfanck come dus
60-6-0.
folio 164.
De rendanten hadden mede vecocht eenige meubelen eertijdts toebehorende Anneken wed. Jan Sijmons eene
helft tot profijt vanden armen alhier d’ ander helft voor de erffgenamen Jan Sijmons uijt krachte van testament
ende contracte anteniptiael de dato de 4 april 1654 voor de notaris Wijtvelt ende seeckere getuijgen gepasseert
welcke voorn. meubelen hebben opgebracht de somme van hondert
folio 164 verso.
Gulden 15 st. waer van betaelt alle de passiven schulden die volgens voors. testament mosten betaelt worden
soo aen borgemeesteren ende anderen nootsakelijck heden soo datter niet meer voor den armen is geprocedeert
vande voors. meubelen als 2 gl. 10 st. dus hier.
2-10-0.
De rendanten brengen alhier mede in
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folio 165.
Ontfanck de quaititeijt van 154 vaten rogge opden 18 meert 1678 was Hendrick Janssen zijnen predecesseur
ontfangen dus hier.
154 vaten rogge
Somma bedraght dese ontfanck in gelt de somme van 92 gl. 12 st.
Ende in rogge de nombre van 12 mudde 10 vaten.
folio 165 verso.
Leeg.
folio 166.
Ontfanck van vercochte rogge ende boeckweijdt.
De rendanten hadden in october 1676 aen Willem Colen vercocht de quatiteijt 65 vaten boeckweijdt ad 16 st. t’
vat die ontfangen was van Willem Ansems ende Willem Aerts hoevenaers aldaer tot Baeckel bedragende de
somme van 52 gl. dus hier.
52-0-0.
Op de 6 december 1676
folio 166 verso.
Verkocht aenden mulder van Helmondt 18 vaten boeckweijdt gecomen vanden wed. Jacob Peters op Grootel ad
17 ½ st. t’ vat compt.
15-15-0.
Den 9 meert 1677 vercocht 6 vaten rogge ieder vat ad 24 ½ st. comt

7-7-0.

De rendanten hadden opden 10 april 1677 vercocht een karre cooren van 25 st. bedragende de somme van.
31-5-0.
Op den 26 april vercocht
folio 167.
De quantiteijt van 30 vaten rogge tot 26 st. t’ vat bedragende affgetrocken 2 ½ st. was het sackgelt gelt de
somme van
38-17-8.
Den 21 meij vercocht 90 vaten rogge tot 28 ½ st. t vat volgens den pegge comt

27-5-8.

Opden 22 meij vercoch de nombre van 50 vaten rogge ad 28 st. t’vadt fact

21-0-0.

Den 8 junij hebben de rendanten vercocht aende mulder van Mierloo 36 vaten rogge ad 28 st.
folio 167 verso.
t’ vat bedragende affgetrocken 3 st. voor sack geldt de somme van.

37-12-0.

Opden 28 junij vercocht 6 vaten rogge tot 28 st. t vat comt.

8-8-0.

Den 6 julij aende mulder van Mierlo vercocht 36 vaten rogge tot 26 ½ vadts affgetrocken 3 st. voor sackgelt
comt.
47-11-0.
folio 168.
Op de 8 julij vercocht 18 vaten rogge tot 26 ½ st. t’ vadt compt.

3-17-0.

Den 15 julij vecocht 7 vaten rogge tot 26 ½ st. t’ vat comt.

9-5-8.

Opden 27 augusti vercocht 24 vaten rogge tot 15 st. t’ vat bedraeght de somme van.

18-0-0.

Dito vercocht 2 vaten rogge ad 15 ½ st. comt.

1-11-0.

Dito vercocht 3 vaten rogge ad 15 ½ st. t’vadt sant.

2-6-8.
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De rendanten hadden opden 2 october 1677 vercocht 1 mudde boeckweijdt tot 14 st. t’vadt bedragende de
somme van.
8-8-0.
folio 168 verso.
Dito vercocht 4 vaten boeckweijdt t’ vadt ad 14 st. comt.

2-16-0.

Dito vercocht 3 vaten rogge ad 1 gl. t’vat comt.

3-0-0.

Opden voors. 2 october nogh vercocht 33 vaten boeckweijdt ad 14 st. t’vat bedragende de sommen van.
23-2-0.
Op den 2 februarij 1678 vercocht 7 vat rogge ad 1 ½ st. t vadt comt.

6-16-8.

Opden 7 meert vercocht 4 vaten rogge ad 18 st. t’ vat facet.

3-12-0.

Dito voors. vercocht 4 vaten rogge ad 18 st. t vat compt.

3-12-0.

folio 169.
Op den 13 meert vercocht 5 vaten rogge tot 18 st. t’vat compt .

4-10-0.

Dito vercocht 4 vaten rogge 12 ½ t’ vat compt.

2-12-8.

Opden 10 april vercocht 4 vaten rogge ad 17 ½ t’vat compt.

4-7-8.

Den 27 dito vercocht 4 vaten rogge ad 17 ½ st. t’ vat bedraeght de somme van.

5-5-0.

Den 30 dito vercocht 4 vaten rogge tot 17 ½ st. t’vadt bedragende de somme van.

3-10-0.

folio 169 verso.
Op den .. meij vercocht 10 ½ vat rogge ad 17 st. t’vadt comt.

8-18-8.

Dito vercocht 6 vaten rogge ad 17 st. t’ vadt compt.

5-2-0.

Den 9 meij 1678 vercocht 7 vat rogge ad 17 st. t’ vat facet.

5-19-0.

Dito vercocht 2 vaten rogge ad 12 st. t’ vat compt.

1-14-0.

Den 19 junij vercocht 4 vaten rogge ad 16 st. t’vat.

3-4-0.

Op den 15 julij 1678 vercocht 4 vaten rogge ad 16 st. t’vat.

1-10-0.

Op de 7 augusti vercocht 8 vaten rogge ad 14 ½ st. vat.

5-16-0.

folio 170.
Op den 20 augusti vercocht 4 vaten rogge ad 14 ½ st. fact.

2-18-0.

Op de voors. 20 augusti 1678 hadde de rendanten vercocht de quatiteijt van 60 vaten rogge ad 14 ½ t’vadt
bedragende de somme van.
43-10-0.
Den voors. 27 dito vercocht 12 vaten rogge ad 15 ½ st. t’ vat.

0-6-0.

Op 7 september 1678 vercocht 4 vaten rogge ad 15 ½ st. t’vat.

3-2-0.

Op de voors. 13 september vercocht 10 vaten rogge ad 15 ½ st. t’vat facit.

7-15-0.

Den 18 october 1678 vercocht 30 vaten boeckweijts
folio 170 verso.
Tot 13 st. t’ vat bedraeght de somme van.

19-10-0.
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Den 21 dito vercocht 30 vaten boeckweijdt tot 13 st. t’vat facet.

3-5-0.

Op den 17 december vercocht 4 vaten rogge ad 15 st. t’vat compt.

3-0-0.

Den 18 december voors. vercocht 30 vaten rogge ad 15 st. t’vat bedragende de somme van.
22-10-0.
Op den 10 januarij 1679 hadde de rendanten vercocht 28 vaten rogge ieder vat ad 14 st. volgens de pegge
bedragende
folio 171.
De somme van.

19-12-0.

Op den 12 januarij 1679 voors. vercocht 28 vaten rogge ieder vat vat ad 14 st. als voor facet.
19-12-0
De 22 dito vercocht 4 vaten rogge ad 14 st. vacit.

2-16-0.

Opden voors. 22 dito vercocht de quatiteijt van 28 vaten rogge ieder als voor 14 st. vacet.
19-12-0.
Dito vercocht 2 vaten rogge ad 14 st. t’vat.

1-8-0.

Op den 28 januarij vercocht 9 vaten rogge tot 19 st. t’vat compt.

6-6-0.

De rendanten hadden opden 29 januarij 1679 vercocht de quatiteijt van 150 vaten
folio 171 verso.
Rogge ad 13 ½ st. bedragende de somme van 101 gl. 5 st. dus hier.

101-5-0.

Den 30 januarij vercocht 30 vaten rogge tot 14 st. t’vat compt.

21-0-0.

Op den 16 februarij vercocht de nombre van 80 vaten rogge ad 13 ½ st. t’vat comt.

54-0-0.

Opde 15 meert 1680 vercocht de nombre van 80 vaten rogge ad 13 ½ st. t’ vat comt.

21-0-0.

Den 19 meert alnoch vercocht 12 vaten rogge ad 14 st. t vat compt.

8-8-0.

Dito vercocht 13 vaten rogge t’vadt ad 14 st. comt.

8-2-0.

folio 172.
Op den 22 meert 1686 vercocht de quantiteijt van 24 vaten rogge t’vaten ad st. vacet.

16-16-0.

Den 6 julij vercocht de nombre van 40 vaten rogge ad 13 st. t’vat.

26-0-0.

Op den 12 julij vercocht 30 vaten rogge ad 13 st. t’vat compt.

19-10-0.

Den 16 julij vercocht 35 vaten rogge tot 13 st. t’vat bedraeght de somme van.

22-15-0.

Opden 22 julij 1680 vercocht aen Marten Delisse Verheijden de quatiteijt 54 vaten rogge tot 12 ¾ st. t’ vat facet.
34-8-8.
folio 172 verso.
Dito vercocht 43 vaten rogge tot 15 ½ st. t’ vat bedraegende de somme van.

29-0-8.

Dito vercocht 15 vaten rogge tot 13 st. t’vat facit.

9-15-0.

Op de 2 julij vercocht 40 vaten rogge tot 13 ½ st. t’vat facit.

27-0-0.
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Op 5 october 1679 hadden de rendanten volgens de register fol. 161 vercocht de quatiteijt van 30 vaten
boeckweijts tot 10 ½ het vat bedragende de somme van.
15-15-0.
Op den 12 october vercocht 30 vaten boeckweijdt tot 10 ½ st. t’vat als voor
folio 173.
Bedragende de somme van.

15-15-0.

De 16 october vercocht 18 vaten rogge tot 11 st. t’vat facit.

9-18-0.

Opde 19 october vercocht 18 vaten boeckweijts tot 11 st. 1 oert t’vat compt.

10-2-8.

Op den voors. 19 october vercocht 18 vaten boeckweijts tot 11 st. t’vat comt.

9-9-0.

somma bedraght desen ontfanck de somme van 1170 gl. 18 st.
folio 173 verso.
De sommarum bedraeght dese gehelen ontfanck in gelt de somme van 7157 gl. 16 st.
Ende in rogge de nombre 251 mudde 1 vat ende een en halven cop.
folio 174.
Ende in boeckweijdt de nombre van 38 mudde.
folio 174 verso.
Leeg.
folio 175.
Uijtgeef van spijnden backloon, meulencarre.
De rendanten hadden zedert den 20 meert 1676 gespijnt inde kercke alhier de quatiteijt van 1191 vaten rogge
t’selve gebacken ende gemaelen zijnde aenden armen lieden als naer gewoonte bedragende totten 20 meert
folio 175 verso.
1680 zijnde alzoo 4 jaeren de nombre van 1191

1191 vaten

De rendanten hadden voor t’backen vande voors. 1191 vaten rogge aen Wilbert Jorissen inde voors. 4 jaeren
betaelt volgens annotatie boeck de somme van 103 gl. 19
folio 176.
St. die hier dan in uijtgeeff moeten comen dus

10-3-19-0.

Ende daerenboven alnogh betaelt aen verscheijde persoonen vanden voors. granen ter molen te brengen dragen
ende weederhaelen als ordinarisde somme van 23 gl. 12 st. volgens annotatie dus
folio 176 verso.
Hier de voors. somme van

23-12-8.

Somma bedraeght desen uijtgeef in gelt de somme van 127 gl. 11 st. 8 penn.
Ende in rogge de nombre van 39 mudde 3 vaten
folio 177.
Anderen uijtgeeff vande reparatien aende respectuis hoeven als andersints gedaen oock de betaelinge etc.
De rendanten hadden betaelt aen Dirck van Oldenzee als …nu kerckmr. over 14 jaeren paghten ieder jaer 5 st.
gaende uijtte armen goet opt Bijstervelt volgens quitantie de somme van 3 gl. 10 st.
folio 177 verso.
Dus hier in uitgeeff de voors.

3-10-0.

38

De rendanten hadden betaelt aen Goort Michiessen van Merevoort inde tijdt van 4 jaeren over leverantie van
ijser werck totte Deuseldonxe hoeve ende t’ hoeffken opte Bijstervelt gebruijckt volgens specificatie ende
autantie de somme van 9 gl. 8 st. 8 penn.
folio 178.
Dus hier de voors.

9-8-8.

Betaelt aen mr. Willem van Wegen, dat hij aende H. Geest schuijre opt het Bijsterveldt hadde verdient volgens
specivicate de somme van .
1-12-8.
Betaelt aen Aert Adriaens tot Stiphout wegens t’ armen landt aldaer ledich leggende volgens quitantie de somme
van.
2-0-8.
folio 178 verso.
Op den 28 meij 1678 hadden de rendanten betaelt aen Claes Jacobs ende Crijn Janssen wegens t’ H. Geest landt
t’welck niet en conde verhuijren volgens quit. de somme van.
4-15-0.
Betaelt aen Jan Franssen borgemr. tot Stiphout vant landt den armen alhier aengaende volgens quitantie de
somme van 3 gl. 13 st. dus.
3-13-0.
folio 179.
Aen Jan Claessen borgemr. tot Stiphoudt 1679 wegens t’ voors. landt volgens quitantie de somme
De rendanten hadden van Delis Janssen Sanders gecocht een oude schuijre van 3 gebonten mette toebehoorten
omme deselve te gebruijcken aent hoeffken opt Bijsterveldt dat aeldore ledich was leggende ende Wegen dogh
wederom aen
folio 179 verso.
Willem Gielens verhuijrt midts t’ volgende jaer een schuijr souden werden gemaeckt ende hadden voorde voorn.
gebonte, volgens de quitantie betaelt de somme 20 gl. dus.
20-0-0.
Betaelt aen Wilhelmus Bouckenburch over arbeijts loon volgens specificatie de somme van.
31-16.
Betaelt aen Meriken
folio 180.
Weijers over 11 vijmen dack stroo ad 30 st. de vijm volgen quitantie de somme van

16-10-0.

Betaelt aen Jan Sijmons den Decker over zijn arbeijdts loon volgens de quitantie de somme van.
8-10-0.
Betaelt aen Robbert Jan Peer voor 9 dagen arbeijts loon daegs 6 st. volgens quitantie.

2-14-0.

folio 179 verso.
Willem Gielens verhuijrt midt t’ volgende jaer den schuijr souden werden gemaeckt ende hadde voorde voor n.
gebonten volgens de quitantie betaelt de somme 20 gl. dus.
20-0-0.
Betaelt aen
folio 180 verso.
Betaelt aen Aert Dielissen tot Mierlo voor 1400deck banden ad 1 ½ st. comt.

1-1-0.

Dito van Hendrick Jan Thijssen 1500 deckbanden.

1-2-8.

Ende van Nelis Crooijmans 1000 daer voor betaelt.

0-15-0.

Betaelt aen Jan Swagers ende Jaspar Mattheeussen over het snijden van deck roeden op Grootel ende anderen
hoeven voor arbeijdts loon de somme van.
1-6-0.
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folio 181.
Alnogh gecoght 25 busselen latten ieder bussel ad 5 ½ st. beloopt.

6-11-8.

Dito gecoght 15 bussele latten ieder als voor comt

3-19-8.

Becocht van verscheijde persoonen aen loock hout totter voors. hoeffken daer voor betaelt de somme van.
4-12-0.
Ende alzoo t’ woonhuijs vant voors. hoeffken oock mosten gerepareert hadden de rendanten daertoe gecocht tot
Hagemans 13vijmen dackstroo
folio 181 verso.
Ieder vijm ad 30 st. bedragende de somme van.

19-10-0.

Betaelt aen Jan Brante over arbeijdts loon.

0-18-0.

Alnogh van leem te graven.

1-5-0.

Dito aen Gerrit inde Braeck van loon betaelt.

0-12-0.

Betaelt aen Hendrick Limps ende Peter den Dorsser van Luijcken t’samen.

2-9-0.

In julio betaelt in twee reijsen voor 400 deurnagels ad 7 st. t’ hondert.

1-8-0.

Dito in 2 reijsen betaelt.
folio 182.
500 ladt nagels ieder 100 ad 3 ½ st. comt.

0-17-8.

Dito 600 lat nagels die den …. 14 ende 16 julij waeren gehaelt comt.

1-1-0.

Dito vercocht aen groote nagels.

0-10-0.

Op den 12 december 1677 gecocht voor de armen hoeve 2 ½ vijm stooij tot 45 st. de vijm betaelt de somme van.
5-12-8.
De rendanten hadden door ordere van schout ende schepenen gerepareert het Gasthuijs midts die den rooden
loop alsdoen was reguerende
folio 182 verso.
Ende betaelt aen Olifier vanden Bergh van plancken, stijllen, ribben als andersints volgens specificatie de dato
de 7 december 1676 de somme van .
10-0-0.
Op den 28 junij gecocht 4 vaten calck voor Hendrick Josephs hoevenaer van eene hoeve opde Deuseldonck
midts dat den put was ingevallen betaelt voor ieder vat 15 st. comt.
3-0-0.
folio 183.
Den 16 november 1678 aen t’ huijs vanden H. Geest daer het Out Wijff in woont gedeckt aen vijm stroo daer
voor betaelt 34 st. ende aenden decker 14 ½ st. comt t’ samen.
2-8-8.
Betaelt aen Aert van Hove de verpondingen van t’huijs van Peter van Genuchten mette 2 hoffsteden inde Hage
ter somme van.
9-11-12.
Den rendanten hebben
folio 183 verso.
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Betaelt aen Peter Marcelissen van Brussel borgmr. over de dubbelde lasten staende tot laste vanden eijgenaers
vande landerijen ende huijsen van Helmondt volgens specificatie ende quitantie de somme van 38 gl. 15 st. dus
hier de voors.
38-15-0.
Betaelt aen Andries Verhees borgemr. alhier
folio 184.
Wegens de verpondingen vande dubbelde lasten staende tot lasten vande eijgenaers als voor volgens specificatie
de somme van 40 gl. 11 st. 12 penn. dus hier voors.
40-11-12.
Betaelt van gelijcke aen Bartel Verspaget vanden voors. dubbelde lasten staende tot lasten vanden eijgenaers
vanden landerijen
folio 184 verso.
En huijsen volgens specificatie ende quitantie de somme van 40 gl. 11 st. 12 penn. dus hier voor.
40-11-12.
De rendanten brengen alhier mede in uijtgeeff soodanige betaelinge der verpondingen ende lasten als zij
gehouden zijn te betaelen volgens de hoeven den armen toebehoorende, te weten
folio 185.
Betaelt aen Bartel Hendricx Verspaget borgmr. wegens de de Deuseldoncxe hoeve daer Hendrick Josephs in
woonende over stadts lasten volgen quitantie de somme van 117 gl. 15 st.
117-15-0.
Betaelt aen Andries Verhees borgenmr. wegens de Deuseldoncx hoeve van Hendrick Josephs over stadts lasten
tot lasten vanden eijgenaer volgens quitantie
folio 185 verso.
De somme van 117 gl. 15 st. dus hier.

117-15-0.

Betaelt aen Daniel Maccalla collecteur vande dobbele verpondinge wegens de voors. hoeve de somme van 117
gl. 15 st. dus als voor.
117-15-0.
Betaelt aen Peter Marcelissen van Brussel
folio 186.
Borgemr. deser stadt over de verpondingen wegens de voors. hoeve staende tot lasten vanden eijgenaer ofte den
armen gelijcke somme van 117 gl. 15 st. dus
117-15-0.
De rendanten hebben in twee reijsen betaelt over reparatie vanden voors. hoeven ofte wel goet gedaen volgens
ammotie.
folio 186 verso.
Op den register staende fol. 43 recto et verso de somme van 41 gl. 7 st. 8 penn. dus hier in uijtgeeff.
41-7-8.
Jan Hendrick Cuijpers ofte Wilbert zijne suicesseur heeft in huijringen de anderen hoeven Deuseldoncxe hoeve
waer van den de lasten ende reparatien alhier mede zijn volgens te weten
Betaelt aen Bartel
folio 187.
Hendricx Verspaget borgemr. over de verpondingen ende stadts lasten ende verhoogingen der landenerijen als
voor volgens quitantie de somme van 125 gl. 18 st. die hier mede in uijtgeeff comen dus 125-8-0.
Betaelt aen Andreas Ambrosius Verhees van gelijcke over de verpondingen vande landerijen volgens quitantie
de somme
folio 187 verso.
Van 124 gl. 19 st. die hier mede in uijtgeeff werden gestelt dus.
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124-19-0.

Betaelt aen Daniel Dacalla als collecteur van het dubbel landt geldt wegens de voors. hoeven volgens quitantie
de somme van 125 gl. 18 st. die van gelijcke hier in uijtgeeff comen dus.
125-18-0.
folio 188.
Ende aen Peter Marcelis van Brussel over de voors. verhooginge goet gedaen ofte betaelt wegens de gemelte
hoeve de somme van 124 gl. 19 st. volgens quitantie dus hier de voors.
124-19-0.
De rendanten hadden betaelt ofte wel goet aende gemelte hoevenaer over gedaene
folio 188 verso.
Reparatie volgens quitantie ende annotatie boeck vanden rendanten inne desen de somme van 25 gl. 18 st. dus
hier.
5-15-0.
Ansem Willems tot Baeckel heeft in huijringe een hoeffken gelegen aldaer op de Hilacker den armen
toecomende
De rendanten hebben goet gedaen ofte wel betaelt voor 4 jaeren vande
folio 189.
Weijde achter de Deuseldoncq over de verhogingen voorden 4 jaeren volgens quitantie de somme van 37 gl. dus
hier.
37-0-0.
Ende daer enboven betaelt ofte wel goet gedaen over gedaene reparatien aende voors. hoeve eene somme van 11
gl. 13 st. volgens quitantie dus hier.
11-13-0.
Hendrick Janssen
folio 189 verso.
Cuijpers heeft in huijringe de andere hoeven opden Hilacker nu Willem Aerts
De rendanten hebben betaelt over de verhooginge vande weijden achter Deuseldoncq volgens quitantie vanden
borgemr. de somme van 9 gl. 15 st. dus de voors.
9-5-0.
Ende daer enboven goet gedaen over reparatien volgens
folio 190.
Quitantie ende annotatien opden register fol. 147 verso. de somme van 9 gl. 7 st. 8 penn. dus.
9-7-8.
Heijlken wed. Peter Jaspars heeft in huijringe eene hoeve onder Baeckel gelegen op Grootel.
De rendanten hebben goet gedaen aende voors. wed. voor t’ repareren vanden glaesen als decken vanden
huijsingen
folio 190 verso.
Een somme van 3 gl. 16 st.volgens annotatie opde register staende fol. 149. dus.

3-16-0.

Willem Goort van Lierop heeft in huijringe een hoeve onder Asten genaempt tot Bergele
De rendanten hebben goet gedaen aende voorschreven Willem Goort van Lierop voor reparatie vande voors.
hoeve voor tim
folio 191.
meren decken als ondersints aende schuere ende strooij de somme van 35 gl. 19 st. 4 penn. dus.
35-19-4.
De rendanten hebben betaelt aen Peter Marcelis van Brussel over extraordienere lasten volgens specificatien
ordondrantie ende quitantie de somme van 31 gl. 16 st. dus.
31-16-0.
folio 191 verso.
somma bedraeght desen uijtgeeff de ommen van 1483 gl. 14 st. 12 penn.
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folio 192.
Leeg.
folio 192 verso.
leeg.
folio 193.
Anderen uijtgeeff van renten die den H. Geest jaerlijcx is geldende.
Meriken Jan Goorts hadde opden H. Geest eene lijffrente van 21 gl. jaerlijcx, lest betaelt 1670
Dese voorn. Meriken is dan comen te overlijden over sulcx dese rente compt te cosseren d’ welck hier
alleenelijck is denende voor memorie.
folio 193 verso.
Jenneke Hansmakers hadde mede eene rente daer van inde reeckeningen van Andries van Haendel fol. 174 verso
is gementioneert over sulcx dat denselve mede is comen te cessen dus memorie.
Adriana wed. Goort Becx heeft eene rente van 15 gl. jaerlijcx, lest betaelt 1675,
De rendanten hebben
folio 194.
Betaelt voorde jaeren 1676, 1677 ende 1678 volgens de quitantie daer van zijnde de somme van 45 gl. dus hier.
45-0-0.
De school mr. deser stadt geniet sjairs voor het leeren der armen kinderen 6 gl., lest betaelt voor de jaeren 1676,
1677, 1678
folio 194 verso.
ende 1679 volgens quitantie de somme van 24 gl. dus hier.

24-0-0.

Den rentmr. der geestelijcke goederen in Peellandt ende van Binderen innen jaerlijcx eene rente 65 ½ vat rogge
in specie mudde ende 30 gl. 19 st. 3 oirt in gelden, de rendanten hadden
folio 195.
Volgens liquidatie vanden 25 augusti 1678 betaelt tot lichmis 1678 voors. sordermeer te moeten verantwoorden
de nombre van 195 vaten rogge ende 3 cop.
Daerboven opden 14 april 1680 gemelte rentmr. betaelt volgens annotatie opde register staende fol. 120 verso de
quantieteijdt van vijff
folio 195 verso.
ende sestich vaten ende 1 cop rogge dus hier.

LXV ¼

ende opdato voors. betaelt in gelden over 4 jaeren te 1676, 1677 1678 ende 1679 jaerlijcx 30 gl. 13 st. 12 penn.
bedragende de somme van 131 gl. 19 st. die hier in uijtgeeff comp dus.
131-19-0.
De schutters van St.
folio 196.
Catarina alhier compt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1676, de rendanten hebben betaelt voorde jaeren 1677,
1678, 1679 ende 1680 volgens quitantie de somme van.
9-0-0.
De schutterije van Catarina binnen s Hertogenbossche compt jaerlijcx 4 sester rogge reductie betaelt wordende
folio 196 verso.
Met 2 gl. 2 st. 2 oirt, lest betaelt 1675, de rendanten hebben betaelt volgens quitantie de jaeren 1676, 1677, 1678
ende 1679 de somme van 10 gl. 10 st. dus hier.
10-10-0.
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Het godts huijs genaemt den H. Geest binnen s’ Hertogenbossche heffen jaerlijcx van
folio 197.
Goederen genaemt den Deuseldoncq ende hoeve genaemt op Brugge toecomende Michiel Jan Cuijpers 4 mudde
rogge die betaelt worden met 23 gl. waerinne den armen jaerlijcx geeft 11 gl. lest betaelt 1667, de rendanten
hebben betaelt henne quoten voor de jaeren 1668, 1669, 1670, 1671 ende 1672 jaerlijcx 11 gl. maecken tsamen
de somme
folio 197 verso.
55 gl. volgens quitantie dus hier de voors.

55-0-0.

Jofr. Maria Vos tot s’ Hertogenbossche heeft eene rente van 4 mudde rogge reductie t’sjairs betaelt wordende
met 20 gl. lest betaelt 1672, de rendanten hebben betaelt voorde jaeren 1673, 1674, 1675,
folio 198.
Ende 1676 volgens quitantie de somme van 80 gl. dus hier.

80-0-0.

Jofr. Maria van Boshuijsen heeft een rente van 4 gl. t’ jairs, lest betaelt 1673, de rendanten hebben betaelt voorde
jaeren 1674, 1675, 1676 ende 1677 de somme van 16 gl. volgens quitantie dus.
16-0-0.
folio 198 verso.
Het convent van Soeterbeecq compt jaerlijcx 18 vaten rogge in specie, lest betaelt 1674, de rendanten hebben
betaelt 4 jaeren die daer, lest betaelt 1678 met 72 vaten dico volgens quitantie.
LXXCII vath
Hendrick Janssen Loijer heeft eene renthe van 56 gl. 5 st. losbaer met twaelff
folio 199.
Hondert en vijftich gl. capitael gecont dit neert voor schepenen alhier op den 24 junij 1664, lest betaelt 1675, de
rendanten hebben betaelt voorde jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 volgens quitantie de somme van 225 gl. dus
hier.
225-0-0.
Nu Geerloff Suijckers
folio 199 verso.
Secretaries der stadt Helmondt heeft eene rente ofte schultbrieff van 320 gl. capitael intresse tegens den penninck
20 tich verhuert eerstmael den 1 september 1670, bij liqudatie gehouden op de 25 augusti 1678 in de intresse
betaelt totten 1 september 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 ende 1678 zulcx hier de voor.
folio 200.
Jaeren voor memorie zijn gestel ende geremitteert behalven dat de rendanten hebben betaelt aende voorn.
secretaris eene somme van 10 gl. volgens annotatie op den register fol. 183 welcke voors. somme in uijtgeeff
moeten valideren dus hier
10-0-0.
Den heere offecier wordt jaerlijcx voor
folio 200 verso.
Sijne diensten als van outs in plaetse van rogge toege vooght de somme van 6 gl. lest betaelt 1675, de rendanten
hadden opden 30 januarij 1679 volgens quitantie betaelt aen jonkr. van Gerwen voor 2 jaeren de somme van 12
gl. dus.
12-0-0.
Den heere predicant in plaetse van 1 mudde rogge voor zijne dienste gedaen
folio 201.
Tijde der rendanten administratie de sommen van 12 gl. lest betaelt 1676, de rendanten hebben betaelt voorde
jaeren 1677, 1678, 1679 ende 1680 bij quitantie liquidatie de somme van 48 gl. dus hier.
48-0-0.
Den H. Geest deser stadt gelden jaerlijcx uijt henne goederen soo hier als tot Baeckel
folio 201 verso.

44

ende elders gelegen diverse texten van grondt chijnsen, soo aende heere van Helmondt int boeck van Asten ende
Rixtel als aende domeijnen, de rendanten hebben betaelt den 27 janrij 1677 aende rentmr. tot Gemert over achter
stell van chijnssen de somme van.
0-10-0.
Den rendaten hadde betaelt aen boeck vanden heere van Asten voor jaeren 1676, 1677, 1678 ende 1679 is sjaers
2 gl. 5 st. de somme van.
9-0-0.
Somma bedraght desen uijtgeeff in gelt de somma van 678 gl. 19 st.
Ende in rogge de nombre van 27 mudde rogge.
folio 202.
Anderen uijtgeeff vanden bestelde oude lieden ende kinderen.
Willem Goorts op Bergelen hadde inden cost aengenomen Lijnneken Gijsberts voorde somme van 45 gl.
jaerlijcx aenvanck nemende opden 8 meij 1672, de rendanten hadden voor Willem Goorts voor een half jaer
mondt costen ende schenckgeldt betaelt eene somme van
folio 202 verso.
20 gl. welcke somme van uijtgeeff compt.

20-0-0.

Het kindt van Peter Spaniaerts was bestelt bij Jan Joost Evers aenvanck nemende den 16 october 1675 voor de
somme van 32
folio 203.
gl. jaerlijcx, de rendanten hebben betaelt inde voors. jaeren aende huijsvrouwe van Jan Joosten den volgende
annotatie op de register fol. 102 verso staende de somme van 130 gl. 4 st. dus hier.
130-4-0.
Het kindt van Jan van Luijck was bestelt geworden opden 25 januarij 1675 bij AertFrancen opt
folio 203 verso.
Binders eijnde voor de somme van 30 gl.
de rendanten hebben betaelt aenden voorn. Aert Fracen ofte well desselffs huijsvrouwe volgens annotatie daer
van gehouden totten 25 januarij 1680 de somme van 90 gl. dus hier de voors.
90-0-0.
Het kindt van Jan van Helmondt is bestelt bij Jan Goort Slimmens
folio 204.
Voor de somme van 28 gl. beginnende den 14 meerdt, de rendanten hebben betaelt volgens annotatie boeck ofte
register totten 14 meert 1680 de somme van 112 gl. dus hier.
112-0-0.
Gerrard Jan Helenes bestelt bij Dirck Dircx opt Brouwhuijs voor de somme van
folio 204 verso.
28 gl. aenvanck nemede de 5 februarij 1676, de rendanten hadden voorde jaeren 1677 ende 1678 betaelt voor de
motcosten de somme van 56 gl. ende voor de jaeren 1679 totten 2 februarij 1680 de somme van 420 gl. volgens
annotatie boeck maeck ende tzamen de somme van 80 gl. die hier in uijtgeeff comen dus.
80-0-0.
folio 205.
De 2 kinderen Jan Gerris zijn bestelt den 28 meert 1676 voor de somme van 24 gl. bij Peter Janssen tot Mierloo
ende de anderen bij Ambrosius Jacobs voor de somme van 17 gl.
de rendanten hebben betaelt voorde mondt costen vanden boven staende kinderen volgens annotatie boeck daer
van gehouden tsamen de somme van 82 gl. 8 st. 2 oirt.
82-8-8.
folio 205 verso.
de 2 kinderen Jan Thoonen zijn bestelt bij Huijbert Janssen tot Ommel aenvanck nemende den 1 april het eene
voor 30 gl. ende andere 25 gl.
de rendanten hadden betaelt voor mondtcosten vande voors. 2 kinderen volgens annotatie boeck totten 10
october 1679 de somme van 137 gl. 3 st. die hier mede in uijtgeeff comen dus.
137-3-0.
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folio 206.
Het kindt van Secgers soon bestelt bij de wed. Gerrit Horevoorts nu tot Baeckel aenvanck nemende den 13
januarij 1676 voor de somme van 30 gl. de rendanten hebben betaelt voorde mondt costen van t’ voors. kindt
totten 28 januarij 1680 volgens annotatie daer van gehouden de somme van 90 gl. 14 st. dus hier.
90-14-0.
Het kindt van Denis Aert Sleutttiens is
folio 206 verso.
bestelt bij Joost Jan Thielen voor de somme van 24 gl. aenvanck nemende de 11 april 1674, de rendanten hebben
betaelt voorde jaeren 1675, 1676, 1677 ende 1678 voor de mondt costen van het voors. kindt de somme van 96
gl. dus hier.
96-0-0.
Het kindt van Pieter Dielissen ende Jenneken
folio 207.
Lochtens was bestelt bij Wijnant Gijsbers voor 31 gl. beginnende den 8 september 1675 ende betaelt totten 8
meert 1676, de rendanten hebben betaelt voor de mondtcosten van het voors. kindt totten 10 meij 1680 volgens
annotatie de somme van 119 gl. 10 st. dus hier de voors. somme van.
119-10-0.
Het kindt van Steenhuijsen is bestelt geweest bij Jan Becx Joosten
folio 207 verso.
voor de somme van 30 gl. lest betaelt totten 20 meij 1676, de rendanten hebben betaelt voor de mondtcosten van
het voors. kindt volgens de annotatie de somme van 87 gl. 15 st. totten 2 februarij 1680 dus hier in uijtgeeff de
voors. somme van.
87-15-0.
Het tweede kindt van Jenneken Lochtens
folio 208.
Was bestelt bij Jan Lenarts voor de somme van 30 gl. aenvanck nemende de 4 meert 1676, de rendanten hebben
betaelt volgens annotatie daer van gehouden de somme van 41 gl. die hier in uijtgeeff comen dus.
41-0-0.
Het oudste dochterken van Jan Berckers was bestelt bij Tomas Jacobs voor 24 gl. aenvanck nemende de 15
december 1675
folio 208 verso.
de president ofte wel der rendanten predecesseur hadden betaelt voorde mondt costen volgens annotatie totten
15 meij 1678 de somme van 43 gl. 15 st. dus hier de voors.
43-15-0.
Het tweede kint van Jan Berckers was bestelt bij Jacob
folio 209.
Janssen Somerdijcx voor 27 gl. aenvanck nemende den 15 december voors. de rendanten hebben betaelt volgens
de annotatie opden register fol. 199 totten 2 april 1680 de somme van 44 gl. dus.
11-0-0.
Jaspar Mattheeussen was bestelt bij Hendrick zijne soon opden 14 januarij 1674 lest betaelt totten 14 januarij
1676
folio 209 verso.
de rendanten hebben betaelt voor desselffs mondtcosten volgens annotatie ende onder teeckeninge op den
register totten 10 meert 1680 de somme van 50 gl. dus.
50-0-0.
Het 2 kindt van Denis Aerts was bestelt bij mr. Jan den cleermaker voor 30 gl. jaerlijcx voor de tijdt van 2 jaeren
om het ambacht te leeren aengaende pinxteren
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folio 210.
1675 lest betaelt totten 1 april 1676, de rendanten hebben betaelt aen verscheijde persoonen volgens den
register de somme van 61 gl. 11 st. dus hier
61-11-0.
Hendrick soone Dirck Becx was bestelt aen Gijsbert Janssen vanden Reeck tot laste van zijnen vader aenvanck
nemende bamis 1675 ende expirerende bamis 1676 voor eene
folio 210 verso.
somme van 30 gl. Hendrick Janssen hadde betaelt eene somme van 9 gl. de rendanten hebben betaelt aen
Hendrick Marten Pompen voor de mondtcosten totten jaere 1680 volgens de annotatie opde register folio 200
verso ende 201 recto infra den text van Jenneken Marten Pompen t’samen eene somme van 116 gl. 11 st. dus
hier de voors, somme van.
116-11-0.
folio 211.
Jenneken Marten Pompen was bestelt bij Hendrick haeren broeder voor voor de somme van 30 gl. jaerlijcx
aenvanck nemende bamis 1675, Hendrick Janssen hadde betaelt 15-0-0.
de rendanten hebben betaelt aen voorn. Hendrick Martens volgens de annotatie opde register fol. 201 de somme
52 gl. 11 st. dus hier de voors. somme van.
52-11-0.
folio 211 verso.
de twee kinderen van David Vichelaers zijn bestelt eene bij Bernaert Jacobs voor 30 gl. aenvanck nemende den 2
meert 1676 ende t andere bij zijne groot moedere voor de somme van 24 gl. aenvanck nemende als boven
de rendanten hadden alleenelijck betaelt aen Grittie Vlichgelaers over de mondtcosten van t’ 2 kindt volgens
annotatie
folio 212.
Opde register fol. 201 verso totten 6 meert 1680 de somme van 96 gl. dus.

96-0-0.

Ende voor het 1 kindt bij Berart Jacobs bestelt mede betaelt totten 2 meert 1680 zijnde 4 jaeren de somme van
120 gl. dus hierde voors.
120-0-0.
Het vierde kindt van Jan Thoonen
folio 212 verso.
Was bestelt bij de lange Lijn ter welcke 8 st. ende een broottie met kenisse van schout ende schepenen aenvanck
nemende de 6 meij gelijck bij den uijtgeeff zal comen te consteren ende daerna bestelt bij Jan Joost Evers voorde
somme van 25 gl. de rendanten hebben betaelt volgens annotatie opden register totten 25 januarij 1680 de
folio 213.
De sommen van 75 gl. die hier in uijtgeeff coms dus.

75-0-0.

Dit kindt souden wesen van Meijken Adolff

Het kindt van Jan Thoonen bestelt bij Tomas Bernarts voor 24 gl. aenvanck genomen hebben den 6 meij 1676
ende daer naer aen Jan Bernarts voor 28 gl. de rendanten hebben betaelt volgens annotatie opden register fol.
203 de somme van acht ende
folio 213 verso.
Twintich gl. 11 st. dus hier.

28-11-0.

Het kindt van Lambert Wolffers was daer ordonatie van schepenen bestelt geworden ophet Brouwhuijs voor de
somme van 27 gl. aenvanck nemende den 16 april 1677 ende is het kindt gestorven den 16 november 1677, de
rendanten hebben betaelt voor dix tijdt de mondt costen de somme van.
folio 214.
15 gl. 10 st. die hier in uijtgeefft comp dus.

15-10-0.

Het kindt van Hendrick Paulus is door ordre van heeren schepenen bestelt geworden bij Frans Janssen tot
Stiphoudt voor 24 gl. aenvanck nemende de 7 meij 1677, de rendanten hebben betaelt totten 7 meij 1679
volgens den register de somme van 70 gl.
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folio 214 verso.
Dus hier voors. somme van.

70-0-0.

Het kindt van Marten den vorster was bestelt bij den coster van Arle met kennisse vanden predicant ende
schepenen voor de somme van 40 gl. aenvanck nemende opden 12 meij 1677, de rendanten hebben betaelt voor
de mondtcosten volgens annotatie de somme van 110 gl. dus hier.
110-0-0.
folio 215.
Het ongesondt kindt van Marij Staiwen was bestelt bij Leen Staiwen voor 30 gl. mette wetten aft te betaelen
volgens conditie aenvanck nemende den 1 april 1678, de rendanten hebben betaelt voor de moeijtens daermede
gehandt de somme van 7 gl. 10 st. dus.
7-10-0.
Het kindt van Jan Honinchmans dochter was bestelt geworden met convent van schepenen
folio 215 verso.
sweecx 6 st. aenvanck nemende den 11 november 1678, de rendanten hebben betaelt de somme van 5 gl.
volgens annotatie dus hier.
5-0-0.
Het kindt van Jenneken Lochtens opden 21 november 1678 bestelt tot Arle opden Laer voor de somme van 10
gl. de rendanten hebben opden 22 november
folio 215. [staat er 2x]
1679 de somme van 10 gl. dus.

10-0-0.

Het kindt van Antoni Bech geldt met consent van schout ende schepenen alzoo den vader was vertrocken bestelt
tot Stiphoudt aen Marcelis Francen suster, de rendanten hebben betaelt opden 26 meij 1678 aen Marij Marcelis
suster volgens memorie 3 gl. ende 29 augusti 26 october ende 28 dito 1678, 7 gl. 4 st.
folio 215 verso. [staat er 2x]
2 oirt maeckende t’samen volgens den register de somme van.

7-8-8

Somma bedraght desen uijtgeeff desomme van 1996 gl. 18 st.
folio 216.
Leeg.
folio 216 verso.
Leeg.
folio 217.
Anderen uijtgeeff raeckende doodtskisten ende begraffenisse costen.
de rendanten hebben betaelt aen coster alhier vande grachten ende anderen moeijtens als van outs gewoonlijck
eene somme van
2-0-0.
Betaelt opden 4 meert 1677 aenden coster opde begraeffenisse van eenen armen ende mede om clodt te coopen
de somme van
2-0-0.
Opden 9 meert 1677 gegeven aenden coster de somme van 4
folio 217 verso.
Gl. 17 st. volgens quitantie mette voorige costen dus.

4-17-0.

Betaelt aen Hendrick Guihoven vanden gracht der armen vanden jaeren 1678 totten jaren 1679 meert incluijs de
somme van 3 gl. 3 st. dus.
3-3-0.
Betaelt aen Hendrick Guihoven grachten der armen vanden jaeren 1679 tot 1680
folio 218.
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Volgens quitantie de somme van.

2-7-0.

Betaelt aen Olifier vanden Berge voor 2 doodts kisten eene voor Jan Looijen andere Jan Thoonen volgens
quitantie de somme van.
6-0-0.
Betaelt aen Wilhelmus Bouckenborch door orde van schout ende schepenen voor eene doodts kist voor Caris den
wollewever volgens quitantie.
2-0-0.
Betaelt aen voors. Wilhelmus op den 12 meij 1676 voor
folio 218 verso.
Eene doodts kiste van Maijken Hendricx volgens quitantie op sijne specificatie den 16 september 1676 de
somme van.
2-0-0.
Betaelt opden 7 meert 1678 aen …. van Ginhoven vanden dooden van meert 1677 tot meert 1678 bij quitantie de
somme van.
3-12-0.
Betaelt aen Olifiers vanden Bergh voor 8 doodt kisten te maecken inden jaeren 1676 volgens sijne
folio 219.
Specificatie ende quitantie de somme van 16 gl. 18 st. dus hier.

16-18-0

Betaelt opden 17 november1676 aenden voors. Olifier was 5 doodts kisten volgens specificatie ende quitantie de
somme van 9 gl. 12 st.
9-12-0.
Betaelt aen doodts kist van Thomas den Speelman aen Jacob Janssen .

2-0-0.

Betaelt den 2 januarij 1677 aen Wilhelmus Bouckenburgh voor
folio 219 verso.
6 doodts kisten volgens specificatie ende quitantie de somme van 9 gl. 10 st.

9-10-0.

Op den 1 augusti 1677 betaelt aen Olifier vanden Berge voor 18 doodts kisten bij specificatie ende quitantie de
somme van 30 gl. 11 st.
30-11-0.
Betaelt opden 24 november aen Olifier vanden Bergh voor 6 doodts kisten volgens specificatie
folio 220.
Ende quitantie de somme van 11 gl. 10 st. dus hier de voors.

11-10-0.

Op den 9 meert 1678 betaelt aen Olifier vanden Berge van 4 doodts kisten volgengens specificatie ende quitantie
de somme van 8 gl. dico.
8-0-0.
Betaelt opden 1 september 1678 aenden voors. Olifier vanden
folio 220 verso.
Berge van 6 doodtskisten te maecken volgens specificatie ende quitantie de somme van 10 gl. 10 st.
10-10-0.
Opde 8 december 1678 betaelt aen Olifier vanden Berge 3 doodts kisten bij quitantie ende specificatie als voor
de somme van.
5-10-0.
Betaelt aen voors. vanden Berge van 3 doodts kisten te maecken
folio 221.
Opden 6 januarij 1679 volgens specificatie ende quitantie de somme van.

6-0-0.

Betaelt aen Olifier vanden Berge opden 20 februarij 1679 van 3 doodts kisten blijckende bij specificate ende
quitantie .
5-5-0.
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Opden 18 junij 1679 betaelt aen voors. Olifier van 3 doodts kisten bij specificatie ende quitantie ende …
4-0-0.
folio 221 verso.
Betaelt opden 15 december 1679 van 1 doodts kist aen zelve bij quitantie.

2-0-0.

Den 18 december betaelt aen zelve van 2 doodts kisten volgens specificatie ende quitantie.
3-5-0.
Betaelt aen Wilhelmus Bouckenborch eene doodts kisten van Anneken Willem de wollewever bij quitantie.
1-10-0.
Betaelt aen Wilhelmus Bouckenborg van 1 doodts kisten voor Carisse vrouwe waer van de quitantie inde
specificatie vanden H. Geest hoeve opt Bijsterveldt is begrepen de somme van.
2-0-0.
folio 222.
Betaelt bij kennisse vanden secretaries ende schepenen aen Olifier vanden Berge van 1 doodts kisten voor
Hendrick Vetters kindt.
1-5-0.
Op den 27 januarij 1680 betaelt voor 1 doodts kisten van Jan Honingmans kindt volgens specificatie.
1-0-0.
De rendanten hebben betaelt voor oncosten in Lijneken en Gijsberts siecte begravenisse ect. volgens quitantie de
sommen van.
11-0-0.
Somma bedraeght
folio 222 verso.
Desen uijtgeeff de somme van 173 gl. 12 st.
folio 223.
Anderen uijtgeeff raeckende craembier ende voor de siecken mitsgaders doctor apothecair ende chirugijn.
De rendanten hadden betaelt aen mr. Joan Kets voor zijne geappliceerde ende gedaene cueringen van verscheijde
gequetten ende crancke arme lieden deser s’tadt volgens specificatie ordonatie ende quitantie de somme van 28
folio 223 verso.
Gl. die hier mede in uijtgeeff warden gestelt dus.

28-0-.

Somma bedraght desen uijtgeeff de somme van 28 gl.
folio 224.
Leeg.
folio 224 verso.
Leeg.
folio 225
Anderen uijtgeeff dagelijck voor gevallen t zedert den 18 meert 1676.
De rendanten hadden op den voors 18 meert 1676 verschoten aen reparatie vanden deuren ende vensters soo aen
crammen als andersints.
0-6-4.
Betaelt den 21 meert voor een muts voor Jan Berckers kindt.

0-5-0.

Item voor een paer cousen .

0-14-0.

Op de 22 meert aen Frans Becx comende uijtte militie fieckelijk met kennisse gegeven. 0-12-0.
Op den 25 dito aen Aert Vreijnsen vrouw vermits haere extreme ouderdom met kennise gegeven.
0-16-0.
folio 225 verso.
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Aen Jan heer Servaessen op den 26 meert door ordere van schepenen gegeven.

0-6-0.

De 28 dito aen Dirck Becx sieck leggende gegeven.

0-6-0.

Dito aende huijsvrouw van Jan Loijen met kennisse van schepenen vermidts haere cranckheijdt gegeven.
0-18-0.
Aen Lijs Martens hoijmaker sieck te bedde leggende gegeven.

0-8-0.

Becocht voor de selve eene karre clodt daer voor betaelt.

0-16-0.

Op den 29 dito voor Seger Piels gecoght een karre clodt daer voor betaelt.

0-18-0.

Aenden zelven gegeven tot onderhouts.mette kinderen.

0-10-0.

folio 226.
Gecocht voor t’ kindt van Jan van Helmondt voor blocken ende cousen ende betaelt.

0-15-8.

Dito voor t’ kindt van Jan Gerrits een paer coussen.

0-12-8.

De 30 meert aenden Borgers dochter overmits sieckte gegeven.

0-6-0.

Dito aen Anneken Pennincx siec liggende gegeven.

0-6-0.

item een carre clodt.

0-16-0.

Den 31 meert aen Jan Looijen overmidts sieckte gegegeven.

0-9-0.

Becocht voor Grittie Smidts een carre clodt.

0-14-8.

Dito aen Lijs Martens vermits armoede ende cranck gegeven.

0-6-0.

Den 2 april voor Lijs Lochtens gecocht een muts ende coussens daer voor betaelt.

0-14-0.

folio 226 verso.
Den 2 april aen Lijs Philipssen van Baeckel gegeven.

0-6-0.

Dito aen Frans Becx vermits zijne sieckte gegeven.

0-6-0.

De voor. 2 april door ordre van schout ende schepenen laten maecken 2 hemden voor Peter Slabbers cost ende.
2-2-0.
Item voorde selven coussen en schort betaelt.

1-18-0.

Dito aen Anneken Pennincx sieck te bedde leggende gegeven.

0-6-0.

De 3 april door order aen Jan Looijen vermits sieckte.

0-12-0.

Dito aenden selve een carre clot daer voor betaelt.

0-17-0.

Aen Reijnder den cleermaker door ordere vermits sieckte.

0-17-0.

folio 227.
Aen Peter Spaniaerts kindt aen cousen, schoen, sl…cken.

1-4-0.

De 3 dito aen Lis Bellen overmits sieckte.

0-6-0.

Betaelt voor Jan Berkers kint een coussens.

0-12-0.

Aen Reijnder den cleermaker overmits siecte van 4 persoonen door ordre gegeven.

0-18-0.
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Op de 7 april aen Marij Vreijnssen vermits ouderdom ende sieckte.

0-6-0.

Dito voor t kindt van Peter Spaniaerts aen coussen ende schort gecocht ende betaelt.

1-6-0.

Aen Lijs Belle vermits sieckte.

0-6-0.

Aen Dirck Frans Becx.

0-6-0.

Op de 11 april aen Jan Looijen dochter vermits sieckte van vader ende moeder gegeven 0-12-0.
folio 227 verso.
Dito aen Aelbert Tuck vrouwe met 4 kinderen sieck te bedde leggende.

0-12-0.

Voor t’ kindt van Denis Aerts gecocht aen coussen en schort tot 24 st.

1-4-0.

Dito aen Lijs Martens van Baeckel .

0-3-0.

Dito aen Jenneken Penninx.

0-6-0.

Den 12 dito tot onderhout vanden 2 kinderen van David Peters voor coussens, hemden ende cleederen gegeven.
3-12-8.
Dito voor Marij Cralen sieck te bedde leggende van Helmondt ende vallende hier comen woonen gegeven.
0-12-0.
Dito aen Lijs Bellen sieck te bedde leggende gegeven een carre cloth daer voor betaelt. 0-18-0.
folio 228.
Den voors. dito aen Hendrick heer Servaes ondermits armoede door ordere van schepenen gegeven.
0-16-0.
Op den 13 april tot reparatie vanden clederen van t geck Lijnneken gegeven.

1-8-0.

Dito voor deselven een paer schoen.

1-6-0.

Den 16 dito Aelbert Tuck huijsvrou sieck liggende met 6 kinderen tot onderhoudt gesonden.
1-6-0.
Ende vrou van Jan Thoonen den vermidts haere seckte ende kinderen gegeven.

0-16-0.

Den 17 april aen Jan Looijen docgter altemael sieck liggende.

0-12-0.

Den selve dito aen Anneken Pennincx vermits sieckte.

0-6-0.

Den 18 april aen Frans Becx.

0-6-0.

Dito gecocht een carre clodt voorden.

0-15-0.

folio 228 verso.
Dito gecocht eene carre clodt voor Peter van Geneuchten.

0-17-0

Dito een karre clodt voor Margriet Smidts ende betaelt.

0-15-0.

Dito voors. 18 gemaeckt 2 hemden voor de kinderen van Jan Gerrits tot Mierloo coste. 1-17-8.
Den selven dito voor broeck wambas metten onraedt ende incoop t ’samen betaelt.

6-11-0.

Den 22 april Gritie Smidts sieck te bedde liggende gegeven voor den mergelen wijn, bier ende witte broodt mede
aende bewaerster tot.
2-6-0.
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Hendrick heer Servaes sieck leggende laten halen ofte wilde brenge laeten brengen gegeven.
0-10-0.
Gecocgt voor Handrisken Hillekers soo een paer schoen.

1-0-0.

Voor Antoni Sechers tot Bakel aen schoen.

0-15-0.

folio 229.
Gecogt voor Albert Tuck vrouw een karre clodt daer voor betaelt ende 6 st. aen geldt.

1-6-0.

Dito aen Catalijn Philipssen ende Catalijn Smoock beijde oude vrouwen gegeven.

0-6-0.

Aen Frans Becx gegeven.

0-6-0.

Gecocgt voor Jenneken Lochtens een paer schoenen ende coussen betaelt.

1-6-8.

Ende voorde selve een mudts ende lindt.

0-8-0.

Aen Anneken Pennincx overmidts haere siecte een carre clodt ad aen Seij Brauens.

0-6-0.

Aen Jan Looijen vrouw sieck liggende.

0-6-0.

Gecocht een karre clodt voor Anneke Vreijnsse out 80 jaer met een broodt tot 6 st.

1-2-0.

Dito voor Jan van Hees ende den doeser een carre clodt gecocht daer voor betaelt 20 st. opden 25 april 1676.
1-0-0.
folio 229 verso.
Dito den 2 april een carre clodt voor Jenneken Somerdijcx.

0-16-0.

Dito aen Aeleken Dircx vermidts sieckte gegeven.

0-6-0.

Dito aen Aeken Tuck met vier kinderen sieck leggende.

0-12-0.

De 27 dito aende lange Lijn voor het bewaren van Jan Toonen vrou met 2 kinder sieck leggende voor requninge.
wassige ende andere noodtsakeijcke heden gegeven.
1-12-0.
Ende voor broodt ende bier.

0-19-0.

Dito voor Anthonij Sechers soon tot Baeckel voor Peter Spaensser soon ende Jan van Luijc soon gecoht voor
deselve coussen, schoen ende socken.
2-18-0.
Betaelt voor Jan Thoonen vrouwe in haere sieckte aen wijn.

0-11-0.

folio 230.
De 1 meij voor Aeleken Tuck gecocgt voor 11 st. broot.

0-11-0.

Dito aen Anneken Penninx.

0-6-0.

Dito aen Frans Becx.

0-6-0.

Den 2 dito aen Aeleken inden Gapert int Gasthuijs sieck leggende gegeven.

0-4-0.

Dito laeten maecken voor den ander jonge van Peter hillekens eene Cozack ende broeck coste t samen.
3-12-0.
Ende voor Antoni Sechers soon tot Baeckel een lijne broeck met maecken ende onraedt betaelt.
0-9-0.
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Alnocg voor de jongen tot Mierloo een paer schoen.

1-0-0.

De 3 meij tot onderhout van Aeleken Tuck ende kinderen vermidts sieck gegeven.

0-12-0.

Op den 4 meij voor Jan Thoonen.

folio 230 verso.
Vrouw inde uitester wesende ende bij staen gegeven.

0-18-0.

Aen eedt waer ende wijn.

0-14-0.

Den 6 meij 1676 betaelt aen bier tot Peter Loijen ende coomende opt Binders eijnd alnocg.
1-3-8.
De 8 dito aen Anneken Pennincx sieck leggende betaelt.

0-6-0.

Dito aen Dirck Becx uijtstaten diens sieck sijnde gegeven.

0-6-0.

Dito door ordere van schepenen aen Aeleken Tuck met 5 kinderen sieck liggende gegeven.
1-1-12.
Den 9 dito voor Aelbert op der Kerckhof met Gritie ene carre clodt gecght ad.

0-18-0.

Den 9 dito voor Jan Berckers kindt dat bij Thomas den.
folio 231.
Ketelaer woondt gecocht een paer coussen ende schoenen daer voor betaelt.

1-9-0.

Den 10 meij voor t kindt van Jan van Luijck een laeken cosack ende broeck met voeijer onraet .. tsamen.
5-12-0.
Dito voor het kindt van Peter Davids kindt inde Horck voor rock ende lijffken.

3-16-0.

Den 13 dito Aelen Tuck alnoch sieck liggende gegeven.

0-12-0.

De 14 dito voor bewaren van Jan Toonen kindt aende lange Lijn gegeven.

0-12-0.

De voors. 14 dito voor Jan Berckers kindt Steenhuijsen ende voor Jan Toorns kindt ider een paer schoens daer
voor betaelt.
2-0-0.
folio 231 verso.
Den 15 meij aen Anneken Penninx.

0-6-0.

Den 16 dito voor Peter van Genuchten een karre clodt.

0-19-0.

Den selven dito voor Lijs Bellen ende Grittie Smidts een carre.

1-0-0.

Den 17 meij voor Marij Vreijnssen tot onderhoudt in groot brandt.

1-0-0.

Dito door ordre van heeren schepenen aen Hendrick Verbaerschot gegeven.

1-5-0.

Dito door ordonnantie van schepenen aen huijs vrouw van Marten Dielissen in 4 reijsen gegeven.
1-5-0.
Dito op ordonantie ende quitantie betaelt aen Jan Haechuijt getelt voor Beatrix Wijnants gebooren van Helmondt
crom gewassen voor een half jaer de somme van.
15-0-0.
folio 232.
Den 22 meij voor Jan Helenes jongen eene hoet.

0-18-0.
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Dito voor Jan Toonen kindt 2 hemden aen luiwaet ende maeckende costende.

1-10-0.

Dito voor Anneken Penninx een hemd van 3 elle elle ad 10 st. compt metter maecken.

1-12-0.

Dito betaelt aenden lange Lijn voor het houden van Jan Thoonen kindt .

1-0-0.

Dito voor Peter Jan Rutten een paer schoenen daer voor betaelt.

1-15-0.

De 23 meij aen Marij Vlichelaers van Helmondt vermits armoede.

0-7-0.

Dito laeten maecken voor Jan Berckers kindt een lijffken met een schortie mette lijnen laken voeijer haren
maeckloon zeijde als ander sints.
4-18-0.
folio 232 verso.
Dito noch een hemdken voor het kindt bij Thomas den Meulencarre cost.

0-15-0.

Dito ‘selve laeten maken een tabbertie van coleur tot 45 st. ende van maecken voeijer als ander sints 13 st.
samen.
2-18-0.
Den 24 dito voor Haersken kindt gecocht eene hoet.

1-0-0.

Den 25 dito Anneken Pennincx te bedde liggende door order van schepenen noch een hemd ende coussen
daervoor betaelt.
2-18-0.
Betaelt voor de ouste dochter van Jan Berckers woonende bij Thomas Jacobs van eenen rock ende lijffken
metten onraet.
2-18-0.
De 30 meij aen Jan Dirck Becx gegeven.

0-6-0.

Dito betaelt aenden hr. dros. Maccalla sub. secretaris.
folio 233.
Voor t register ofte H. Geest boeck de somme van.

9-9-0.

Dito aen Catalijn Philipssen out 70 jaeren

0-4-0.

De 31 meij aen Dirck Bertrams huijsvrouw vermits in uijterste noodt was van gebreeck 0-16-0.
Den 1 junij aen Aert Wouters opde Steenwech vermits groote armoede ende gebreck van broodt gegeven.
1-2-8.
De 2 junij voor Jan Toonen kindt bij de lange Lijn.

0-6-0.

Dito aen Aeleken Dircx inde Gapert vermidts sieck betaelt.

0-12-0.

Aen Dirck Frans Becx gegeven.

0-6-0.

De 5 junij aen Lijs Philipssen tot Baeckel.

0-4-0.

Den 6 junij aen Peter Suijders.
folio 233 verso.
Dogter ende Maijken Stouwen beijde groote armoede hebben gegeven.

0-8-0.

Den 12 junij aen Frans Becx gegeven.

0-6-0.

Dito bij ordonantie betaelt aende wed. van Looijen door de sieckte van haeren soon.

2-0-0.
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Dito aenden lange Lijn van Jan Toonen kindt te houden 6 st. met 2 st. aen Lijs Philipssen.
0-8-0.
De 13 dito voor Peter van Genueten gecocht een karre clodt cost.

0-17-0.

Dito aen Aert Wouters opden Cortensteen wech alle tsamen cranck te bedde liggende gegeven.
1-10-0.
Den 14 dito voor den Doesers jonge laeten maecken eenen cozack costen metten onraet maecken.
2-0-0.
folio 234.
Den 14 junij aenden Lochtens jonge naer Hollandt gaende tot reijsgeldt.

0-6-0.

Den 15 aende lange Lijn sweecx van Jan Toonen jonge gegeven.

0-6-0.

De 16 dito aen Frans Becx.

0-6-0.

Den 19 dito voor Jan Toonen kindt een wambas bij de lange Lijs metten onraet 8 ende voor Jaspar Teeuwens een
half elle lakens aen zijn broeck daermede te mogen repareren tsamen betaelt.
1-18-0.
Den 21 junij aen Catalijn Philipssen gemaeckt een lijnne schoet vermits ouderdom ev. bedraght.
1-7-0.
Dito aen Peter van Geneugten vermits armoede gegeven.

0-12-0.

Dito aen Marij Vreijnssen out 80 jaer.

0-6-0.

De 26 junij pr. ordre van schepenen aen Hendrick Verbarschot gegeven vermidts gebreck betaelt.
1-5-0.
folio 234 verso.
Dito aen Frans Becx.

0-6-0.

Den selve dito aen lange Lijn voor groot, wassen ende reijnigen van Jan Toonen kinderen.
0-14-0.
Den 3 julij aende Frans Bercx.

0-6-0.

Den 4 julij Catalijn Corsten op haere huijre van Jan Berckers gegeven.

0-12-0.

Dito aen verscheijde huijs armen gegeven.

0-7-0.

De 5 julij aen Sophia Brauens ende Lambert Wolffers gegeven vermidts armoede.

0-8-0.

Den 6 julij aen Seger Piels alternael sieck leggende gegeven.

1-0-0.

Den 7 julij aende lange Lijne gegeven voor de kinderen.

0-8-0.

Den 9 dito aen Aeleken Tuck altemael sieck te bedde liggende ende door honger souden hebben vergaen
gegeven.
1-0-0.
Aen Marij Vreijnssen oudt 80 jaren gegeven.

0-5-0.

folio 235.
Den 10 julij ordre van heeren schepenen aen Frans Becx alle weken 6 st.

0-6-0.

Item aende Suetens dogter met alle de kinderen sieck te bed leggende gegeven.

0-12-0.

De 11 julij gecocht voor Jaspar Mattheeusseen een paer schoen daer voor betaelt.

1-14-0.
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Dito voor Peter van Genuechten out 80 jaeren aen hemd van 2 ½ elle comt tsamen.

1-6-0.

Den 11 dito voor het kindt van Jenneken Somerdijcx een hemdtie van 1 ½ elle metter maecken.
0-16-0.
Den 27 dito Jan Wolffers huijs vrouwe sieck te bedden liggende

0-8-0.

De 12 julij aen Antoni Kensers sieck zijnde gegeven.

0-4-0.

folio 235 verso.
Den 13 julij aen lange Lijn gegeven van het houkindt kindt van Jan Toonen sweecx.

0-8-0.

Den 15 julij aen Seger Piels alle tsamen cranck liggende ende alles mancqueerde gegeven.
1-10-0.
Den 16 julij Albert soon opden Kerckhoff opt versoeck van schepenen gemaeckt eenen lijffrockt met een broodt
om naer Hollandt te gaen daer voor.
folio 236.
Aende lange Lijn van Jan Toonen kindt.

0-8-0.

Den 25 julij voor Perijn Aert de Brouwers dochters kindt vanden armen bestelt om naer Hollandt te gaen,
gemaeckt een root reijlijff met mouwen ende een roockie mettet laken, ballijne, voeder, maeck huijre tsamen.
5-7-4.
Den 25 dito aen Marije Vreijnssen out 80 jaren gegeven.

0-3-0.

Betaelt op de 25 julij aen Evert Driessen voor bier dat Grittie Lievens ofte smidts hadde genoten in henne
sieckte.
1-0-0.
Aende wollewever achter Heijlken Hermans mette kinderen sieck leggende gegeven.

0-12-0.

Den selven dito aen Lambert Wolffers sieck leggende gegeven.

0-6-0.

folio 236 verso.
Den 28 julij ons verscheijde armen alsdan sieck leggende gegeven.

0-11-0.

Dito aende lange Lijs gegeven.

0-8-0.

Dito gemaeckt eenm hemd voor t’ kindt van Jan Luijck costende.

0-18-0.

Dito een voor Steenhuijsen ende gemaeckt eene lijffrock cost in alles mette onraet.

1-10-0

De 1 augustus voor Peter van Genuchte vermits de coude carre clodt.

0-15-0.

Aen Frans Becx.

0-6-0.

Den 4 augusti aen lange Lijs.

0-8-0.

Aen Peter Suijers vrouwe alle tesamen sieck liggende mette kinderen gegeven.

0-17-0.

Aen den arme vrouwe van 80 jaeren gegeven.

0-6-0.

folio 237.
Den 7 augusti aen Peter Hendricx alias Froon sieck leggende vande nieuwe sieckte gegeven.
0-6-0.
Den 8 augusti aen Jan Thoonen huijsvrouw sieck liggende gegeven.
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0-6-0.

De 11 augusti aen Peerken Snijers dochter mette familie sieck gegeven.

0-6-0.

Aende lange Lijn gegeven.

0-8-0.

Den 12 augusti aen Seger Piels met alle de kinderen sieck liggende gegeven.
0-18-0.
De 13 augusti aen Dirck Steenhuijsen kindt van schoenen te lappen gegeven.

0-4-0.

Dito aen Hendrick Verbarschot pr. ordre gegeven.

0-12-0.

Den 14 augusti aen Lijnneken Bastiaens mette geheele familie sieck zijnde gegeven.

0-6-0.

Dito aen twee prince soldaeten comen.
folio 237 verso.
sieck uijt Maestricht tot reijs geldt gegeven.

0-10-0.

Aen Dirck Bercx gegeven.

0-6-0.

Den 14 dito aen lange Lijn gegeven.

0-6-0.

Op de 15 augusti aen Jan Willems opt Hoocheijnde woonende inde groene weijde overmidts de siecten gegeven.
0-12-0.
De 16 dito aen Lijsbet Staijackers suster alle tsamen sieck leggende gegeven.

0-10-0.

De 20 augusti aen Jacomijn Doesers sieck leggende gegeven.

0-6-0.

Dito aen Peter van Genuechten mette vrouwe tsamen te bedde leggende moetende gedient worden tot
onderhoudt aende selve gegeven.
1-10-0.
Den 21 augustivoor Grittie Smidts aen een hemd gemaeckt coste.

1-8-0.

folio 238.
Dito aen Lambert Wolffers vrouwe ende den sueten tsamen sieck liggende gegeven.

0-12-0.

Aen Dirck Becx gegeven.

0-6-0.

Den 22 augusti voor Denis Aert Slootiens gecocht een paer schoen en coussen tsamen. 1-17-0.
De 23 dito aen Peter Looijen voor Peter van Genuchte mette vrouwe sieck leggende over gehaelt bier betaelt.
1-0-0.
Den 24 aen Anneken Pennincx en Lijs Staijackers beijde sieck liggende gegeven.

0-10-0.

Dito betaelt voor wijn tot laffenis van Peter van Geneuchte.

0-10-0.

Ende in de 25 dito gestorven als wanneer de luijers hadden gedroncken 3 vamen bier betaelt.
1-4-0
Den 28 dito Dirsken Sueters vrouwe sieck te bedde liggende gegeven.

0-6-0.

Aen Maijken Staijackers sieck zijnde gegeven.

0-8-0.

Aende lange Lijn van het kindt.

0-8-0.

folio 238 vers.
den 26 dito aen Frans Becx.

0-6-0.
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Aen Dirsken Seelen wijff sieck te bedde liggende gegeven.

0-6-0.

Dito aen Peter Snijders dochter sieck te bedde liggende.

0-3-0.

Aen Jan Berckers dochter die bij Tomas Jacobs woont een hemd costen.

1-0-0.

Dito voorde kinderen van Jacomijn Doesers altemael sieck leggende sonder hemden gemaeckt 2 hemden tot.
1-10-0.
Dito aende selve gegeven 4 ellen grof laken linwaet tot een bedde sack om dat zij int strooij sliepen tot.
1-1-0.
De 27 dito voor het houwkint bij Joost Jan Tielen een lijnne broeck cost.

0-12-0.

De 1 september aen huijsvrouw van Willem de Duijvels soon totter doodt sieck gegeven.
0-6-0.
folio 239.
De 2 september aen Marten Tonnen comende uijt leger ende geordonnert op zijn te blijven tot onderhoudt
gesonden.
1-5-0.
Deselve dito aen Anneken Peter Snijers sieck sijn gegeven.

0-4-0.

De 5 september aen lange Lijs gegeven.

0-8-0.

Aen Frans Becx gegeven.

0-6-0.

Aen Maeijken Staeijackers.

0-6-0.

Den 6 september aen Marij Vereijnssen out 90 jaeren geen paer coussen hebbende gegeven een paer coussen
costenden.
0-13-0.
Aen het geck Lijnneken een paer coussen gegeven.

0-10-0.

Den 6 dito voor t’ kindt woonende bij Jan Gerrits tot Mierloo gecocgt eenen lijffrock van 2 ellen de elle ad 42
st. beloopt 4-4-0. ende anderhalf elle linne laken tot 8 st. garen, knopen ende maecken 13 st. bedraeght t’ samen
de somme van
5-9-0.
folio 239 verso.
den 7 september Anneken Peter Snijders gestorven ende de kinderen altemael sieck liggende gegeven.
0-12-0.
Frans Becx gegeven.

0-6-0.

De 12 dito voor Peter Rutten noch 1 hemd van 3 ellen comt met het maeckloon.

1-10-0.

Dito voor Gerttie Smidts gecocht een karre clodt.

1-0-0.

Dito aende suster van Lijsbet Trompetter wederom sijnde ingeslage tot onderhout gegeven.
0-10-0.
Aende lange Lijn voor het kindt van Jan Thoonen.

0-8-0.

Aen Jan de Boos ondermidts zijn vrouw was gestorven met 5 kinderen.

0-6-0.

Den 19 dito van Jan Toonen kindt dat opden H. Geest hoeve woont gemaeckt
folio 240.
Eene casack ende broeck van laken costende metten onraet voeijer ende garen tsamen. 2-19-0.
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Den 16 september aen mr. Jan den Cleermarcker over reparatien vande goederen van Jan Denis ende Gorissen
gemaeckt betaelt.
0-6-0.
Anneke Pennincx sieck te bedde leggende sonde slaeplakens gecocht aen…

1-10-0.

Den 12 september voor Anneken Pennicx een carre clodt tot.

0-18-0.

Dito voor Sijmon Olifiers dochter den man gestorven zijnde ende vrou mette kinderen sieck sijnde gehouden.
0-15-0.
De 11 september aen Frans Becx.

0-6-0.

Den 19 september aende lange Lijs opt Bijsterveldt vant kint.

0-8-0.

Dito aen Lijs Philipssen ende Anneke Peter Snijder tsamen sieck sijnde.

0-10-0.

folio 240 verso.
den 19 setember door aenschrijvens van die van Oorschot met kennisse van schepenen gesonden totte
begraeffenis van Beatricx Wijnants voort lest bij quitantie.
1-14-0.
Den 22 september voor het kindt van Jan van Helmondt woonende bij t’ Oudt Wijff gemaeckt 2 hemden
costende in alles mette maecken.
1-12-0.
24 dito aen Dirck Frans Bex.

0-6-0.

Den 25 dito aende lange Lijn wekelijck 8 st. van Jan Toonen kinderen.

0-8-0.

Dito aen Arnout Wilbers sieck met 3 kinderen te bedde liggende gesonden een carre clodt daer voor betaelt.
0-18-8.
folio 241.
Den 26 september Segel Piel mette geheele familie sieck liggende gegeven

0-12-0.

Dito aen Sijmon Olifiers dochter sieck zijnde ende des man doodt in 2 reisen gegeven
0-18-0.
Den 28 september gemaeckt 2 hemden voor Jen Helenes kindt met maken lijn waet

2-2-0.

Item 1 paer coussen tot.

0-8-0.

Dito Harsken Dircx sieck liggende met 2 kinderen gegeven.

0-6-0.

Den 29 dito quaemen de naebruijren seggen dat tot Seger Piels geen broot in huijs hadden gegeven.
0-10-0.
Den 2 october Willemken Marcelissen gecrege bij de huijsvrouw Sijmon Olifiers die.
folio 241 verso.
van armoede vergaen souden dachg 6 st. ende hadde daer bij geweest 10 dage bij quitantie betaelt.
3-0-0.
Den 3 october gesonden tot onderhout vanden selven.

1-5-0.

Den selve dito Jaspar den schoenmaker mette familie sieck liggende gegeven.

1-0-0.

Den selve dito Frans Becx .

0-6-0.

Dito voor t’ kindt van Peter Spaniaerts gemaeckt 2 hemden met eenen voorschoot tsamen.
1-15-8.
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Den 4 october een hemd voor Jan Gerrits kindt tot Mierloo tsamen mettet maecken betaelt.
0-17-0.
Deselven dito voor Heijlken Jorissen sieck sijnde een karre clot ad.

0-16-0.

Aen Hendrick Verbarschot door order gegeven.

0-12-0.

folio 242.
Een hemd voor Jan van Luijck kindt costen.

0-17-0.

De 4 dito door ordre aen Wolfert gegeven dat zijne vrouwe den loop hadde de somme van.
0-18-0.
Aen Jaspar den schoenmaker mette geheele familie sieck liggende ende geen broodt hebbende gegeven 2 broods.
0-18-0.
De 5 october Ariaentie Wilbers met 3 kinderen den rooden loop hebbende gedaen int Gasthuijs ende aeldog
gesonden een carre clot tot 16 st. ende voor 24 st. aen bier ende broodt tsamen.
2-0-0.
Dito gemeckt 2 hemden voor Steenhuijsen kindt tot 2 ellen ende een half tot 10 st. de elle van maecken.
1-9-0.
Dito gemaeckt 2 hemden voor t’ kindt van Jan Gerrards hebbende den rooden loop.
folio 242 verso.
Om te verschoonen van 4 elle ieder tot 10 st. comt.

2-0-0.

Voor denselven gecocht eenen lijffrock van root laken mettet bestelten maecken ende onraet tsamen.
2-15-0.
Dito voor Denis Aerts een paer blocken voor.

0-4-0.

Den 6 october voor Sijmon Olifiers dochter den man het root=melisoen hebbende tot onderhoudt hebbende
gegeven.
1-0-0.
Den 8 october voor Wolfert Franck vermit de vrouwe den roodenloop was hebbende gegeven
0-12-0.
Betaelt aen Adriaentie Wilbers uit Gasthuijs tot Thomas Baernaets wende anderen midt t affsterven.
folio 243.
Van een kindt int Gasthuijs vanden roodenloop ende andere noch sieck liggende aen bier broodt suijcker als
andersints.
2-19-0.
De 8 october aen Dirck Bastiaens gegeven.

0-4-0.

Den selve dito aen Adriaentie Wilbers dochter sieck leggende.

0-12-0.

Dito voor Jen Helennes kindt gemaeckt eene lijffrock met een broeck, voor t’ laken tsamen gegeven de somme
van.
4-13-0.
Ende van maecken metten onraedt.

0-13-0.

De 9 october aen Hendrick Hendricx ende Jan Isaacx gegeven van drie doode te begraven vanden rooden loop.
2-10-0.
Dito aende zelve gegeven vande man van Sijmon Oliers dochter te begraven vanden roode loop.
1-5-0.
Dito aen Wolffert mette familie sieck leggende gegeven.
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0-12-0.

folio 243 verso.
Den Jaspar den choenmaker metter geheel huijsgesin sieck liggende gegeven.

0-12-0.

Den selven dito aen Vlichlaer sieck liggende gegeven.

0-6-0.

Dito aen Jan Gerrits soon tot Mierloo vanden roode loop sieck liggende willende des selve tot Helmondt souden
gehouden eenen pot brandewijn.
0-19-0
Dito aende lange Lijn van Jan Toonen kindt.

0-8-0.

Dito aen Simond Olifiers dochter sieck liggende vanden rooden loop gegeven.

0-18-0.

Dito voor Adriaentie Wilbers dochter int Gasthuijs sick liggende voor roode wijn, bier eijnde witte broodt.
1-10-0.
Het geck Lijneken vanden rooden loop sieck liggende daer voor gecocht suijcker, brandewijn ende andere wijn.
1-2-0.
folio 244.
Dito gecocht 2 paer socken 1 paer voor Jan Denis kindt ende een voor Jan Toonen jonge samen.
0-7-8.
Den 11 october aen Jaspart den schoenmaker altemael sieck liggende gegeven.

0-12-0.

Den selven dito aen Adriaentie Wilbers dochter gesonden.

0-6-0.

Den 11 october Seger Piels.

0-6-0.

Den 14 october aen eene int Gasthuijs gegeven.

0-6-0.

De selven dito Jaspart mette geheele familie sieck leggende door ordre van schepenen in geldt, broodt ende clodt
gegeven.
1-19-0.
Den 14 october aen Luijttie lange Jan voor een half jair huijs huijre vande blinden Jan gegeven.
5-10-0.
Dito tot onderhout int Gasthuijs gesonden van roode loope.

0-6-0.

folio 244 verso.
den 15 dito aen Best voor het begraven van Woeffert Joorden soon snachts vant rooden loop gestorven gegeven.
0-12-0.
Den 16 dito aen Dirck Frans Becx.

0-6-0.

Dito aen Jaspar den schoenmaker alltemael sieck liggende gegeven.

1-1-8.

Dito aen Adriaentie Wilberts dochter noch sieck sijnde gegeven.

0-12-0.

Dito aen Jantie Marcelissen vrouwe sieck sijnde gegeven.

0-16-0.

Dito aende lange Lijn van Jan Toonen kindt .

0-8-0.

Dito aen Perijn Aerts den Brouwer dochter sieck sijnde gegeven.

0-5-0.

Den 17 dito aen Jaspar Teeuwens een hemd van 3 ½ ende van maken metten onraet.

2-0-0.

Den 18 dito aen Adriaentie Wilbers dochter .

0-6-0.
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folio 245.
Den 18 dito laeten maecken eene taberttien voor Jan Lochters kindt beloopt in alles.

1-12-0.

Den 19 dito aen Jaspar de schoenmaker altemael sieck liggende een broodt tot 9 ½ st. ende 6 st. aen geldt.
0-19-8.
Dito betaelt de huijshuijre van Catalijn Corsten van bamis tot paesschen als andere met consent van schepenen
ter somme van.
3-3-0.
Aen Perijn Aert den brouwer sieck liggende gegeven.

0-3-0.

Dito 2 paer blocken ende socken voor Peter Spaniaerts kindt ende Jan Berkers tot.

0-10-0.

Dito van beste te begraven aen Seger Piels ende Heijlken Hermens vanden rooden loope gestorven.
1-4-0.
Den 20 dito aen Jaspart den schoenmaker altemael sieck liggen een broot ende 8 st. in gelt.
1-00-0.
folio 245 verso.
de 20 dito aen Anneken Staeijackers alltemael sieck.

0-6-0.

Den 25 october aen Jaspar den schoenmaker midts de naebuijren seijden dat gebreck verganck aeldaer voor 4
meel ende broodt, brandte tsamen.
1-16-0.
Dito aen Lijs Philpssen tot Bakel sieck liggende.

0-6-0.

Dito aen Lambert Wolffers sieck liggende gegeven.

0-6-8.

Den 26 dito aen Adriaentie Wilbers uit Gasthuijs mette dochter sieck liggende gesonden .
1-3-0.
Dito aen Lijs Corsten sieck te bedde liggende met haer kinderen gesonden.

0-11-0.

Den 26 dito aen Seger Piels alnoch sieck liggende.

0-6-0.

Den 28 dito aen Jaspart de schoenmaker altemael sieck.

0-10-0.

Dito Eijken Sueters met 2
folio 246.
kinderen sieck leggende ende groot gebreck hebbende gesonden.

0-13-0.

becocht een carre clodt voor Lijs Cortens altegader sieck liggende.

0-18-0.

Voor Jaspar den schoenmaker wederom een carre clodt.

0-18-0.

Dito voor Jacomijn Dresers altemael sieck liggende een carre clodt.

0-18-0.

Aende lange Lijs van Jan Toonen kindt gegeven.

0-8-0.

Dito voor t’kindt van Jan Berckers outste dochter een muts met blocken ende socken

0-14-0.

Dito aen Sijmon Olifiers dochter noch metten roode loop liggende ende de andere sieck sijnde.
0-17-0.
Dito aen Meerij Vreijnssen out 90 jaeren ende sieck.

0-4-0.

Den 28 dito gecocht voor Jan Toonen kindt tot Ommel cousen, socken ende blocken

0-14-0.

Jenneke Staijackers sieck zijnde.

0-4-0.
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folio 246 verso.
op de 1 november Jaspar den schoenmaker gecocht 2 brooden.

1-0-0.

Dito voor Eijken Sueters altemael sieck zijnde een carre clodt tot.

0-18-0.

Dito aen Maijken Smoock tsamen sieck zijnde gegeven.

0-10-0.

Den 3 november voor Jan van Luijck kindt een laken lijffrock ende broeck van 2 ellen met vooijer onraet ende
maecken tsamen.
4-16-0.
Den selven dito voor Jan Toonen kindt een broeck van een elle met maecken als onraedt.
2-6-0.
Den 3 dito twee hemden voor t’ kindt van Wijnant inde Hurck van 2 ellen tot 10 st. comt.
1-3-0.
Dito voor Jan Toonen kindt tot Ommel 2 hemden costen.

1-8-0.

Den 3 september aen Jan Gabriels de welcke Adriaentie Wilbers mette kinderen hadde bij gestaen

folio 247.
Int Gasthuijs vanden rooden loop van schepenen gegeven.

3-3-0.

Den 6 dito gegeven aen Heijlken Hermers van te begravenis Tomas den Speelman vanden rooden loop.
1-5-0.
Dito aen Jacob Jan Walen vanden doodts kiste voorden selve betaelt.

2-0-0.

Dito aen Frans Bercx.

0-6-0.

Dito aen Jan Marcelissen sieck liggende.

0-6-0.

Dito aen Jaspar den schoenmaker een broodt.

0-9-0.

De 7 dito voor het houkindt van Antonij Secgers sieck sijnde 2 hemden.

1-5-0.

Dito een carre clodt voor Jan Marcelisse sieck sijnde tot.

0-18-0.

De 7 dito aen Jaspar de schoenmaker noch sieck zijnde.

0-15-0.

Den 7 dito Jan van Helmondt.
folio 247 verso.
altemael sieck met 6 menschen ende groot gebreck lijdende.

1-0-0.

Dito aenden lange Lijn.

0-8-0.

Den 8 dito voor Jan Toonen kindt gemaeckt eene cosack van 2 ½ elle laken enden broeck met voeijer onraet
ende maecken.
4-19-0.
Dito aen Jan Marceuss altemael sieck liggende.

0-8-0.

Dito aen Lijs Cortens altemael sieck liggende.

0-14-0.

Den 9 dito Adriaentie Wilbers dochter een broodt tot.

0-9-0.

Den 10 dito voor Jaspar Teeuwens een paer cousen tot.

0-19-0.
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Voor den selve een paer socken.

0-4-0.

Dito Jaspar den Schoenmaker een broodt te bedde liggen tot onderhout.

0-8-0.

folio 248.
Den 10 dito Lijs Cortens gecocht een carre clodt.

0-8-0.

Ende gecregen voor de selven iemandt die haer met 5 kinderen inde sieckten diende sdaeghs gegenven 6 st. comt
2-4-0.
Betaelt tot Evert van Haendel voor haelt bier, wijn en de ende tot Philps Goost voor seep, olie, boter, traen ect.
2-13-0.
Den 12 november voor t’Oudte Wijff altemael sieck liggende een carre clodt tot.

0-17-0.

Dito aen Jacob Adriaens Taplocht dat de vrouwe totte doodt sieck was.

0-12-0.

Dito Jan van Cheeluw mits sieck sijnde mette familie.

0-6-0.

Dito aen Dirck Becx noch siecl leggende.

0-6-0.

Den 16 dito voor Lijs Cortens noch een carre clodt voor.

0-18-0.

folio 248 verso.
dito voor Lijs Bellen noch sieck liggende een carre clodt.

0-18-0.

Dito Peter Bastaens mette kinderen sieck sijnde gegeven.

0-8-0.

Dito Jan Marcelisse doodt sijnde ende de vrouwe noch sieck liggende.

0-12-0.

Dito door lasten van heere schepenen Jaspar den schoenmacker meerder geassisteert in sijne sieckten aen broodt
gegeven.
1-9-0.
Dito voor Steenhuijsen kindt blocken ende socken tot.

0-4-8.

Aen Iken Sutens.

0-6-0.

Dito aen lange Lijs.

0-8-0.

Dito Jaspar den schoenmacker een brood.t

0-9-0.

Dito Jacob Adriaens top Taplocht altemael sieck.

0-5-0.

Alle de kinderen van Jan van Helmondt sieck liggende ende den vader gestorven zijnde gegeven.
1-0-8.
Dito voor Grittie Smidts een carre clodt.

0-18-0.

folio 249.
Dit voor Jaspar den schoenmacker aen broodt.

0-9-0.

Dito Sijken Sueters sieck liggende.

0-6-0.

Dito Jacob Taplocht altemael sieck liggende.

0-6-0.

Dito quaet Claesken groot gebreck lijdende gegeven.

0-3-0.

Dito Lijs Philipssen.

0-6-0.
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Dito aen Jan van Helmondt altemael sieck te bedde liggende.

0-12-0.

Dito aende lange Lijs van Jan Toonen kindt.

0-8-0.

Dito voor Jan Gerrits kindt woonende tot Mierloo aen coussen ende socken met een halve elle laken om zijne
cleederen te lappen.
1-8-0
Dito voor t’ kindt van Jenneken Lochtens coussen, blocken, ende socken met eene voorschoot.
1-5-0.
Den 21 november aen Lijs Cortens alnoch sieck liggende gegeven een
folio 249 verso.
Broodt ende 12 st. tot 8 st. t’broot.

1-1-0.

Den 22 aen Jacob Adriaens Taplocht altemael sieck sijnde met vrouw ende kinderen gegeven.
0-9-0.
Dito voor Jan Toonen kindt bij Handrick Josephs aen coussen en socken.

0-12-0.

Dito aen Jaspar den schoenmacker een broodt.

0-9-0.

Dito Lijs Hoeijmakers sieck te bedde liggende.

0-10-0.

Dito Jan van Helmondt sieck liggende.

0-6-0.

Dito Lijs Cortens noch sieck.

0-3-0.

Dito Jaspar den schoenmacker een broot.

0-9-0.

Dito Lijs Bellen totter doot sieck.

0-6-0.

Dito voor Jaspar Teeuwens een paer blocken.

0-5-0.

Den 26 november totter doodt toe sieck datse most gewaeckt worden een carre clodt, wijn, bier ende witte
broodt.
2-11-0.
Den 26 november Jenneken Somerdijcx eene carre clodt.

0-11-0.

folio 250.
Den 26 dito Jaspar den schoenmacker een broodt vermidts siecten.

0-9-0.

Dito aen Lijs Corstens van gelijcke.

0-6-0.

Aen Frans Becx noch sieck siende.

0-4-0.

Den 29 dito voor Tijs den Doeser ende Aelbert Cornelis methen beijde een carre clodt tot.
0-16-0.
Dito aen lange Lijs voor het houwe kindt.

0-8-0.

Dito aen Jan Vlichelaers de vrouwe sieck sijnde.

0-6-0.

Dito aen Lijs Cortens vermidts siecken in gelt ende broodt.

0-10-0.

Dito aen Jacob Adriaens dat sij sieck waeren.

0-6-0.

Dito voor Denis Cornelis een houwkindt blocken ende socken.

0-5-0.
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Dito Jaspar den schoenmacker een broodt.

0-9-0.

Den 1 december Jaspar een broodt.

0-9-0.

folio 250 verso.
Den 2 december een carre clodt voor Jan Rullekens sieck sijnde.

0-18-0.

Den 2 dito aen Huijbert van Empel vrouwe sieck sijnde.

0-4-0.

Den 3 dito aen Jan ……etens op de Wiel seer cranck gegeven .

0-9-0.

Dito Lijs Cortens mette kinderen noch sieck zijnde.

1-10-0.

De 3 dito aen Jan Corsten op het Hoocheijnde alsoo met alle de kinderen sieck waerde. 1-10-0.
Den 4 dito Jan van Helmondt altemael sieck.

0-10-0.

Den 4 dito Lijs Cortens een karre clodt tot.

0-13-0.

Dito voor Jaspar den schoenmacker den broodt.

0-9-0.

Dito aen t’Rijck Gerittie dat was gebreck vergongen.

0-9-0.

Den 5 dito aende Suetens dochter sieck zijnde.

0-6-0.

Dito Frans Becx volgens order.

0-4-0.

folio 251.
Dito aen lange Lijn voor t’ houwekindt.

0-8-0.

Dito met kennisse van heeren schepenen gemaeckt eene cosack voor Frans Becx midts de coude ende
nachthemdt van 3 ellen lakens een ende halt totte broeck cost ende met voeijer onraedt ende maecken zamen.
7-8-0.
Den 6 dito Jenneken Mechels dochter sieck sijnde.

0-6-0.

Dito Mechel Hendricx een carre clodt tot.

0-16-0.

Voor t’ Rijck Gerrittie aen carre clodt.

0-16-0.

Voor blinden Jan een carre clodt.

0-16-0.

Lijs Cortens geheel sieck sijnde.

0-6-0.

Den 6 december het Gasthuijs door Heijlken Hermans laeten scrobben ende voor 4 st.wieroock ende 8 st. voor
arbeijdt tsamen betaelt.
1-2-0.
folio 251 verso.
Dito voor Jaspar een broodt.

0-9-8.

Dito voor Jan van Helmondt.

0-6-0.

Den 23 dito voor Jenneken Wechelts.

0-4-0.

Den 9 dito voor Jaspar een broodt.

0-9-9.

Voor Lijs Cortens een broodt.

0-9-8.

Voor Catalijn Corten , Francomijn Doesers een carre clodt tot .

0-16-0.

67

Den 10 dito voor Suetens docgter sieck zijnde.

0-6-0.

Marij Joosten sieck sijnde.

0-6-0.

Maria Adolffs sieck zijnde.

0-6-0.

Hendrick Servaes vermidts sieckte van sijn vrou.

0-10-0.

Dito aen lange Lijn.

0-8-0.

Voor Peter Jan Rutten blocken en socken.

0-11-0.

Den 11 dito aen Jan Tannen een carre clodt tot.

0-170.

Dito Grittie Smidts een carre clodt.

0-17-0.

folio 252.
Peter Stouwen een carre clot.

0-17-0.

Sijmon Olifiers dochter een carre cloth

0-15-0.

Een paer blocken voor Peter Spanierts kindt.

0-3-0.

Marij Vreijnssen out 80 jaeren.

0-3-0.

Een cleedt voor Jan Gerrits soon tot Mierloo voor 2 ½ elle laken ende 7 vierendeel lijne laken onraedt voeder
cnoppen .
7-4-0.
Dito 4 ordre van heere schepenen gemaeckt aen Peter Jan Rutten een cleedt van 4 elle lijne laken ende 3 elle tot
voeder inden cosack ende onraet met maken 34 st. tsamen.
11-18-0.
Den 14 dito Jaspar den schoenmaker een broodt.

0-9-0.

Dito voor Lijs Cortens tot Evert Driessen vermidts hare sieckte gehaelt voor bier.

1-4-0.

Den 15 dito voor Hendrick Bastiaens een carre clodt.

0-18-0.

folio 252 verso.
Dito voor Jan Bertram seen karre clodt.

0-16-0.

Dito aen Jaspart Teeuwens leggende int strooij gedaen 3 ellen lakens tot een slaeplake. 1-10-0.
Dito voor Jan Marcelissen soon de vrou inde craem zijnde tot bier ende onderhout.

1-4-0.

Dito Willem van Gelden altemael sieck zijnde.

0-4-0.

Den 16 dito Jaspar den schoenmaker een broot.

0-9-0.

De 17 dito Marij Adolfs een carre clodt tot.

0-16-0.

Dito Jan Teeuwens een carre clot.

0-16-0.

Dito 14 Eijcken Gerrits sieck sijnde.

0-6-0.

Den 17 dito Jan den Snijder sieck zijnde tot onderhout.

0-6-0.

Dito voor Jenneken Besten een carre clodt tot.

0-17-0.

Den 18 voor Jacob Gijsen een carre clodt tot.

0-17-0.
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Aende Doeser een carre clodt tot.

0-18-0.

folio 253.
Dito aen Albert op den Kerckhoff een carre clodt tot.

0-17-0.

Dito aen Jan Corsten met 2 kinderen sieck liggende.

0-8-0.

Dito aen Jan van Helmondt een half broodt.

0-6-0.

Dito aen Catalijn Middevuijl sieck liggende.

0-6-0.

De 18 dito aen Anna Suetens met 4 kinderen sieck liggende.

0-8-0.

Dito aen Lijs Cortens met 4 kinderen noch sieck.

0-6-0.

Dito Lambert Wolffers noch sieck zijnde.

0-6-0.

Dito aende lange Lijn J.B. van het kindt.

0-8-0.

Den 19 dito voor t’ houwkindt van Jan Gerrits een paer coussen ende socken tot.

1-0-0.

Dito aen Aellert Hans Hendricx een carre clodt tot.

0-14-0.

Dito Jaspar den schoenmaker een broodt tot.

0-9-0.

folio 253 verso.
20 dito Aelken Jan Martens met 4 kinderen sieck leggende.

0-6-0.

Eijcken Suetens sieck leggende.

0-6-0.

Catalijn Peter den Smidt Sieck liggende mette kinderen.

0-6-0.

Den 21 december Jan Toonen kindt op de H. Geest hoeve een paer blocken.

0-2-0.

Dito aen t’ zeel vanden H. Geest porte aen sack bandt ende maecken.

0-5-0.

Dito Jan van Boven sieck sijnde mette geheele familie.

0-12-0.

De 21 dito door mondelingh beveel van heere schepenen aen Jaspar den schoenmaker 2 brooden.
0-18-0.
Dito aen Lambert Wolffers een carre clot.

0-17-0.

Aende Suetens doghter zieck leggende eene carre clodt.

0-17-0.

Dito Huijbert van Empel sieck zijnde een carre clodt.

0-17-0.

folio 254.
Dito Hendrick Bastiaens een carre clodt ad.

1-15-0.

Dito Jan Marcelissen vrou inde craem ende hij sieck zijnde tot onderhoudt gegeven.

1-4-0.

… Borgers vrouwe sieck sijnde mette dochter gegeven.

0-6-0.

Den 22 dito voor
Peter Spaniaerts kindt een hemdtie met maken ende onraedt.

0-16-0.

22 dito Catalijn Middevuijl sieck liggende een carre clot tot 15 st.

0-15-0.
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Dito voor Denus Aerts dat hij Joost Jan Tielen woont aende cosack ende een broeck van wollen laken 13 elle
ende voeijer tsamen met maken ende anderen onraedt.
5-7-0.
Den 22 december aen Lijs Cortens alnogh sieck sijnde.

0-6-0.

Dito Jacomus Doesers groot gebreck lijdende.

0-4-0.

folio 254 verso.
dito den lage Lijn van het houwe kindt.

0-8-0.

Dito voor Peter Stouwen door versoeck van schepenen gecocht een carre clodt tot.

0-17-0.

Den 24 dito Anneken Claessen soon die Catalijn glaesmakers heeft alle beijde sieck leggende.
0-18-0.
Den 27 dito Jaspar den schoenmaker een broodt.

0-9-0.

Dito Albert opden Kerckhoff ende Albert int straetie een broodt.

0-9-0.

Dito aen Catalijn Middevuijl ondermidts sieck sieckte ende groot gebreck.

0-12-0.

Maijken Jan van Rut vrouwe den man gestorven zijnde met 4 kinderen blijven sitten.

0-8-0.

Dito aen Anna Suetens sieck leggenden.

0-6-0.

Den 28 Maijken den Trompetters suster inde craem liggende ende groote armoede.

0-16-0.

folio 255.
Den 29 dito gemaeckt een schortie voor het kint van Jan van Helmondt voor maecken incoop ect.
2-12-0.
Dito voor Catalijn Middevuijl ter doodt sieck liggende voor wijn ende bier.

0-10-0.

2 januarij voor Grittie Suetens een carre clodt tot.

0-18-0.

Dito voor Catalijn Craelen een carre clot tot .

0-18-0.

Dito Catalijn Middevuijl een carre clodt tot.

0-17-0.

Dito Eijken Suetens sieck leggende gegeven.

0-6-0.

Lambert Wolffers ende Catalijn Glaesmakers beijde sieck zijnde een carre clodt tot.

0-18-0.

Den 2 januarij voor MarijAdolffs den man gaen lopen sijnde de kinderen naeckt ende groote armoede lijdende
gemaeckt
folio 255 verso
2 cosacken en broecken bedragende t’zamen.

4-8-0.

Sijmon Olifiers dochter een carre clodt tot.

0-13-0.

Jaspar den schoenmaker groot gebreck lijdende.

0-10-0.

De 5 januarij gemaeckt voor Jan Denis kindt een broeck ende cozack beloopende met maecken ende onraedt 2
elle laken met voeijer als ondersints.
5-5-0.
Dito een cozacq ende broodt voor Jan van Helmondt kindt met laeken maken ende onrae.
3-0-0.
Den 6 januarij Catalijn Corsten sieck zijnde een carre clodt voor.
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0-17-0.

Alegonde Kets mits groote armoede.

0-12-0.

7 januarij aen Anneken
folio 256.
Claessen sieck liggende metten soon.

0-6-0.

Dito aen Eijken Suetens te bedde leggende.

0-6-0.

De 9 januarij voor Jan den cleermaker sieck liggende met vrou ende kinderen.

1-1-0.

Dito aen Peter Snuff sieck ende de vrouwe inde craem, gegeven 15 st. tot clodt ende 15 st. voor bier ende
broodt.
1-10-0
Gecocht voor Peter Stouwens een carre clot ondermits sijne siecten.

0-18-0.

Dito aen Willem van Helden mette vrouw sieck zeijnde.

0-6-0.

Dito aen Jan Corten vrouw waer van den man was uijtteirende.

0-6-0.

Dito aen Elisabet Vetters metten man sieck leggen.

0-8-0.

Goortie Vlichelaer gedaen 3 elle tierenteije om de kinderen daerinne te cleeden tot 12 st.comt
1-16-0.
folio 256 verso.
dito aen Matthijs den Doeser een carre clodt tot.

0-12-0.

Dito aen Albert Cornelis een carre clodt tot.

0-17-0.

Den 11 dito van Jan van Helmondt kindt eene hout cost.

0-13-0.

Marij Staijackers noch sieck liggende orde van schepenen ende predicant gehouden.

1-0-0.

Dito aen Lijs Philipssen van Bakel ende Catalijn Claes maeckers ende Jan van Helmondt kinderen tsamen.
0-9-0.
Den 12 januarij voor Jan van Helmondt kindt een broeck met laken maken voeijer ende onraedte.
2-0-0.
Voor Gerrard van Duppen een carre clodt to 18 st. overmits zijne sieckte.

0-18-0.

Dito Jacomijn Doesers soon thuijs gecomen sijnde sieck
folio 257.
Wederom naer Hollandt soecken tot cleederen 2 ellen tierenteije to 12 st.

1-4-0.

Den 13 januarij Jan Thoonen wijff een paer blocken.

0-4-0.

Jan van Helmondt een paer blocken.

0-3-0.

Willem Denis een paer blocken.

0-3-0.

Jan Bastiaens een paer blocken.

0-4-0.

Dito Marij Jan Tonis sieck liggende met 3 kinderen gegeven tot onderhout.

0-12-0.

Dito Catalijn Smidts sieck te bedde liggende.

0-5-0.
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Den 16 dito voor Marij Staijackers inde craem een carre clodt.

0-15-0.

Dito voor Anneken Suetens een carre clot.

0-17-0.

Dito Jan Corten een carre clodt.

0-15-0.

Den 18 januarij voor Peter Stouwen
folio 257 verso.
totter doot sieck gehaelt tot Jacob Raeijmaeckers voor 22 st.
Ende voor broot, olie, trap.

1-2-0.
1-3-0.

Voor Peter Jan Rutten een elle ende een half elle roodt de elle tot 2 gl. 4 st. van maecken metten onraet 14 st.
comt.
3-14-0.
Den 21 Marij Jan Tonis sieckte bedde liggende met 2 kinderen gegeven.

0-10-0.

Gecocht voor Jan Gerrits soon woonende tot Mierloo eenen hoet daer voor betaelt.

0-18-0.

Den 22 dito Jaspar den schoenmaker groot gebreeck lijdende.

0-9-0.

Catalijn Middevuijl een carre clodt tot.

0-15-0.

Wilhelmus van Gelden sieck liggende een carre clot tot.

0-15-0.

Voor het houwkindt van Jan van Helmondt een hemd 5 st.

0-5-0.

folio 258.
24 januarij aende wed. Jan den Snijder met 4 kinderen gegeven.

0-8-0.

Maijken Hendricx van Rut den man doodt ende armoede lijdende.

0-8-0.

Den 26 Paulus Moonen huijsvrou inden craem liggende geheel sieck voor haer gecoght een carre clot tot 16.
0-16-0.
27 dito dito Jaspar Teeuwens cleederen te reparen gegeven.
0-4-0.
Dito voor Antonij Secgers jongen eenen hoet. coussen ende socken t’ zamen.

1-8-0.

Den 28 dito aen Jan Marcelissen soon de vrouwe inden craem zijnde ende wederom ingeslagen.
0-10-0.
Dito voor Peter Stouwen eene carre clot vermidts sieckte.

1-0-0.

29 dito Alegonda Kets vermits armoede.

0-6-0.

Voor Steenhuijsens kindt blocken, socke, ende coussen.

0-11-0.

folio 258 verso.
29 dito tot reparatie vanden seelen aenden H. Geest poort.

0-3-0.

Dito aen Catalijn Cralen sieck zijnde gesonden voor 8 st. brandt.

0-8-0.

De 1 januarij met consent van heeren schepenen als van outs de huijshuijre van Grittie Smidts aen Jan Aerts
vrouwe.
7-0-0.
De 4 dito Peter Smits mette geheele familie sieck leggende.

0-9-0.

Dito aen Adriaen Taplocht met alle kinderen ende moeder sieck liggende gegeven tot onderhoudt van brandt
ende broodt.
1-0-0.
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Dito aende wed. Jan den Cleermaker sieck leggende.

0-6-0.

Dito aen kinderen Jan van Helmondt gegeven vermidts het affsterven van de ouders.

0-6-0.

Dito aen Jantie Marcelissen
folio 259.
Soon sieck liggendeende de vouwe inde craem.

0-11-0.

Voor Peter Stouwen mette geheele familie cranck liggende met kennissen van schepenen tot Peter Wagemans
aen witte broodt ende suijcker end Jacob van Oeckel aen bier betaelt.
1-18-0.
Den 6 februarij aen Hendrick Servaessen een out man.

0-9-0.

Aende kinderen Jan van Helmondt de ouders doodt zijnde gegeven.

0-6-0.

Alnoch aende wed. Jan den cleermaker sieck sijnde.

0-4-0.

Item aen Peter Smits altemael sieck liggende.

0-8-0.

Eene carre clot voor Catalijn Corten.

0-18-0.

Dito voor Marij Adolffs een carre clot vermits sieck.

0-18-0

folio 259 verso.
10 februarij 1677 Catalijn Smidt maenden te bedde liggende tot Peter Looijen betaelt in bier.
0-16-0.
Dito een carre clodt voor Grittie Smidts.

0-17-0.

Dito voor Jan Besten een carre clodt.

0-13-0.

Dito voor Bastiaen opt Bindereijnd een carre clodt.

0-16-0.

Den 11 dito voor Tijs de Doeser een carre clodt tot.

0-16-0.

Dito voor Aert opden Kerckhoff sieck sijnde een carre clodt.

0-15-0.

Aen Jan van Gemert vrouwe sieck liggende gegeven.

0-6-0.

Dito aen Jan van Helmondt kindt de ouders doot.

0-5-0.

Dito aen Lambert Wolffers de vrouwe te bedde liggende ende kinderen.

0-4-0.

Dito aen Maijken Jan van Ruth sieck liggende.

0-6-0.

Dito voor Peter Snuff altemael
folio 260.
Sieck, vrouwe ende kinderen gegeven.

0-18-0.

Den 17 Jan Corstiaens Jan Corsten sieck te bedde liggende verscheijde weken gegeven.
0-8-0
Aen Jan van Helmondt kinderen.

0-6-0.

Aende wed. Jan van Gemert.

0-4-8.

Den 11 februarij gecocht eene carre clodt voor Handrick Bastiaens ende Thomas den speelman tot.
0-16-0.
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Dito voor Corstiaen Corten clot een karre karre.

0-16-0.

Dito voor Jan Marcelisse vrou Jenneken Somerdijcx eene carre clodt tot.

0-16-0.

Voor het houwkint van Antoni Sechers coussen mitdts ende blocken tsamen.

1-1-0.

Jacob Gijsen met sijn huijsvrou sieck te bedde leggende een carre clodt.

0-18-0.

Dito voor Anneken Suetens een carre clodt vermits sieck.

0-18-0.

folio 260 verso.
Dito aen Lambert Wolffers sieck liggende mette kinderen gegeven.

0-6-0.

Dito aen Anneken Suetens sieck.

0-4-0.

Den 26 februarij Corstian Corten de teiringe ende vrouwe sieck liggende gegeven.

0-10-0.

Dito aen hem inde Braeck soon groot gebreck lijdende ende armoede.

0-10-0.

Dito Lambert Wolffers midts afsterven vande vrouwe.

0-8-0.

Dito aen Paulus Moonen dochter inde craem .

0-9-0.

Anneke Peter Suijers.

0-3-0.

1 meert aen mr. Steven door ordre gegeven.

0-7-0.

Een carre clodt voor Grittie Smidts soon Peter Smits.

0-16-0.

Door ordre van schepenen
folio 261.
Voor Jan Carissen laeten maken een broeck daer voor betaelt mettet voeijer ende laken tsamen.
3-18-1 ort.
Den 8 meert aen Peter Teunissen een oudt man als niet meer connen winnen gegeven.

0-6-0.

Den 9 dito Grittie Smitdts een carre clodt to.

0-14-8.

Den 10 dito voor Lambert Wolffers een karre clodt, de vrouwe doots.

0-16-0.

Voor Catalijn Corten ende Jacomijn Doefers een carre clot tsamen.

0-16-0.

11 dito aen doctor Steven.

0-6-0.

Jan Toonen kindt woonende bij Anneken Gielens een linne tabbertie tsamen met maken
1-5-0.
Den 15 dito betaelt aen Joorden Claessen wegens Adriaentie Wilbers int Gasthuijs gehaelt inden rooden soo
boter, melck, clot bedragen
1-19-0.
Den 19 dito aen vrouwe van
folio 261 verso.
Servaes hij sieck leggende mette kinderen.

0-15-0.

Den 19 doctor Steven.

0-6-0.

Anneken Suijers.

0-7-0.

74

Den 20 dito Lambert Wolffers sieck liggende.

0-6-0.

Den 23 meert betaelt aen Wilbet Janssen de huijshuijr van Mechel Hendricx in plaetse van weeck geldt volgens
ordonantie als van outs.
13-0-0.
Dito aen Peter Teeuwens.

0-6-0.

27 dito doctor Steven.

0-6-0.

Den 28 meert Lambert Wolffers de vrouwe doodt.

0-6-0.

Dito Jan Corstaens sieck liggen.

0-6-0.

Dito Jan Sueters de vrouwe mette kinderen sieck.

0-6-0.

Den 29 dito Jan Bastiaens vrouwe
1677
folio 262.
Midts het vertreck van van haeren man naer Hollandt.

0-6-0.

Dito een paer schoen voor Peter Jacobs kinderen tot Mierloo.

1-0-0.

Den 29 dito voor Jacomus Doesers kindt ende Jan Toonen kindt ieder een broeck betaelt.
1-12-0.
De 30 meert voor Jan Berckers outste dochter een paer coussen ende schoen tsamen.

1-16-0.

Dito voor Jan Denis jongen een paer schoen .

0-15-0.

Dito voor Jan van Helmondt jonge een paer coussen ende schoen.

1-5-0.

Den 16 meert voor Steenhuijsen kindt een paer schoen tot.

0-8-0.

Den 2 april doctor Lob.

0-6-0.

Dito Peter Teuwens pr. order.

0-6-0.

Den 4 dito Peter Snuff lam gewordere sijnde met 6 kinderen gegeven tot onderhoudt.

0-15-0.

Lambert Wolffers hebbende
folio 262 verso.
2 gebreeckelijcke kinderen ende de moeder dootz gegeven

0-10-0.

De 9 april pr. ordonantie van heeren schepenen gemaeckt eene rock ende lijffken voor Maijken dochter Elias
Verhouden geboortich van Helmondt tot Oirschot.
5-10-0.
Dito aen mr. Steven gegeven.

0-6-0.

Dito aen Peter Teeuwens.

0-6-0.

Den voors. 9 dito aen executoriale voorden armen uijt den Hage becomen daer voor betaelt mettet mede brengen
vanden bode ende andere moeijtens.
4-4-0.
De 10 dito voort t’houwe kindt dat bij Peter Jansen tot Mierloo woont eenen lijnen innocent met broeck en hemd
tsamen.
3-8-8.
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Lambert Wolffers gegeven.

0-6-0.

folio 263.
Dito aen Paulus Moonen vrouw is water hebbende.

0-3-0.

Dito aen Peter Smits vrouwe lange sieck gelegen metten lammen man gegeven

0-6-0.

Dito Peter Stouwen dochter seer armoedig ende sieck.

0-6-0.

Den 12 dito Hendrick Verbarschot pr. cousent van heeren schepenen.

0-12-8.

Dito voor Jan Aerts alias Gullekens eene hemrock beloopt tlaken mette onraedt.

2-15-0.

Dito voor Jan Toonen kindt ende Peter Spaniaerts ieder een paer schoen.

1-5-0.

Dito voor Peter Spaniaerts kindt dat bij Jan Joostens woont en lijffken ende een schortie tsamen.
0-19-8
Dito een hemd voor Jaspar Teeuwen.

1-16-0.

folio 263 verso.
Dito voor Peter Jan Rutten een hemd beloopt.

1-10-8.

Dito voor Jan Aerts van vuijlicheijt vergaende gemaeckt een hemd.

1-10-8.

Dito Jan van Luijck kindt een paer schoen tot.

0-18-0.

Dito voor Jan Gerrits kindt tot Mierloo een paer schoen.

0-19-0.

De 13 dito aen Merij Jan Tonis inde Hage ordre ende groot gebreck gegeven.

0-10-0.

Den 14 dito Maijken Jan van Ruth met 4 kinderen sieck liggende.

0-12-0.

Lambert Wolffers de vrouwe gestorven de man sieck liggende.

0-6-0.

Den 16 dito voor Jan van Luijck soon een paer coussen tot.

0-13-0.

Den 17 april hadde domine Costius gecocht ten huijse van Flodrop laken tot een broeck,
folio 264.
tot 3 gl. 15 st. ende 2 ellen tot voeijer tot 19 ½ st. ende van maecken 14 ½ ende voor een paer schoen 1-16-0
ende dat voor den soon van Marten den voster daer voor betaelt.
7-4-8.
De 8 meij voor Maijken Adolffs met cousent van schepenen een camerken en dat zij uijtgejaeght was, voorde
3 gl. die betaelt.
3-0-0.
Dito aen Jan Bastiaens vrouwe den man naer Hollandt ende vrouwe sieck leggende.

0-10-0.

Den 13 meij voor t’ aen kindt van Jan Gerrits gemaeckt 2 hemden van 4 elle beloopt samen.
2-5-0.
Den 15 dito Jan van Rut dochter sieck liggende.

0-6-0.

Dito Sueters dochter uijt armoede naer Hollandt gaende tot reijsgeldt.

0-6-0.

folio 264 verso.
Den 16 Kenssers dochter ende Peter Stouwens dochter beijde sieck liggende.

0-6-0.

Den 20 dito een paer blocken voor Peter Slabbers.

0-5-0.
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Dito aen Luijttie lange Jan een vierendeel jair huijshuijre voorden blinde Jan.

5-10-0.

Dito voor Antonij Sechers kindt 2 elle lakens ende 1 ½ elle linne laken tot voeijer ende van maecken mette
onraet 18 st. tsamen.
5-9-0.
Den 22 dito voor Peter Spaniaerts kindt een broeck van 1 elle ende half met maecken ende onraet.
1-10-0.
Den 30 dito voor Steenhuijsen kindt een broeck van 1 elle dese vierendeel tot 3 st. 5 een elle lijnne lakens sp.
van maecken tsamen.
2-3-0.
Dito een rockje voor Jan Berckers dochter van 1 ¼ elle tot 30 st. van maken mette onraet 10 st.
2-15-0.
folio 265.
De 2 junij aen Jan Berckers andere dochter 3 ellen tierenteije ieder 12 st. ende van maecken 4 st. comt.
2-0-0.
Den 6 dito een paer coussens voor Jan Berckers dochter

0-16-0.

Den 10 junij pr. ordre van de do. Costerius ende heere schepenen aen Hendrick Servaes gegeven.
1-5-0.
De 12 junij Lijs Philipssen out 80 jaeren.

0-6-0.

Aen Jan Corstens ende vrouw sieck liggende met 3 kinderen.

0-12-0.

Marij Stouwen inde craem liggende lijdende groot armoeden tot onderhoudt van bier ende broodt.
1-4-0.
Den 16 junij een lijnne cleedt voor Jenneken Helenes jongh tot Vlierden van 2 ½ elle met maken.
2-0-0.
Dito voorde selven een paer schoen costende.

1-0-0.

folio 265 verso.
dito voor t’ veranden van Peter Jan Rutten schoen betaelt.

0-8-0.

Den 2 julij aen Lijs Philipssen vermitdts groote armoede.

0-4-0.

Antonij Wlichelaers soon , Goort gebreck lijd ende.

0-6-0.

Den 9 julij voor Willem Ansems op de Hilacker woonende opden armen hoeve gecoght 5 busselen latten ieder
ad 4 comt.
1-0-0.
Den 10 dito voor Jaspar Teeuwens schoenen te lappen betaelt.

0-4-0.

Dito aen Grittie dat int Gasthuijs woont van armoede vergaen .

0-10-0.

Dito een reijlijff met een rocktie voor Jan Paulus kindt woonende tot Stiphout corstende.
1-1-0.
Den 11 julij een hemd voor Jaspar Teeuwens met maken zijnde 3 ellen.

1-15-8.

Dito 2 hemden voor Jenneken,
folio 266.
Lochtens dochter 3 elle derde vierendeel ieder hemd ende van maecken t zamen.

77

2-0-8.

Dito voor Jan van Helmondt kindt de huijre dat met bidden den cost most haele betaelt ieder weeck 2 st. ende
betaelt 20 weken compt.
2-0-0.
Dito een paer mouwen int reijlijff van Jen Lochtens.

0-17-0.

Dito voor Jenne Gelenes jonge een paer coussen.

0-14-8.

Dito voor Jaspar Teeuwens een paer linne coussens voor zijn quaede beenen tot 13 st.

0-13-0.

Den 13 dito voor Jan Toonen kindt tot Asten eene hoet.

0-12-0.

Dito een paer schoen voor Jan Gerrits kindt tot Mierloo.

1-4-0.

Dito 2 hemden voor Jan Toonen kindt tot Asten van 3 ellen linwaer mette maecken.

1-14-0.

folio 266 verso.
dito een hemdtie voor Jacomijn Doesers kindt van.

0-12-0.

Den dito voor Steenhuijsen kindt eene hoet.

0-12-0,

Dito voor Jacomijn Doesers jongen dat hij ambacht souden leren ende een hemden hebbende naer maeck voor de
selve gemaeckt 2 hemden ende op t’ ambacht geholpen beloopende metten maecken. 2-64-0.
Den 20 julij voor Lijs Philipssen een hemd aen hebbende oudt de 80 jaeren een laten maecken costen.
1-8-0.
Den 23 dito voor Jenneken Lochtens kindt een paer schoen.

0-16-0.

Den 28 dito een hemd voor Peter Slabbers van 3 ellen met maken ende onraet tsamen betaelt.
1-13-0.
folio 267.
Aen Hendrick Servaes een out man .

0-6-0.

Den 2 augusti aen Lijs tot Baeckel sieck liggende.

0-8-0.

Den 3 augusti Jan Corsten vrouw sieck ende den man doodt.

0-10-0.

Den 4 augusti aen Grittie int Gasthuijs sieck sijnde.

0-6-0.

De 6 augusti Marij Adolff siect te bedde liggende ende man …gtijft van armoede bij cans vergaend gegeven in
brandt 17 st. ende bier ende broodt 2 gl. tsamen
1-17-0.
Den voors. Marij Adolffs ter uijterste sieck liggende ende niemandt haer wilden dienen vermidts den stanck ende
groote vuijlichheden soo hebben de rendanten gecregen Geertruij de Bell de welcke haer heeft bij gestaen.
folio 267 verso.
Doodt zijnde gerecht ende gesuijvert aen haer daer voor betaelt metten waken ende seep ect.
2-10-0.
Den 10 dito Jenneken Lochtens dochter 1 elle ende een vierendeel tot eene voorschoot. 0-13-8.
Een paer blocken voor het kindt van Thomas Bernaerts.

0-2-0.

Den 10 dito gemaeckt een cleedt voor het kindt van Jan Toonen tot Asten van 3 ellen lakens tot 30 st. de elle met
voeijer maecken ende onraet tsamen betaelt.
5-4-0.
Den 12 dito aen Marij Fabri door ordonantie van heeren schepenen betaelt de somme van.
3-3-0.
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Den 13 dito voor Marij Corsten uijtteirende, den man doodt betaelt voor bier, broot, clodt.
0-18-0.
De 14 dito reparatie van Jaspar Teeuwens cleeden betaelt.

0-12-0.

folio 268.
De 16 augusti aen Jan van Ruth dochter met 5 kinderen gegeven.

0-6-0.

De 1 september pr. ordre van heeren schout ende schepenen aen doctor Lob gegeven.

0-12-0.

Den 5 september 1677 gemaeckt een kleedt voor het kindt van Vlicgelaers inden Horck van 2 ½ ellen lakens d
ellen tot 30 st. met maecken vooijer ende onraedt.
3-19-0.
Op den 5 september aenden doctor van Luijtelaer volgens ordonantie ende quitantie betaelt de somme van 18 gl.
dus hier in uitgeeff.
18-0-0.
Gemaeckt een tabbertie voor Lambert Wolffers kindt ende een.
folio 268 verso.
roochie comt tsamen met maecken vooijer ende onraedt de somme van.

2-19-0.

Den 8 september voor Jan Paulus kindt een tabertie ende roockie met 2 heemtiens woonende tot Stiphoudt
tsamen.
3-0-0.
Dito een half elle terwenteij tot reparatie van Jan van Luijck kindts cleederen daer voor betaelt.
0-6-0.
Den 10 september aen doctor Lob pr. ordre gegeven.

0-6-0.

Gemaeckt aen cleedt voor Jan Toonen kindt aen het Brouwhuijs van 2 elle 34 st. ende 16 st. linne laken ende 17
st. t’ maecken ende onraedt.
2-2-0.
folio 269.
Den 17 dito aen doctor Stevens.

0-6-0.

Den 20 september busselen latten voor Willem Ansems tot 7 st. den bussel betaelt.

1-1-0.

Den 22 september gecocht 6 vijmmen rogge strooij voor t’ goet op het Bijsterveldt tot 22 st. de vijm.
6-12-0.
Den 24 dito aen doctor Steven.

0-6-0.

Den 28 dito aen mr. Jan voor leem als arbeijdts gedaen aende H. Geest port.

0-6-0.

Den 2 october aen doctor Lob.

0-6-0.

Den 4 october Jan Toonen kindt een hemd van.

0-17-0.

Dito voor Jan Gerrits een hemd.

0-19-8.

Den 7 october doctor Lob.

0-6-0.

Den dito Steenhuijsens kindt een hemd van.

0-12-0.

folio 269 verso.
dito een voor vell voor Jan Gerrits kindt.

0-7-0.

Dito voor Jan Toonen kindt blocken, coussen ende socken.

0-14-0.

Den 15 dito voor Lamber Wolffers kindt 2 hemdtie.

0-18-0.
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Dito voor Jan Pauwelssen kinderen 2 hemden.

0-18-0.

Dito voor Jan van Luijck kindt 1 hemd van een elle ende 3 vierendeel tot.

0-19-8.

Doctor Lob gegeven.

0-6-0.

Voor Antonij Secgers kindt een hemd van 7 vierendeel tot.

0-19-8.

Den 20 aen Steenhuijsens kindt eene cozack van 7 vierendeel lakens met maecken ende onraedt.
3-0-0.
Voor Jan van Helmondt dochter bij een mantelken,
folio 270.
van 2 ellen tierentie tot 12 st. d’ ellen ende van maecken metten onraedt.

2-2-0.

Voor Denis Aerts kindt 2 hemden van 2 ½ elle met lindt onraet maken .

1-9-0.

Voor Joost Jan Tielen kindt 2 hemden van 3 elle met maken ende onraet.

1-14-0.

22 dito Mareije Adolff kinderen de moeder doodt ende vader gevlucht gegeven in brant, bier, broodt ende
onderhoudt vermits siecaten.
1-10-0.
Den 22 dito doctor lob gegeven.

0-6-0.

Dito voor Jenneken Lochtens kindt voor blocken ende socken.

0-13-0.

Noch voor Jan Vlichelaers kindt inden Horck coussen, blocken ende socken.

0-14-0.

folio 270 verso.
Den selve dito voor Jan Berckers kindt blocken.

0-2-0.

Voor Jan van Helmondt kindt blocken.

0-2-0.

Voor Toon Sechers kindt een reijlijff ende roockie.

1-8-0.

Den 29 dito doctor Lob.

0-6-0.

Voor Jan Gerrits kind topt soon noch1een hemd van 2 ellen tsamen met maecken.

1-2-0.

Dito aen doctor Lob als van outs.

0-6-0.

Aen Peter Smits met vrouw ende kinderen sieck te bedde liggende een carre clodt ende 4 st. aen gelden tsamen.
1-2-0.
Dito aen Marij Adolff kinderen sonder vader ofte moeder gegeven 10 st. tot clot als andersints.
0-10-0.
Dito Maijken Suijers sieckelijck met 5 kinderen.

0-6-0.

folio 271.
een hemd voor Jan Gerrits soon tot Mierloo van 2 ellen ieder 2 10 st.

1-2-0.

Dito een carre clodt voor Jenneken Somerdijcx dat sieck was.

0-18-0.

Dito voor Jacob Gijsen sieck liggende mette zijne een carre clodt.

0-19-0.

Den 11 dito den outsten van Jan Gerrits soon socken, blocken, ende coussen tsamen.

0-15-0.
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De 11 october voor Jan Toonen jonge blocken, socken, coussen.

0-14-0.

Dito voor Jan Corsten kinderen 2 elle ende andehalf vierendeel lakens tot 30 st. elle.

2-1-8.

Den 13 dito Sijmon Olifier doch ter mette familie ieck zijnde de gecochten carre clot. 1-2-0.
folio 271 verso.
Den 14 dito Maijken van Rut.

0-2-0.

Doctor Stevens.

0-10-0.

Jan Lochtens kindt een hemdtie van 1 elle.

0-10-0.

Den 14 dito tot onderhout van Jacob Gijssen ter doodt toe sieck ende vanden H. Geest bewaeren ende gedient
wordt gegeven.
0-12-0.
15 dito aen Lijnneken Adriaens gedient hebbende Jacob Gijsen 10 dagen wesende een quaede haelende sieckte
dachs 5 st. betaelt die daer naer oock sieck werde.
3-0-0.
Dito gegeven aen Catalijn Smidts mits Lijneken voors. sieck was geworden voor 10 dagen dagh 5 st. haar
gedient hebbende .
2-10-0.
Dito voor Jan van Helmondt kinderen 2 hemden van 2 ½ elle beloopen met maken.

1-9-0.

folio 272.
Den 10 dito eenen cosack ende broeck voor Jenneken Lochtens kindt van 2 elle ende half de elle tot 30 st. met
maken ende onraet 15 st. comt.
4-10-0.
Gecocht voor Jaspar Teeuwens socken ende blocken .

0-10-0.

Den 19 november voor Jaspar Teeuwens ende Peter Jan Rutten elck een paer coussen laeten maken tot 47 st.
paer comt met maken ende garen.
2-7-0.
Voor Jan Aerts alias Cullekens een paer coussen tot.

0-19-0.

Den 20 november voor Marij Adolffs kindt een lijftken met een rockie laeten maken met stoff onraedt ende
maken te samen betaelt.
2-2-0.
folio 272 verso.
Den 22 dito voor Jan Berckers kindt op de H. Geest hoeve een hemd van 1 ½ elle oock eene voorschoot van een
half elle tot 10 st.
1-0-0.
Dito Lijs Vettens den man sieck liggende.

0-6-0.

Maijcken Jan van Rut gegeven.

0-4-0.

22 Marij Adolff kinderen sonder vader ofte moeder

0-6-0.

Doctor Steven gegeven

0-6-0.

Hendrick heer Servaes.

0-6-0.

Voor den blinde Jan een carre clodt.

1-0-0.

Den 28 november aen Luijtie lage Jans betaelt over huijshuir wegens den blinden Jan anderhalf jaer volgens
quitantie de sommen van.
16-10-0.
folio 273 verso.
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Den 2 december Frans Becx slaepende int strooij ende het water hebbende gemaeckt een broeck costen mettet
voeder.
3-3-0.
Dito voor den blinden Jan gecocht een carre clodt.

1-0-0.

Den voors. 2 dito Frans Becx gaende mettet water alle dagen laeten haelen tot Everts Driessen eene mengelen
bier ende 5 st. witte broodt daer van betaelt bij deselven.
2-5-0.
Dito Tijs den Doeser een carre clodt vermidts sieckte.

0-17-0.

Voor Marij Adollffs kinderen een carre clodt.

0-17-0.

Voor Peter Jan Rutten een paer socken tot.

0-5-0.

Voor Steenhuijsens kindt coussen, socken ende blocken.

0-13-0.

Dem 12 dito betaelt voor Frans,
folio 274.
gestorve bij Jacob Everts ende gedient deselven 3 weken met met vier ende licht ende diensten tsamen gegeven.
3-0-0.
Doctor Lob gegeven.

0-6-0.

Maijken Jan van Rut met 4 kinderen.

0-4-0.

gecocht voor Jen Besten met haer volck sieck zijnde een carre clodt.

0-18-0.

Den 12 dito Maria Adolffs kinderen niet bestelt sijnde met vieren gegeven.

0-12-0.

Den 13 december doctor Lob vrouwe sieck liggende een carre clodt.

0-16-0.

Aen Lijs van Bakel 80 jaeren oudt zijnde gegeven.

0-3-0.

Den 14 dito Lijs Vettens man sieck zijnde gegeven.

0-6-0.

Den 14 dito voor Jaspar Teeuwens
Folio 274 verso.
Gemaeckt eenen cosack van 3 ellen lakens de elle tot 2 gl. 7 st. onraet 13 st. maecke 18 st, tsamen.
8-11-0.
Voor Denis Aerts kindt eene hemd rock van vierendeel lakens de elle ad 25 st. metten onraet ende maken.
2-10-0.
Tijs den Doesser sieck zijnde gecocht een carre clodt .

0-18-0.

Peter Bastiaens gemaeckt eenen cosack van 2 ½ elle lakens costende metten onraet ende maecken tsamen.
5-0-0.
Dito voor Marij Stouwe ende Jan Bastiaens eene carre clodt beijde sieck liggende.

0-16-0.

Den 17 dito doctor Lob.

0-6-0.

Dito Marij Adolffs kinderen.

0-6-0.

Dito Lijs Vetters kinderen.

0-6-0.

folio 275.
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24 dito Marij Adolffs kinderen.

0-6-0.

Lijs Vetters den man sieck.

0-2-0.

Den 24 dito voor Jan Berckers kindt een mudts ende vrouck

0-10-0.

Voor t’ kindt van Jan Tonij socken ende blocken.

0-5-0.

Den 24 dito voor Jenneken Lochtens kindt een hemd .

0-17-0.

Dito voor een voorschoote.

0-5-0.

Dito voor Peter Spaniaerts kindt socken ende blocken.

0-5-0.

Dito voor Jan Gerrits soon gemaeckt een broeck van 1 elle ende 1 ½ elle voeder met maken tsamen betaelt.
2-10-0.
Den 28 dito voor Jan Tonij soon gemaeckt een nieuwe hoet tot 13 st. woonende bij Anneken Gielens.
0-13-0.
Voor t’ kindt van Jan Berckers
folio 275 verso.
op den H. Geest hoeve aen cossen ende socke.

0-15-0.

Den 29 dito voor Meritie Bertrams ende Albert Cornelisse een carre clodt.

0-19-0.

De leste december voor Jen Helenes jonge eenen innocent gecocht gemaeckt.

2-5-0.

Dito doctor Lob.

0-6-0.

Marij Adolffs kinderen.

0-6-0.

Lijs Vetters sieck mette man ende kinderen.

0-8-0.

31 dito Tijs Bercker dochter sieck sonder ouders.

0-6-0.
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Den 3 januarij gecocht een carre clodt voor Grittie Smidts ad.

0-18-0.

Dito voor Mechel van Duppen sieck liggende een carre clodt ad.

0-18-0.

folio 276.
Dito den Doeser oudt ende sonder vrienden van vuijlich geschapen sijnde tevergaen en bij gecregen om te dienen
ende betaelt voor 4 broodt clodt ende diensen tsamen
2-5-0.
Den 4 jannuarij voor Jan Denis kindt gemaeckt eenen lijffrock van een elle tot 25 st. mettet linwaet ende maken.
1-15-0.
Den 6 dito voor Antonij Keusers zijn vrouwe sieck te bedde liggende gecocht een carre clodt tot.
0-18-0.
Den 8 dito voor Peter Jan Rutten laeten maecken een broeck met voeder maken onraent
2-18-0.
Voor Marij Adolffs kinderen laeten maecken eenen rock met wanbas het stoff van Boxtel maer tottet maecken
betaelt.
0-10-0.
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folio 276 verso.
Dito voor Catalijn Corten met Jacomijn Doesers gecocht een carre clot.

0-18-0.

Dito voor Sijmon Olifiers dochter geheel sieck leggende een carre clot.

0-17-0.

Den 7 januarij doctor Lob.

0-6-0.

Dito Marij Adolffs kinderen met het vier tsamen.

0-8-0.

Jan Tijs Berckers sieck liggende gegeven.

0-6-0.

Maijken Jan van Rut.

0-2-0.

Dito aen Lijs Philipssen.

0-4-0.

Voor Jan Berckers dochter een hemd van.

1-0-0.

Den 12 januarij Albert Cornelissen sieck sijnde een carre clodt.

0-17-0.

Dito voor Jenneken Somerdijcx een carre clot betaelt.

0-16-0.

15 januarij doctor Steven.

0-6-0.

folio 277.
15 januarij aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-8-0.

Den 19 dito voor Peter Jan Rutten een paer schoen laeten veranden.

0-7-0.

Dito een paer blocken.

0-5-0.

Voor Jan van Helmondt jonge een paer coussen betaelt.

0-11-0.

Voor Ambrosius Gerrits, Marij Adolffs ende Jen Helenus jongen ieder gecocht een paer blocken.
0-10-8.
2 paer socken voorde selve.

0-5-8.

Voor den Loctens jonge een paer blocken ende socken

0-6-0.

22 januarij doctor Lob.

0-6-0.

Dito Lijs Vetters.

0-6-0.

Dito Thonij Sechers kindt tot Beeck een hemd.

0-18-0.

Dito gecocht een carre clodt voor Jan Tonen sieck liggende daer voor betaelt.

1-3-0.

Dito Marij Adolffs kinderen.

0-8-0.

folio 277 verso.
Voor de selve een carre clodt daer voor betaelt.

0-18-0.

26 januarij betaelt voor doodts kiste voor Thonis Slustens soon aen Hulsbosch.

1-0-0.

Dito voor doctor Steven een carre clodt.

0-12-0.

Dito aen Lijs Vetters totter doodt met haeren man sieck liggende gegeven.

0-12-0.

Dito voor Jan Berckers dochter.

0-6-0.
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De 2 februarij Peter Suist vouwe inde craem liggenden ende niet hebbende gegeven tot bier, broodt.
1-0-0.
5 februarij Joost Berckers dochter.

0-6-0.

Doctor Lob.

0-6-0.

Marij Adolffs kinderen.

0-8-0.

5 dato Peter Suist sieck ende de vrou inde craem gegeven
folio 278.
tot onderhoudt.

0-12-0.

Dito aen Peter Stouwen dochter sieck liggende mette kinderen een carre clodt.

0-16-0.

Dito voor Grittie Smidts een carre clodt sieck zijnde.

0-16-0.

Maijken Jan van Rut met 4 kinderen sieck sijnde.

0-6-0.

Den 9 februarij voor Peter Suist een carre clodt ende de vrouwe inde craem betaelt dito voor Jan van Luijck
jongen eenen nieuwe hoet.
0-14-0.
Den 5 februarij aen wed. Willen van Gelden sieck liggende ende pr. ordre van de Costerius gegeven.
0-12-0.
Aen doctor Lob.

0-12-0.

Dito Joost Berckers dochter.

0-4-0.

Dito Peter Stouwen dochter sieck liggende.

0-6-0.

folio 278 verso.
Den 15 dito voor Peter Suist hij sieck ende de vrouw inde craem gegeven.

1-0-0.

Hendrick Verbarschot ende oudt 70 jaeren.

0-12-0.

Den 18 dito Peter Stouwen dochter ter doodt toe sieck.

0-8-0.

Dito Lijsbet Vettens sieck sonder man met 4 kinderen gegeven.

0-8-0.

Dito voor deselve gecocht een karre clodt.

0-18-0.

18 dito doctor Lob gegeven.

0-6-0.

Dito Maijken Jan van Rut.

0-4-0.

Den 20 februarij door ordre van heeren schepenen voor Peter Jan Rutten laeten maecken eenen cosack van 3 elle
lakens de elle tot 25 st. ende tot vanden Sande gecocht voor 38 st. voeder costende tsamen mette maecken ende
onraet.
6-13-0.
folio 279.
Den 20 februarij voors. pr. ordre ende cousent heeren schepenen betaelt aen Aert van Esch de huijshuijre voor
Marij Adolffs kinderen sonder vader ofte moeder ter somme van.
6-0-0.
Dito een carre clodt voor Jenneke Somerdijcx

0-16-0.

Dito aende wed. van Marten den voster overmidts groot gebreck mitgaders door versoeck van do. Costerius
volgens zijne ordonantie gegeven.
6-6-0.
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Den 24 dito aen doctor Lob gegeven.

0-12-0.

Dito Joost Berckers dochter gegeven.

0-6-0.

Dito Maijken Jan van Rut.

0-2-0.

folio 279 verso.
den 24 dito gecocht een carre clodt voor Peter Smits.

1-2-0.

Lijs Vettens met 6 kinderen gegeven.

0-6-0.

Den 5 meert aen doctor Lob vermits zijne sieckte gegeven.

0-12-0.

Aenden zelven een carre clodt.

1-0-0.

Dito voor Marij Adolffs kinderen een carre clot.

0-18-0.

Gemaeckt voorde selve kinderen 2 hemden van 5 elle tot.

2-4-0.

Dito aen Jan Joost Berckers dochter pr. ordre.

0-4-0.

Dito Marij Adolffs kinderen vermidts de groote armoede gegeven aen selve.

0-10-0.

Maijken Jan van Rut met 4 kinderen ende Lijs Vettens met 5 kinderen tsamen.

0-6-0.

folio 280.
Den 6 februarij voor Jenne Helenes kindt gecocht een paer coussen.

0-14-0.

Dito voor Jan Gerrits jongen 1 paer coussen .

0-15-0.

Dito eenen hoet voor Jan Tonen kindt.

0-14-0.

8 meert gemaeckt een hemd voor Peter Slabbers van 3 elle van maecken tsamen.

1-12-8.

Dito Lijs Vettens gegeven.

0-6-0.

Dito voorde craem vrouwe vanden Suetij een carre clodt tot.

1-0-0.

Dito aende selve 12 st. voor bier als andersints.

0-12-0.

Dito voor Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito Helena opden Leeuw inde craem ende gebreck bij ende haer gegeven.

0-8-0.

Dito Grittie Smidts een carre clot.

0-18-0.

folio 280 verso.
dito voor Peter Stouwen dochter sieck zijnde gecocht een carre clodt tot.

1-0-0.

Dito voor Peter Stouwen van armoede vergaende gecocht een carre clodt.

0-18-0.

Den 16 dito voor doctor Lob gecocht een carre clodt .
dito aende selve.

1-0-0.
0-6-0.

Dito Griet Vetters met 3 kinderen sieck.

0-4-0.

Dito Maijken Adolffs kinderen gegeven.

0-6-0.

Aenden Suetens dochter inde craem zijnde.

0-6-0.
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Den 20 meert voor Jan Tonen een paer coussen ende socken voor Marij Adolffs jonge een paer coussen.
0-12-0.
folio 281.
Den 23 dito voor doctor Lob een carre clodt.

0-12-0.

Voor de kinderen van Adolffs de cleederen laeten repareren.

0-12-0.

Dito voor Gerrit Peters jongen woonende bij Adriaen Cranenbroecx laeten maken eene linne innocent ende
broeck 4 ellen laken met maecken ende onraedt t ‘ zamen.
2-0-0.
Dito voor Catalijn Corstens ende Jacomijn beijde een carre clodt gecogt daer voor betaelt
0-12-0.
Den 24 meert gegeven aen Hendrick heer Servaes broeder.

0-12-0.

Dito Griet Vettens.

0-6-0.

Dito Jan Joost Berckers dochter.

0-6-0.

folio 281 verso.
Den 24 dito voor Grittie Smidts sieck liggende een carre clodt.

0-16-0.

Dito Helena opden Leeuw inde craem liggende gegeven.

0-6-0.

Maijken Jan van Ruth.

0-2-0.

Den 2 april voor Jan Berckers dochter een paer coussen.

0-14-0.

Dito voor den blinden Jan een carre clodt daer voor betaelt.

0-18-0.

Dito aen doctor Lob vermits zijne sieckte gegeven.

0-10-0.

Aende 4 kinderen Marij Adolffs gegeven.

0-10-0.

Margriet Isaacx seer sieck zijnde gegeven.

0-6-0.

De 2 april voors. gemaeckt een nieuwe laken broeck van 2 gl. 4 st. elle aen laken 3 gl.
folio 282.
Ende 30 tottet voeder 10 st. van maecken 13 st. aen lint tsamen.

5-3-0.

Voor Grittie Smitdts een carre clodt tot.

0-12-0.

Voor Steenhuijsen kindt een paer schoen.

0-14-0.

Den 3 april volgens ordonatie vande heern schout en schepenen betaelt de huijshuijre van Mechel van Duppen
ter somme van.
6-0-0.
Dito 2 hemden van 2 ellen de elle tot 10 st. ende maecken 4 st. comt.

1-4-0.

Deselve dito 2 hemden van ieder ½ elle een voor Jan Tonen opt Brouwhuijs ende ander Tonis Sechers kindt
tsamen mette maecken.
1-15-0.
folio 282 verso.
De 4 april Helena opden Leeuw inde craem liggende ende groot gebreck lijden gegeven. 0-8-0.
Voor Denis Aerts een paer schoen van.

0-18-0.
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Voor Goort Paulus kindt een paer schoen van.

1-0-0.

Voor Jen Lochters eene voorschoot van.

0-8-0.

Voor Adolffs 4 kinderen.

0-10-0.

Voor Margriet Vettens.

0-6-0.

Voor Jan Berckers dochter een paer schoen.

0-16-0.

Dito voor Jan Tonij kindt dat bij Jan Joost Suerts woont gecoght eene hoet ad 14 st. ende paer coussen 13 st. den
een paer cleer broeck ende cosack van laken 2 gl. ende van maecken onraet in alles.
4-12-8.
De 12 dito voor Jan Gerrits kindt.
folio 283.
Tot Mierloo van 32 elle de elle tot 8 st. ende van maecken mette onraedt 8 st. tsamen.

1-12-0.

Den 16 dito voor Jan Gerrits jonsten soon een paer gebreijde coussen.

1-1-0.

Den 12 dito voor Jan Tonij kindt woonende onder Mierloo een paer schoen.

0-14-0.

Voor Jan Lochtens dochter een paer schoen tot.

0-16-0.

Voor Jenneken Somerdijcx sieck liggende een carre clodt tot 16 st.

0-16-0.

Voor Grittie Smidts een carre clodt vermits sieckte betaelt.

0-18-0.

Een paer schoen voor Marij Adolffs kindt.

0-12-0.

Voor Marij Adolffs 2 kindt een hemd van 1 ½ elle laken tot 10 st. elle comt met maken 0-17-0.
folio 283 verso.
Voor Marij Adolffs kinderen tot onderhout betaelt.

0-8-0.

Den 28 dito voorde voors. 2 anderen kinderen ieder een hemd laeten maken tsamen van 3 elle d elle tot 10 st.
ende van maeken 4 st. tsamen.
1-14-0.
Dito aen Margriet Vetters.

0-6-0.

Aen Jan Berckers dochter pr. ordre.

0-3-0.

Voor Jen Helenes jongen de 30 april een hemd van 1 ½ elle de elle tot 10 st. ende van maken 2 st. tot.
0-17-0.
Marij Kenssers ten uijterste sieck liggende ende van gebreck vergaende gegeven.

0-10-0.

Dito een paer schoen voor Jan Gerrits jongen.

1-2-0.

folio 284.
Den 1 maij voor Jan Carissen met kennisse van schepenen laeten maecken een hemd van 3 elle de elle tot 10 st.
ende van maecken 3 st. costen.
1-10-0.
dito voor Jan Gerrits kindt noch een hemd van 1 ½ elle de elle ad 10 st. met maecken.

0-17-0.

Den 3 dito een reijlijff voor Jan Berckers dochter van 3 vierendeel tot 39 st. ende van maecken mettet voeijer
ende ballijnen tzamen 18 ½ st.
2-11-8.
Dito voor deselve een hemd van 1 ½ elle tot 10 st. de elle ende van maeken 2 st. tsamen .
0-17-0.
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Ende daermede gesonden naer Hollandt uijt den kost vanden armen gegeven mede aen reijs geldt ende eene
voorschoot mitsgaders aenden voerman tsamen.
1-16-0.
folio 284 verso.
aen mr. Steven sieck te bedde liggende gegeven een carre clodt ad.

0-8-0.

Den 7 meij aen Marij Adolffs 4 kinderen gegeven.

0-10-0.

Margriet Vetters.

0-6-0.

Heer Servaes broeder.

0-12-0,

Dito Tijs Berckers dochter.

0-4-0.

Aen Helene sieck liggende gegeven.

0-6-0.

Den 7 dito voor Marij Adolffs seemse broeck met een wambas van laken costende tsamen mettet voeder ende
onraet tsamen.
4-18-8.
Ende van maecken gegeven.

0-16-0.

Den 8 dito voor Jan Tonen kindt een lijnne broecxken cost te samen mettet maken.

0-17-12.

Voor Jan Berckers dochter opden H. Geest hoeve een hemd van 1 elle ende half ende van maken 2 st.
0-14-8.
folio 285.
Den 10 dito voor Denis Aerts kindt 2 hemden van 1 ½ elle ieder hemd ad 10 st. mettet maecken tsamen.
1-14-0.
De 16 dito voor Steenhuijsens kindt een hemd van.

0-14-0.

De 15 dito aen Jan Corten mettet geheele huijsgesin sieck sijnde gegeven.

0-10-0.

Den 15 dito Willem Stercken mettet geheel huijsgesin sieck liggende gegeven.

0-7-0.

Dito Hendrick Verbarschot.

0-6-0.

Den 16 dito een hemd voor Peter Spaniaerts dochter van.

0-14-8.

Een hemd ende rijlijff voor de selve van laken met onraet ende maecken tzamen.

1-10-0.

Dito betaelt aen Jacob de Mater deurwaerder voor een executoriael t’samen de somme van.
4-0-0.
folio 285 verso.
Den 23 meij Willem den wollewever sieck sijnde ende om naer huijs te gaen ende een armen ontlast mogten zijn
door ordre van heeren schepenen gegeven.
1-2-0.
Lijs Vettens.

0-6-0.

Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Jan Corten mette heele familie sieck.

0-10-0.

Doctor Steven midts zijne sieckte een carre clodt.

0-16-0.

Den 23 meij Jan van Luijck jongen laeten maecken een broeck daertoe gecocht bij Tonis den velbereijder 2
grooten vellen tot 28 st.ende betaelt van maken metten onraedt 10 st. tsamen.
1-18-0.
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Den 24 meij voor jaspar Teeuwens een paer schoen tot.

2-0-0.

folio 286.
Den zelven dito tot Michiel van Mispelen een paer schoenen voor Peter Slabbers.

2-0-0.

Dito voor Denis Aerts een paer coussens tot.

0-16-0.

Dito voor den selve eene hoet.

0-15-0.

Den 28 dito Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Den 26 Margriet Vettens.

0-6-0.

Den 31 meij aen mr. Jan den school mr. voor het leeren vande armen kinderen is voor in uijtgeeff geselt.
6-0-0.
Den 4 junij betaelt aen Aert van Esch de huijshuijre vande 4 kinderen van Marij Adolffs met kennisse van
heeren schepenen om dat wel profijtelijcken was als alle kinderen apart te bestelten volgens quitantie de somme
van.
6-0-0.
folio 286 verso.
Den 4 junij een hemd voor Jan Tonen kindt van 1 ½ elle de elle tot 10 st. ende van maecken 2 st.
0-14-0.
Den 4 dito aen Jan Corsten vrouw, den man gestorven zijnde met 4 kinderen sieck liggende gegeven.
1-0-0.
Dito aen Margriet Vettens.

0-6-0.

Den 29 junij een lijfken voor Jan Berckers kindt woonende opde H. Geest hoeve gecocht tot.
1-2-0.
Den zelven dito aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito voor Jan Tonen kindt opde H. Geest hoeve gemaeckt een linne broeck costende.

0-12-0.

Den 10 aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito aen Margriet Vettens.

0-6-0.

\

folio 287.
Den 10 junij voor Denis Aerts jonge die bij Joost Jan Tielen woont een linne broeck met maken ende onraedt
betaelt.
0-14-0.
Den 24 junij aen Luijttie lange Jans vanden blinden Jan zijne huijshuire betaelt.

3-0-0.

Aen Marij Adolffs kinderen vermidts armoede gegeven.

0-10-0.

Voor Jan Lochtens jongen een paer schoen.

0-13-0.

Aen Marij Adolffs kinderen vermidts armoede gegeven.

0-8-0.

Dito aen Jan Cortens huijsvr.

0-8-0.

Dito aen Lijs Vettens met 3 kinderen sieck.

0-7-0.

Dito aen Lijs van Baeckel 80 jaeren oud te zijnde van Helmondt gegeven.

0-3-0.

Den 28 dito voor Willem
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folio 287 verso.
Jan Denis tot Stiphoudt een broeck met laken maken ende voeijer.

1-3-0.

De 3 julij eenen hoet voor Gerrits jongen woonende bij Adriaen Cranenbroecx.

0-18-0.

Dito voor Willem Denis jongen eenen hoet.

0-15-0.

Dito Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito Margriet Vettens.

0-6-0.

Dito Maijken Jan van Rut met 4 kinderen.

0-3-0.

Dito aende vrouw van Willem van Gelden aende corste sieck liggende.

0-6-0.

Dito voor Gerard van Duppen jongen een hemdt van 1 ½ elle de elle ad 10 st. met maecken.
0-17-0.
Voor Jan Gerrits jongen een paer coussens ad.

0-16-0.

folio 288.
Den 8 julij aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

8 dito Margriet Vettens.

0-6-0.

Voor Jan Tonen kindt een hemd van.

0-16-0.

Dito voor deselve een paer schoen.

0-11-0.

Den 15 julij Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito Maijken Jan van Rut.

0-4-0.

Den 16 julij aen Peter Slabbers een paer coussen.

1-4-0.

Dito aen doctor Lob midts sijne sieckte

0-6-0.

Dito voor t’ kindt woonende bij Joost Jan Tielen gemaeckt 2 hemden ieder van 1 ½ elle ende een half vierendeel
de elle tot 10 st. ende van de selve te maken tsamen betaelt.
1-17-8.
folio 288 verso.
dito voor Jan van Helmondt jongen een hemd van.

0-17-0.

Den 28 julij 1678 een lijnne cleedt van 3 elle de elle tot 7 st. voor Jen Helenes jonge van onraet ende maecken
tsamen.
1-11-8.
Dito voor Margriet Vettens.

0-4-0.

Dito voor Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito voor Jan Corsten vrouw.

0-6-0.

Dito voor Maijken Jan van Rut.

0-4-0.

Dito een hemd van 3 elle lakens voor Grittie Smidts betaelt met maecken.

1-13-0.

Dito voor Lijs Philipssen.

0-2-0.

Dito voor Jan Carissen met consent van schepenen een paer schoen coste.

1-10-0.

91

Den 29 voor Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito Jan Corten vrouw gegeven.

0-10-0.

folio 289.
Margriet Vettens gegeven.

0-6-0.

De 5 augusti een hemd voor Sijmon Olifiers dochter sieck liggende van 3 elle stamen mettet maecken betaelt.
1-12-0.
Dit voor Jaspar Teeuwens een hemd van 3 elle de elle tot 10 st. van maken 3 st.

1-13-0.

Den 9 augusti voor doctor Lob een carre clodt tot.

0-16-0.

12 augusti Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito Hendrick Verbarschot sieck zijnde gegeven.

0-12-0.

Dito Jan Corsten vrouw mette kinderen sieck sijnde.

0-6-0.

Dito aen doctor Lob midts de sieckte zijnder huijsvrouwe gegeven.

0-6-0.

folio 289 verso.
Dito een hemd voor Jan Tonen kindt van een elle ende 3 vierendeel tsamen met maecken.
1-0-0.
Dito een hemd voor Gerard van Duppen kindt mettet maecken tsamen.

1-1-0.

Den 12 augusti voor Ton Sechers kindt een hemd met maecken tsamen.

1-1-0.

Dito voor Jan Berckers dochter een hemd van een elle ende 3 vierendeel tsamen mettet maecken.
1-1-0.
Dito voor Jan Gerrits soon woont bij Adriaen Craenbroecx een hemd van 2 elle de elle tot 11 st. beloopt.
1-2-0.
18 dito Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito voor Jan Corsten vrouwe.

0-6-0.

Dito Maijken Jan van Rut sieck met 6 kinderen gegeven.

0-6-0.

folio 290.
Dito voor Jan Berckers kind een hemd midts zijne sieckte van 2 ½ elle beloopt met maken.
1-7-0.
26 augusti Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito Jan Corsten vrouwe.

0-4-0.

Dito voor houwkindt dat bij Joost Jan Tielen woont blocken ende socken.

0-18-0.

Dito voor Peter Spaniaerts kindt coussen ende socken.

0-15-0.

Den 2 september voor Peter Gerrits kindt woonende tot Mierloo gemaeckt eene lijffrock van 1 ½ elle roodt ende
een broeck van 3 elle ende half vierendeel de elle tot 2 gl. beloopt.
4-10-0
Van maecken cnopen, garen ende voeder tsamen.

1-18-0.
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folio 290 verso.
Den 9 september Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito Hendrick Verbarschot.

0-10-0.

Dito Jan Corsten vrou gegeven.

0-6-0.

Den 16 september Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito Jan Corsten vrouw.

0-6-0.

Dito een hemd voor Jan Berckers kindt van 1 ½ elle de elle tot 10 st. met maecken.

0-12-0.

Dito voor Jan Gerrits kint van.

0-18-0.

Dito voor Jan van Helmondt kindt een paer schoen.

0-14-0.

Den 21 september voor Antonij Sechers kindt tot Beeck eene hoet, coussen ende blocken.
1-9-0.
Den 22 dito Margriet Vettens sieck te bedde liggende vande dolle sieckte sonder linne ofte slaeplakens gemaeckt
een
folio 291.
Paer slaeplakens van eene gl. met 1 hemd van 25 st. te samen.

2-5-0.

Den selven dito gegeven aen geldt tot onderhoudt.

0-12-0.

De 27 september Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito aen Jan Isaacx sieck te bedde liggende vande dolle sieckte gegeven.

0-10-0.

23 dito gecocht een carre clodt voor Laurens Isaacx ter doodt sieck wesende.

0-15-0.

Voor Jan Gerrits soon een paer blocken tot 4 st.

0-4-0.

Dito voor Jan Tonen kint ende Peter Spaniaerts beijde woonende Jan Joost Evers gecocht blocken ende oude
socken coussen voor.
0-18-0.
Dito gecocht een carre clodt voor Margriet Vetters sieck te bedde liggende.

0-17-0.

folio 291 verso.
Den 30 september Marij Adolffs 4 kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito tot onderhoudt vande Cortens jongen die sieck was te bedde liggende vande heete cortse gegeven
0-12-0.
Dito voorden selve een hemd gemaeckt van 2 ½ elle de elle ad 10 st. van maecken 2 ½ st.
1-7-8.
Den 2 october Laurens Isaacx mette vrouwe sieck liggende gegeven.

0-12-0.

Dito Maijken Jan van Rut mette kinderen.

0-4-0.

Dito voor Jan Corsten vrouwe.

0-6-0.

Den 9 october een broeck voor Peter Jan Rutten voor laken van 2 gl. 2 ½ st. 5 van maecken, garen, onraedt.
2-2-8.
van maecken haren onraedt.
1-2-4.
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Dito voor Jaspar Teeuwens een hemd van 3 elle de elle tot 10 st. maecken ende kindt 4 st. comt.
1-14-0.
folio 292.
Een paer blocken voor Jan Gerrits woonende bij Adriaen Cranenbroecx.

0-5-0.

Een hemd voor Steenhuijsen kindt van 1 ½ elle de elle ad 10 st.

0-18-8.

Voor Peter Spaniaers kindt woonende bij Wijnant inden Horck een hemd van 1 ½ elle de elle tot 10 st. mettet
maecken.
0-18-8.
Den 8 october voor Jan Berckers dochter dat aen het Broeck woont gecocht coussen, socken ende blocken.
0-17-0.
Dito Margriet Vetters sieck liggende met haere kinderen geschapen zijnde sonder hulpe te bederven, bij haer
een gecregen, die haer inde sieckte soude assisteren tot haeren gesondtheijdt daer voor betaelt.
2-0-0.
folio 292 verso.
dito Jenneken Somerdijcx sieck te bedde liggende gegeven.

0-16-0.

Dito aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito Maijken Jan van Rut.

0-2-0.

Gemaeckt 2 hemden voor David Vlichelaers kindt van 3 elle ieder tot 10 st. 10 elle ende van maken 4 st. te
zamen.
1-14-0.
Margriet Vettens altemael sieck liggende gecocht een carre clodt tot.

0-18-0.

Dito Steenhuijsens jongen een paer blocken ende socken tot.

0-8-0.

Dito voor Griet Peter den smitz een paer blocken en socken.

0-8-8.

Dito voor Jaspar Teeuwens een paer blocken tot.

0-5-0.

Voor Denis Aerts een paer blocken ende socken tot.

0-8-8.

folio 293.
Dito voor Jan Tonen jonge koussen en socken.

0-19-0.

Dito aen Cortens soon sieck liggende tot onderhoudt gegeven vermidts geenen bij standt.
0-12-0.
Den 18 dito Jan Corsten vrouwe sieck te bedde liggende mette kinderen gecocht een carre clodt tot 16 st.
0-16-0.
Dit voor Marij Adolffs kinderen gecocht coussen, socken ende blocken tot 18 st.

0-18-0.

Den selve dito aende selve gegeven.

0-10-0.

Aen Laurens Isaacx sieck te bedde liggende gegeven.

0-6-0.

Den selve dito aen Willem van Gelden vrouw sieck liggende gegeven.

0-6-0.

Dito aen Grittie int Gasthuijs sieck te bedde liggende gegeven.

0-8-0.

folio 293 verso.
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29 october gecocht 2 ellelaken voor Jan van Helmondt kindt dat bij t’ Out Wijff woont van 2 gl. de elle tot een
cleedt ende van maecken metten onraedt 2 gl. 3 st. tsamen.
6-3-0.
Den 29 dito voor Peter Snuff sieck te bedde liggende een carre clot.

0-18-0.

Dito aen Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito voor Jan Tannen sieck liggende een carre clodt ad.

0-16-0.

Dito voor Grittie Smidts sieck liggende een carre clodt ad.

0-17-0.

Dito voor Jan Berckers dochter coussen, socken ende blocken met een muts.

1-1-0.

Den 28 october voor doctor Lob een carre clodt costen.

0-8-0.

folio 294.
Den 2 november voor Antoni Isaacx sieck liggende een carre clodt.

0-16-0.

Dit aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Marij Corten gegeven.

0-6-0.

Den 8 november aen Marij Adolffs kinderen een carre clodt gegeven.

0-16-0.

Den 12 november voor Jan Lochtens dochter eene blouwe voorschoot tot.

0-8-8.

Den 13 november voor Grittie Peter des smidt een blouwe voorschoot.

0-9-0.

Dito aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Dito Marij Corten vrou gegeven sieck te bedde liggende.

0-9-0.

Dito aenden Cortens soon sieck liggende gegeven.

0-6-0.

folio 294 verso.
Dito gecocht eene carre clodt voor Peter Snuff vrouwe sieck liggende mette kinderen tot.
1-2-8.
Den 15 november Jan Tonij jongen die bij Anneken Gielens woont gecocht 2 ½ elle laken tot eenen innocent
ende broeck de elle tot 2 gl. beloopt.
5-0-0.
Voor voeder laken tot eenen inocent cnoppen ende garen.

1-5-0

Ende van maecken betaelt .

0-18-0.

Den 16 november voor Steenhuijsen kindt een bocx laken met voeder en maken.

1-11-0.

Den 16 dito 2 hemden voor Peter Rutten ende een voor Jan Rutten van 5 ½ elle laken, de elle tot 10 st. ende van
maecken 5 st.
3-0-0.
folio 295.
Den 17 november voor Jen Helenes soontie gecocht 2 ½ elle coleur tot een cleedt van 24 st. de elle beloopt 3 gl.
van voeijer, garen ende onraedt ende maecken 2 gl. 3 st.
5-3-0.
Den 17 dito voor Jen Lochtens jonge een cleedt van 2 ½ elle laken de elle tot 2 gl. beloopt 5 5 gl. ende van
voeijer onraet ende maecken 2 gl.
7-0-0.
Den selve dito aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Den selve dito aen Peter Seelen midts zijne sieckte gegeven.

0-8-0.
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Den 17 dito voor Marij Adolffs kinderen gecocht coussen ende socken .

0-18-0.

Voor Jan van Hees een paer blocken 4 st.

0-4-0.

Den 18 november voor Jan Tonij kindt een elle laken tot een hemd tot.

1-5-0.

folio 295 verso.
den 19 november door ordre van heere schepenen voor Jan Caris gecocht laken tot eenen lijffrock ad 3-3-0 ende
van maken metten onraedt betaelt 13 st. facit.
3-16-0.
Den XXI dito gecocht een carre clodt voor Grittie Smidts nocksieck liggende betaelt.

0-18-0.

Dito een carre clot voor Albert op de Kerckhoff betaelt.

0-17-0.

Den 24 dito Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito Hendrick Verbarschot.

0-10-0.

Den 24 dito Peter Seelen sieck liggende gecocht een carre clot.

0-17-0.

Dito voor t’ kindt van Antonij Sechers aen socken, blocken ende coussen tsamen betaelt.
0-18-0.
Voor den selven een elle blauw laken tot eene hemdrock van 30 st.
folio 296.
Ende vierendeel tot een broeck tot 1-1-0 ende maecken voeijer ende onraet 1-0-0 tsamen.
3-11-0.
De 3 december voor Jen Lochtens kindt eenen innocent van 1 ½ elle de elle tot 30 st. ende van maecken mette
onraedt 30 st.
3-15-0.
Gecocht een carre clodt voor Peter Stouwen sieck leggende.

0-16-0.

Dito voor Sijmon Olifiers dochter sieck liggende een carre clodt.

0-17-0.

Den selve dito Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Aen Peter Seelen vermidts sijne sieckte door ordre gegeven.

0-12-0.

Den 3 dito voorden blinden Jan betaelt een half jaer huijshuijr als van outs ter somme van.
5-0-0.
folio 296 verso.
den 6 december een broeck voor het kindt dat bij Joost Jan Tielen woont van 3 ½ vierendeel de elle tot 30 st.
ende van maecken metten onraedt 18 st. facit.
2-5-0.
Den 9 december Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

De selve dito een carre clodt voorde blinde Jan ende vermidts sieckte.

0-18-0.

Den 9 dito een paer coussen voor Peter Slabbers tot 14 st.

0-14-0.

Den 10 dec. Voor Jan Gerrits jongen soon tot Mierloo een paer coussen, socken ende blocken ad
1-2-0.
Dito voor Steenhuijsens kind teen paer coussen, blocken ende socken tot 17 st.
folio 297.
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0-17-0.

Dito een paer coussen voor Marij Adolffs grootste jonge socken.

0-16-0.

De 17 december Marij Adolffs kinderen gegeven als van outs.

0-10-0.

Dito voor Grittie Smidts een care clodt daer voor betaelt.

0-17-0.

Dito een carre clodt voor Jacomijn Doesers sieck liggende.

0-16-0.

Den 18 december voor Jan Gerrits outsen soon een paer coussen ende socken tot 18 st. 0-18-0.
Den 18 december een rijlijff voor het kindt van Peter Spaniaerts van drie vierendeel lakens tot 25 st. van onraedt
ende maecken gegeven.
2-6-0.
Den XX december voor Peter Stouwen sieck liggende een carre clot tot 16 st.

0-16-0.

Den 20 dito een carre clot voor Jan Aerts ende Jenneken Besten tot.

0-17-0.

folio 297 verso.
Dito en carre clodt voor Jan Tannen ende Jenneken Somerdijcx tot.

0-16-0.

De 25 dito voor Grittie Smidts een hemd gemaeckt sieck te bedde liggende costen.

1-1-0.

Den voors. dito Jan Driessen ofte Crackman man sieck te bedde liggende vermidts groote armoede was lijdende
tot onderhoudt gegeven.
0-18-0.
Den 23 dito gecocht een carre clodt voor doctor Steven daer voor betaelt.

0-18-0.

Dito een hemd voor Jen Lochtens jongen ende een paer coussen.

1-4-0.

Den 23 dito Marij Adolffs 4 kinderen.

0-10-0.

Dito voor de selve een paer blocken, coussen en socken tot 18 st.

0-18-0.

Dito een carre clodt voor Corstian Janssen kinderen tot.

0-18-0.

Peter Stouwen sieck liggende tot onderhoudt.

0-10-0.

folio 298.
Den 24 dito voor Margriet Vettens een carre clot.

0-17-0.

Den 28 dito voor Steenhuijsens kindt en broeck laken van 25 st. met maecken ende onraet voeder tezamen.
1-19-0.
Den 28 dito voor mr. Steven sieck zijnde met zijn vrouwe betaelt voor bier, broodt t’ zamen.
1-14-0.
Den 28 dito doctor Stevens vrouw gestorven sijnde inden groote coude ende geen luijker hebben betaelt den
arbeijt van begraven.
0-10-0.
Dito een carre clot voor Jacomus Doesers en Catalijn Corsten tot.

0-18-0.

Den 28 … 1678 voor Huijbert van Empel de vrouwe gestorven ende man geen broeck hebbende hem gedaen 2
elle linne laken.
0-12-0
Den selven dito voor Peter Stouwen ende Jan Tanne een carre clot betaelt.

0-17-0.

folio 298 verso.
dito een carre clodt voor Jan Teeuwen betaelt.

0-14-0.

Den 2 januari een carre clodt voor Albert opden Kerckhoff sieck te bedde leggenden.

0-17-0.
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Den 7 dito voor Grittie Smidts een carre clodt tot.

0-18-0.

Dito aen Marij Adolffs kinderen met hen 4 vieren.

0-10-0.

Dito tot reparatie aent zeel vande armen port.

0-7-0.

Den 8 dito een carre clodt voor Sophia Brauens metten blinde Jan Rutten.

0-8-0.

Den 8 dito Hendrick heer Servaes broeder sieck liggende willende naer Helmondt camp woonen mits groote
armoede met kennisse van schepenen ende gegeven.
0-18-0.
Dito aen Marij Corsten sieck liggende ende groote armoede gegeven.

0-6-0.

folio 299.
Dito aen Maijken Jan van Rut mette kinderen lijdende groote armoede gegeven.

0-6-0.

Den 12 januarij betaelt aen Catalijn Hendricx voor 8 dagen dienens ende wakens bij doctor Lob op haer eijgen
costen sdaegs 6 st.
2-8-0.
Dito voor Sophia Brauens ende Peter Snuff gecocht een carre clodt daer voor betaelt.

0-16-0.

Den 13 januarij Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito een carre clodt voor Jenneken Besten ende Sijmon Olifiers dochter.

0-18-0.

Dito een carre clodt voor Jan Tannen met Jenneken Somerdijcx betaelt.

0-17-0.

Den 14 januarij een hemd voor voor Marij Adolffs kinderen.

1-0-0.

folio 299 verso.
den 15 januarij een carre clodt voor Jophia Braunes met den blinde Jan.

0-19-0.

Den 15 dito gemaeckt eenen cosack voor Jacomijn Doesers jongen geen cleederen hebbende betaelt.
0-15-0.
Dito aen Heijlken Hermens sieck te bedde leggende ende in noodt zijnde gegeven.

0-12-0.

Den 16 dito aen Marij Corstens gegeven.

0-4-0.

Den 26 januarij een lijff rock voor Jaspar Teeuwens van 5 ½ vierendeel tot 2-1-0. ende van maecken met garen
cnoppen tsamen 13 st. op comt.
0-14-8.
Den 26 dito aen Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito een carre clodt voor Jan
folio 300.
Tanne ende Jenneken Somerdijcx sieck zijnde.

0-18-0.

Den 26 dito een carre clodt voor den blinden Jan tot.

0-17-0.

Den selve dito een hemd voor Peter Slabbers cosdende.

1-4-0.

Den 27 januarij een paer witte coussens voor Jaspar Teeuwens betael.t

0-18-8.

Den 3 februarij een carre clot voor Grittie Smidts.

1-0.0.

Dito voor Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.
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Den 3 dito aen Peter snuff sieck te bedde liggende gedaen een carre clot costen.

0-19-0.

Den 6 februarij een paer coussen met een hemd voor Jen Helenes kindt coste.

1-12-0.

De 8 februarij een hemd voor Jan
folio 300 verso.
Tonij kindt van 1 elle ende 1 half tot.

0-16-0.

Den 10 februarij Marij Adolffs kinderen gegeven als voor.

0-10-0.

Voor Sijmon Olifiers dochter een carre clodt tot.

0-16-0.

Dito voor Laurens vrouwe mits de groote armoede ende versoeck van schepenen gecocht een carre clodt.
1-0-0.
Den 13 dito voor Grittie Smidt tot reparatie haere cleederen ende nood sakelijcke heeden betaelt.
1-2-0.
Den 16 dito Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Dito Marij Corsten sieck liggende gegeven.

0-6-0.

Dito voor Peter Stouwen ende Jan Tannen gecocht car clotz.

1-1-0.

Dito een hemd voor Jan van Luijck kind.

0-16-0.

folio 301.
Den 17 dito voor Jan Aerts met Jenneken Somerdijcx sieck zijnde een carre clodt.

0-18-0.

Dito voors. een hemd voor Marij Adolffs kindt tot.

0-16-0.

Den 20 februarij voor Marij Adolffs kint eene rock van 30 st. enden een rijlijff van 27 ½ st. ende van maecken
voeijer ende onraet 1 gl. 2 st. 2 …. comt.
4-0-0.
Den 28 februarij voor Peter Snuff een carre clodt sieck te bedde liggende cost.

1-0-0.

Den 2 meert gecocht een schorte voor Catalijn Joosten van 4 ellen vermits naeckt gaende ende niet gecleedt
wesende de elle tot 8 st. comt.
1-4-0.
Den 4 meert eenen cosack hemdrock voor Jan …ts kint den cosack van 2 ellen de elle 2 gl. met maken onraet.
4-18-0.
folio 301 verso.
den 4 dito een hemd voor Joost Jan Tielen kinderen van 1 elle ende half de elle tot 10 st. met maecken.
0-17-0.
Den lijffrock hier voor van Jan Gerrits kindt van 1 ½ elle de elle tot 30 st. ende van onraet ende maecken 10 st.
comt.
2-15-0.
Den 4 meert Marij Adolffs kinderen gegeven als voor.

0-10-0.

Den 6 meert eenen hoet voor Jen Helenes kindt cost.

1-2-0.

Den 7 meert gemaeckt 2 hemden voor t’ lest, voor Jan Tonij jongen gaende naar Venlo uijt den lasten vanden
armen van 5 elle smal de elle tot 8 st. metter maken.
2-0-0.
Den selven een paer schoen ende coussen daer voor tsamen.

1-16-0.

Den 8 meert een hemd voor Tonij Secgers kindt van 1 ½ elle cost.

0-10-0.
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folio 302.
Den 14 meert een hemd voor Jan Caris van 3 elle de elle tot 10 st. ende van maken 3 st. comt.
1-13-0.
Dito voor Grittie Smidts een carre clodt van.

0-18-0.

Den 15 dito een hemd voor Jan Gerrits jongen van 2 ½ elle de elle tot 10 st. van maecken.
1-8-0.
Den 17 dito eene hoet voor het kindt dat bij Joost Jan Tielen woont.

1-1-0.

Een paer schoen voor deselve jongen costende.

1-2-0.

Den 28 meert gemaeckt een cleeden voor Jen Helenes jongen van 2 ½ elle laeck, de elle ad 36 st. 1 ½ elle linne
laken tot 12 st. aen cnoppen, garen ende onraet 16 st. ende van maecken 15 st. tsamen bij een getrocken comt.
6-13-0.
folio 302 verso.
28 dito Marij Adolffs 4 kinderen.

0-10-0.

Den 7 april Grittie Smidts een carre clot tot 16 st.

0-16-0.

Den 10 april voor Steenhuijsens jonge een hoet van.

0-15-0.

Dito voor selven 2 hemden van 3 elle de elle tot 10 st. ende van maecken 3 st.

1-13-0.

Den 12 april een paer coussens en schoen voor Jan Gerrits jongen costen.

1-10-0.

Den 12 dito Jan Corsten vrouw betaelt.

0-6-0.

Den 20 april gecocht coussen ende schoen voor Aert Denis kindt van.

1-5-0.

Dit aen Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Den 22 april een hemd voor Peter Slabbers van 2 ½ elle de elle tot 10 st. van maken 3 st. comt.
1-8-0.
Den 2 meij aen Aert Denis
folio 303.
Kindt voor t’ lest door ordre van heeren schout ende schepenen gegeven.

1-10-0.

De 3 meij 2 hemden voor den andere jongen van Jan Gerrits van 4 ½ elle de elle tot 10 st. ende van maken 4 st.
2-9-0.
Dito voor Jan Tonen kindt een hemd van 2 elle tot 10 st. de elle ende maken tsamen.

1-2-0.

Dito voor Jan van Helmondt jongen een hemd ad.

1-2-0.

Dito voor Jan Lochtens jongen een hemd costen.

1-2-0.

Dito Peter Spaniaerts kindt op haere.

1-2-0.

Dito voor Jan Lochtens jongen coussen daer voor betaelt.

0-16-0.

Eene hoet voor Jan van Luijck kindt ofte jonge.

1-2-0.

Den 10 meij een cleet voor Jan Gerrits jongen van 2 elle lakens mette
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Folio 303 verso.
Coussens van 36 st. de elle ende van maecken mette onraet 10 st.

4-2-0.

Den 16 dito voor David Vligelaers kindt een paer schoen ende coussen ad.

1-6-0.

Den 20 meij 2 hemden voor Steenhuijsens kindt costende mettet linwaet ende maeckloon.
1-2-8.
Den 3 junij 2 hemden voor Jen Lochtens jonge met maecken ende onraet t’ zamen.

1-10-0.

Betaelt aen Wilbert Jorissen huijshuijre van Mechel van Duppen in plaetse van weeckgelt pr. ordre van heeren
schepenen als van outs.
6-0-0.
Daermede betaelt tjaer 1679 tot paesschen inclusieve.
folio 304.
Den 3 dito Aellen Roijens sieck liggende mette familie.

0-6-0.

Dito 2 hemden voor Marij Adolffs kinderen met maken.

1-4-0.

Den 7 junij voor Jen Lochtens jongen coussen ende schoen.

1-4-0.

Den 8 junij tot cleederen van Jan van Helmondt jongen 3 vierendeel lakens tot 2 gl.comt 1-10-0 ende van
maecken betaelt.
1-16-0.
Den 9 junij gemaeckt 2 hemden voor Jan Pauwelssen kindt tot Stiphoudt ad.

0-19-0.

Den 20 junij 2 hemden voor Jan van Helmondt kindt met maken ende onraet tzamen.

1-6-0.

Den 22 junij voor het let van Jan Gerrit jongen gemaeckt eene innocent broeck ende coussen van 5 elle.
folio 304 verso.
De elle tot 8 st. ende van maecken metten onraet 10 st. comt.

2-10-0.

Dito pr. ordre aen jongen coste.

0-6-0.

Dito 26 junij Marij Adolffs kinderen.

0-10-0.

Den 28 Maijken Jan van Rut met 4 kinderen gegeven.

0-6-0.

Den 30 junij een paer schoen voor Jan van Helmondt jonge.

0-16-0.

Dito voor Truij Secgers jongen een paer schoen van.

0-17-0.

Dito voor Jan Pauwelsse jonge een rockie met een lijffken tot Stiphoudt van.

1-0-0.

Dito voor het selve een paer schoen ende mits tsamen.

0-14-0.

Dito voor Jaspar Teeuwens een hemd van 3 ½ elle de elle ad 10 st. maecken 3 st.

1-18-0.

folio 305.
Den selve dito Marij Adolffs kinderen.

0-4-0.

Den 3 julij David Vlichelaers kindt een rochie met een lijffken soo van maecken als ende ontraedt t’samen.
2-6-0.
Dito voor deselve een paer coussen ende schoen tot.

1-6-0.

Den 8 julij een lijffken voor Jan Beckers kindt van.

0-18-0.
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Dito voor tselve een paer schoen van.

0-14-0.

Dito voor tselve een paer coussen.

0-12-0.

Den 10 julij voor David Vligelaers kindt een hemd met maecken ende onraet tsamen.

0-14-0.

Den 16 julij een cleet voor Peter Slabbers van 3 ½ elle ende 4 elle voeijer met cnoppen onraet maecken tsamen
ter somme van.
8-10-0.
folio 305 verso.
Dito voor den selven een hemd van 3 elle de elle ad 10 st. ende van maecken 3 st. comt. 1-13-0.
Den 20 julij een hemd voor Grittie Smidts van 2 elle ende half de elle ad 10 st. ende van maecken 2 st. comt.
1-1-0.
Den 2 julij een hemd voor Cortens soon van 2 elle met maken t’zamen.

1-0-0.

Aen zelve voor bier, broot als andersints.

0-10-0.

Betaelt voor de huijshuijre vanden blinde Jan van bamis1678 tot paessech 1679 de somme van.
5-0-0.
Den 24 augusti betaelt voor bier, broodt, roomen boter der selve int Gasthuijs sieck liggende.
2-6-0.
Dito voor den selve een slaeplaken ad.

0-16-0.

folio 306.
Dito aen Marij Adolffs kinderen van 2 weken ieder st.

0-12-0.

Den 25 augusti een hemd voor Jan Berckers kindt van.

0-16-0.

Dito voor Jan Tonij kindt eene hoet ad.

0-18-0.

Den 27 augusti Sijmon Olifiers dochter sieck te bedde liggende met 2 kinderen gemaeckt een hemd van.
1-7-0.
Den zelve dito betaelt tot onderhoudt vande selve vrouwe aen broodt, brandt waken liggende sonder hulpe.
1-2-0.
Den 28 augusti Jan Isaacx met vrouwe ende kinderen sieck liggende gegeven.

0-12-0.

Voor de selve sonder hemd liggende gemaeckt een hemd costende

1-2-0.

Den 29 augusti voor Grittie.
folio 306 verso.
den arm gebrocken hebbe en daer toe sieck een carre clodt betaelt.

0-16-0.

Dito Peter Stouwen sieck te bedde leggende gecocht een carre clodt ad .

0-8-0.

Den 7 september Cortij int Gasthuijs sieck leggende een paer slaeplakens tot.

1-4-0.

Dito voor Peter Slabbers een paer coussen 6 gebreijdt tot.

1-3-0.

Dito aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-10-0.

Den 2 september voor Jen Helenes jongen een hemd van 2 ½ elle de elle tot 8 st. ende van maken 8 st.
1-2-0.
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Dito een hemd voor Jan van Helmondt kindt comt metter maecken.

0-16-0.

Dito een voor Jan Truij kindt comt.

0-14-0.

folio 307.
Den 9 september een broeck voor Jaspar Teeuwens van 1 ¼ de elle tot 2 gl. 10 st. ende 2 elle voeijer tot 8 st.
ende van maecken 10 st. tsamen.
5-1-0.
Den voors. 9 september voor Jan Berckers dochter eene rock van 1 ½ elle de elle ad 44 st. ende een rijlijff van
roodt tot 2 gl. ende van voeijer ballijnen garen 22 st. ende van maecken 16 st. beloopt t’samen.
7-2-0.
Den 10 september aen feddere in 2 reijsen pr. ordre van schepenen ende secretaries gegeven tot reijsgeldt.
1-5-0.
Den 15 dito voor Marij Adolffs een rockie van 3 vierendeel de elle ad 2 gl. ende van maken 3 st.
1-3-5.
folio 307 verso.
Den 16 september aen Jan Honichmans mette geheele familie sieck leggende gegeven. 0-12-0.
Dito aen Antonij Isaacx gegeven.

0-10-0.

Den 17 dito aen Grittie Smidts sieck te bedde leggende gemaeckt een hemd costende tsamen.
1-5-0.
Den 17 dito voor Jaspar Teeuwens een hemd van 3 elle ieder elle 11 st. ende van maecken 3 st.
1-13-0.
Den 17 dito voor Peter Slabbers een hemd cost mette maken.

1-5-0.

Den 18 september een paer coussen voor Jen Lochtens kindt ad.

0-14-0.

Dito aen Jan Honichmans mette geheele familie sieck liggende.

0-10-0.

Den 19 september Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-8-0.

Den 20 dito Corten int Gast
folio 308.
huijs sieck liggende gegeven om medicamenten te haelen tot Boeldonck.

0-5-0.

Den 22 dito 2 hemden voor David Vlichelaers kindt van 2 ½ elle de elle tot 10 st.

1-10-0.

Dito Handrick Verschot woonen ende tot Gemert zijnde van Helmondt geboortig gegeven.
0-10-0.
Den 24 dito aen Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-4-0.

Den 29 dito een hemd voor Jan Tonij kindt ende op voor AntonijSechers tsamen van 3 elle beloopen mettet
maecken.
1-13-0.
De 2 october gemaeckt eene innocent voor Antonij
folio 308 verso.
Sechers kindt van 1 elle ende 3 vierendeel de elle tot 24 st. comt met maecken ende onraet.
2-17-0.
Den 2 dito een wanbas ende broeck voor het kindt van Denis Aerts Sluitiens van 2 ellen ende 1 vierendeel de elle
tot 24 st. ende van maecken mette onraent 22 st. tsamen
3-16-0.
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Dito voor Jan Berckers kindt aen blocken ende socken betaelt.

0-8-0.

Dito Marij Adolffs kinderen gegeven.

0-4-0.

Den 4 october aen blocken ende socken voor Peter Spaniaerts dochter tot.

0-6-0.

Den 9 october betaelt aen Joarden Claessen ende Thomas Bernaerts voorden jonge corten int Gashuijs gedaen
den tijdt van
folio 309.
6 weken seer sieck leggende met kennissen van heeren schout ende schepenen de somme van.
5-0-0.
Den 10 dito gemaeckt eene rock voor Peter Spaniaert dochter van 2 ellen lakens de elle tot 24 st. ende van
maken 8 st. tsamen.
2-16-0.
Voor deselve een paer coussen.

0-14-0.

Den 10 dito voor Jen Lochtens jonge een paer coussen , blocken ende socken.

1-2-0.

Den 11 dito een rockje met een paer mouwen voor kindt van David Vlicgelaers van 2 ellen de elle tot 25 st. ende
van maken tsamen
2-10-0.
Dito een broeck voor Jacomijn Doesers kindt sieck sijnde van 2 seemsse vellekens tsamen 26 st. ende van
maecken 6 st. comt.
1-12-0.
Den 16 october een cosack
folio 309 verso.
Ende broeck voor het leste kindt van Jan Gerrits van H. Geest niet meer genietender ende dat van 3 ½ de elle ad
33 st. van onraet ende voeder 24 st. ende van maecken 18 st. beloopt tsamen .
7-4-8.
Den 18 dito een carre clodt voor Grittie Smidts.

1-0-0.

Den 18 dito een broeck met eene cosack voor Jan van Luijck kindt van 2 ½ elle de elle tot 2 gl. ende van
maecken metten onraedt 31 st. comt.
6-11-0.
Den 20 dito voor Jacomijn Doesers sieck te bedde liggende een carre clodt.

1-2-0.

Dito Marij Adolffs kinderen.

0-6-0.

Dito een paer coussen ende blocken ende socken voor Jan van Luijck kindt.

1-2-0.

folio 310.
Den 24 october voor Jan Berckers dochter gecocht tot Joris Tinnecom een rockie, daer voor betaelt.
1-4-0.
Den 3 november voor Jen Helenes jongen een cleedt van 3 ellen de elle tot 40 st. ende van maecken metten
onraet 19 st. comt.
6-19-0.
Den 4 dito aen doctor van Luijtelaer door ordre vanden heere Costrius vanden medicamenten betaelt.
1-16-0.
Den 6 november een carre clot voor Grittie Smidts.

1-2-0.

Den 7 dito een carre clodt voor Laurens Isaacx vermits sieckte.

0-19-0.

Dito voor Marij Adolffs kinderen een paer coussen, blocken ende socken samen

1-8-0.
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Den 8 dito aen cousssen, socken ende blocken voor Jen Lochtens kindt.

1-7-0.

Den 16 dito betaelt aenden
folio 310 verso.
glaesmaeker vanden glasen te maken van te verlooijen aen het huijs van Peter van Geneugte.
1-11-0.
Den 17 dito voor Jen Lochtens dochter gemaeckt eene rock van 2 ellen ende een half elle lakens mettet lijffken
van 30 st. de elle van maecken metten onraedt 14 st. facit.
4-9-0.
Den 18 december Jen Lochtens jonge een broeck van een elle de elle tot 40 st. van maecken cnoppen, garen de
14 st. tsamen.
2-14-0.
Den voors. 18 dito voor Bastiaen int straetie sieck te bedde liggende gegeven.

0-18-0.

Dito voor Laurens Isaacx sieck te bedde leggende een carre clodt.

1-0-0.

folio 311.
Dito voor Grittie Smidts een carre clodts vermidts haeren sieckte ende armoede ad.

0-19-0.

Den 18 december voor Jan van Helmondt een broeck ende wambas van 2 elle de elle tot 30 st. ende van maecken
metten onraedt 20 st. tsamen.
4-0-0.
Den 19 december voor Handricx Paulus kindt tot Stiphoudt 2 hemden van 2 ellen met een paer schoen,
bedragend t’zamen.
1-14-0.
Voor t’ ander kindt van David Vlichelaers een rockie met een lijffken van 2 ½ elle de elle tot 30 st. van maken
voeijer ende onraedt 22 st. comt.
5-7-0.
Dito voor Marij Adolffs kindt een rockie met een lijffken van 2 elle de elle tot 30 st. maken.
3-16-0.
folio 311 verso.
Den XX december voor Corstiaen Janssen kinderen gecocht coussen, ocken ende blocken tot 15 st.
0-15-0.
Den XX dito den Corten int Gasthuijs sieck te bedde leggende gegeven voor 3 weken.
0-16-0.
Dito voor Jacomijn Doesers sieck te bedde leggende een carre clodt tot.

0-17-0.

Dito Laurens Janssen sieck liggende gegeven.

0-12-0.

In januarij voorde blinden voor Jan huijsvrouw gecocht een carre clodt daer voor betaelt.
1-0-0.
Den 4 januarij Jacomijn Doesers soon gecocht linne laecken tot een broeck cost metten arbeijdt.
0-17-0.
Den 5 januarij voor Piter Jan
folio 312.
Rutten gecocht eenen hemdrock aen laken, garen, voeder ende maecken betaelt.

3-10-0.

Den 18 januarij voor Grittie Smidts gecocht een carre clodt.

1-0-0.

Dito voor Snuff vrouwe een carre clodt tot.

0-19-0.
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Dito voor Jen Lochtens jonge eenen lijffrock van laken tot 2 gl. van maecken metten onraet samen 12 st.
2-12-0.
Den 26 januarij met consent van heeren schepenen ende secretaris sub Macalle aen Jan Berckers vrouw inde
grootste armoede sieck gelegen hebbende ende omdat alhier huijshuijre ende gelden plachte genieten mitsgaders
dat die van Beeck haer wilden mette kinderen hier brengen betaelt
3-15-0.
folio 312 verso.
aen Aelbert Tuck vrouw altemael sieck liggende gegeven een carre clot tot.

0-17-0.

Dito Gerrard van Duppen kinderen sieck leggende een carre clots.

0-17-0.

Dito Peter Teeuwens sieck zijnde gecocht een carre clot.

0-18-0.

Dito voor Jan Tonen kindt eenen hoet van.

0-12-0.

Voor Jen Lochtens dochter int Gasthuijs sieck liggende ……gecocht een carre clodt tot
0-16-0.
Voor Catalijn Joosten, ende Marij Joosten een carre clodt.

0-17-0.

Den 20 dito een carre clodt voor den blinden Jan vrouw.

0-19-0.

Dito voor Anneke Claessens sieck.
folio 313.
Te bedde leggende gecocht een carre clodt van.

0-18-0.

Voor Jan Tonen kindt dat bij Joost Duerts woont laeten maecken eene cosack met eene broeck van maken mette
costen.
3-18-0.
Dito voor Jan van Luijck kindt een hemd van.

0-16-0.

Voor Steenhuijsens kindt cleederen gemaeckt aen oncosten mettet laken te samen betaelt de somme.
6-2-0.
Dito voor Jan van Hees sieck sijnde een carre clot.

0-19-0.

Dito voor Huijbert van Empel met Jen Besten gecocht een carre clodt.

1-1-0.

Dito een carre clodt voorde
folio 313 verso.
kinderen Corstiaen Janssen sieck liggende betaelt.

1-0-0.

Den 24 dito voor Jan Berckers dochter 2 hemden mettet maecken tsamen.

1-14-0.

Den 25 februarij voor Jan Tonen kindt dat op het Hout woont eenen innocent met een broeck gemaeckt van 2 ½
elle lakens cordende met t’ voeijer onraet ende maecken tsamen.
6-6-8.
Den 1 meert voor Peter Slabbers gemaeckt een broeck van 5 vierendeel lakens beloopt metten onraet ende
maken.
3-5-0.
Den 12 meert een carre clodt voor Grittie Smidts betaelt.

0-17-0.

Den voors. 8 dito een hemd
folio 314.
Voor Peter Spaniaerts kindt met een rockie ende een mudts tsamen.
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3-12-0.

Voor Hendrick Pauwelssen kindt voor eenige cleederen soo mutsken, hemdtie, lijffken tot Stiphout betaelt
1-8-0.
Den 18 meert voor Jenneken Jan Joosten dat kindt gecocht een rockie cost mettet laken ende maecken t’ samen.
2-9-0.
Den 10 dito Jen Lochtens dochter sieck int Gasthuijs ende alle dagen de corse hebben ende voor bier, broodt,
melck ende boter betaelt.
1-16-0.
Den 12 meert aen Seger Piels voor het dienen der armen wel 2 maenden lanck.

1-10-0.

Den 12 dito voor Peter Snuff
folio 314 verso.
vrouwe altamael sieck geweest hebbende mette kinderen 3 maenden betaelt voor de selve soo in bier, melck,
witte broodt betaelt.
3-0-0.
Den 13 dito Grittie Smidts sieck te bedde leggende gecocht een paer slaeplakens.

1-4-0.

Dito voor de selve een carre clodt tot.

1-0-0.

Voor Catalijn Joosten sieck gaende een lijffken.

1-6-0.

Den voors. 13 meert Laurens Isaacx vrouw inde craem leggende gesonden voor een broodt ende levens middelen
ende 20 potten bier voor haer ende haere man mede sieck leggende de somme van.
3-0-0.
folio 315.
Den 14 dito pr. ordre van heeren schepenen betaelt aen Hendrick Verbarschot ofte Servaes.
1-5-0
Dito voor Lijnneken Adriaens sieck te bedde leggende een carre clodt tot.

1-2-0.

Den 15 meert Jan Berckers vrouw inde craem liggende ende niet hebbende voor t’ kindt haer gecocht met
kennisse van heeren schepenen eenen wendel ende doeck costen.
1-5-0.
Dito voor den Corten een broeck ende hemd ondermits zijne sieckte ende armoede daer voor betaelt.
2-16-0.
Den 16 meert tot Hermen Evers betaelt voor Jen Lochtens int Gasthuijs sieck
folio 315 verso.
gelegen hebbende in bier, broodt, melck tot zijnen huijse verhaelt.

0-13-0.

De rendanten hebben betaelt de huijshuijre vanden blinde Jan als van outs met kennisse van heeren schepenen
voor een geheel jaer volgens quitantie ter somme van 10 gl. die hier in uijtgeeff dus.
10-0-0.
De rendanten hadde met Jo. Grotenacker affgereeckent over de huijshuijre van Grittie Smidts dat vande jaeren
1676, 1677, 1678 en 1679 jaerlijcks 7 gl. bedragende
folio 316.
De somme van 28 gl. welcke voors. somme volgens quitantie betaelt dus hier de selve in uijtgeeff comen sico.
28-0-0.
Alnoch betaelt voors. vanden Grootenacker voor drie vierendeel jairs huijshuijre van Peter Janssen wegens de 5
onmondige kinderen van Gerard van Duppen ter somme van.
3-11.0.
Conne alhier mede in uijtgeeff soodanige
folio 316 verso.
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5 st. als den tegenwoordige secretaris zijn competerende voor t’schuijren van eenen ordonnantie tot lasten van
Jo. Wed. de hr. Adriaen van Straelen geslagen dus hier de voors.
Somma bedaeght desen uijtgeeff de sommen van 1631 gl. 17 st. 6 penn.
folio 317.
Leeg.
folio 317 verso.
Leeg.
folio 318.
Anderen uijtgeeff van rogge ende boeckweijdt aende armen lieden uijtgereijckt als volgt.
Den rendanten hebben hier voor fol. den rogge aende armen lieden uijtgereickt ofte wel daer van broodt
gebacken ende gespijnt sulcx dient hier alleenelijck voor.
De rendanten hadden op den ………. aen Willem Jacobs sijnde successeur overgelevert de
folio 318 verso.
Nombre voor 110 vaten rogge maeckende 9 mudde 2 voeten.
De rendante compt voor 4 jaeren tractementen als ordinaris tjaer 2 mudde faccit inde 4 jaeren de nombre van
Somma bedraeght desen uijt geeff de nombre van 17 mudde 2 vaten
folio 319.
Het weeckgeldt aende armen lieden ende den uijtgeeff der selven.
De rendanten hadden begonne het het weeckgelt aende vande lieden uijt te reijcken den 27 meert 1676 ende
gegeven totten 19 meert 1677 zijnde t’ eerste jaer der rendante adminustatie.
Hendricxken Aert Gans maeckers was eerst gestelt op 10 st. sweecx ende daer naer op 6 st. bedragende voor de
52 weken volgens den
folio 319 verso.
Register daer van gehouden de somme van 17 gl. 4 st. dus hier.

17-4-0.

Lijs Marten Hoeijmakers is sweecx toegevoeght 4 st. die betaelt ter somme van 7 gl. 12 st. volgens den register
dus.
7-12-0.
Jenneken besten haer weeck gelt was gestelt op 6 st. bedragende voor 52 weken de somme van.
15-12-0.
folio 320.
Willem Aert Cortens mede gestelt op 6 st. die d as oock sweecx is betaelt geworden dus hier gelijcke somme
van.
15-12-0.
Luijttien Aert Hansmakers sweecx 6 st. ende betaelt voor 10 weken de somme van.

3-0-0.

Anneken Claessen was sweecx toegevoeght 4 st. bedragen voor 52 weken de somme van.
10-8-0.
folio 320 verso.
Catalijn Peter Smits was gestelt wekelijck mede op 4 st. bedragende voor 52 weken als voor.
10-8-0
Jan Jan Rutten sweecx toegevoeght zijnde 6 st. bedragende voor de 52 weken de somme van 15 gl. 12 st. dus.
15-12-0.
Jacomijn Peters was mede gestelt op 6 st. die das oock voor 52 weken betaelt
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folio 321.
Mette somme van 15 gl. 12 st. dus.

15-12-0.

Jaspar Teeuwen Hanen was mede toegevoeght een somme van 6 st. die aen hem voor de 52 weken zijn betaelt
dus gelijcke somme als voor.
15-12-0.
Aelbert Cornelisse hadde mede sweecx 6 st. die aen hem voor 52 weken oock voldaen bedragende als voorde
somme van.
15-12-0.
folio 321 verso.
Grittie Peter den Smidt is gestelt geweest op 6 st. bedragende voorde 52 weken de somme van.
15-12-0.
Aelbert Hans hendricx is mede toegevoeght ter welke 6 st. bedragende als voor de 52 weken de somme.
15-12-0.
Jen Doesers hadde mede bedragende de 52 weken aen haer voldaen ende betaelt volgens register de somme.
15-12-0.
folio 322.
Lijs Cortens hadde mede 6 st. sweecx die haer oock voor 52 weken voldaen zijn bedragende de voors. somme
van.
15-12-0.
Jan Hendrick Peters was sweecx gestelt op 5 st. die hem voor 52 weken ter volle voldaen zijn ter somme van.
13-0-0.
Sijmon Olifiers dochter hadde mede sweecx 5 st. die aenhaer oock voor de
folio 322 verso.
52 weken mede zijn betaelt ter somme van.

13-0-0.

Alleken Jan Martens was mede gestelt op 6 st. ter welke die aen haer voor 52 weken voldaen zijn ter somme van.
15-12-0.
Lijnneken wed. Jacob Adriaens is gestelt geweest op 6 st. die voor 52 weken volgens annotatie voldaen dus.
15-12-0.
Peter Janssen van Genuchten
folio 323.
Was mede gestelt op 6 st. ter welke dogh maer voor 22 weken voldaen bedragende de somme van.
6-12-0.
Jan Swagers is mede gestelt geworden op 5 st. die hem voor 52 weken zijn voldaen bedragende de somme van
13-0-0.
Sophia Brauens was sweecx mede geaccordeert 6 st. die aen haer voor de tijdt
folio 323 verso.
van 52 weken voldaen bedragende de somme van.

15-12-0.

Adriaentie Wilbers was mede gestelt op 6 st. die aen haer voor 30 weken zijn voldaen bedragende de somme van
9-0-0.
Jan Janssen Aerts was mede geaccordeert sweecx een somme van 4 st. de aen hem voor 52 weken voldaen sijn
bedragende de somme van
10-8-0.
Jacob Gijsen was sweecx
folio 324.
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geaccordeert 6 st. die das aen hem voor 52 weken voldaen bedragende de somme van.
15-12-0.
Aelken Jan Joosten was sweecx gestelt op 6 st. die mede voor 52 weken voldaen bedragende als voor de somme
van.
15-12-0.
Huijbert van Empel was gestelt wekelijck op 6 st. die oock aen hem van gelijcke zijn voldaen bedragende de
somme van 15 gl. 12 st.
15-12-0.
folio 324 vers.
het oudt wijff volgens den register was sweecx toegevoeght 5 st. die mede voor 52 weken voldaen bedragende de
somme van.
13-0-0.
Jan Janssen van Hees is mede sweecx toegevoegt de somme van 6 st. die das hem mede voor 52 weken betaelt
bedragendede somme van
15-12-0.
Jenneken Jan Somerdijcx is gestelt geweest op 6 st. sweecx die das mede voorde 52
folio 325.
Weken bedragende de somme van.

15-12-0.

Catalijn Joosten is mede geaccordeert geworden sweecx 6 st. die dan voor 52 weken betaelt dus hier de somme
van.
15-12-0.
Gerrard van Duppen begraven den 16 meij 1676 sweecx 6 st. bedragende voor 45 weken de somme van.
13-10-0.
De wed. Albert Tuck was mede toegestaen ter weke 6 st. die aen haer voor 45 weken mede voldaen ter somme
van.
13-10-0.
folio 325 verso.
Heijlken Janssen is gestelt geweest mede op 6 st. die aen haer voor 22 weken zijn betaelt ter somme van 6 gl. 12
st. dus hier.
6-12-0.
Anneke Pennings was mede sweecx toegestaen 6 st. die aen haer voor 26 weken zijn voldaen ter somme van.
7-16-0.
folio 326.
Uijtgeeff vant weeck gelt beginnende den 27 meert 1677.
Hendrick Aert Hansmakers weeckgelt is 6 st. die aen hem volgens annotatie boeck voor 52 weken zijn voldaen.
15-12-0.
Jenneken Besten is sweecx als voor toegevoeght 2 st. die aen haer als voorgaende jaer mede voldaen zijn ter
somme van.
15-12-0.
Willem Aert Cortens was gestelt sweecx op 6 st. die mede
folio 326 verso.
Voor 52 weken betaelt bedragende als voor de somme van.

15-12-0.

Anneke Claessen was mede toegestelt 4 st. sweecx die aen haer voor de 52 weken zijn betaelt geworden ter
somme van.
10-8-0.
Catalijn Peter den Smidt was mede geaccordeert gelijcke 4 st. die oock voor 52 weken voldaen zijn ter somme
van.
10-8-0.
Jan Jan Rutten was sweecx mede toegestaen 6 st.
folio 327.
Die mede voor 52 weken zijn voldaen volgens annotatie ter somme van.
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15-12-0.

Jacomijn Doesers is mede gestelt op 6 st. sweecx die aen haer van gelijcke voor 52 weken zijn betaelt ter somme
van.
15-12-0.
Jaspar Teeuwen Hanen was mede geaccordeert sweecx 6 st. die oock mede voor 52 weken voldaen zijn ter
somme van.
15-12-0.
folio 327 verso.
Albert Cornelis was gestelt geworden op 6 st. die aen hem voor de 52 weken zijn voldaen de somme van.
15-12-0.
Grittie Peter den Smidt is gestelt geweest mede op 6 st. die voor 52 weken voldaen ende betaelt zijn ter somme
als voor.
15-12-0.
Aelbert Hans Hendricx was mede wekelijck toegevoeght 6 st. die voor 52 weken voldaen bedragende.
15-12-0.
folio 328.
Jen Doesers is mede sweecx gestelt op 6 st. bedragende voor de 52 weken de somme van.
15-12-0.
Lijs Cortens is mede sweecx 6 st. die mede voor de 52 weken voldaen sijn ter somme van.
15-12-0.
Jan Hendrick Peters was mede geaccordeert sweecx 5 st. voor 24 weken zijn betaelt ter somme van.
6-0-0.
Sijmon Olifiers dochter was van gelijcke sweecx toegestaen 5 st. die aen haer voor 52
folio 328 verso.
Zijn voldaen bedragende de somme van.

13-0-0.

Aelken Jan Martens was sweecx gestelt op 6 st. die aen haer volgens annotatie voor 22 weken zijn betaelt
bedragende de somme van.
6-12-0.
Lijnneke Jacob Adriaens is sweecx gestelt geweest op 6 st. die oock aen haer voor 52 weken zijn voldaen mette
somme van.
15-12-0.
Sophia Brauens was sweecx geaccordeert oock
folio 329.
6 st. die aen haer voor de 52 weken weken zijn betaelt ter somme van.

15-12-0.

Jan Aerts is gestelt sweecx 4 st. die aen hem voor 52 weken zijn voldaen bedragende de somme van.
10-8-0.
Jacob Gijsen was gestelt op 6 st. sweecx die aen hem voor 35 weken zijn voldaen bedragende de somme van 10
gl. 10 st. dus.
10-10-0.
folio 329 verso.
Huijbert van Empel is sweecx gestelt geweest op 6 st., die dan aende selve tot 52 weken zijn voldaen mette
somme van.
15-12-0.
Het oudt wijff was gestelt sweecx 5 st. die aen hem volgens annotatie op de register zijn betaelt tot 52 weken
mette somme van .
13-0-0.
Jan Janssen van Hees is gestelt sweecx op 6 st. die aen hem zijn voldaen voor 52 weken ter somme van 15 gl. 12
st.
15-12-0.
folio 330.
Jenneken Jan Somerdijck sweecx mede gestelt op 6 st. die dan aen haer tot 52 weken zijn betaelt ter somme van
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15-12-0.
Catalijn Joosten was oock sweecx gestelt op 6 st. die mede voor 52 weken zijn voldaen mette somme van.
15-12-0.
Gerard van Duppen is mede toegevoeght sweecx 6 st. die oock voor 52 weken zijn betaelt bedragende als voor
de somme van.
15-12-0.
De wed. Albert Tuck
folio 330 verso.
Was wekelijck geaccordeert 6 st. die oock tot 52 weken zijn betaelt mette voors. somme van.
15-12-0.
Peter Teeuwens sweecx mede op 6 st. gestel zijnde voor 52 weken voldaen met somme van.
15-12-0.
Peter Snuff was oock gestelt op 6 st. sweecx die aen hem tot 52 weken zijn betaelt bedragende de somme van 15
gl. 12 st. dus.
15-12-0.
folio 331.
De 2 kinderen Corstiaen Janssen zijn mede gestelt sweecx op 6 st. die aen zelve tot 30 weken zijn betaelt
geworden mette somme van.
9-0-0.
folio 331 verso.
Leeg.
folio 332.
Uijtgeeff van t’ weeckgelt begonnen den 25 martij 1678.
Anneken Claessen is sweecx gestelt op 4 st. die aen haer voor 52 weken zijn voldaen bedragende de somme
van.
10-8-0.
Aelbert Cornelis is mede gestelt op 6 st. die dan mede voor 52 weken hem zijn betaelt mette somme van.
15-12-0.
Aelbert Hans Hendricx is sweecx gestelt op 6 st. bedragende de 52 weken de somme van.
15-12-0.
folio 332 verso.
Albert Tuck sweecx op 6 st. die oock tot 52 weken voldaen du shier de somme van.

15-12-0.

Catalijn Joosten was mede gestelt op 6 st. die mede voor 52 weken betaelt, bedragende als voor de somme van.
15-12-0.
Catalijn Peter den Smidt is gestelt 4 st. die oock aen haer tot 52 weken zijn voldaen maeckende de somme van.
10-8-0.
Grittie Smidts was sweecx
folio 333.
mede geaccordeert ende gestelt op 6 st. die aen haer tot 52 weken zijn vodaen bedragende als voor de somme
van.
15-12-0.
Gerard van Duppen sweecx mede op 6 st. die oock voor 52 weken zijn betaelt mette somme van.
15-12-0.
Huijbert van Empel is sweecx 6 st. toegevoeght, die aenden seve voor 52 weken zijn voldaen bedragende.
15-12-0.
Jenneken Besten mede sweecx 6 st. de
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folio 333 verso.
Mede voor 52 weken betaelt mette voors. somme van.

15-12-0.

Jenneken Somerdijcx is oock gestelt op 6 st. die dan mede voor 52 weken zijn betaelt bedragende als voor de
somme van.
15-12-0.
Jan Aerts was gestelt op 4 st. sweecx die oock voor 52 weken zijn voldaen bedragende de somme van.
10-8-0.
Jan Janssen van Hees was gestelt op 6 st. die dan
folio 334.
Tot 52 weken zijn betaelt bedragende als voor de somme van.

15-12-0.

Jan Jan Rutten was van gelijcke gestelt op 6 st. sweecx die oock tot 52 weken zijn voldaen bedragende als voor
de voors. somme van.
15-12-0.
Jaspar Teeuwens was sweecx gestelt op 6 st. die aen hem tot 52 weken zijn betaelt geworden bedragende de
voors. somme van.
15-12-0.
Jacomijn Peters is sweecx
folio 334 verso.
Gestelt geworden op 6 st. die oock aen haer tot 52 weken zijn voldaen ter somme van. 15-12-0.
De kinderen van Corstiaen Janssen zijn mede sweecx toegevoeght 6 st. die dan mede tot 52 weken zijn betaelt
bedragende als voor de somme van .
15-12-0.
Lijs Cortens was mede sweecx geaccordeert 6 st. die aen haer tot 52 weken zijn betaelt ter somme van.
15-12-0.
Hendrick Aert Hansmakers sweecx 6 st.
folio 335.
Is mede voor 52 weken voldaen mette somme van.

15-12-0.

Lijnneke Adriaens was mede geaccordeert weeckelijck 6 st. die aen haer voor 52 weken betaelt ter somme van.
15-12-0.
Het Oudt Wijff was sweecx geaccordeert 5 st. die aen hem tot 52 weken betaelt zijn dus hier de somme van.
13-0-0.
Peter Teeuwens was sweecx op 6 st. gestelt die aen hen voldaen mette somme van.

15-12-0.

folio 335 verso.
Peter Smits staet van gelijcke op 6 st. die voor 52 weken betaelt bedragende.

15-12-0.

Sophia Brauens stondt mede op 6 st. die oock voor 52 weken zijn voldaen bedragende als voor de somme van.
15-12-0.
Mr. Steven doctor was van gelijcke gestelt op 6 st. die aen hem voor 40 weken zijn betaelt
folio 336.
Bedragende de somme van.

12-0-0.

Sijmon Olifiers dochter is gestelt op 5 st. die aen haer voor 50 weken zijn betaelt ter somme van.
12-0-0.
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Margriet Vettens was gestelt op 6 st. doch aende zelve maer 32 weken betaelt bedrag ende de somme van 9 gl.
12 st. dus.
9-12-0.
folio 336 verso.
Leeg.
folio 337.
Uijtgeeff van t’ weeck gelt begonnen den 24 meert 1679
Anneken Claessen was gestelt op 4 st. die aen haer voor 52 weken zijn betaelt bedragende de sommen van.
10-8-0.
Albert Hans Hendricx was gestelt op 6 st. die mede voor 52 weken zijn voldaen ter somme van.
15-12-0.
Albert Tuck is
folio 337 verso.
Mede toegevoeght wekelijck 6 st. die aen hem tot 52 weken zijn betaelt bedragende de somme van.
15-12-0.
Catalijn Joosten was sweecx gestelt op 6 st. die oock aen haer tot 52 weken zijn veldaen ter somme van.
15-12-0.
Catalijn Smidts was mede gestelt op 4 st. die aen haer mede
folio 338.
Voor 52 weken zijn voldaen bedragende de somme van 10 gl. 8 st. dus.

10-8-0.

Corstiaen Janssen was oock gestelt op 6 st. die mede voor 52 weken betaelt ter somme van.
15-12-0.
Grittie Smidts wes sweecx gestelt op 6 st. die aen haer voor 52 weken zijn voldaen ter somme van.
15-12-0.
folio 338 verso.
Gerrard van Duppen is sweecx toegevoeght op 6 st. die aen hem tot 52 weken voldaen bedragende de somme
van.
15-12-0.
Hendrick Hansmakers was gestelt sweecx mede op 6 st. die aen hem voor 52 weken zijn voldaen bedragende als
voor
15-12-0.
Huijbert van Empel is sweecx mede gestelt
folio 339.
Op 6 st. die aen hem mede voor 52 weken betaelt ter somme van.

15-12-0.

Jenneken Besten is sweecx 6 st. die aen haer tot 52 weken zijn voldaen bedragende de voors. somme van.
15-12-0.
Jenneken Somerdijcx was oock swwecx geaccordeert 6 st. die aen haer voor 52 weken betaelt ter somme van.
15-12-0.
folio 339 verso.
Jan Aerts is sweecx gestelt op 4 st. die aen hem tot 52 weken betaelt ter somme van.

10-8-0.

Jan van Hees was sweecx gestelt op 6 st. die mede aen hem tot 52 weken voldaen bedragende de somme van.
15-12-0.
Jan van Gelden is ter weke gestelt op 4 st. die aen hem voor 52 weken voldaen ter somme van.
10-8-0.
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folio 340.
Jan Rutten is sweecx toegevoeght geworden 6 st. die aenden selve voor 52 weken zijn betaelt bedagende.
15-12-0.
Jacomijn Doesers is sweecx geaccordeert 6 st. die oock aen haer tot 52 weken voldaen zijn bedragende de voors.
somme van.
15-12-0.
Lijs Cortens was mede weckelijck toegestaen 6 st. die aen haer voor 52 weken voldaen te somme van.
15-12-0.
folio 340 verso.
Het Out Wijff was mede sweecx gestelt op 5 st. die mede aen hem voor 52 weken betaelt zijn bedragende ter
somme van.
13-0-0.
Peter Teeuwens was sweecx mede gestelt op 6 st. die oock voor 52 weken voldaen bedragende de voors. somme
van.
15-12-0.
Peter Snuff is sweecx
folio 341.
6 st. die mede aen hem voor 52 weken voldaen zijn bedragende de somme van.

15-12-0.

Margriet Vettens was geaccordeert wekelijck 6 st. die oock aen haer voor 52 weken zijn betaelt ter somme van.
15-12-0.
Sijmon Olifiers was gestelt op 5 st. die aen hem tot 52
folio 341 verso.
Weken zijn voldaen bedragende de somme van.

13-0-0.

Peter Stouwen is sweecx geaccordeert 4 st. die aen hem tot 9 weken zijn voldaen bedragende de somme van.
1-16-0.
Jaspar Teeuwens was sweecx gestelt op 6 st. die mede aen hem tot 52 weken zijn
folio 342.
Voldaen ter somme van.

15-12-0.

Lijnneken Adriaens was sweecx geaccordeert 6 st. die aen haer voor 33 weken zijn betaelt ter somme van 9 gl.
18 st. dus.
9-18-0.
folio 342 verso.
Somma bedraght desen uijtgeeff de somme van 1636 gl. 14 st.
folio 343
leeg
folio 343 verso.
leeg
folio 344.
Anderen uijtgeeff raeckende de verpondingen ende lasten vande goedere voor in ontfanck gebragt.
De rendanten hebben hier voor folio …..de verpondingen, ende lasten vande respectieve hoeven ende andere
goederen den armen competerende in uijtgeeff gebracht dus hier alleen elijck
folio 344 verso.
is diende voor memorie
folio 345.
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leeg
folio 345 verso.
leeg
folio 346.
Anderen uijtgeeff van oncosten deser reeckeninge.
Geduijrende het hooren, examineren oversien ende sluijten deser reeckeninge is bij de rendanten de heere
auditeuren ende dienaers aen oncosten gedaen de somme van
68-0-0.
Den oude secreta
folio 346 verso.
ris metten tegen woordigen compt voor t’minuteren ende grossere deser reeckeningen groot 346 folien ider
folien ad 4 st. bedragende de somme van
69-0-0.
Ende voor het overstaen, hooren examinerij appostilleren ende sluijtens mette moeijtens bij de tegenwoordigh
folio 347.
Secretaris bij hem dienaen gaende gedaen ende gehadt de somme van

26-10-0.

Compt den heere officier voor zijne veelvoudige diensten ten desen 24 cessiden extraordinair gedaen, soo int
beleggen deser reeckeninge als andersints de heeren auditeuren … de somme van
48-0-0.
Compt de heeren
folio 347 verso.
Schepenen dese reeckninge bij gewoont hebbende voor gelijcke vacatien desomme
Den gewesen secretaris Suijckers compt voor 4 jaeren ten diensten vanden armen ofte H. Geest te schrijven alle
opdrachten appostillen op requeste, ordonnantie ende andere saecken den armen
folio 348.
Concermerende tijde deser reeckeninge wesende 4 jaeren tsairs gelijck in voorgaende reeckeninge van Aert van
Hooff fol. 307 verso is goet gedaen 10 gl. bedragende ende comt hier voor uijtgeeff de somme van 40 gl. dito
40-0-0.
Den vorster ofte
folio 348 verso.
ingebiederdeser stede voor des selffs dienstecitatien ende dagemente compt de somme van
4-0-0.
Ende den ondervorster voor zijne diensten tijden deser reeckeninge gedaen de somme van
3-0-0.
Reijnder Peters vanden Wel schutter ende mede dienaer deser stede voor zijn
folio 349.
Oppassen ende diensten de somme van

3-0-0.

Dient alhier geconsideren dat den rendant inne dese alleene lijck zijne 4 jaeren geduijrende heeft gehadt de
dubbelde verpondinge tot laste vanden eijgenaers als hebbende ter dier oirsaken jaerlijcx minder getrocken als de
voorgaende aemen mr.
folio 349 verso.
de somme van 350 gl. als bij de quitantie vande hoevenaers ende alle anderen die eenige der armen goederen zijn
gebruijcken ende zall connen te consteren monterende over de 391 gl. daer en boven gedurend ende deselffs
administratie sieck vanden rooden loop als mede den grooten reparatie vanden nieuwe schuijr opde
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folio 350.
Deuseldoncx hoeve als andersints mitsgaders verschotten van penningen die den rendant heeft moeten
verschieten ende soo veele jaeren gemist hebbende soo wordt tselve alhier gestelt ter descretie vanden heeren
ouditueren ter somme van
Wordt desen secretaris compt post nedervoort dubbelt ofte als inde voorgaende
folio 350 verso.
dubbelt der selve groot 346 folien ider ad eenen halff compt de somme van in voorgaende rekeningh om ect.
somma bedraeght desen uijtgeeff de somme 213 gl. 10 st.
somma somarum
folio 351.
Bedraght desen geheelen uijtgeeff in gelt de somme van 7979 gl. 16 st. 10 penn.
Enden den ontfanck in gelt hier voor folio 173 verso gebraght bedraegende de somme van 7157 gl. 16 st.
Sulx dat den rendant meerder heefft uijtgeeven in gelt als ontfangen
folio 351 verso.
enden armen aenden rendant schuldigh blijfft de somme van 822 gl. 10 penn.
enden den geheelen uijtgeeff in rogge der compt te bedraegden de nombre van 249 mudden 9 vaten ende een
halff vat d
dico in rogge.
VIIII vat ½
ende den heelen ontfanck in rogge hier voor folio 173 verso gebraght bedragende de nombre van
folio 352.
251 mudde een vat een ende een halff …… dico in rogh ….
Sulc dat den rendant meer heeft ontfangen dan uijtgegeven ende aenden armen schuldigh blijfft de nombre van 8
mudden, 3 vaten, 3 ½ cop dico in rogge VIII mud III vat III ½ cop
Ende den geheele uijtgeeff in boeckweijdt compt te bedraegen
folio 352 verso.
de nombre van 24 mudden 5 vaten dico in boeckwijdt XXIIII mud V vaten
ende den geheelen ontfanck in boeckweijdt hier voor folio 174 recto compt te bedraegen de nombre van 38
mudde dico in boeckwijdt XXXVIII mud
sulck de rendanten in boeckwijdt meerder hebben ontfangen dan uijtgegeven ende aenden armen schuldigh
blijven de nombre van 13 mudden 7 vaten dico boeckwijdt XIII mud VII vaten
folio 353.
Aldus gedaen, gerekent ende geslooten, salvo errore in calculo ende abuijsen soo bevonden moghten worden op
de vijftienden december sestien hondert end gentigh
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