Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4506, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1685 maart 12, 1688 april 11.
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

folio 1.
Reeckeninge voor den h: geest der stadt Helmont
Sr. Arnoldus van Oldenzee cum sius H. geestmeester beginnende den 12 meert 1685 ende exspireende
folio 1 verso.
Leeg.
folio 2.
Reeckeninge bewijs reliqua die mits dese zijn doende ende overgegeven sr. Arnoldus van Oldenzee cum suis
respectie provisoiren der taeffele van den ende geest alhier binnen Helmont van alle den ontfanck ende
uijtgaven, gehadt inden tijt van drie achter een volgende jaren waer van den
folio 2 verso
voornoemde sr. Arnoldus van Oldenzee allen den ontfanck ende uijtgeef bedient heeft beginnende met den 12
meert 1685 ende expireerende den 11 april den jaers 1688.
Ontfanck.
Jan Goort Adams gelt jaerlijck ende uijt zijn
folio 3.
huijs ende dries op het Bijnders eijndt 8 vaten rogge in specie volgenz schepenen letteren van Helmont in dato
13 avont anno 1431 ende nogh andere brieven vanden 8 meert 1677, lest betaelt 1674 over 3 gl. op t jaer 1675
volgenz Hendrick Janssen Boeck
folio 3 verso.
van Stralen hadden ontfange op reeckeninge in plaetse van rogge de zomme van 5 gl. 3 st. den rendant heeft hier
van nietz ontfangen memorie.
Het convent van Bijnderen gelt jaerlijckx 19 vaten rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen, lest betaelt
1685, den rendant heeft
folio 4.
ontfangen voor den jaere verscheenen lightmiz 1686 19 vaten rogge dus hier ende voor den jaeren 1687 ende
1688 in gelde ontfangen gereeckent tegens 14 st. de zomme van
26-13-0.
folio 4 verso.
straet ende velt aende watermolen 5 vaten rogge reductie nu Peter Lodenwijckx, lest betaelt 1685, de rendant
heeft ontfangen voor de jaere verscheenen lightmis 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
5-12-8.
Bertram van Luijtelaer, Jan vande Graff ende Gerrit Becx gelden uijt henne goederen
folio 5.
2 mudde rogge reductie volgenz schepenen letteren deser stadt van dato Sint Lucia dagh 1474, Bertram nu
Andries Verhees voor Bertram, lest betaelt, 1681 Jan vande Graef 1682, de rendanten hebben ontfangen voor
zijn contingent de zomme van 9 gl. voor de jaren 1682, 1683, 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
22-10-0.
folio 5 verso.
Jonr. Jan vander Stegen gelt jaerlijckx 8 vaten rogge reductie uijt zijne hoeve ende goederen opt Bijstervelt, lest
betaelt 1684 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
9-0-0.
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Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijckx 1 mudde rogge reductie uijtte hoeven
folio 6.
ende goederen op het Bijstervelt, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686
ende 1687 de zomme van
13-10-0.
Lucas de Laet geldt jaerlijkx uijt een stuck landts gelegen inde Haege alhier groot 7 loop genaemt heer Sijmonts
camp 1 mudde rogge in specie volgenz schepenen letteren der
folio 6 verso.
Stadt Helmont anno 1311 sondagh voor St. Maria Magdalena dagh, lest betaelt door de jaer 1682 ende op den 11
meert door Peter Willems ontfangen opt jaer 1683 6 vaten rogge
14 vat
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684de nombre van 1 mudde rogge, ende voor 1685 ende 1686,
2 mudde rogge in gelden t vat gereeckent volgenz de pegge op 12 ½ st. compt
15-0-0.
ende voor de jaere
folio 7.
1687 ende 1688 de nombre van 24 vaten rogge dus
dogh rest opden jaeren 1688 6 vaten rogge

11 mud

Jan Goort Everts geldt uijt zijn huijz ende landerijen op het Bijstervelt 7 vaten rogge reductie, lest betaelt 1685,
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
7-17-8.
folio 7 verso.
Gijsbert Aerts geldt jaerlijckx 1 mudde rogge reductie uijt zijn huijz ende landerijnen opt Bijstervelt genaemt
den Horck, lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684 ende 1685 de zomme van
9-0-0.
Adriaen Lucas van Gassel gelt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie uijt zijn huijz genaemt
folio 8.
De Swaen staende aende Merckt alhier, lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684,
1685 ende 1686 de zomme van
6-15-0.
Phlips Goort Roeffs geldt jaerlijckx uijt zijn huijz staende aende Merckt alhier mitsgader zijnen hof buijten de
Ameijde poorte vaten rogge
folio 8 verso.
lest betaelt1684 ende rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
9-0-0.
De wed. Jan Willemz van Dinter geldt jaerckx uijt haere goederen alhier gelegen 6 vaten rogge reductie gaende
uijt de onderpanden agter nr. 48 gementieoneert
lest betaelt 1685
folio 9.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1686, 1687 ende 1688 de zomme van

6-15-0.

De wed. Peter Teulincx geldt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie vande ende uijt huijs, hof ende boomgaert ende
landt gelegen aghter de Meij groot 7 loop 15 roeden opt lant boeck no. 189, lest betaelt 1684,
folio 9 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren vervallen ligtmis 1685, 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
9-0-0.
De pastorije van Helmont gelt jaerlijckx 1 ½ vat rogge van ende uijt desselfs hof gehuijsinde gelegen inde
Binderstraet volgenz schepenen letteren in Helmont de dato op St. Margarita avondt 1395 ende nogh
folio 10.
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’anderen daeghs naer St. Bartholomeus dagh 1428,lest betaelt1680, de rendanten hebben hier van nietz
ontfangen
folio 10 verso.
jaere 1685, 1686 ende 1687 de zomme van

16-17-8

Gabriel van Beth nu Jan Aertz vanden Grootenacker geldt jaerlijckx 1 vat rogge in specie van ende uijt zijne 2
huijsen inde Bindersstraete alhier. item gelt alnogh jaerlijckx 1 vaten rogge in specie uijt de voors. onderpanden,
lest betaelt 1684, de rendanten hebben
folio 11.
ontfangen voor de jaere 1685, 1686, 1687 ende 1688 de nombre van

XXVIII vaten

Catharina vanden Berg wed. Gerrard van Heessel geldt sjaers uijt haere 2 huijsinge en landerijen op het
Hoogheijnde en de ander de Ameijde straet 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1685 ende 1686
folio 11 verso.
de zomme van

13-10-0.

Michiel Claessen van Mispelen geldt jaerlijckx uijt zijn huijz inde Veestraet 1 mudde rogge in specie volgenz
schepenen letteren in Helmont vande 11 meij 1455, lest betaelt 1682, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1683, 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
36-0-0.
folio 12.
Jenneken wed. Jan vande Bergh gelt jaerlijckx 4 vaten rogge in specie uijt haer huijz inde Veestraete neffens
Michiel van Nispelen bij brieven no. 18, lest betaelt 1684, de rendant heefft hier van nietz ontfangen dus
memorie
Isabel van Geffen ende nu mr. Dirck Molen mr. geldt jaerlijckx 6 vaten rogge uijt eene
folio 12 verso.
acker genaemt de Alart gelegen tegen over het Eesterbosch van Bijnderen, lest betaelt 1664, over 2 ½ vat 2 cop,
de rendanten hebben ontfangen de nombre van 25 vaten rogge waer mede met het overige vanden jaeren 1665 iz
betaelt de jaere 1666. 1667, 1668 ende 1669 over 3 ½ vat 2 cop dus
XXV vat
folio 13.
gelt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie uijt zijn huijs aende Merckt genaemt de Vijsel, lest betaelt 1682, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1683, 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
11-5-0.
Jan Hendrick Sanders geldt jaerlijckx 6 vaten rogge in specie uijt zijn huijz
folio 13 verso.
ende Veestraete nu mr. Andries Buttenij, lest betaelt 1681, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1682
ende 1683 in gelde het vat gereeckent volgenz de pegge de zomme van
8-5-0.
Wouter van Cranenbroeck gelt jaerlijckx uijt zijn huijz inde Veestraet neffens Jan Sanders 6 vaten rogge in
specie nu Peter
folio 14.
Snijders lest betaelt 1677, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1678 ende 1679 gelijck voorgaende
armen mr. gedaen hebben de zomme van
6-0-0.
Johan van Oldenzee prop. gelt jaerlijckx 1 mudde rogge reductie uijt zijn huijs inde Bijnderstraet, lest betaelt
1684, de rendanten hebben
folio 14 verso.
voor de jaeren 1685 ende 1686 ontfangen eene zomme van
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13-10-0.

Philips Janssen mulder gelt jaerlijckx uijt zijn goet genaemt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1685, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
6-15-0.
folio 15.
Hendrick Aert Faessen gelt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie van en uijt zijne goederen gecomen van Willem
Schoonen gelegen opt Hoogh eijnde alhier, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
1685, 1686 ende 1687 de zomme van
6-15-0.
Hendrick Aert Deckers
folio 15 verso.
geldt jaerlijckx 6 vaten rooge reductie uijt zijn goet inde Heijstraet alhier, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen de zomme van 6 gl. 15 st. voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 dus
6-15-0.
zijne genade de heere deser stadt Helmont, geldt jaerlijckx 4 mudde
folio 16.
rogge in specie uijt het casteel ende anderen landen, lest betaelt 1672 ende op het jaer 1673 11 vat eene cop, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1673 en 1674 de nombre van 8 mudde over ’t jaer 1675, 11 vaten 1
cop dus
VIII mud.
Antoni Princen cum suis voor een helft mits
folio 16 verso.
gaders mevrouwe Spoelbergen voor de ander helft gelden jaerlijckx uijt henne goederen opt Bijstervelt inde
Heijstraet 1 vat erwetten betaelt werdende jaerlijckx met 10 st. jaerlijckx volgenz schepenen letteren in Helmont
vanden 13 junij 1477 gaende uijt den Cluijz beemten
mevrouw Spoelbergen heeft betaelt het jaer 1682 ende 1683
folio 17.
Anthonie Princen cum suis heeft betaelt de jaeren 1682, 1683 ende 1684 de rendanten hebben ontfangen
mevrouw Spoelbergen voor jaer gelts voor de jaeren 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
1-0-0.
de rendanten hebben van Anthoni Princen cum suis nietz ontfangen
mr. Gerrit Loemers nu de heer Gans gelt
folio 17 verso.
zijn huijz ende goet staende ende gelegen bij het Lintien op het Bijnders eijnde 6 vaten rogge reductie betaelt uijt
werdende ider vat met 7 st. 2 oirt, lest betaelt 1684, de rendanten hebben nietz ontfangen dus memorie
Hendrick Cornelis van Coll, gelt jaerlijckx uijt zijne goederen
folio 18.
Gestaen ende gelegen inde Haege 9 vaten ende 3 cop rogge inspecie. Den 25 augustius 1678 metten secretaris
Suijckerz iz voldaen 20 gl. 6 st. 4 penn. Hendrick Janssen hadden ontfangen van Lijsbet van Haendel op
reeckeninge 10 gl. nogh vande selve ontfangen 10 gl.
folio 18 verso.
Sr. Dirck van Oldezee ontfangen van Mattijs Coolen op reeckeninge 25 vat rogge, de rendanten hebben hier van
nietz ontfangen memorie
De erffgenamen joefr. Maria Fabri, nu Maria Kerckhoffs gelden jaerlijckx uijt haer leijen huijz inde
Kerckstraete 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1681, sr. Dirck van Oldenzee hadde ontfangen van
folio 19.
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Wijnant vander Putten op den 2 februarij 1684 de zomme van 6 gl. waer mede souden wesen betaelt de jaeren
van 1682ende 1683, de rendanten hebben ontfangen van Goijart vander Putten de zomme van 6 gl. voor de jaere
1684 ende 1685 alz inde voorgaende reeckeninge de zomme van
6-0-0.
Jacob Janssen van Ockel geldt jaerlickx zijn huijz inde Kerckstraet
folio 19 verso.
aende plaets ende inden Middel clamp 1 mudde rogge in specie, lest betaelt 1684 met de zomme van 6 gl. met
verclaringe alsoo voor desen te hebben betaelt, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende
1687 de zomme van
18-0-0.
Peter vanden Boomen gelt jaerlijckx uijt zijn huijz over de kercke genaemt den Bonten
folio 20.
Osch 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1685, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1686, 1687 ende
1688 de zomme van
6-15-0.
zomme bedraght desen ontfanck in gelt de zomme van 307 gl. 8 penn.
ende ontfanck 7 rogge de nombre van 204 rogge
folio 20 verso.
Gelt renthe onder Helmont voors.
Aert Clumpert geldt jaerlijckx 1 oort st. uijt zijn goet opt Bijnder eijnde, lest betaelt 1642, de rendanten hebben
hier van nietz ontfangen memorie
de wed. Peter van Hoeve gelt uijt haer goederen jaerlijckx
folio 21.
eenen ende swartten ende 2 plecken, lest betaelt 1643
Sr. Dirck van Oldenzee hadde op reeckeninge ontfangen de zomme van 1 gl. 5 st. de rendanten hebben hier van
nietz ontfangen

Philiz Goort Roeffz gelt jaerlijckx uijt zijn huijz aende Corten Steenwech gecomen van Roelof Hendrick Jacobs
1 magere blancken
folio 21 verso.
lest betaelt 1684, de rendanten hebben

0-1-14.

den zelven Philipz Roeffz uijtte voorschreve onderpanden eene renthe van 15 st. 4 ½ oirt, lest betaelt 1684, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
folio 22.
1685, 1686, 1687 ende 1688 de zomme van

3-2-8.

Anthonis Janssen van Beeck geldt jaerlijckx 7 st. vierde half oort uijt zijn goederen inde Haege, lest betaelt
1683, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen dus dient voor memorie
folio 22 verso.
zijnde genade den heere deser stadt Helmont gelt jaerlijckx uijt zijne goederen 1 mager blanck, lest betaelt 1630,
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen
memorie
Jan Dielis van Hees geldt jaerlijckx 6 gl. uijt zijn goet inde Bijnderstraet of tusschen de brucxken, lest betaelt
1683
folio 23.
den rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
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18-0-0.

De erffgenamen Margareta vanden Bergh gelden jaerlijckx 2 st. 3 oort, lest betaelt het jaer 1683, de rendanten
hebben hier van nietz ontfangen duz dient hier voor memorie
folio 23 verso.
Lambert Hendrickx van Gogh geldt jaerlijckx uijt eenen acker inde Ameijde straet 2 st. 1 ½ oort, lest betaelt
1682, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz memorie
Hendrick Aertz van Croeij geldt jaerlijckx uijt zijn goet aende Bindersen dijck 2 ½ oort st.
folio 24.
lets betaelt 1639 de rendanten hebben hier van nietz ontfangen dus memorie
Jan Beck Janssen inde Ameijde straet nu Emken Cornelis Clompen gelt jaerlijckx 7 st. 2 ½ oort uijt haer huijz
inde voors. straete, lest betaelt 1676, Willem Jacobz hadde ontfangen van Emken voors. de zomme van
folio 24 verso.
1 gl. 4 st. zijnde de gelt vande achterstaende pachten waer mede voor de voors. gelt iz betaelt 1682, de rendanten
hebben hier van nietz ontfangen duz dient voor memorie
Jan Dirckx Coolen gelt jaerlijckx uijt huijs int Veestraete 1 magere blancke, lest betaelt 1665
folio 25.
den rendant als propetaris brecht hier voor ontfanck voorden jaere 1666 tot de jare 1688 incluijs de zomme van
0-14-6
Peter Goort Adamz gelt jaerlijckx uijt zijne huijsen ende erffenisse inde Heijstraete 7 st. ofte 1 Bosch pont
volgenz schepenen letteren in Helmont vanden 12 martij 1496, lest betaelt bij Joorden Claessen jaer 1685
folio 25 verso.
De rendaten hebben hier van niet ontfangen dus dient dit hier maer voor memorie
Peter Antoniz Melis van Deurssen nu Jan Willem van Dinter gelt jaerlijckx 4 ½ oort st. uijt eene dries gelegen op
’t Hoogh eijnde alhier no. 290 ende eene beemt inde gemeene beemden no. 750, lest betaelt 1685, de rendanten
hebben
folio 26.
ontfangen voor de jaeren 1686 de zomme van

0-0-14.

Jan Janssen Slimmerz geldt jaerlijckx uijt zijn huijz op het Bijder eijnde 3 ½ oort, lest betaelt 1684, de rendanten
hebben hier van nietz ontfangen memorie
Philips Clumperz gelt jaerlijckx
folio 26 verso.
2 ½ oort st. uijt sijn huijz op het Bijnders eijnde, lest betaelt 1682, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen
memorie
Jelis Jan Sanderz ende Jacob Adriaen Willemz uijt henne huijsen int Biese straetje jaerlijckx 1 mager blanck
folio 27.
lest betaelt 1674 de rendanten hebben hier van nietz ontfangen memorie
Gebriel van Beth gelt jaerlijckx 2 hoenderz uijtten beemt gelegen aenden Swanendijck ider hoen 5 st. lest betaelt
1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685 1686 ende 1687 de zomme van
1-10-0.
folio 27 verso.
Jan Aertz geldt jaerlijckx twee vier de half pleck, lest betaelt 1638, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen
duz memorie
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Den H. Geest vanden Bosche gelt jaerlijckx uijtte goet op het Bijster velt 1 st. derde half pleck, lest betaelt
ligmiz 1682
folio 28.
De rendanten hebben hier nietz ontfangen duz memorie
De wed. Willem Janssen van Houzdonck gelt jaerlijckx uijt haer huijz inde Kerckstraet 5 gl. losbaer met 100 gl.
lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
20-0-0.
folio 28 verso.
Jan Adriaenz vander Meer nu Franz Conincx tot Deurnen geldt jaerlijckx uijt sijn huijz inde Kerckstraete 9 st. 2
oort, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686, 1687 ende 1688 de zomme
van
1-18-0.
Catelijn wed. Cornelis Frenz Hoben geldt jaerlijckx 9 st.
folio 29.
2 oort uijt haer huijz inde Kerckstraet, lest betaelt 1685, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1686 de
zomme van
0-9-8.
Bartholomeus van Geldrop nu de kinderen Andries Goorts gelden jaerlijckx uijt het huijz inde Kerckstraet 2 gl.
lest betaelt 1683, de rendanten hebben
folio 29 verso.
ontfangen voor de jaeren 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme van

8-0-0.

De erffgenamen Willem Tijsen gelden jaerlijckx 1 st. 2 penn. lest betaelt 1599, de rendanten hebben hier van
nietz ontfangen memorie.
De erfgenaemen wijlen
folio 30.
De heer Peterson nu Dirck van Oldenzee gelt jaerlijckx uijt zijnen hof buijten de Hoogheijntse poorte alhier
volgenz schepenen letteren vanden 6 april 1537 en 29 augustij 1646 1 gl. 1 st. de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
3-3-0.
Jan Gijsberts van
folio 30 verso.
Herpen gelt uijt sijn huijz op het Bijnders eijnde 2 gl. 10 st. jaerz, lest betaelt 1682, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1683, 1684 ende 1685 de zomme van
7-10-0.
Peter Willems alias Vetten gelt jaerlijckx uijt zijn huijz aende kerck ende beemt 6 gl. lest betaelt 1627
folio 31.
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz dient maer voor memorie
Peter Rutten nu Gerrit Becx geldt jaerlijckx 10 gl. losbaer met 200 gl. capitael uijt sijn huijz inde Binderstrate
volgenz schepenen letteren van Helmont vanden 30 december 1609 ende de 5 augustij 1621
folio 31 verso.
lest betaelt 1689, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
30-0-0.
Jan Joost Everts geldt jaerlijckx 6 gl. uijt sijne huijsinge ende goederen gelegen op ’t Bijstervelt alhier, de
rendanten hebben ontfangen voor de
folio 32.
jaeren 1686, 1687 ende 1688 de zomme van

18-0-0.
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Dielis Jansen van Brussel geldt jaerlijckx 5 gl. losbaer met 100 gl. uijt onderpanden gelegen inde Haege, lest
betaelt 1684 de zomme van
5-0-0.
Jan Pauluz Wijnands
folio 32 verso.
gelt jaerlickx 3 gl. uijt sijn huijz aende Hoogheijntse poorten, lest betaelt 1674, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1675, 1676 ende 1677 de zomme van
9-0-0.
Jan Moor geldt uijt sijn huijz op het Binders eijnde tusschen de brucxkens 4 gl. 10 st.
folio 33.
jaere losbaer met 75 gl. wordt betaelt met 3 gl. 15 st. lest betaelt 1678, Willem Jacopz hadde ontfangen van
Claes den wullewever op het jaer 1679, 1 ducaton op reeckeninge, Dirck van Oldezee hadde ontfangen voor 2
jaren paght de zomme van
7-10-0.
folio 33 verso.
Baltus Hendrickx nu Peter Bosmanz gelt jaerlijckx uijt 1 zille lantz gelegen op de Vossenbergh 4 vaten rogge in
specie, Hendrick Janssen hadden ontfangen op reeckeninge 3 vaten rogge, Dirck van Oldenzee in twee reijsen 14
vaten rogge de 16 januarij 1685, de rendanten hebben ontfangen op reeckeningen 12 vaten rogge duz
1 mud
folio 34.
Sijmen Olifiers geldt jaerlijckx 5 gl. uijt zijn huijz ende hof op het Binders eijnde aen het Brucxken, lest betaelt
1651, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz memorie
De kercke deser stadt Helmont geldt eene renthe van 30 gl. sjaers losbaer met 600 gl. capitael gaende uijtter
zelver
folio 34 verso.
Kercke goederen volgenz schepenen letteren deser stadt in date de 30 december 1634, lest betaelt 1684, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686, ende 1687 de zomme van
90-0-0.
Dezelve kercke van Helmont gelt alnogh eene renthe van 37 gl. 10 st.
folio 35.
jaerlijckx losbaer met 700 gl. capitael verscheijnt op den 1 meij volgenz schepenen letteren van Helmont vande
16 april 1636, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme
van
112-10-0.
Catharina wed. Jan Wouters geldt eene
folio 35 verso.
Renthe van 5 gl. jaerlijckx losbaer met 100 gl. uijt haer huijz inde Haege alhier volgenz schepenen letteren van
Helmont vanden 4 november 1547, desen hof iz verhuijrt voor het jaer aen Jan Hulsbos ende voor ’t gebruijck
van den zelve gelooft 6 gl. ende betaelt tot half meert 1615, de rendanten hebben ontfangen voorde
folio 36.
Jaeren 1686 ende 1687 de zomme van
12-0-0.
Dielis Janssen van Brussel most het jaer 1683 betalen tegen 15-10-0. ende de volgende jaeren met 10 gl.
volgenz appt. van heere schepenen in dato de 25 november 1683
Thonis van Dinter voor sijn part betaelt jaer 1684 met 4-10-0 de rendanten hebben ontfangen van Gielis Janssen
van Brussel voor jaeren 1683, 1684 ende 1685 de zomme van
34-10-0.
folio 36 verso.
Ende van Thonis van Dinter ontfangen voor de jaeren 1685 ende 1686 de zomme van
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10-0-0.

Jan Janssen Cuijperz gelt jaerlijckx uijt sijn huijz ende hof aghter de Ameijde straet 10 gl. losbaer met 200 gl. bij
contract vanden 27 december 1667 de armen aengecomen, lest betaelt 1682, de rendanten hebben hier van nietz
ontfangen
folio 37.
duz dient hier maer voor memorie
Huijbert Hendrickx alias Best geldt jaerlijckx uijt sijn huijz opt Bindereijnde alhier tusschen de brucxkens 2 gl.
10 st. losbaer met 50 gl. volgenz schepenen letteren in Helmont van dato den 7 junij 1664, lest betaelt 1674, de
rendanten hebben
folio 37 verso.
ontfangen voor de jaeren 1675, 1676 ende 1677 de zomme van

7-10-0.

Gielen Jan Gielen cum suis hebben op de 14 januarij 1681, belooft op den 17 november daer aen volgende te
betaelen de zomme van 200 gl. capitael ende daer en boven alle jaer voor intressen 10 gl. eerstmael op den 17
november 1681 sjaers 10 gl.
folio 38.
lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
30-0-0.
folio 38 verso.
dezen ontfanck in gelt de zomme van 520 gl. 10 st. 2 penn.
folio 39.
Anderen ontfanck vande verhuerde hoeven ende landerijen alhier onder Helmont gelegen.
Joost Berckers heeft een vande hoeven op de Duijseldonck in huijre jaerlijckx in voorlijf volgenz de teste
huercedulle van dato den 15 decem. 1666 ter zomme van 10 gl. ende 12 mudde rogge in specie ende nogh 5 gl.
jaerlijckx
folio 39 verso.
voor t schaerhout ende voor de buijten landen 22 gl. 10 st.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 voor voolijf mitsgaders vanden buijten
lande ende ’t schair hout ende waervan van af getrocken hetremiz van 50 gl. ende de buijten laden [landen]ende
schaer houtz hier penninge te zamen voor de voors. jaren de zomme van
305-0-0.

folio 40.
ende hebben de rendanten mede ontfangen voorde jaeren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de quantiteijt van
36 mudde rogge duz hier de voorz
XXXVI mudde
Wilbert Jan Thonis heeft de anderen Duijseldonckse hoeve op conditie van voorlijf ende coorn alz voor iz geseijt
daer en boven 50 gl.
folio 40 verso.
vande buijten lande ende 5 van het schaerhout, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende
1687 te zamen de zomme van
405-0-0.
ende hadden de rendanten mede ontfangen voorde jaeren 1685, 1686 ende 1687 jaerlijckx 144 vaten rogge
monteerende de voors.
folio 41.
3 jaeren de nombre van

XXXII mud

folio 41 verso.
Leeg.
folio 42.
Landen buijten de hoeven van Helmont.
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Jan Daniels hadde in hueringe eenen acker gelegen inde Vossen straet alhier groot 2 zillen jaerlijcks voor 20
vaten rogge in specie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen in gelde het vat gereeckent volgenz de
pegge 2 jaren paghten de zomme van
26-10-0.
folio 42 verso.
Ende voor een jaer paght de nombre van 20 vat dus waer mede te zamen betaelt de jaeren 1685. 1686 en 1687
Marten Jelis Verheijen ende Jan de smith hebben in hueringe eene acker gelegen inde Ameijde straet groot 1
zille jaerlijckx voor 8 vaten rogge laets betaelt 1682, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
folio 43.
1685 de nombre van
8 vaten
ende voor de jaeren 1686 ende 1687 in plaetse van rogge t vat gereeckent volgenz de pegge de zomme van
9-12-0.
Lambert Willemz heeft in hueringe eene acker gelegen inde Molenstraete groot ontrent 1 ½ zille jaerlijckx voor
12 vaten rogge in specie, lest betaelt 1684
folio 43 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de nombre van 3 mud
Willem Gielens heeft in hueringe hoefken ende landerijen gelegen opt Bijstervelt alhier denselven huerpenninge
sijn volgenz verhuercedulle de zomme van 56 gl., lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
168-0-0.
folio 44.
den voorn. Willem Gielens heeft alnogh in hueringe eene acker gelegen op de Vossenbergh alhier groot ontrent 1
zille jaerlijckx voor 9 vaten rogge, lest betaelt oixt 1684 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685,
1685, ende 1686 nombre van
27 vat
deecker groesvelt gelegen inde Haege
folio 44 verso.
alhier gecomen van Jan Hermans van Braght die eertijtz daer uijt gegelden heeft 9 vaten rogge a jaers daer een
huijz op getaen heeft het welck vervallen zijnde ende afgebroecken iz iz verhuert aen Marceliz Franssen voor 6
jaren begonnen half meert 1667 voor 11 gl. sjaers mitz betalende aen armen den lasten
folio 45.
lest betaelt 1669 Andries Evers hadde op reeckeninge ontfangen 11 gl. Aert van Hoeve 6 gl. van Stralen hadde
ontfangen 11 gl. Willem Jacobs hadde ontfangen 15 gl. 15 st. Dirck van Oldenzee hadde ontfangen 25 gl. 12 st.
dit groesvelt iz op den 10 april 1684 bij de armen mr.
folio 45 verso.
Met consent vanden heer predicant schoutet ende schepenen vercoght aen Matthijs Coolen voor 100 gl. die bij
Ditck van Oldenzee sijn ontfangen memorie
Joorden Claessen heeft in hueringe de landen ende groesen aen het Gasthuijz alhier voor den tijt van 4 jaeren met
2 te mogen opseggen voor 25
folio 46.
Gl. met dinarris lasten betaelt 1685, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1686, 1687 ende 1688 de
zomme van
75-0-0.
Den zelven Joorden heeft alnogh in hueringe een half zille groeslant gelegen neffens het Gasthuijz landt voorz.
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen memorie
folio 46 verso.
Het Gasthuijs mette hof iz verhuert aen Eijmert Eijmertz voor 10 gl. jaerlijckx beginnende passchen 1682 tot
1683 volgenz conditie daer van op den register staende, deze voors. verhueringe aende voornoemde Eijmert
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Eijberz gecontuneert beginnende passchen 1682 tot 1683 op conditie alz voor Dirck van Oldenzee hadde
ontfangen der jaeren 1682, 1683 ende 1684
De rendanten hebben
folio 47.
Op reeckeninge ontfangen voor de jaren hueringe verscheene passchen 1685 de zomme van

9-10-0.

Goort van Merevoort heeft in hueringe eene hof gelegen inde Haege alhier groot 4 roeden iz voordeze verhuert
geweest aen Goort Ambrosius hoetmaker die daer op rest volgenz moorenz reeckeminge fol. 112, 5 gl. lest
betaelt volgenz den register 1668
folio 47 verso.
De rendanten hebben hier van nietz ontfangen mermorie
Het huijz ende hof gecomen Peter Janssen van Genugte staende en gelegen opt Bijnders eijnde alhier iz verhuert
voor het jaer tot paessen 1686 voor de zomme van 30 gl. ende voor de volgende jaren voor 15 gl. Jan d outwijff ,
de rendanten hebben ontfangen voor de
folio 48.
jaren 1696, 1687 ende 1688de zomme van

43-0-0.

ende daer en boven hadde de rendanten alnogh ontfangen voor camerhuer van 3 jaeren voors. vande wed. Jacop
Adriaens de zomme van
18-0-0.
een zille hoeij lantz aende Swanendijck de welcke Maria Peter ende Anna hare doghter hebben gegeven aen H.
Geest alhier
folio 48 verso.
gebruijckt bij Jan Joost Evers voor de zomme van 6 gl., lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren1685, 1686 ende 1687 de zomme van
18-0-0.
vande selve alnogh 1 zille int Rinckvelt neffens mr. Laurens de Lauw tot Doerne gecomen van Maria ende Anna
Peters voors. woonende tot Venroij
folio 49.
Die verhuerts aen verscheijde luijden, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685,
1686 ende 1687 de zomme van
14-3-0.
Jan Joost Evertz heeft in hueringe 1 zille lant gelegen op den Muelen toorn gecomen van Aelbert Goortzvoor 6
jaren met 3 jaren
folio 49 verso.
malkanderen voor kerstmiz op te seggen voor 6 gl. jaerlijckx loz ende vrij de lasten tot lasten vanden eijgenaer
mitz dat den hueringe sal mogen houwen het schaerhout als t houbaer iz aenfanck nemende half meert 1684, lest
betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
18-0-0.
folio 50.
Jan Peterz heeft in hueringe een plexken lantz gelegen op het Bijstervelt neffens Michiel Evers lant langhz den
kerckpadt gecomen van vande onmondige kinderen van David Vliezelaerz, lest betaelt aen sr. Dirck Oldenzee H.
Geest mr. 1684, de rendanten hebben ontfangen voor het gebruijcken van het voors. landt voor
folio 50 verso.
jaeren 1685, 1686 ende 1687 de nombre van

15 vaten rogge

Antoni Princen heeft nu hueringe een driesken gecomen vande onmondige kinderen hier voor gementioneert
gelegen inde Heijstraet neffenz de erffenizze Reijnder Jan van Gogh nu Philipz Goort Roeffz aenfanck
nemende half meert 1684 voor de zomme

11

folio 51.
van 5 gl. ende iz betaelt tot half meert 1685, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen half
meert 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
15-0-0.
somme bedraght desen ontfanck in gelt de zomme 353 gl. 15 st.
Ende in rogge nombre van 106 vaten
folio 51 verso.
Leeg.
folio 52.
Renthen onder Mierloo.
Jenneken wed. Goort Jan Brantjens gelt jaerlijckx uijt haere goederen op het Houdt 19 vaten rogge in specie
volgenz erf brief gepasseert tot Helmont alhier op den 5 dagh vanden ougstmaent 1414, lest betaelt het jaer 1684
folio 52 verso.
de rendanten hebben ontfangen in plaetse van rogge ende volgenz andere reeckeninge voorde jaeren verscheenen
1685, 1686 ende 1687 de zomme van
42-15-0.
Gebriel van Beth geldt jaerlijckx ijt zijne goederen opt Houdt 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1683, de
rendanten
folio 53.
hebben ontfangen voor de jaeren 1684, 1685, ende 1686 de zomme van

6-15-0.

Anthonis Jan Goorts ende Jan Marcelis gelde jaerlijckx 19 ½ vat rogge reductie nu Hendrick Peter Raeijmakerz
ende Jan Hendrickx Cleijne, Hendrick Peter Raeijmakers heeft betaelt voor zijn apart
folio 53 verso.
het jaer 1683 ende Jan Hendrickx Cleijne ’t jaer 1684, de rendanten hebben ontfangen van Hendrick Peter
Raeijmakerz voor sijn apart voor de jaere 1684 ende 1685 de zomme van
10-2-8.
ende hebben de rendanten alnogh ontfangen van Jan Hendrick Cleijnen voor sijn apart voor de jaren 1684, 1685,
1686 ende 1687 de zomme
9-0-0.
folio 54.
Hendrick Aertz aent het Goor geldt jaerlijckx uijt zijne goederen onder Mierlo 20 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de nombre
ende in plaetse van rogge op dezelve jaren in gelde ontfangen voor 10 vaten gereeckent volgenz de pegge
7-5-0.
folio 54 verso.
Huijbert Dirckx den cremer geldt jaerlijckx 2 vaten rogge in specie nu Jan ende Dirck Huijbers alz erfgenamen,
lest betaelt, der voor hen apart 1680, de rendanten hebben ontfangen de nombre van
3 vat
Ende nogh 3 vat in gelde t vat gereeckent volgenz de pegge waer mede te zammen sijn voldaen het jaer 1681,
1682 ende 1683 dus
1-19-0.
folio 55.
Adriana wed. Goort Becx geldt jaerlijckx uijt haer goet op Houdt 2 vaten rogge in specie, welcke voors. renten
van 5:4:5 ende 6 zijn eene rentje gaende uijt een ende ’t zelve onderpant volgenz schepenen brieven van
Helmont gepasseert daeghz naer St. Lambechtz dag 1369, lest betaelt 1685, de rendanten hebben
folio 55 verso.
Nietz hier van ontfangen duz dient voor memorie
Jan Huijbers geldt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie uijt zijne huijsinge hof ende hofstadt met 5 loop lantz daer
aen gelegen op het Mierloo Houdt volgenz schepenen brieve van Helmont vanden 22 meert 1462, lest betaelt
1684.
folio 56.
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de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685 de zomme van

2-5-0.

Hendrick Daniels gelt jaerlijckx 16 ½ vat rogge in specie uijt zijne goederen onder Mierloo, lest betaelt 1684
ende op ’t jaer lightmiz 1685 hadde Dirck Oldezee ontfangen 8 ½ vat rogge, ende rendanten hebben
folio 56 verso.
ontfangen in plaetse van rogge volgende pegge de zomme van 37 gl. 15 st. waer mede betaelt het resteren op het
jaer 1685 ende de geheele jaren van 1686, 1687 ende 1688 duz hier de voors jaeren zomme van
37-15-0.
Marten Stevens nu Cornelis Driessen geldt jaerlijckx 1 mudde rogge reductie
folio 57.
lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
18-0-0.
Jan Evers ende Cornelis van Vlercken gelden jaerlijckx 6 vaten rogge reductie uijt een stuck erffenisse gelegen
op ’t Mierloo Houdt volgenz schepenen brieven van Mierloo in dato den 19 van laumaendt 1409
folio 57 verso.
lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684 ende 1685 de zomme van
4-10-0.
Jan Bernartz ende Jan Lambertz gelden jaerlijckx 7 vaten rogge in specie uijt 1 bunder beemt gelegen op het
Mierloo Houdt in schepenen brieven van Helmont den 6 januarij
folio 58.
1665, lest betaelt 1682 den gewesene armen mr. Dirck Oldezee hadde op reeckeninge ontfangen van Bunnenz
voor de jaren 1683, 1684 ende 1685 voor sijn apart de zomme van 9 gl.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaer 1686 voor sijn apart ’t vat gereeckent op 15 st. de zomme van
3-0-0.
Ende van de wed.
folio 58 verso.
Jan Lambertz voor de jaren 1683, 1684, 1685, 1686 ende 1687 voor haer apart de zomme van
7-10-0.
Catalijn van Hoof moet mede hier inne betaelen sjaers 1 vat, lest betaelt 1682, de rendanten hebben vanden
voors. Catalijn nietz ontfangen
Hendrick Aertz ende Willem Dierckx gelden jaerlijckx 1 mud rogge reductie
folio 59.
uijt henne onderpanden gelegen op het Houdt, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
1685, 1686 ende 168t de zomme van
13-10-0.
Gabriel van Beth nu de heer Adriaen van Stralen geld jaerlijckx uijt sijn erfenisse op ’t Hout 1 ½ vat rogge in
specie
folio 59 verso.
lest betaelt 1684, de rendanten hebben hier van niet ontfangen
Aert Deniz ende Evert Philipz gelden jaerlijckx 18 ½ vat rogge reductie uijt de onderpanden gelegen tot Mierloo
volgenz schepenen letteren van Mierloo van dato de 1 meij 1650 , lest betaelt jaer 1683
folio 60.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
zomma bedraght desen ontfanck in geldt de zomme van 185 gl. 3 st. 2 penn.
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20-16-10.

folio 60 verso.
Gelt renten onder Mierloo voor.
Jacop Jan Reijnen geldt jaerlijckx 3 gl. uijt sijne goederen op het Houdt, lest betaelt 1682, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren verscheenen 1683 ende 1684 de zomme van 6 gl. duz
6-0-0.
folio 61.
de wed. Jacop Aertz nu Jan Huijberz gelt jaerlijckx 3 st. 2 oort, lest betaelt 1684, de rendanten hebben hier van
nietz ontfangen memorie
de hoeve op Langendonck geldt jaerlijckx 2 st. 2 oort met 1 halve pleck betaelt 1651
folio 61 verso.
Mooren hadde ontfangen door Hendrick Danielz de zomme van 2 gl. 5 st. Dirck Oldenzee hadde ontfangen in 2
reijsen de zomme van 2 gl. 12 st. 8 penn. de rendanten hebben hier van nietz ontfangen
de wed. Willem Roovers gelt jaerlijckx 3 gl. uijt haere goederen tot Mierloo
folio 62.
lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de zomme
van
9-0-0.
Anthoni Jan Goortz geldt jaerlijckx 1 gl. 16 st. denzelven gelt nogh 6 gl. 5 st. uijt hare goederen op het Mierloo
Houdt in schepenen letteren
folio 62 verso.
van Helmont vanden 25 meert 1573 begrepen nu de wed. Hendrick Raemakerz, lest betaelt 1683, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1684 ende 1685 de zomme van
16-2-0.
Gabriel van Beth geldt jaerlijckx uijtte goederen gecomen van Thomez van Aelst
folio 63.
Op ’t Houdt 1 gl. 16 st. lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende op
reeckeninge vande helft jaer 1687 11 st. 8 penn te zamen de zomme van
4-3-8

Joncr. Raez van Grevenbroecq geldt jaerlijckx 6 gl. uijt zijne goederen
folio 63 verso.
volgenz schepenen letteren van Helmont de 22 meert 1607, lest betaelt 1670 over 3 gl. 10 st. de rendanten
hebben hier van nietz ontfangen memorie
Aert Corneliz geldt jaerlijckx 5 gl. 15 st. uijt zijne goederen gelegen tot Mierloo volgenz
folio 64.
schepenen letteren aldaer van dato den 10 februarij 1564, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaren 1685, 1686 ende 1687 dezomme van
17-5-0.
De wed. Jan Peterz geldt jaerlijckx uijt haeren goederen tot Mierloo 10 st.
folio 64 verso.
lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
2-0-0.
Thonis den smith op het Houdt nu Delis Jan Sanders geldt jaerlijckx uijt zijne goederen op het Houdt gelegen 1
gl. 10 st. de rendanten hebben
folio 65.
ontfangen voor het jaer 1685 de zomme van

1-10-0.
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Willem Aertz geldt jaerlijckx 2 gl. 10 st. uijt zijnde goederen tot Mierloo, lest betaelt 1683, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1684, 1685, 1686 ende 1687de zomme van
10-0-0.
folio 65 verso.
Willem Willem Francen geldt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie uijt zijne goederen gelegen op het Mierloo Hout,
lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
6-15-0.
Aert Willemz nu Marten Thijssen gelt jaerlijckx in 2
folio 66.
rente brieven eene gepasseert voor schepenen van Eijndhoven op den 1 februarij 1547 ad 6 gl. sjaerz den anderen
gepasseert voor schepenen van Helmont den 3 februarij 1620 in 110 gl. sjaerz ende transport vanden 17 meert
1633, lest betaelt 1685
folio 66 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1686, 1687 ende 1687 de zomme van

48-0-0.

Jan Peter Gulten geldt jaerlijckx eene renthe van 20 gl. uijt zijne goederen tot Mierloo, lest betaelt 1684, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686
folio 67.
ende 1687 de zomme van

60-0-0.

somma bedraght desen ontfanck in gelt de zomme van 180 gl. 15 st. 8 penn.
folio 67 verso.
Landerijen onder Mierloo.
Den armen of H. Geest desser stadt Helmont iz bij coop ende acte van remutiatie gepasseert voor schepenen
alhier den 24 julij 1669 ende 4 julij 1670 aengecomen seecker huijz ende landerijen staende en gelegen onder
Mierlo volgenz de brieven
folio 68.
daer van zijnde welcke voors. goederen zijn verhuert aen Hermen Thomez tot Mierloo voor 20 gl. jaerlijckx mitz
betalende aende kercke tot Mierloo de zomme van 6 gl. jaerlijckx voor tijt van 4 jaren met 2 te mogen opseggen,
beginnende passchen 1682 onder conditie alz voor.
folio 68 verso.
Dirck Odenzee hadde ontfangen in 2 reijssen 16 gl. de rendanten hebben ontfangen voor de jaere 1685 de
zomme van
20-0-0.
folio 69.
Alhier op den 15 november 1625 gaende uijt onderpanden aldaer, lest betaelt met 5 gl. 10 st. volgenz voorgaende
reeckeningen 1682, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1683, 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme
van
27-10-0.
Somma bedraght deser ontfanck de zomme van 47 gl. 10 st.
folio 69 verso.
Leeg.
folio 70.
Stiphout.
de wed. Willem van Oldenzee geldt jaerlijckx uijt haere hoeve ende goederen aldaer gelegen 6 vaten rogge
reductie volgenz schepenen letteren van Helmont de dato den 7 februarij 1447, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1685, 1686.
folio 70 verso.
1687 ende 1688 de zomme van

9-0-0.
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Jenneken Jaspers wed. Peter Diliz nu Peter Hendrickx van Duijnhoven prop. ende Aert Hendrickx van Neesen
gelden jaerlijckx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Stiphout in schepenen brieven van Helmont de
dato de 4 julij 1414 begrepen
folio 71.
Peter Hendrickx van Duijnhoven voor eene hellight betaelt 1684, Aert Hendrick Neesen betaelt 1680, de
rendanten hebben ontfangen van Hendrick van Duijnhoven voor zijne helft voor het jaer 1685 de zomme van
2-5-0.
ende hebbe rendanten vanden voors. Neesen nietz ontfangen memorie
Michiel Wouters
folio 71 verso.
gelt jaerlijckxuijtte hoeven op Cruijschot ofte aen het Gasthuijz 3 vaten rogge in specie volgenz schepenen
letteren deser stadt in dato den 4 januarij 1418, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
1685, 1686 ende 1687de nombre van
IX vat
Michiel Huijbertz
folio 72.
President tot Stiphout gelt jaerlijckx uijt zijn huijz ende aengelagh 18 vaten rogge in specie volgenz schepenen
letteren van s Hertogenbossch dato den 15 meij 1445, lest betaelt jaer 1682, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1683, 1684 ende 1685 de nombre van
4-6 vat
Maeckt in vaten 54 vaten
Jan Janssen den
folio 72 verso.
Ketelaer alias Campers geldt uijt zijne goederen tot Stiphout 6 vaten rogge reductie volgenz schepenen letteren
in Helmont van den 6 meij 1471, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686
ende 1687 de zomme van
6-15-0.
Hans Lemmers gelt jaerlijckx 4 vaten
folio 73.
rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Stiphout volgenz schepenen letteren van Helmont de dato den 1
februarij 1458, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen alsoo dese acker verscheijde jaeren hadde ledigh
gelegen ende nu verhuert de 16 december 1681 aen Lucas Hendrickx voor de
folio 73 verso.
tijt van 4 jare voor dorpz laste beginnende kerstmitz 1685 memorie
de H. Geest vande Bosch cum suz gelden jaerlijckx uijt henne goederen ende hoeve gelegen op het Gasthuijz
onder Stiphout 5 st. lest betaelt 1673, over 3 st. volgenz Willem Jacopz reeckening
folio 74.
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen memorie
Jenneken Jaspars, ende Dirck Goortz gelden uijt huijz, hof ende lant ter plaetze genaemt de Lind, ende anderen
onderpanden jaerlijckx 3 gl. volgenz schepenen letteren van Helmont de dato den 27 martij anno 1525
folio 74 verso,
lest betaelt 1682, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1683 ende 1684 de zomme van
6-0-0.
De erfgenamen van Truijken Verspaget gelden jaerlijckx 3 mudde rogge ende 1 ½ vat rogge in 2 besondere
brieven gepasseert voor schepen van Helmont d eene van dato den 15
folio 75.
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februari 1476 den andere vanden 2 januarij 1577 slaende op onderpanden tot Stiphout gelijck inde brieven
begrepen iz, lest betaelt 1600, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen dus
memorie
Somma bedraght desen ontfanck in gelt de zomme van 24 gl.
Ende in rogge de nombre van 63 vaten
folio 75 verso.
Leeg.
folio 76.
Arle Beeck ende Rixtel.
Niclaez van Berckel nu Thomas Poirterz geldt jaerlijckx uijt zijne huijsinge ende landerije gelegen tot Aerle 1
mudde rogge reductie in schepenen letteren van Helmont van den 10 october 1494 ende den 14 april 1670
begrepen
folio 76 verso.
lest betaelt bij Thomaz Poirterz 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de
zomme van
13-10-0
de erfgenamen van Peter Corneliz van Croeij gelden jaerlijckx 1 gl. 10 st. gaende uijt onderpanden tot Strijp
onder Aerle
folio 77.
volgenz schepenen letteren van s Hertogenbossche 5 dagen na passchen anno 1388, lest betaelt 1686, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1687 ende 1688 de zomme van
3-0-0.
Willem Martenz tot Ricxtel geldt jaerlijckx uijt sijn huijz ende goederen tot
folio 77 verso.
Ricxtel gelegen 7 st. lest betaelt door Bernart Wilberz tot Deursen 1683, de rendanten hebben hier van nietz
ontfangen duz memorie
Jan Aert Peterz ende Jan Marceliz gelden jaerlijckx uijt huiz, hof, schuer ende erffenisse tot Beeck 6 gl. volgenz
schepenen letteren
folio 78.
van Aerle 23 meert 1566 ende letteren van Helmont den 8 junij 1605 ende 22 april 1632, lest betaelt aen van
stralen 1672, van stralen hadde ontfangen op reeckeninge de zomme van 5 gl. 2 st. Willem Jacopz hadde
ontfangen in 2 reijen 12 gl. 14 st.
folio 78 verso.
Dirck van Oldenzee hadde mede op reeckeninge mede ontfangen in verscheijde reijsen ontfangen de zomme van
12 gl. de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren de zomme van
8-12-0.
De wed. Willem Dirckx geldt jaerlijckx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Beeck in
schepenen
folio 79.
letteren der stadt s Hertogenbossche anno 1436 ende den 9 februarij 1445, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van 13 gl. 3 st. in plaetz van rogge volgenz de pegge
duz
13-3-0.
alz mede op de zelve jaren 11 vaten rogge duz hier de voors.

11 vaten

folio 79 verso.
Goort Janssen van Dommelen de wed. Willem Dirckx cum suis gelden jaerlijckx 1 mudde rogge reductie uijt
onderpanden tot Beeck in schepenen letteren van s Hertogenbosch e vanden 6 junij 1461 begrepen groot 1loop,
lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
13-10-0.

17

folio 80.
Peter Gabrielz woonende tot Aerle 1 renthe van 6 gl. sjaerz nu betaelt wordende met 5 gl. losbaer met 100 gl.
capitael gaende uijt onderpanden aldaer in schepene letteren deser stadt van 10 februarij 1627 begrepen
verschijnt op lightmiz dagh
folio 80 verso.
lest betaelt 1674, de rendanten hebben op reeckeninge ontfangen van Godefridus van Buel alz nu eijgenaer de
zomme van 19 gl. waer mede betaelt soude wesen tot het jaer 1687 duz
19-0-0.
somma bedracht deser ontfanck in gelt de zomme 70 gl. 15 st.
folio 81.
leeg.
folio 81 verso.
Nunen, Gerwen Wetten.
Jenneken Hendrick Appels ende Jan Dirckx de Groot gelden jaerlijckx 1 mudde rogge in specie uijt henne
goederen gelegen tot Nunen in schepenen brieven van Bosche de dato den 5 dagh naer St. Matthijs dag anno
1376 anno 1686, 1391 nogh eene
folio 82.
brief anno 1391 nogh 1393 nogh 1394 ende eene brief gepasseert voor schepenen in Helmont op den 28 januarij
1395 alle uijt onderpanden tot Nunen, lest betaelt 1674 ende wort betaelt met 15 st. t vat, de rendanten hebben
ontfangen voorde
folio 82 verso.
jaren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van

27-0-00.

Joost Jan Phlipssen ende Anneken wed. Aert Hendrickx gelden jaerlijckx 2 mudde rogge in specie uijtte
onderpanden in de voors. schepenen brieven begrepen betaelt wordende met 15 st. ’t vat volgenz het
folio 83.
boeck van Goert Machielssen
Jan Aertz Kuijten voor de wed. Aert Hendrickx heeft betaelt voorde helft 1684 ende Joost Philipss voor ander
helft 1685, de rendanten hebben ontfangen van Aert Cuijten voor sijn apart voor de jaren 1685, 1686 ende 1687
de zomme
27-0-0.
ende van Joost
folio 83 verso.
Philipse ontfangen voor sijn apart voor de jaren 1682, 1683 ende 1684 de zomme van

27-0-0.

Gerrit Josepz cum suiz gelden jaerlijckx uijtte voors. onderpanden 9 vaten ende 3 cop rogge in specie, lest
betaelt 1683 over op het jaer 1684, 3 vat 2 cop
folio 84.
de rendanten hebben ontfangen het restant op het jaer 1684 ende de jaren 1684 ende voor de jare 1685, 1686
ende 1687 ende op het jaer 1688 3 vat 1 cop in plaetse van rogge volgenz de pegge de zomme van 18-13-0
ende in rogge op de voors. jaren van 1685, 1686 ende 1687 de nombre van 2 vat ende 1 half duz hier de voorz
schreve
2 vat 2 cop
folio 84 verso.
Lenaert Gerritz Hendrickx ende Adriaen Claessen gelden jaerlijckx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmont neffens de voorschreve Nunense renthen begrepen van dato St. Serijnz dagh
1379 voort betaelt met 15 st. het vat, de rendanten hebben
folio 85.
ontfangen voor de jaren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 in plaetse van rogge volgenz ende betalinge de
zomme van
27-0-0.
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Faes Goortz gelt jaerlijckx 1 mudde rogge in specie in eenen chijnz van 4 mudde roggen ende 20 ponden
paijementz gaende uijtte onderpanden
folio 85 verso.
in schepenen letteren van Helmont van den 5 februarij 1389 ende den 3 januarij 1402 begrepen ende wort
betaelt met 4 gl. 10 st. gelijck bij voorgaende H. Geest meesterz, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
13-10-0.
folio 86.
de kinderen Adriaen Jacopz de mulder gelden inden zelven paght uijt huijz ende erffenisse gelegen bij Wettense
molen jaerlijckx 1 mudde rogge in specie volgenz de voors. brieven, lest betaelt 1679, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1680 in plaetse van rogge volgenz de pegge ’t vat gereeckent de zomme van
8-8-0.
folio 86 verso.
Luniz Jacopz geldt jaerlijckx 2 mudde rogge in specie uijt eenen meerderen paght van 5 mudde rogge ende 1
mud garste uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmont 1379 begrepen ende gelijck letteren vanden
jaere 1426, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen de zomme van rogge van 12-15-4.
folio 87.
ende hebben de voors. rendanten alnogh ontfangen de nombre van
waer mede betaelt zijn de jaren 1685, 1686 ende 1687

VIV vat rogge

de wed. Aert van Col cum suis gelden jaerlijckx 6 vaten gesten in specie uijt eene meerderen paght hier voor in
brieven onder no. 4 begrepen mitsgaderz oock in brieven van
folio 87 verso.
Helmont vande jaeren 1369, 1370 ende 1373, dese paght gelden Hendrick Thonis, Dirck Luijcaz, Thonis Roeffs
ende Jan Thonis van Vechel, lest betaelt lighmiz 1669,
Dirck van Oldenzee hadde van verscheijden ontfangen de zomme van 8 gl. 5 st. de rendanten hebben
folio 88.
mede van verscheijde opreeckeninge ontfangen gelijck zijne predicesseurs de zomme van
4-10-0.
Hendrick Janssen van Nunen en Jan Thonis van Vechel gelden jaerlijckx 18 vaten rogge in specie uijt henne
goederen in schepenen brieven van Hertogenbossche de dato den 12 februarij 1471 ende nogh een
folio 88 verso.
brief de dato den lesten october 1495, lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684,
1685, 1686 ende 1687 in plaetsevan rogge het vat gereeckent volgenz zijn prediceseurs hebben gedaen de
zomme van
30-0-0.
folio 89.
Gelt renten.
Jan Dirckx de Groot cum suis gelden jaerlijckx 17 st. 2 oort uijt henne goederen tot Gerwen ende Nunen
gelegen, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685 de zomme van
0-17-0.
folio 89 verso.
Anthoni van Gruijthuijsen geldt jaerlijckx uijt zijne goederen gelegen tot Gerwen 1 gl. het welck eertijtz
toebehoorde Dirck Libben de armen aengecomen bij testament van Maria naegelatende wed. Dirck Volders in
den jaeren 1574, lest betaelt 1683, de rendanten hebben
folio 90.
ontfangen voor de jaeren 1684 ende 1685 de zomme van
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2-0-0.

Lijsken wed. Evert van Col geldt jaerlijckx 7 st. uijt hare goederen tot Nunen ende Gerwen, lest betaelt 1683, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684 ende 1685 de zomme van
0-14-0.
folio 90 verso.
Jan Aertz van Tongeren geldt jaerlijckx 16 st. uijt onderpanden in schepenen letteren van Tongeren van dato 15
april 1510 begrepen, lest betaelt 1682, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1683, 1684 ende 1685 de
zomme van
2-8-0.
Somma bedraght desen ontfanck in gelt de zomme van 201 gl. 15 st. 15 penn.
folio 91.
ende in rogge de nombre van 56 ½ vat
folio 91 verso.
Leeg.
folio 92.
Lieshout.
Frans Willemz geldt jaerlijckx uijt eenen meerderen paght van 18 vaten rogge reductie 13 ½ vat ende het
resteerende geldt de wed. Joseps Anthoniz uijt henne hoeve ende goederen gelegen tot Ginderdoor onder
Lieshout voors. in schepenen letteren van
folio 92 verso.
lest betaelt 1681, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1682 ende 1683 de zomme van
10-2-8.
De wed. Joseph Anthoniz gelt in den voors. paght jaerlijckx 4 vaten 2 cop rogge reductie uijt voors. goederen tot
Ginderdoor, lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de
folio 93.
Jaren 1684, 1685 ende 1686 de zomme van

.-1-4.

Somma bedraght desen ontfanck de zomme van 15 gl. 3 st. 12 penn.
folio 93 verso.
Leeg.
folio 94.
Son.
Jan of Hendrick soon Jan Tijbos tot Son geldt jaerlijckx 8 gl. 5 st. in schepenen letteren van Son in dato 20
februarij 1627 begrepen maer want 6 betaelt was 1636 ende sulckx over de 30 jaren verachtert ende de rente
verlooren scheen
folio 94 verso
iz op de onderpanden geprocedeert ende vervolgenz vercoght gebleven aenden armen alhier daer van oock
reekeninge iz gedaen wesende eenen acker gelegen tot Esp groot 5 loop genaemt den Arleman, verhuert aen Jan
Cornelis de weduwe voor 10 vaten rogge ende 3 vaten boeckweijtz ’t jaerz, lest betaelt 1671
folio 95.
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen alsoo dese renthe comt te cesseeren dus memorie
Jan Gerritz den jonge nu Aert Gerritz de mulder gelt jaerlijckx 5 gl. volgenz schepenen letteren van Sonne in
dato den 9 meij 1631, gaende uijt onderpanden daer inne verhaelt, lest betaelt 1683
folio 95 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
folio 96.
Bakel.
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15-0-0.

Willem Peter Seelen geldt jaerlijckx 1 mud rogge reductie uijt zijne goederen tot Bakel gelegen, lest betaelt 1669
over 2 gl. 11 st., de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz dient hier maer voor memorie
folio 96 verso.
Franz Jacops gelt jaerlijckx 1 mud rogge in specie uijt onderpanden tot Bakel gelegen, lest betaelt 1684, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687, in plaetse van rogge t vat gereeckent vogenz
de pegge de zomme van
23-9-0.
Marten Jan Gevert
folio 97.
van Deursen geldt jaerlijckx uijt de hove ende toebehoorten 25 vaten rogge in specie, lest betaelt 1685, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1686, 1687 ende 1688 de nombre van
.XXV vat rogge
De erfgenamen Driesken Hermenz geldt
folio 97 verso.
jaerlijckx 6 vaten rogge reductie uijt 10 loop ackerlantz gelegen aende Beemden, lest betaelt 1683, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaren 1684 ende 1685 te ligtmiz verscheenen de zomme van 4-10-0.
Jan Thonis Banckerz geldt jaerlijcks 4 vate rogge reductie
folio 98.
uijt onderpanden in schepenen letteren van Bakel 1383 ende van Helmont de 5 vande ougstmaent 1389
begrepen, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen 1685. 1686 ende 1687 de
zomme van
4-10-0.
Willem Mercelis Verberne gelt jaerlijckx 6 vaten rogge
folio 98 verso.
reductie uijt onderpanden tot Bakel, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686
ende 1687 de zomme van
6-15-0.
Reijder Peterz op Schipstal, Jan Hendrick Hennekens gelden jaerlijckx 2 mudde rogge in specie uijt henne
onderpanden in
folio 99.
schepenen letteren van Bakel van dato den jaere 1418 op St. Huijbers dagh, lest betaelt 1684, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 volgenz de register de nombre van
XX vat rog
ende in gelt volgenz de pegge in plaetse van rogge op de voorschreve jaeren de zomme van

34-3-0.

folio 99 verso.
Jan Janssen den scheper ende Peter Goort Hermens, nu Hermen Seelen gelden jaerlijckx 11 vaten rogge in specie
uijt onderpanden tot Baekel in schepenen brieve van Helmont vanden jaere 1415, 1428 den 17 februarij 1441,
1442, 23 augustij begrepen, lest betaelt 1683
folio 100.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen 1685 ende 1686 over voor den jaren 1687 … vat 3 cop
de nombre van V vat II, ende in gelt tvat gereeckent volgenz de pegge op de voors 2 jaren de zomme van
12-0-12.
Leendert Dirckx ende Joost Jan Banckers gelden jaerlijckx
folio 100 verso.
6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel, lest betaelt 1685 de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren voorschreeven 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
6-15-0.
Leendert Janssen ende Anthoni Dirckx gelden jaerlijckx 20 vaten rogge in specie uijt zeekere
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Folio 101.
goederen genaemt Vlincken vloije in schepenen letteren van Bakel ende van Helmont begrepen de eene van dato
1419 dandere 1476 mitsgaders schepenen vonnisse van Bakel vanden 4 october 1541, lest betaelt bij Dirck
Lenders ende Jan Lenders jaer 1683 ende op t jaer 1684 ontfangen bij Dirck Oldenzee 10 vaten, de rendanten
hebben
folio 101 verso.
ontfangen voor de jaeren 1684 en het jaer 1685 ende jaer 1686 10 vaten in plaetse van rogge het vat gereeckent
volgenz de pegge zomme van
27-0-0.
Lenart Willemz van Hout geldt jaerlijckx uijt zijn goet tot Milheese 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1683, de
rendanten hebben ontfangen voor de
folio 102.
jaren voorscheenen 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme van

9-0-0.

Niklaez van Neerven ende Willem Peter Seelen gelden jaerlijckx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmont gegeven maendagh naer beloocke pinxter dagh 1399 ende op St. Nicolaes dagh
1445
folio 102 verso.
mitsgaders op de 3 februarij 1473 begrepen, lest betaelt voor de zelve 1684, de rendanten hebben ontfangen op
reeckeninge voor de helft van het jaer 1685 de zomme van 4 gl. 10 st. in plaetsen van rogge volgenz de pegge
duz hier
4-10-0.
Reijnder de Bercker geldt jaerlijckx 18 vaten rogge reductie betaelt wordende met
folio 103.
6 gl. 15 st. swaer geldt uijt seeckeren beemt gelegen tot Backel ontrent den Rijpelbergh groot 2 bunderen
volgenz ’t protocol in Helmont vande 12 julij 1670, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
20-5-0.
Jan Neesen Goort
folio 103 verso.
Driessen cum suis gelden jaerlijckx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt 1681 ende
op het jaer 1682, 15 st. de rendanten hebben ontfangen het restant vanden jaere 1682 ende op het jaer 1683 de
zomme van 2 gl. 5 st. te zame de zomme van
6-0-0.
Jan Janssen ende Jan
folio 104.
Hendrickx de Bruijn gelden jaerlijckx 5 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Backel gelegen, lest betaelt
1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
5-12-9.
Thonis Freijnssen ende Thomaz Franssen gelden jaerlijckx 1 mudde rogge reductie
folio 104 verso
uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen 1685,
1686 ende op het jaer 1687 45 st. de zomme van
11-5-0.
dezelve gelden jaerlijckx alnogh 6 vaten rogge erffelijck uijt henne onderpanden mede gelegen tot Bakel
folio 105.
Lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1684, 1685, 1686 ende 1687 i plaetse van rogge
volgenz de pegge ende register te zamen de zomme van
16-4-0.
De wed. Thomiz Banckerz gelt jaerlijckx 16 st. 3 ½ oort uijt haere goederen
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folio 105 verso.
tot Baeckel, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
2-10-10.
Juffr. Maria Lanckvelt vrouwe van Milheese gelt jaerlijckx uijt haere goederen ende heerlijck heijt aldaer 3 st.
folio 106.
2 oort, lest betaelt 1673, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen memorie
Willem Willemz de With cum suo gelden jaerlijckx 3 st. 2 oort uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt 1684,
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz hier voor memorie
folio 106 verso.
Aert Hendrick Hanen geldt jaerlijckx 36 braspenningh betaelt voorden met 2 gl. 5 st. uijt zijne goederen gelegen
tot Bakel volgenz schepenen letteren aldaer van de 3 december 1556, let betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1685, 1686, ende 1687 de zomme van
6-15-0.
folio 107.
Gemert.
Jacop Willem Heijnen nu zijne wed. genaemt Jenneken tegenwoordigh Claes Jacopz eene obligatie houdende
capitael 150 gl. in dato den 22 april 1648, het lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren
verscheenen
folio 107 verso.
1685, 1686 ende 1687 de zomme van

22-10-0.

Peter vanden Bogart geldt jaerlijckx ujt zijn huijz ende andere goederen gelegen tot Gemert 15 vaten rogge erffz
paghtz volgenz schepenen letteren in Gemert 1385 op St. Marten dagh, lest betaelt 1683 over 4 vaten
folio 108.
de rendanten hebben ontfangen het restant op het jaer 1684 ende het volle jaer 1685 ende 1686 te zamen den
nombre van
XXXXXI
Peter Gielenz geldt jaerlijckx uijt zijne goederen tot Gemert gelegen 2 gl. 10 st. lest betaelt 1683, de rendanten
hebben ontfangen de zommen van 5 gl. voor
folio 108 verso.
de verscheenen jaeren van 1684 ende 1685 duz hier de

5-0-0.

somma bedraght desen ontfanck in gelt de zomme van 243 gl. 14 st. 14 penn.
folio 109.
Doirne.
Willem soone Evert Nouwen geldt in 2 texten 3 mudden 3 vaten roggen reductie, lest betaelt 1685, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaren verscheenen 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
43-17-..
Aert Hendrick Jacopz
folio 109 verso.
ende Goort Peters in 3 texten 21 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
23-12-8.
Gielen Jacobz ende Corst Vesterz gelden jaerlijckx 10 vaten rogge reductie,lest betaelt 1677, de rendanten
hebben
folio 110.
ontfangen voor de jaeren verscheenen 1678ende op het jaer 1679 1 gl. 16 st. 8 penn. de zomme van
5-11-..

23

Bruijsten Jan Rutten Cluijtmanz geldt jaerlijckx 16 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
18-0-..

folio 110 verso.
Jan Lamberz van Gassel int Haegh eijnde cum sue gelden 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1685, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen van
9-0-0.
Jan Lambert Isboutz ende Dirck Jan Goortz gelden 1 mudde rogge reductie
folio 111.
lest betaelt Lambert Dirckx voor eene hellight 1682, Jan Lamberz Isboutz voor de anderen hellight heeft betaelt
het jaer 1685, de rendanten hebben ontfangen van Lammert Isboutz voor sijn contigent op het jaer 1686 de
zomme van 2-5-0. Ende hebben rendanten van Lambert Dirckx nitz ontfangen memorie
somma bedraght desen ontfanck de zomme van 102 gl. 6 st. 8 penn.
folio 111 verso.
leeg.
folio 112.
Hier volght tgoet ten Eijnde.
Aert Anthoniz van Ebben nu Joost Lambertz geldt jaerlijckx 3 vaten 3 cop rogge in specie uijt onderpanden van
het goet ten Eijnde, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1685, ende
1686 de nombre van
IIII vat
folio 112 verso.
Joost Willem Vereijcken geldt jaerlijckx 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1685, de nombre van 4 gl. 1 st. ’t vat gereeckent volgenz de pegge duz
4-1-0.
ende hebben de rendanten alnogh ontfangen voor de jaer 1686 ende 1687 de nombre van 12 vaten duz
XII vat.
folio 113.
Hendrick Cuijperz, Hend. Thijssen ende Lijsken Franssen gelden jaerlijckx 3 vaten 3 cop rogge uijt het goet ten
Eijnde, Hendrick Cuijpers cum suo lest betaelt volgenz voorgaende reeckeninge 1683, de rendanten hebben
ontfangen vanden verscheijde geldenz voor de jaren 1684 ende 1685 ende op het jaer 1686 1 vat 2 cop de
nombre van 5 gl.
folio 113 verso.
19 st. 14 penn. van rogge volgenz de pegge duz hier

5-19-14.

Hendrick Thijs Claez geldt 8 vaten rogge in specie uijt het goet ten Eijnde, lest betaelt 1684, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaer 1685 in plaetse van rogge volgenz de pegge de zomme van
folio 114.
ende hebben de rendanten alnogh ontfangen voor de jaren verscheenen 1686 ende 1687 de nombre van
XVI vaten
Jan Meulendijckx ende Wilbert Peter Spaniaertz gelden jaerlijckx 11 vaten rogge in specie, lest betaelt 1684, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 in plaetse van rogge het vat
folio 114 verso.
gereeckent volgenz de pegge de zomme van

21-16-6.

De wed. Pauluz Joosten, Dirck Jan Goortz ende Jan Hendrickx de Hart gelden jaerlijckx 7 vaten rogge in specie,
lest betaelt 1682, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1683, 1684, 1685 ende op het jaer 1686, 3 ½ vat
in plaetse van
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folio 115.
rogge het vat volgenz de pegge de zomme van

16-6-14.

Jan vanden Boomen geldt jaerlijckx 14 vaeten rogge in specie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaren 1685 ende 1686 de quantiteijt van
XX ….
Joost Ceelen ende
folio 115 verso.
Iken wed. Jan Adriaenz nu de erfgenaemen Matthijs Jongelinghe gelden jaerlickx 7 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen 1685, 1686, ende 1687 in plaetse van
rogge volgenz de pegge ende register de zomme van
14-3-8.
Dirck Hendrick
folio 116.
Gielen ende Antsemz Gerritz de scheper gelden jaerlijckx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt, Hendrick Janssen
hadde ontfangen 7 vaten rogge van Stralen hadde ontfangen 9 gl. 9 st. ende 4 vaten Willem Jacopz hadde
ontfangen van Dircken Hendrickx de metser 5 vat rogge, Dirck van Oldenzee hadde ontfangen in
folio 116 verso.
2 reijsen de nombre van 10 vaten rogge, de rendanten hebben mede ontfangen van Dirck Gielenz voor 5 vat 1
cop volgenz iz pegge het vat gereeckent de zomme van
3-3-0.
Philipz Willemz gelt alle jaer 8 vaten 3 coppen rogge erfspaght, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen
voor den
folio 117.
jaere 1685 in plaetse van rogge het vat gereeckent volgenz de pegge de zomme van
ende voor de jaere 1686 de nombre van

5-18-0.
VIII vat 3 cop

Evert Gielenz gelt jaerlijckx 5 vaten rogge 1 cop in specie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de nombre van
XV…
folio 117 verso.
Joseph Rutten ende Aert Hendrickx Jacopz 3 vaten rogge in specie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren verscheenen 1685, 1686, 1687 ende 1688 in plaetse van rogge t vat gereecken volgenz
de pegge de zomme van
7-17-8.
Willem Marcuz gelt jaerlijckx 3 vaten
folio 118.
rogge in specie nu Hendrick Driez Noijen ende Peter Driez den Ketelaer, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende op het jaer 1687 een ende een half vat in plaetse van rogge het vat
gereeckent volgenz de pegge de zomme van
4-10-0
Hier eijndt
het goet ter eijnde jaerlijckx uijt brengende
folio 118 verso.
7 mudde ende 6 vaten rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letter en van Helmont van dato de 10 junij
1416 ende in schepene letteren van s Hertogenbosch de dato anno 1389 begrepen
somma bedraght dese ontfanck in geldt de zomme van 89 gl.
folio 119.
10 st. 2 penn.
folio 119 verso.
Doirne.
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Mr. Laurenz de Louw ende Wouter Hendricx 5 vaten rogge in specie uijt henne onderpanden ofte goederen tot
Doirne, lest betaelt 1684 , de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen 1685, 1687ende 1688 in
plaetse van rogge het vat
folio 120.
gereeckent volgenz de pegge de zomme van

13-5-0.

Jan Ruelens ende Huijbert Thomez gelden jaerlijckx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1683 ende op jaer 1684
ontfangen de zomme van 3 gl. van Roelof Janssen, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1684 ende de
volle jaren van
folio 120 verso.
1685, 1686 ende op het jaer 1687 de zomme van 3 gl. te zamen de zomme van

13-10-0.

Lourens Janssen gelt jaerlijckx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de zomme van 3-7-8. duz hier de voors.
3-7-8.
folio 121.
Jan Meliz, Claes Martenz ende Marten Melters erfgenamen gelden jaerlijckx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt
1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1685, 1686 ende op het jaer 1687, 2 gl. de
zomme van
8-0-0.
Ruth Cornelis gelt jaerlijckx 3 vaten
folio 121 verso.
rogge reductie, lest betaelt 1681, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1682, 1683 ende 1684 de
zomme van
3-7-8.
de wed. Goort Droez ende Hendrick Matthijssen gelden jaerlijckx 6 vaten rogge reductie in plaetze van Hendrick
voors. nu de wed.
folio 122.
Wouter Cleijnenz voor de hellight de wed. Wouter Cleijnenz heeft betaelt voor de eene helft het jaer 1682, Elke
de wed. Goort Droez rest totten jaere 1681 9-5-8, Dirck Oldenzee hadde ontfangen inden jaere 1684 ende 1685
van Peter Wouters 3-7-8. de rendanten hebben ontfangen op reeckeninge van Wouter Cleijnen
folio 122 verso.
de zomme van 2 gl. 5 st. waer mede sijn apart soude betaelt wesen vanden jaere 1686 ende 1687 duz
9-5-0.
de zelve wed. geldt jaerlijckx nogh 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1663 volgenz reeckeninge van Hendrick
Janssen Loeijer, de rendanten hebben
folio 123.
hier van nietz ontfangen duz dient maer voor memorie
Aert Jan Meulendijckx geldt jaerlijckx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
4-10-5.
Wilbert Rijnderz
folio 123 verso.
Aert Hendricx cum suo gelden jaerlijckx 1 mudde rogge in specie betaelt met 9 gl. 15 st. het vat volgenz accoort,
lest betaelt jaer 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
27-0-0.
Willem Marcuz geldt
folio 124.
jaerlijckx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686
ende 1687 de zomme van
6-15-..
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Evert Neelen geldt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaren 1684, 1685
folio 124 verso.
ende 1686 de zomme van

6-15-0.

Hendrick Franssen ende Willem Jan Ceelen alias Waesmanz 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
6-15-0.
folio 125.
Liessel.
Joost Peter Martens geldt jaerlijckx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
3-18-..
Hendrick Peter Mennen
folio 125 verso.
Cum suz gelden jaerlijckx 5 ½ vat rogge, lest betaelt 1681, de rendanten hebben ontfangen voor de jaer 1682
ende het jaer 1683, 1 gl. 2 st. 8 penn. de zomme van
3-3-12.
Thijs Berckerz, Lambert Driessen ende de
folio 126.
wed. Marcelis Claez de Bercker gelden jaerlijckx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1683, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1684 ende 1685 d zomme van
2-5-0.
Daniel van Bree, Driez van Bree ende Jan Peter Wilbertz gelden jaerlijckx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt
1684
folio 126 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
13-10-0.
De H. Geest van Doirne ende Peter vanden Boomen gelden jaerlijckx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684,
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1685, 1686
folio 127.
1687 ende 1688 de zomme van

9-0-0.

Joncker van Eijck ende joncker Bax gelden jaerlijckx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1684, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
6-15-2.
De zelve gelden alnogh jaerlijckx 8
folio 127 verso.
vaten rogge in specie, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de
zomme van
XXIIII vaten
Adam Willemz nu Giele Damen geldt jaerlijckx 6 vaten rogge erffelijck, lest betaelt het jaer 1684, de rendanten
hebben
folio 128.
voor het jaer 1685 in plaetse van rogge t vat gereeckent volgenz de pegge de zomme van 3-18-0. ende voor de
jaren verscheenen 1686 ende 1687 de quantiteijt van
XII vaten
Lodewijck Janssen ende Claes Janssen gelden jaerlijckx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1682 over opt jaer
1683, 2-5-0.
folio 128 verso.
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de rendanten hebben ontfangen het restant vanden jaeren 1683 ende den volle paght vande jaeren 1684 ende
1685 4 gl. 1 st. te zamen zomme van
10-16-0.
folio 129.
Gelt renthen tot Doirne.
Michiel HendrickThoniz, Laurenz Jansse, Claez Jan Rutten cum suez gelt jaerlijckx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1683
volgenz de reeckeninge ende op jaer 1684 de zomme van 2-6-0, de rendanten hebben ontfangen het restant
folio 129 verso.
vande jaeren 1684 ende op het jaer 1685 de zomme van 5 gl. 2 st. 8 penn. te zamen de zomme van
7-16-8.
Goort Jansssen den mulder geldt jaerlijckx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1684, 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
22-0-0.
folio 130.
Jan Meliz geldt jaerlijckx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1681, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz hier
memorie
De erfgenamen Aert Hoeben geldt jaerlijckx 3 st. lest betaelt 1682, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1683
folio 130 verso.
1684, 1685, 1686, 1687 ende 1688 de zomme van

0-18-0.

Toniz Gerritz den scheper geldt jaerlijckx 3 gl. nu Laurenz Hendrickx Poock, lest betaelt 1681, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1682 de zomme van
3-0-0.
item eenen acker
folio 131.
groot ontrent 3 loop gelegen tot Deurne gebruijcker, lest betaelt 1665, de rendanten hebben hier van nietz
ontfangen memorie
somma bedraght deser ontfanck in gelt de zomme van 181 gl. 11 st.
De rogge de nombre van 36 vaten
folio 131 verso.
Leeg.
folio 132.
Asten.
De goederen tot Geenenbosch gelden jaerlijckx 3 mudde rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren
van s Hertogenbosche 1396, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1685,
1686 ende 1687 de zomme
folio 132 verso.
van 14 gl. 10 st. duz hier de voors. zomme van

40-10-0.

Joncker Gerwen geldt jaerlijckx uijt zijne goederen ofte hoeve op Heusden 13 vaten rogge in specie uijt
onderpanden tot Asten gelegen in schepenen brieven van Helmont de dato de 17 october 1614 ende andere
documente daer annex begrepen
folio 133.
lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren verscheenen 1685, 1686 ende 1687 de zomme
van in plaetse van rogge t vat gereeckent volgenz den pegge
Dirck Jan Goortz cum suiz gelden jaerlijckx 13 vaten rogge in specie volgenz schepenen letteren van dato alz
voor
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folio 133 verso.
begrepen, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 in plaetse van
rogge het vat gereeckent naer de pegge de zomme van
22-8-8.
Jan Hendrick geldt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie volgenz schepenen letteren
folio 134.
van Asten de anno 1437 den 14 februarij ende schepenen letteren van s Hertogenbossche vanden jaere 1452 ende
1469, lest betaelt 1685, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1686 ende 1687 de zomme van
4-10-0.
Ceel Peterz geldt jaerlijckx 1 mud rogge reductie volgenz schepenen letteren
folio 134 verso.
van Asten anno 1404 ende 1440 de 12 meert ende 1445 begrepen, lest betaelt 1684, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
13-10-0.
Bruijsten Geven geldt jaerlijckx 6 gl. volgenz schepenen letteren
folio 135.
van Doinen gegeven op light miz avondt 1537, lest betaelt 1682, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
verscheenen 1683, 1684, 1685 ende 1686 de zomme van 24 gl. dus hier de voors.
24-0-0.
Joost vanden
folio 135 verso.
Sande geldt jaerlijckx 10 gl. uijt zijne goederen gelegen tot Vlierden, lest betaelt 1683 ende op het jaer 1684 de
zomme van 3 gl. 18 st. de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren achter staende 1685, 1686 ende 1687 de
zomme van 36 gl. 2 st. duz
folio 136.
hier de voors. zomme van

36-2-0.

folio 136 verso.
Someren.
Hendrick Lamberz Verhoeven geldt jaerlijckx 3 vaten rogge reductie volgenz schepenen letteren van Someren
anno 1533 begrepen, lest betaelt 1680, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1681, 1682, 1683 ende
1684 de zomme van
4-10-0.
folio 137.
de wed. Job Dandelz geldt jaerlijckx 3 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Soomeren gelegen volgenz
schepenen letteren van Someren anno 1400 den achsten sondagh naer St. Jan Baptisten dagh, lest betaelt 1880
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz dient hier maer voor memorie
folio 137 verso.
Peter Franssen nu Griettien ende Handersken Willemz tot Someren geldt jaerlijckx 6 vaten rogge reductie uijtte
voors. onderpanden in het protocol van Helmont de 10 martij 1670 begrepen, lest betaelt 1683, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
6-15-0.
folio 138.
Aert Hendrickx Smitz, Anthoniske Janz ende Hendresken Scheeperz gelden jaerlijckx 6 vaten rogge reductie
uijtte voors. onderpanden, lest betaelt 1673 ende op ’t jaer 1674, 0-6-8 Dirck van Oldezee hadde op reckeninge
ontfangen de zomme van 4 gl. 10 st. de rendanten hebben mede op reeckeninge ontfangen de zomme van
3-5-12.
folio 138 verso.
Anthoniz Marten Driessen ende Gielen Martenz gelden jaerlijckx 18 vaten rogge reductie uijt de onderpanden in
schepenen letteren de stadt Helmondt vande 3 maij 1505 den 14 januarij 1567 ende den 9 meij 1567 begrepen,
lest betaelt 1677 in cluijz ende op het jaer 1678, 4-19-8, de rendanten hebben ontfangen het restant
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folio 139.
van den jaren 1678 ende op het jaer 1679, 5 gl. 4 st. ende een halve makende te zamen de zomme van
7-0-0.
Bastiaen Adriaenz geldt jaerlijckx 3 gl. uijt onderpanden gelegen tot Soomeren in schepenen letteren van in dato
den ……. lest betaelt 1684 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685
folio 139 verso.
1686 ende 1687 de zomme van

9-0-0.

Jan Marten Aertz geldt jaerlijckx 1 mudde rogge erfpacht uijt onderpanden tot Soomeren, lest betaelt t jaer
1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 in plaetse van rogge het vat
gereeckent volgenz
folio 140.
de pegge de zomme van
ende inde rogge voor de voors. jaren de nombre van

0-7-13.
XXIIII

Jan van Bree ende Michiel Jan Michielsen geldt jaerlijckx 3 gl. uijt henne goederen tot Soomeren gelegen, lest
betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
9-0-0.
folio 140 verso.
het dorp ofte corpus van Soomeren geldt jaerlijckx 66 gl. 10 st. losbaer met 925 gl. volgenz de brief onder henne
zegel gepasseert op den 9 october 1606 nu gereduceert op 46 gl. 5 st. den armen aengecomen bij transport op den
8 october 1637
folio 141.
lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 de zomme van
138-15-0.
Thomez Marten Driessen geldt jaerlijckx 15 vaten rogge in specie gaende uijt onderpanden tot Soomeren
gelegen, lest betaelt 1676, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen dus dient maer voor memorie
folio 141 verso.
ontfangen duz dient maer voor memori
folio 142.
Anderen ontfanck van renthen ende pagten gaende uijt erffenisse gelegen onder Lierop.
Dirck van Moersel geldt jaerlijckx 1 mudde rogge reductie gaende uijt onderpanden in schepenen leteren van
Helmont van dato den seven thiende, lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren
verscheenen 1684
folio 142 verso.
1685 ende 1685 de zomme van

13-10-0.

Aert Janssen Verheez gelt jaerlijckx 8 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmont
gegeven sondaeghz naer St. Denijz dagh 1369 begrepen, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaren verscheenen
folio 143.
1685, 1686 ende 1687 de zomme van

9-0-0.

Jan Dirckx van Moersel cum suo gelt jaerlijckx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren
van Helmont de 2 meij 1358 ende St. Mattijz dagh 1389 begrepen, de rendanten hebben
folio 143 verso.
ontfangen voor de jaren verscheenen 1684, 1685 de nombre van
XXIIII vat
ende voor het jaer 1686 in plaetse van rogge 6 vat gereecken naer de pegge de zomme van
7-16-0.
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Jan Dirckx van Moersel cum suo geldt jaerlijckx 40 schillinge parijmentz betaelt wordende met 14 st.
folio 144.
volgenz schepenen letteren van Helmont anno 1358 de 2 dagh meij, lest betaelt 1683, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren verscheenen 1684, 1685 ende 1686 de zomme van
2-2-0.
Jan Aertz Verdonschot geldt jaerlijckx 2 vaten rogge reductie volgenz schepenen
folio 144 verso.
letteren van Helmont anno 1445 op St. Bartolomeuz dagh ende schepenen van Helmont anno 1438, 8 september,
lest betaelt 1684, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen memorie
Jan Sanders cum suiz gelden jaerlijckx de helft van 40 schillingen paeijmentz betaelt wordende
folio 145.
met 7 st. in schepenen letteren van Helmont de dato den maendaegh naer 13 dagh anno 1373, lest betaelt 1673,
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz
memorie
De wed. Jacop Verbeeck geldt jaerlijckx uijt haer huijz ende goet tot Lierop 3 st. 2 oort volgenz
folio 145 verso.
schepenen letteren voorschreven, lest betaelt door Jenneken Dickx van Riel het jaer 1678, de rendanten hebben
hier van nietz ontfangen duz hier voor memorie
De wed. Sijmen Aertz geldt jaerlijckx 3 st. 2 oort volgenz schepenen letteren voorschreven, lest betaelt 1673
folio 146.
de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz hier maer voor memorie
folio 146 verso.
Asten.
Willem Goortz van Lierop heeft in huijringe gehadt de hoeve op Berhelen onder Asten ende dese bovenstaende
hoeven vercoght met consent van de heere provisoiren op de 15 meert 1684 voor 875 gl.
folio 147.
aen Dirck Gerritz tot Asten ende hebben dezelve zomme inde hoeve tot een renthe late staen intresse ad 5
percent ende verscheijden den 1 meert volgenz’t protocol alhier, lest betaelt den voors. intresse tegen 43 gl. 15
st. int geheel 1685, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren paght verscheenen
folio 147 verso.
1686, 1687 ende 1688 de zomme van

131-5-0.

somma bedraght desen ontfanck in gelt de zomme van 513 gl. 12 penn.
ende in rogge 48 vaten
folio 148.
Bakel.
Willem Ansemz heeft in huijringe een hoefken gelegen onder Bakel op den Hilacker jaerlijckx in voortijt 26 gl.
30 vaten rogge ende 30 vaten rogge ende 30 vaten boeckweijt St. Marte en graen kermiz volgenz de nieuwe
hueringe begonne
folio 148 verso.
den 27 december 1683. de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 t voorlijf
bedragende de zomme van
87-0-0.
ende hadde de rendanten ontfangen voor de voors. jaren van 1685, 1686 ende 1687 de nombre van LXI vat
ende in gelde in plaetse van rogge het vat gereeckent volgenz de pegge de zomme van 16-6-0.
folio 149.
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de rendanten brengen hier mede voor ontfanck voor de jaren 1685, 1686 ende 1687 de quantiteijt van 90 vaten
boeckweijt duz hier
LXXX..
Willem Willem Aertz heeft op alle de voorschreven conditie mede in hueringe de andere hoeve op den
voorschreven Hilacker tot Backel
folio 149 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaren verscheenen St. Marten het voorlijf 1685, 1686 ende 1687
bedragende de zomme van
78-0-0.
ende voor de voors. jaren van 1685, 1686 ende 1687 brenge alhier in ontfanck de quantiteijt van 79 vaten
boeckweijt duz
LXXVIIII vaten
ende voor de resterende 11 vaten ’t vat gereeckent volgenz
folio 150.
de pegge de zomme van

10-0-0.

ende daer en boven hebbende de rendante ontfangen voor de voors. jaren van 1685, 1686 ende 1687 de nombre
van
XXV vate rog
ende in gelde de nombre van 47 vaten rogge alsoo de heere provisoire volgenz der zelve appostille remitteerde
18 vaten de zomme van 30 gl. 11 st. ’t vat
folio 150 verso.
gereeckent volgenz de pegge duz dese

30-11-0.

Heijlken wed. Peter Jasperz heeft in hueringe de hoeve onder Bakel gelegen op Grootel op conditie alz voor nu
Luijtie wed. Jacop Peterz, de rendanten hebben ontfangen tot het voorlijf vande jaeren 1685, 1686 en 1687 de
zomme van
48-0-0.
folio 151.
ende hebben de voors. rendanten ontfangen voor de voors. jaren van 1685, 1686 enden 1687 de quatiteijt van
LXXVIII..
daer en boven hebben de rendanten alnogh ontfangen op de voorz. jaren de nombre van ’t 90 vaten boeckweijt
dus hier
zomme bedraght desen ontfanck in gelt de zomme van 260 gl. 17 st.
ende in rogge de nombre
folio 151 verso.
van 165 vaten
folio 152.
Bakel.
de wed. Jan Peter Bernartz heeft in hueringhen gehadt eene acker groot ontrent 2 ½ loopensaet gelegen onder
Bakel jaerlijckx voor 2 gl. 10 st. lest betaelt, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz hier voor
memorie
folio 152 verso.
Jan Geraerz Gerven tot Bakel heeft nu hueringhen eenen acker genaemt den Roeij acker jaerlijckx voor de lasten
aenfanck nemende St. Marten 1682 ende dat voorden tijt van 6 jaren met 3 te kennen scheijden, de rendanten
hebben hier van nietz ontfangen memorie
Item eenen acker voor desen gebruijkt
folio 153.
bij Willem Aertz ofte Willem Netten vermirtz ledigh leght daer van nietz ontfangen memorie
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Jan Neesen hadde in hueringhe gehadt eene acker gelegen mede onder Bakel voor den tijt van 8 jaren jaerlijckx 2
gl. lest betaelt, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen duz hier maer voor memorie
folio 153 verso.
Doirne.
Jan Willem Goossenz heeft in hueringhen eene acker groot 3 loop voor 6 vaten rogge ’t sjaerz, lest betaelt 1665,
Aert van Hoeve hadde ontfangen 12 vaten rogge, de rendanten hebben hiet van nietz ontfangen memorie
folio 154.
Landeren ontfankz van vercoghte rogge ende boeckweijtz.
de rendanten hebben vercoght in verscheijde reijsen de quantiteijt van 192 vaten boeckweijdt daer van volgenz
den register ende de merckte alhier iz geproodeert de zomme van 93 gl. 12 st.
folio 154 verso.
Die dan hier mede in ontfanck voorden gestelt duz

93-12-0.

de rendanten hebben op de 23 februarij 1686 vercogh aen Jan den Sijnder 20 vaten rogge ad 13 st. het vat compt
13-0-0.
den 2 meert1686 aen Marte Deliz vercoght 13 vaten rogge ad 12
folio 155.
st. ende ½ het vat compt
den 23 augustus aen den mulder tot Mierloo vercoght 50 vat rogge t vat ad 11 st. 4 penn. compt ’t zamen
28-2-0.
den 2 april 1687 aen Marten vercoght 50 vat rogge ad 12 ½
folio 155 verso.
st. het vat beloopt te zamen

31-5-0.

Den 7 october 1687 aen den mulder alhier ende Dirck de meulencar tot voirder vercoght 50 vaten rogge ad 12
st. het vat compt zamen te bedragen de zomme van
30-0-0.
den 27 october
folio 156.
1687 aenden mulder alhier Abraham Clerck ende Jan den Suijnder vercoght 70 vat rogge ad 12 st. het vat compt
te bedragen
42-0-0.
den 27 december 1688 vercoght 90 vaten rogge ad 12 st. het vat compt

54-0-0.

folio 156 verso.
rogh ende boeckweijt de zamen de zomme van 300 gl. 8 st. ende den vercoghten rogge welcke hier achter in
uijgeef moete valideeren de nombre van 343 vaten
ende de boeckweijnt oock alz boven agter in uijtgeef moet valideeren de nombre van 192 vaten
folio 157.
Extraordinaren ontfanck.
de rendante brengen hier mede voor ontfanck soodaninge hondert rijckxdaelderz alz zij van Evert van Haendel
op reeckeninge hadde ontfangen duz hier de voors. zomme van
250-0-0.
den 18 meert 1685 ontfangen
folio 157 verso.
van Dirck Oldenzee gewesene H. Geest mr. deser stadt de nombre van 151 vaten rogge duz hier
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den 15 december 1685 hebben de rendaten ontfangen vab de huijsvrouwe van vander Sloot op reeckeninge de
zomme van
50-0-0.
op den zelven dito hebben die rendanten
folio 158.
Ontfangenvoor vercoghte willige boomen in porter ende de zomme van

6-0-0.

den 4 meert soo hebben de rendanten vercoht een tabbart van een arm vrouwe die overleeden waz daer
afgemaeckt de zomme
4-10-0.
de 9 augusten 1686 mede op reeckeningh ontfangen vander
folio 158 verso.
Sloet de zomme van 173 gl.
Die rendante hebben alnogh ontfangen op den 15 februarij 1687 van Willem Jacopz out H. Geest mr. voor
reeckeninge van desen armen de zomme van
50-0-0.
Den 16 maert 1687 vercoght aen Cleas Willems van Nunen eenige willige
folio 159.
boomen daer af gemaeckt te zamen de zomme van

161-0-0.

de rendanten hebben ontfangen van Gerrit Janssem Beckx voor reckeninge de wed. Philipz Janssen van Cruiujs
volgenz ord tie vande heer schepenen de zomme van
100-0-0.
die rendante hebben mede ontfangen voor reeckeningh Hendrick Thomez van Riel
folio 159 verso.
de zomme van 50 gl. spruijtende van zeecker legaet dat vrou Kerckhof zaliger hier aende H. Geest hadde
geordoneert te betaelen duz hier de
50-0-0.
de rendante hebben uijt craghte van procurstie van de heeren provisoiren genegetieet van Geerlof Zuijckerz eene
zomme van 526 gl. ofde
folio 160.
hier mede in ontfanck worden gebraght duz inijt weijsenz de voors. procuratie in dato den 31 januarij 1689
zomma bedragt desen extraard ontfanck te zamen in gelt de zomme van 12 25 gl. 19 st.
zomme sommarum bedraght dese geheelen ontfanck in gelt de zomme van vijf duijsent
folio 160 verso.
vijf hondert een en zestig gulden achtien stuijvers ende acht penningen
Ende in rogh de nombre van 200 vaten waer van afgetrocken den vercoghten rogge alz voor folio 156 verso
bedragende de nombre van 3140 vaten blijft goet vaar den armen de nombre van 1657 vaten rog
Ende den boeckweijt 277 vaten waer van afgetrocken
folio 161.
De vercoghten boeckweijt alz voor folio 156 verso bedragende 192 vaten blijft goet voor den armen de nombre
van 85 vaten.
folio 161 verso.
Leeg.
folio 162.
uijtgeeft tegens den voors. ontfanck, uijt heeft van s rijnden backloon rogge ende meulen= kar.
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eerstelijck hebben de rendante ende zedert den 18 meert 1685 tot den 7 april 1686 gespijnt inde kercke alhier de
nombre van 336 vaten rogge zelve gebacken ende
folio 162 verso.
zijnde aende armen lieden alz near onder gewoonte gedistribuceert bedragende totten voors. 7 april 1688 de
nombre van
III xxxvi vat
betaelt aen Dirck Robberz voor de voors. voor het voors. jaer ter meulen te brengen ider vat ad drie duijte
gereeckent ’t zamen de zomme van 5 gl. 19 st.
folio 163.
die dan hier in uijtgeeft comen duz

5-19-4.

ende hebbende rendanten voor het backen vande voorn. granen aen Marten Deliz Verheijen betaelt voor een
geheel jaer de zomme van 26 gl. 12 st. voor 52 weecken duz
26-12-0.
folio 163 verso.
de rendanten hebben ’t zedert den 7 april 1686 tot den 6 april 1687 in rogge laten backen ende aen armen alz
voor gespijndt de quantiteijt van 311 vaten rogge duz hier de voors. vaten in uijtgeeft worden gestelt
III XI vaten
folio 164.
ende hebben de rendanten betaelt aen Dirck Robberz vande voors. graenen ter meulen te brengen ende weder te
halen voor de voors. jaeren ider vat alz voors. gereeckent de zomme van
5-9-4.
ende aen Marten Jeliz Verheijen voor het backen vande voors.
folio 164 verso.
granen totten jaeren 1687 der 16 april incluijz betaelt de zomme van 26 gl. 5 st. duz hier de voors. zommen van
26-540.
de rendanten hebben ’t zedert den 6 april 1687 totten 11 april 1688
folio 165.
rogge laten backen ende aenden armen alz voor gespuijt de quatiteijt 354 vaten rogge duz hier in uijtgeef de de
nombre
III ende xxxx vaten
Ende hebben de rendanten betaelt aen Dirck Robberz vande voorschreven granen ter molen
folio 165 verso.
Te brengen werderom te halen voor het voors. jaer de zomme van

5-19-8.

ende aen Marten Jeliz Verheijen betaelt voor het brengen van het voors. graen over het voors. jaer daer bij
gereeckent de 4 weecken die de rendanten hadde over laten backen omdaer daer nogh geenen andere
folio 166.
H. Geest meester waz gecossen t zamen de zomme van

31-1-0.

De rendanten hebben betaelt aen Lambert Pauluz gedurende henne administratie voor zijnen salariz gegeven 18
vaten rogge in voldoeninge van dat hij buijten ver scheijde reijsen de gelderz aenden armen hadde gaen
folio 166 verso.
manen tot betalinge derzelver gelijck zijne predicessen heebende gedaen duz hier in uijtgeef de voor
XVIII vaten
De rendanten brengen alhier in uijtgeeft soodaninge 24 vaten rogge alz sijne predisenre hebben genooten voor
het krimpen van het cooren compt te zamen voor de voors.
folio 167.
jaren zijnder administratie de nombre van 72 vaten die dan hier mede in uijtgeeft zomme van
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XXII
de rendanten heeft aen zijne succetenz ……. Cruijs over gelaten ofte gelevert de nombre van 130 vaten rogge die
dan hier mede in uijtgeeft conne duz hier de voors.
CXXXI vaten
folio 167 verso.
De zomme van 102 gl. 13 st.
folio 168.
Anderen uijtgeeft vande reparation aende respectie hoeven als andersintz gedaen oock de betalinge van de
verpondinge.
De rendante hebben op den 23 februarij 1686 betaelt oft goet gedaen aen Willem Ansemz de zomme van 12 st.
voor nagelz gehengen aen de hoeve daer hij Willem op iz woonende gebruijckt
folio 168 verso.
duz hier de voors. zomme van

0-12-0.

betaelt voor leijen stop nagelz vorst pannen ende dagh huere vande arbeijders tot reparatie vande H. Geest poorte
alhier volgenz quitantie de zomme van
7-7-4.
De rendante hebben in meij 1686 gecost 5350 steenen tot reparatie van het
folio 169.
Hoefken tot Mierloo met eene nieuwe schoorsteen ende een nieu spuctre ende ander nootsaeckele reparatie ende
tot het hoefken alhier op het Bijstervelt tot een nieuwe kelder alsoo den oude heel was ingevallen met nogh
eenige muren ende mede de reparatie gedadaer mede van eenen oven ende de bovenstaende noodige reparatie
voor de
folio 169 verso.
voorn. steenen alz de vraghten van dien betaelt de zomme van

48-9-0.

alz mede gecoght ende betaelt voor 20 vaten calck ad 19 st. ’t vat dienende tot de bovengenoemde reparatie de
zomme van
9-0-0.
ende mede aen den metser van dezelve reparatie sijnde Goort
folio 170.
Lucas betaelt volgenz quitantie de zomme van

18-6-0.

tot zelve reparatie bij Goort Roeffz gecost ende betaelt voor de zomme van voor nagelz 3-0-0.
de rendante brengen hier in uijtgeeft soodanige 9 gl. 17 st. alz Willem Gielenz voor gedaene reparatie in
reeckinge brogt ende aen hen
folio 170 verso.
voldaen duz hier de voors zomme volgenz quijtantie

9-17-0.

ende rendanten hebben betaelt aen Wilhelmuz Bonckenburgh volgenz quitantie voor sijn dagloon met zijne
kneght voor verscheijde daghen werckenz mede volgenz register de zomme van
37-11-0.
De rendanten hebben
folio 171.
mede aenden smith betaelt voor het maken van gehengen ende spille in de voorn. nieuwe kleder volgenz
quitantie de zomme van
1-16-0.
den 24 october laten maken de schou vanden oven met twee ingevalle wanden daer voor betaelt met den onraet
de zomme van
1-13-0.
folio 171 verso.
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den 4 januarij1687 Willem Aertz in reckeninge braght ende aen hem betaelt voor gedane timmeragie ende
vercoght nagelen bij hem gedaen binnen 2 jaren de zomme van
4-17-8.
De rendanten hebben op den 8 meert 1687 laten decken het huijz gekomen van Jan Cuijperz achter
folio 172.
Ameijde alhier waer toe gecoght 8 ½ vij, stroij ad 30 st. de vijm alz mede voor 22 st. wisse ende 8 ½ bussel latte
ad 4 st. den bussel nogh voor 15 st. nagel mitzgaderz daer bij gereeckent de dagh huere van de decker voor 6
dagen werckenz ad 15 st.
folio 172 verso.
ider dagh compt te zamen te bedragen bij een gereeckent de zommen van

21-9-0.

als mede nogh betaelt aen den geene die den decker in het werck gedient heeft voor de voorn. 6 dagen de zomme
van
3-0-0.
de rendante hebben alnogh tot reparatie van het hoefke tot Mieloo gecost ende
folio 173.
betaelt een boomtje voor 1 gl. 5 st. 2 ½ vijm dack stroij voor 4 gl. 7 st. alz mede aenden smedt betaelt voor een
bandt aenden werm van het hoefke 12 st. 9 bussele latten voor 2 gl. alz mede aende decker 1 ½ dagh deckenz
eenen gl. 1 st.
folio 173 verso.
mitzgader betaelt voor leem ende vracht van den 1 gl. 10 st. bedragende dir allez bij een getrocken ende volgenz
quatantie de zomme van
10-15-8.
den 3 meij 1687 laten maken bij de rendanten een solder bovende weefkamer in het huijz gecomen van Jan
Cuijpers achter
folio 174.
de Ameijde alhier daer toe gebruijckt gecost 23 dobbeldeele ad 10 ½ st. de … alz mede gecoght voor 1 gl. 17
st. aen nagelen mitzgader aenden timmerman betaelt voor 6 dagh werckenz tothet legen vanden solder alz het
sage vanden ribben 8gl. 8 st.
folio 174 verso.
alz nogh betaelt voor het thuijz halen van eene boom 6 st. en voor het omhouwen ende corten 14 st. bedraght dit
allez tesamen de zomme van
20-6-8.
Den 27 october 1687 bij de rendante laten decken het huijz op het Bijnderz eijnde gebruijkerde
folio 175.
Jan het oudt wijf daer toe gecosten ende betaelt vijf ende halve stoij ad 31 en halven st. de vijm alz mede voor 1
gl. aen latten voor 22 st. alz mede voor 4 st. aen nagelen ende de decker heeft gehadt 3 ½ dagh beloopt
folio 175 verso.
dit allez te zame de zomme van

13-16-12.

de rendanten hebben op den 29 october 1687 laten decken het hoefken op het Bijstervelt alhier daer toe gehadt 1
½ vijm stoeij daer voor betaelt alz mede aenden decker te zamen volgenz quitantie de zomme van
3-0-0.
folio 176.
den 3 januarij 1688 hebben de rendanten betaelt aen Gijsbert Leemanz voor het stoppe der glase aen het huijz op
het Binderseijnde volgenz qutantie de zomme
0-15-12.
Den 12 meert 1688 alsoo het hoefken tot Mierlo caep waz afgewaeijt soo hebben de rendanten het
folio 176 verso.
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Om te maken bestelt alz mede om te maken de weef kamer, spintie met vier nieuwe duren ende van binnen alle
de wanden te maecken ende dat voor de zomme van
14-6-0.
Betaelt voor 250 latten tot het zelve hoefken 5 gl. 17 st. 8 penn. alz mede voor 350 deck roeijnen eenen
folio 177.
gl. 1 st. alz mede nogh betaelt voor 14 ribbe gebruijckt op het spintje en weef kamer plaeij duer stijl dorpelen
ende 1 schap 4 gl. 3 st. mede betaelt voor 6 plancke tot de voorn. deure 1 gl. 16 st. alz mede voor 22 nagelz
betaelt 3 gl. 4 st. 8 penn. ende voor twaelf hondert
folio 177 verso.
wisse om mede te decken de zomme van 17 st. nogh betaelt voor 7 st. latten alz mede aenden decker voor 7
dagen wercken ende voor 10 vijmen deck stroij alz mede twee nieuwe glase beloopt dese reparatie alle te
zamen volgenz register de zomme van
37-4-0.
Den 10 april 1688 laten decken
folio 178.
Het Gasthuijz alhier op ordonnantie vande heeren provisoren vanden armen ende het zelve laten repareeren ende
opbouwen compt zamen te bedragen voor arbijderz aen het zelve alz aen latten stroij, deck roede, hout alz oock
roede te zamen volgenz register vanden rendant de zomme van 92 gl.
folio 178 verso.
19 st. 8 penn. duz hier de voors. zomme van

92-19-8.

den 4 februarij 1698 hebben de rendanten goet gedaen ofte betaelt aen Willem Ansemz voor 2 jaren reparatie de
zomme van 7 gl. 18 st. volgenz quatantie duz hier de
7-18-0.
folio 179.
op de zelve dit en hebben de rendanten betaelt aen Luijtie Jacop Peters voor laten decken alz 10 nagelen de
zomme van
0-19-..
de 21 februarij aen Willem Janssen op de Duijseldonck goet gedaen ofte betaelt voor gedaene reparatie ande
zelve hoeve vande Duijseldonck
folio 179 verso.
voor de 3 jaren mijnde administratie volgenz quatantie de zomme van

15-2-0.

den 4 dito aen Willem Aertz goet gedaen ofte betaelt voor reparatie aen het hoefken tot Bakel voor het jaer 1687
volgenz quatantie de zomme van 2 gl. 2 st. duz hier
2-2-0.
folio 180.
de rendanten hebben aen den borgemz Willem Janssen Jabeeck van bamiz 1684 tot bamiz 1685 betaelt voor
soodanige lasten van huijse ende landerijen alz mede reeckeninge van den zelve borgemr. staet uijt gedruckt
met de quatantie daer onder staende de zomme van
33-15-12.
de rendanten hebben
folio 180 verso.
nogh aen den zelven borgemeester betaelt voor de extraordinare lasten vande hoeve gebruijckt werdende de bij
Wilbert op de Deijseldonck volgenz quitentie de zomme van
62-19-0.
Item aen den zelven borgemr. betaelt voor de extraordinare op de Duijseldonck gebruijck
folio 181.
werdende bij Joost Berckerz volgenz quitantie bedragende de zomme van

59-0-0.

Aenden zelven borgemr. betaelt de extraordinare lasten van 2 beemden gelegen aende Aa gebruijckt werdende
bij Willem Ansemz ende Willem Aertz woonende op den Hilacker tot Bakel volgenz
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folio 181 verso.
quitantie de zomme van

9-5-0.

Item voor de extra ordinare lasten van Willem Gielez woonende op het hoefke op Bijstervelt alhier de zomme
van 14 gl. 8 st 8 penn.volgenz quitantie duz
14-8-8.
De rendanten hebben
folio 182.
hebben betaelt aen Abram Verduijseldonck alz borgemr. van bamiz 1685 tot bamiz 1686 voor de lasten van t
huijz ende landerijen vande armen alhier vermogenz reeckeninge vanden voors. borgemr. ende quitantie daer
onder staende de zomme van
36-3-14.
aende zelve borghgemeester betaelt
folio 182 verso.
voor de extraordinare lasten van de hoeve gebruijckt werdende bij Wilbert op de Duijseldonck volgenz quitantie
de zomme van
62-19-0.
Item betaelt aen den zelven voor de lasten extraordinare van de andere hoeve op de Duijseldonck gebruijck
werdende bij Joost de Bercker
folio 183.
bedragende de zelve en betaelt volgenz quitantie de zomme van

60-7-0.

betaelt alnogh aenden zelven borgemeesteren de extraordinare lasten vande goederen die Willem Gielenz op het
Bijstervelt alhier gebruijckt volgenz quitantie vande zelve borgemeesteren de zomme van
14-8-8.
folio 183 verso.
alnogh aende zelve borgemeesteren betaelt voor de extraordinare lasten vande twee beemden gelegen aende Aa
alhier die verschulden Willem Ansemz ende Willem Aerz volgenz quitantie de zomme van
9-5-0.
de rendaten hebben aen Michiel van Eckert cum suo borgemr.
folio 184.
van bamis 1686 tot bamis 1687 betaelt voor de stadtz lasten vande huijre ende landerijen toebehoorenden desen
armen volgenz de reeckeninge ende de quitantie van zelve borgemr. hier neffenz gevoeght de zomme van
33-15-12.
alnogh aenden zelven borg mr. betaelt voor de extraordinare lasten vande hoeve
folio 184 verso.
op Duijseldonck gebruijckt werdende bij Willem Janssen volgenz quitantie de zomme van
62-19-0.
Ende voor de extraordinare lasten van de anderen hoef op de op de Duijseldonck gebruijckt werdende bij Joost
de Bercker, betaelt volgenz quitantie de zomme van
58-15-0.
folio 185.
alz nogh betaelt mede aende zelve borgemeester voor de extraordinare lasten van de goederen gebruijckt
werdende bij Willem Gielenz de zomme van 14 gl. 8 st.8 penn. volgenz quitantie duz hier de
14-8-8.
Item alnogh betaelt alz voor voorde extraordinare lasten
folio 185 verso.
van de 2 beemden gebruijckt werdende Willem Ansemz ende Willem Aertz op den Hilacker tot Bakel volgenz
quitantie de zomme van
9-5-0.
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de rendanten hebben aen Gijsbert Leemanz betaelt voor het maken der glasse inde de armen huijsen volgenz 2
quitantie de zomme van
6-12-8.
Ende voor reparatie betaelt aen Joost de Bercker aende hoeve op de Duijseldonck de zomme van
6-12-8.
summa bedraght desen uijtgeef te zamen de zomme van 937 gl. 1 st. 8 penn.
folio 186.
Anderen uijtgeef van renthen die den H. Geest alhier jaerlijck is gelden.
Meriken Jan Goertz heeft eene lijf renthe van 21 gl. in jaer , lest betaelt 1667, dese voorz. Meriken iz comende
overlijden der halve iz dese lijf rente comen te
folio 186 verso.
cesseeren welck hier alleen elijck iz dienende voor memorie
den schoelmeester deser stadt genietjaerlijckx 6 gl. voor het leeren der armen kinderen, lest betaelt 1684, de
rendanten hebben betaelt volgenz quitantie voor de jaeren verscheenen 1685, 1686 ende 1687
folio 187.
de zomme van 18 gl. duz hier de voorn.

18-0-0.

den rent. Mr. der geestelijcke goederen in Peelant ende van Bijnderen innen jaerlijckx eene renthe van 65 vaten
ende 1 cop rogge in specie ende 34 gl. 8 st. 3 oort den rogge iz betaelt tot lighmiz 1685
folio 187 verso.
ende de geldt renthe tot lightmiz 1684, de rendanten hebben betaelt aen den voors. rentmeester van Hurn de
quitantieteijt van 65 vaten 1 cop rogge voor het jaer 1686 volgenz quitantie duz hier
LXV vaten 1 cop
ende inplaetse van rogge voor de jaere 1687 ende 1688 de zomme van 90
folio 188.
gl. 7 st. duz hier

91-7-0.

alz mede ande voor. rent mr. betaelt de zomme 103 gl. 5 st. voorde voor geldt rente volgenz quitantie daer mede
betaelt dejaeren 1685, 1686 ende 1687 duz hier de voors. 103-94.
de schutterz van Sinte Catharina alhier compt jaerlickx
folio 188 verso.
2 gl. 5 st. lest betaelt 1685, de rendanten hebben volgenz quitantie betaelt de jaeren 1686, 1687 ende 1688 met
zomme van
6-15-0.
De schutterije van Sint Catarina binnen ’s Hertogenbossche comt jaerlijckx 4 sester rogge reductie betaelt
folio 189.
wordende met 2 gl. 12 st. 2 oort, lest betaelt 1684, de rendanten hebben betaelt volgenz 2 quitantie de jaeren
van1685 ende 1686 met de zomme van
5-5-0.
het godtzhuijz genaemt den H. Geest binnen s Hertogenbossche heffen jaerlijckx uijt de
folio 189 verso.
goederen genaemt de Duijseldonck ende hoeve genaemt op Brugge toecomende Michiel Jan Cuijperz 4 mudde
rogge die betaelt werdende met 23 gl. waer inne den armen heeft jaerlickx 11 gl. lest betaelt 1677, de rendanten
hebben betaelt mijn heer Blooten borgh alz H. Geest meester aldaer volgenz
folio 190.
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Drie quitantie de zommen van 115 gl. voor de heele jaren paghten van 1678, 1679, 1680, 1681 ende 1682 duz
hier
55-0-0.
Juffr. Maria Vos tot s Hertogenbosch geeft eene renthe van 4 mudde rogge reductie jaerlijckx betaelt wordende
met 20 gl. lest betaelt 1681.

folio 190 verso.
De rendanten hebben aende voorn. juffrou betaelt voor de jaeren 1682, 1683 ende 1684 volgenz quitantie de
zomme van
60-0-0.
Juffrou Maria van Boshuijsen geeft eene renthe van 4 gl. sjaerz, lest betaelt 1683, de rendanten hebben betaelt
voor de
folio 191.
Jaeren 1684, 1685 ende 1686 volgenz 3 besondere quitantie de zomme van

12-0-0.

Het convent van Soeterbeecq compt jaerlijckx 18 vaten rogge in specie, lest betaelt 1683, de rendanten hebben
betaelt ofte voldaen de jaeren van 1684, 1685 ende 1686 volgenz quitantie met de nombre van
LIIIIX vaten rog
folio 191 verso.
Geerlof Suijkerz heeft een renthe van 56 gl. 5 st. losbaer met 1200 gl. capitael gecomtietueert voor schepenen
alhier op de 24 junij1664, lest betaelt 1684, de rendanten hebben betaelt voorde jaren verscheenen
folio 192.
1685, 1686 ende 1687 volgenz 3 distinte quitantie de zomme van

168-15-5.

Geerlof Suijckerz secretariz alhier geeft een renthe ofte schulbrief van 320 gl. capitael intresse tegenz den
pennick 20 verschijnt eerstmael september 1670, lest betaelt 1683.
folio 192 verso.
De rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1684, 1685 ende 1686 volgenz quitantie de zomme
48-0-0.
Den heere officier wordt jaerlijckx voor zijne diensten toegevoeght 6 gl. lest betaelt 1677, de rendanten hebben
betaelt voor de jaeren 1678
folio 193.
1679 ende 1680 volgenz quitantie op der rendant register staende de zomme van

18-0-0.

Den heere predicant iz men gewoont toe te voegen 12 gl. lest betaelt 1684, de rendanten hebben betaelt voor het
jaer 1685, 1686 ende 1687 in plaetse van gelt volgenz
folio 193 verso.
quitantie de qutantieteijt van 36 vaten rogge en duz hier de

XXXVI

den H. Geest uijt henne goederen soo hier alz tot Bakel gelegen geldt diverse gront chijnssen soo aende hoeve
van Helmont uit boeck van Asten ende Rixtel alz aen de domeijnen , de rendanten hebben
folio 194.
geene betalinge gadaen dient hier oversulckx hier voor memorie
Dircxken Dircx vanden Goor wed. Peter Dirckx Vasch compt uijt te armen goederen een lijf pensioen van 12 gl.
jaerz daer van op 2 januarij 1682 voor schepenen alhier iz schultbrief
folio 194 verso.
gepasseert ende verschijndt het 1 januarij 1683, lest betaelt 1685, de rendanten hebben betaelt van den jare 1686,
1687 ende 1688 volgenz quitantie de zomme van
36-0-0.
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ende de kercke deser stede heeft eene renthe van 5
folio 195.
st. gaende uijte het armen hoefken op het Bijstervelt, lest betaelt door van straten 1678, de rendanten hebben
betaelt aende kerck mons. van Someren volgenz quitantie voorde jaeren 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685 ende 1686 de zomme van 2 gl. duz hier de voors.
2-8-0.
folio 195 verso.
24 gl. 11 st. 4 penn.
in rogge de nombre van 155 gl. vaten ende 1 cop.
folio 196.
Anderen uijtgeeft van bestelde oude lieden ende kinderen.
Het kindt van Peter Spaenjaerz iz bestelt bij Jan Joort Evers soon voor een jaer voor 6 vaten rogge beginnende de
12 januarij 1682 nu bestelt bij Frans Janssen de 14 augustij 1684 voor 1 jaer voor 7 vat rogge, de rendanten
hebben
folio 196 verso.
betaelt aen den zelve Franz Haenssen voor het zelve kindt zijn mont kosten vanden jaeren januarij 1686 ende tot
julij desselven jaer de nombre van 10 vaten rogge duz, den 7 junij 1686 hebben de rendanten het zelve kindt
wederom bestelt bij Jan van Santvort tot Mierloo voor 7 gl. 10 st.
folio 197.
sjaers aenfanck nemende den zelve dito, de rendanten hebben betaelt voor de jaeren verscheenen junij 1687 ende
1688 de zomme van
15-0-0.
het kindt van Jan van Helmont iz bestelt bij Jan d’ Outwijf voor de huijs huijre voor desen
folio 197 verso.
geweert ende iz passchen 1685 comen te cesseren, de rendanten hebben hier aen nietz uijtgegeven duz memorie
den outsen soon van Willem Heesen bestelt bij Lucas Hermans van Braght voor 10 gl. jaerlijckx aenfanck
nemende de leste december 1684, de rendanten hebben betaelt voor de
folio 198.
Jaren 1685 ende 1686 de zomme van 20 gl. ende heeft daer mede den H. Geest bedanckt dus

20-0-0.

Het kindt van Peter Dilissen ende Jenneken Logtens, lest betaelt tot Deursen voor de cost maer moet werden
onder houden in kleederen de rendanten , hebben hier van nietz uijt gegeve duz hier voor ende
folio 198 verso.
Het kindt van Steenhuijsen, lest bestelt bij Michiel Janssen van Creijl betaelt totten 1 april 1685, de rendanten
hebben hier van nietz uijt gegeven duz memorie
Jenneken Marten Pompen iz bestelt aen Hendrick haren broeder voor de zomme van 30 gl.

folio 199.
Lest betaelt totten 1 april 1685, de rendanten hebben voor het jaer 1686 ende 13 weecken montcost daer boven
ende doen connen te overluijden te te zamen de zomme van
35-10-0.
De 2 kinderen van Davidt Vlichelaerz waer van een iz bestelt bij de groot moeder Gerittie Peters voor 9 vaten
rogge betaelt totten
folio 199 verso.
2 meert 1685, de rendanten hebben hier van nietz uijtgegeven duz memorie
Het ander kindt van David Vlichelaerz iz bestelt bij Thomez Lambers voor 9vaten rogge aenfanck alz voor, lest
betaelt als voor, de rendanten hebben betaelt ofte voldaen het jaer 1686 volgenz register met de nombij Jan
Joosten Evers voor 25 gl. ende 4 vaten rogge, betaelt tot ligtmiz 1685, VIIII vaten rogge
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folio 200.
Het 4 kindt van Jan Thoonen bestelt bij Jan Joosten Everz voor 25 gl. ende 4 vaten rogge, betaelt tot lightmiz
1685, ende de rendanten hebben betaelt volgenz annotatie op de register voor het jaer 1686 de zomme van
25-0-0.
ende in rogge de nombre van
4 vaten
ende hebbende rendaten het zelve kindt wederom bestelt voor 20 gl. ende
folio 200 verso.
6 vaten rogge jaerlijckx de rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1687 ende 1688 de zomme van 40-0-0. Ende
rogge op de zelve jaren over op het jaer 1689 2 vaten de nombre van XIIII vaten rogge
het cleijnste kindt van Adolff den Pellewever bestelt bij mr. Cornelis van Deurzen voor 2 jaren
folio 201.
voor 45 gl. mitz gehouden in cost ende klederen te onderhouden ende op den 28 april 1685 het zelve kindt
wederom bestelt voor 2 jaren bij de zelven van Doiren voor 30 gl. de rendanten hebben betaelt volgenz register
de zomme van 20 gl. 4 st. waer mede het zelve kindt de H. Geest bedanckt duz hier de voors. 20-4-0.
folio 201 verso.
Hendrick heer Servaes iz bij ordonnantie van heere schepenen toegevoeght jaerlijckx voor zijn costen de zomme
van 25 gl. aen vanck genomen hebbende 28 october 1683, betaelt de 28 october 1684, de rendanten hebben
betaelt voor het jaer mont costen van zelve Servaez ende tot den 2 september 1686 alsoo doen was.
folio 202.
Overleeden de zomme van

44-0-0.

de rendanten hebben het kindt vermitz het andere iz comen te sterven mitz dat de oncosten moeten worden
betaelt bestelt bij Jan Jacopz Coopmanz vermitz het blint was geworden voor 25 gl. aenfanck nemende meij
1685, de rendanten hebben betaelt vermitz verscheijde accordatie volgenz register voor de
folio 202 verso.
Jaeren 1686 ende 1687 ende ¾ deel jaers in 1688 voor montcosten van het zelve kint te zamen de zomme van
49-7-8.
Het eerste kindt vande wed. Aert Jan Thomes iz bestelt bij Aert Schenckels voor 1 jaer op den 23 october 1682
jaerlijckx voor 33 gl
folio 203.
de rendanten hebben hier van uijtgeven gegeven duz memorie
het tweede kindt vande wed. voors. bestelt bij Anthoni Peters van Bijnderen aenfanck nemende de 23 oktober
1682 voor 21 gl. ende iz betaelt totten 23 october 1684 ende wederom gecontineert als boven ende op het 3 jaer
iz betaelt
5-5-0
folio 203 verso.
de rendanten hebben betaelt het restant vanden jaere 1685 ende het jaer 1686 ende 1687 ende het half jaer 1688
tegens 70 gl. sjaers, bedragende allez de zomme van
66-5-0.
Item het 3 kindt vande voors. wed. iz bestelt voor 2 jaren de zomme van 20 gl. bij Hendricken
folio 204.
Jan Sanderz de rendanten hebben voor het zelve kindt laten maken 2 hemden daer mede het den H. Geest
bedanckt, kosten met het onraet ende de zomme van
2-19-0.
Item het zieckelijck ende 4 kindt vande voors. wed. iz bestelt bij Marten Delis Verheijen voor eerste ende
tweede mitgaders
folio 204 verso.
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derde als jaer zijnde anderhals jaer den 26 october dit kindt bestelt voor 30 gl. bij Marten voors. de rendanten
hebben betaelt voor het half jaer aen marten voors. tot den 4 november 1685 de zomme van
15-0-0.
ende het zelve kindt wederom bij de rendanten bestelt aen Gijsbert vanden Reeck voor de zomme van 23 gl.
jaerlijckx aenfanck
folio 205.
nemende den voors. 4 november 1685, de rendanten hebben betaelt voor de jaeren verscheeenen 1686 ende voor
het 1687 volgenz register de zomme van 43 gl. waer mede den H. Geest heeft bedanckt duz
43-0-0.
Het kindt van Lija Corsten iz bestelt bij mr. Andries Buttenij
folio 205 verso.
voor een geheel jaer voor 5 gl. op den 8 april 1684, lest betaelt 1686, de rendanten hebben betaelt volgenz het
register alsoo verscheijde accoorde daer af waren gemaeckt door de jaeren 1686 ende 1687 de zomme van 19 gl.
daer mede den H. Geest heeft bedanckt duz de
19-0-0.
De 2 kinderen
folio 206.
van Willem Heesen zijn op de 26 september 1684 bestelt bij Hendrisken wed. Dirck Marcelis voor de zomme
van 50 gl. betaelt bij Dirck Oldenzee voor ½ jaer, de rendanten hebben betaelt het andere ½ jaer vande voors.
haere mot costen met de zomme van
25-0-0.
Ende hebben de rendanten het eene kindt namentlijck het
folio 206 verso.
Joncxken op de 2 februarij 1685 wederom bestelt aen Thonis Wagemanz voor 25 gl. aenfanck nemende den 27
september , de rendanten hebben betaelt voor de mont corte van het zelve kindt volgenz verscheijde accorden
register voor 2 jaeren ende ¼ jaer de zomme van
49-15-0.
den 20 janarij 1686 bestelt
folio 207.
bij de rendanten het cleijnste kindt van Willem Lambers bij Willem Aertz tot Bakel op de Hilacker voor 36 gl.,
de rendanten hebben betaelt volgenz register voor het jaer januarij 1686, 1687 ende 1688 de zomme van
105-0-0.
Het 2 kindt van Willem Lamberz bestelt bij Willem Ansemz
folio 207 verso.
op den Hilacker tot Bakel 34 gl. aenfanck alz voor namelijck den 13 januarij 1685, de rendanten hebben betaelt
voor het jaer mont costen verscheenen 1686 volgenz register de zomme van 34-0-0. ende het zelve kindt
wederom bestelt voor de zomme van 28 gl. ende hebben de rendanten betaelt voor
folio 208.
de jaren 1687 ende 1688 volgenz anno statie op den register de zomme van

56-0-0.

Anna vander Heijde iz bestelt bij Heijlken wed. Hendrick Fabrij voor de zomme van 63 gl. 2 st. daer inne
begrepen 12 st. voor de doghter aenfanck nemende den 27 meert 1687
folio 208 verso.
de rendanten hebben betaelt voor de mont costen vande zelve vermitz binne jaeren quam te overleijden de
zomme van
20-10-0.
De 1 april 1685 bestelt het sieck kindt van Corstiaen Janssen voor 1 jaer voor 20 gl. bij Jan Coopmans ende iz
aldaer gestorven den 4 april anno 1685 voors.
folio 209.
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de rendanten hebben betaelt voor de moeijte verlet vanden tijt van luijden daer hij iz comen te overleijden de
zomme van volgenz register vanden redant
de rendanten hebben op ordonantie van heere schepenen deser stadt bestelt het kint van Dirck Becx verweckt bij
Aeltje Ruttens op de 5 julij 1685 voor de zomme van 25 gl.
folio 209 verso.
ende hebben de rendanten betaelt vermitz twee besondere accoorden de jaren 1686 en 1687 met de zomme van
47-10-0.
ende nogh 4 vaten rogge op de voors. jaren volgenz register duz

IIII vaten rogge

ende hebben de rendanten betaelt voor het half jaer 1688 volgenz register de zomme van
10-0-0.
Joan Joost Becx
folio 210.
Volgenz ordonnantie van heeren schepenen de dato 28 october 1685 bestelt aen Joost sijne soon voor de zomme
van 50 gl. aenfanck nemende den 28 october 1685 voors. de rendanten hebben betaelt ……….. twee besondere
accoorden de jaren montcosten van 1686 ende 1687 met de zomme van
90-0-0.
folio 210 verso.
Ende hebben de rendanten den zelven wederom beselt voor de zomme van 43 gl. ’t jaerz ende hebben daer op
voor het jaer 1688 voor drie vierendeel jaert betaelt de zomme van
32-5-0.
Het joncxken van Ida doghtere Aert Peter Driesssen volgenz ordonatie van heeren schepenen deser stede den
dato
folio 211.
Den 27 september 1685 iz bestelt bij de voors. Ida voor de zomme van 30 gl. sjaerz aenvangende den 2 october
1685
De rendanten hebben betaelt volgenz register des rendantz voor het jaer 1686 de zomme 0-6-0.
Ende hebben de rendanten het zelve kindt …….. bestelt voor de zomme van

…..

folio 211 verso, los vel.
Sr. Arnoldus van Oldenzee cum suis als armen mr. deser stede Helmondt hebben met confent vande opper
regente dese onderteeckende, verhuijrt de hoeve genaemt de Deuseldoncq aen Joost Berckers daer hij zelven
tegenwoordig op iz woonende voorde tijt van de naest een volgende jaeren, met 3 … seggen inde kersth: dagen,
wie van gelieven sall. [rechter kant in gedeelte verdwenen]
[Binnen zijde van blad]
De voorn. regente hebben uijt consideratie gem moverende ende pricipaleckijcken ten opsigte vanden oncosten
die den huijrder inne dese heeft moeten onderstaen ten reguarde, van nieu battament, ofte timmeren vande
voorn. hoeve daer de selven op iz woonende ende voor zijnde tijdt vervallen.

folio 211 verso.
20 gl.ende 3 vaten rogge sjaerz, de rendanten hebben betaelt volgenz register het jaer 1687 ende half jaer 1688
met den zomme van
30-0-0.
ende gelevert den rog voor het voors. jaeren 1687 ende 1688 zijnde de nombre van
de rendanten hebben Agnez doghter Jan Erkelenz in stervenz
folio 212.
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111 vaten rogge

noot zijnde van het water bestelt bestelt bij Robbert in het Meijstraetje voor 1 gl. ter weecken voor de costen
ende oppassen vanden zelve aenvangende de 2 januarij 1686
De rendanten hebben daer aen betaelt voor 10 weecken volgenz register vanden rendant de zomme van 10 gl.
duz
10-0-0.
folio 212 verso.
het meijsken van Willem Heesen fo. 197 gementieneert hebben de rendanten op den 27 september 1685 bestelt
bij Lambert Linderz voor 2 maenden hebbende alz deen een sweerende handt daer voor betaelt volgenz register
de zomme van
3-4-0.
hebben het zelve meijsken wederom bestelt bij Willem Dirckx van Tright o den 3 december 1685
folio 213.
voor de zomme van 18 gl. ende hbben de rendanten betaelt voor de jaren 1686 ende 1687 de zomme van
36-0-0.
ende hebben de rendanten het zelve nogmaelz bestelt voor de zomme van 10 gl. jaerlijckx, ende betaelt het halve
jaer 1688 met de zomme van
5-0-0.
hebben de rendanten
folio 213 verso.
op de 31 october 1687 Jan Aertz wesende een oudt man onmaghtigh om zijn zelve te reddere bestelt bij Willem
Gielenz voor 40 gl. jaerlijckx, de rendanten hebben betaelt voor het verscheenen half jaer 1688 volgenz register
met de zomme van
20-0-0.
hebben de rendanten Aert Geerlinghz
folio 214.
bestelt bij Paulus Janssen van Deursen voor de zomme van 33 gl. aenvangende den, de rendanten hebben betaelt
voor een vierendeel jaer de zomme van
8-5-0.
de rendanten hebben volgenz ordonatie van heeren schepenen op den 22 januarij 1688 bestelt den ouden gueten?
bij Gielen
folio 214 verso.
Claesen voor de zomme van 41 gl. aenfanck nemende alz voor, de rendanten hebben hier toe nietz uijtgegeven
duz memorie
Leendert Gijsen volgenz ordonantie van heeren schepenen bestelt bij Matteuz Janssen mitz dat sijn soon hem
sal houden in linden ende wolle voor de zomme van 40 gl.
folio 215.
aenfanck nemende den zelve dito, de rendanten hebben betaelt voor een vierendeel jaerz mont costen de zomme
van 10 gl. volgenz register
10-0-0.
somma bedraght desen uijtgeef in gelt de zomme van 1021 gl. 14 st. 8 penn.
ende in rogge de nombre van 47 vaten
folio 215 verso.
leeg
folio 216.
Anderen uijtgeeft raeckende doots kisten ende begraffenisse costen.
De rendanten op den 2 april 1685 betaelt aen costen vande lijcken der armen die hier zijn begraven voor 1 jaer
volgenz quitantie de zomme van
3-0-0.
betaelt den 24 julij 1687 aen Wilhelmuz
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folio 216 verso.
Bouckenburgh voor gemaeckte doodtzkisten voor de armen inde jaeren 1685 ende 1686 tot de voors. 24 julij toe
volgenz specivicatie ende quitantie de zomme van 32 gl. 17 st. duz
32-17-0.
De rendanten hebben op den 6 october 1687 betaelt aen Jacop de Mater coster alhier voor de doode
folio 217.
Der armen volgenz quitantie de zomme van

0-18-0.

Den 4 meert 1688 betaelt aen Hendrick Ginhoeven voor de doode der armen hem nogh competerende waz
volgenz quitantie de zomme van
0-10-.
De rendanten hebben op den 5 meert 1688 aen Wilhelmuz Bouckenburgh
folio 217 verso.
betaelt voor het maecken van 2 kisten voor armen lieden volgenz quitantie de zomma van
5-0-0.
Somma bedraght desen uijtgeef de zomme van 42 gl. 13 st.
folio 218.
Anderen uijtgeeff raeckende craembier ende voor de siecken mitsgaders doctor hpothecaur ende churigijn.
Eerstelijck hebbende de rendanten betaelt op de 2 meij 1686 aen mr. Jochem Ketz churigijn over het curere der
armen in alle accedente voor een jaer volgenz accoort met hem gemaeckt in april
folio 218 verso.
bestaat niet
folio 219.
bestaat niet
219 verso.
1685 de zomme van 17 gl. waer mede betaelt het jaer 1686 duz

17-0-0.

de rendanten hebben op de 15 augustus 1686 betaelt aen meester Hendrick de Louw tot Beeck over het cureeren
van eenen gebroecken arm die eenen armen jongen aldaer bestelt zijnde gebroecken hadde de zomme van
4-11-0.
folio 220.
De 3 februarij 1687 betaelt aen Bertram van Luijtelaer voor eenige bier ende wijn die de rendanten voor eenige
craemvrouwe ende siecke luijden vanden armen sevende tzedert den 16 meert 1685 tot de voors. 3 februarij
1687 hadde laten halen volgenz quitantie voor de zomme van 7 gl. 10 st.duz
7-10-0.
folio 219 verso.
de rendanten hebben betaelt meester Joachum Ketz voor het cureeren van armen lieden alhier volgenz het
voorgemelte accoort voor het jaer 1687 de zomme van
17-0-0.
betaelt aen Bertram van Luijtelaer de 10 april 1688 voor gehaelt wijn ende bier voor verschijde armen siecke
menschen
folio 220.
gedurende een jaer lanck volgenz annuotatie de zomme

1-12-0.

de rendanten hebben betaelt op den 8 meij 1688 aen mr. Joachum Ketz voor het cureeren der armen lieden van
de armen alhier genietende volgenz quitantie de zomme van
20-12-0.

folio 220 verso.
Leeg.
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folio 221.
Anderen uijtgeeft dagelijckx voorgevallen ’t zedert den 26 meerte 1685
De rendante hebben op de 26 meert 1685 gegeven aen vraght toe den rendant sijn register te bosch hadde in laten
binden de zomme van
0-3-0.
Op den zelven dito gegeven aen eenen huijz armen de zomme van

0-12-0.

folio 221 verso.
de rendanten hebben op datum alz voor gegeven voor vraght alz mede voor de verteeringe aen Anna vande
Heijde volgenz quitantie de zomme van
3-12-0.
den 29 meert gegeven aen eene Philip Goortz woonende ontrent Beeck sij vrou ende kinderen sieck zijnde ende
geboortigh van Helmont de zomme van
0-12-0.
folio 222.
de 3 april gecoght voor het kindt van Dinge Willemz een paer coussen voor

0-7-0.

den zelve dito mede gecoght een paer coussenz voor het kindt woonende bij Franz Janssen daer voor betaelt
0-9-0.
den 10 april aen eene behoeftige huijz armen gegeven

0-6-0.

voor de 2 kinderen woonende bij Dingen Willemz gecoght 2
folio 222 verso.
paer blockxkenz daer voor betaelt

0-4-0.

Den zelven dito gecoght voor Griet Smithz een karre clodt voor

0-15-0.

Den 28 april aen Geertruij de Bel gegeven die door armoede met haer jongenz vertrocken

0-12-0.

De 9 meij gecoght voor 2 kindt van Dinge Willemz
folio 223.
gecoght een paer couskenz daer voor betaelt

0-12-0.

op den zelven dito aen Maij inden Hurck in groote noot ende sieck zijnde gegeven

0-10-0.

ende op de 22 meij voor Griet Smithz gecoght een karre clodt voor

0-14-0

de zelve dito aen een siecken doghter gegevende zomme van

0-6-0.

folio 223 verso.
den 9 junij gegeven aen Eijcke Sueterz alsoo sieck zijnde de zomme van

0-6-0.

op den zelven dito hebben de rendanten gegeven aen Jan Branten alsoo seer meserabel lagh aende breeckende
steen
0-8-0.
ende voor Grietje Smitz gecoght een linne schort met maeckloon daer voor betaelt de zomme van
0-8-0.
folio 224.
nogh op den zelven dito gecoght voor het kindt van Lijz Corstenz 1 paer coussenz ende schoenen
1-13-0.
den 15 junij voor Eijtje Sueterz gecoght een karre clodt voor

0-12-0.

den 18 dito gecoght voor het kindt dat woont bij Jan Jan Joosten een paer blocxken daer voorbetaelt
0-3-0.
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folio 224 verso.
den zelven dito aen een seeckere siecke vrou gegeven

0-6-0.

den 24 junij aen Jan Brante gegeven de zomme van

0-8-0.

den zelven dito gecoght voor het kindt van Willem Heesen laken tot een broeck comt te zamen met het voeder
gaeren ende maeckloon den zomme van
2-0-0.
folio 225.
de rendanten hebben op den 25 junij laten maken een rijlijf voor het kindt van Peter Davitz compt met het maken
ende onraet te zamen de zomme van
2-17-0.
den 26 junij voor Dieliz Logterz gecoght laken voeder met het berief tot eenen rock ende broeck comt met het
maecken te bedragen de zomme van
6-10-0.
folio 225 verso.
den 1 julij 1685 voor de vrou van Franz Mertenz gekoght een karre clodt alsoo inde cram seer gebreeckelijk waz
daer voor betaelt
0-14-0.
op den zelven oock gecoght voor Griettje Smitz een karre clodt

0-14-0.

den 3 julij hebben de rendanten laten maken voor het kindt van Willem Lamerz het geen
folio 226.
dat tot Bakel op de hoeve op de hoeve iz bestelt een reij lijft een rocxken ende slaeplijste compt met het laken
voeder garen ende maeckloon te bedragen
3-0-6.
den 16 julij 1685 betaelt op ordonantie van heeren schepenen aen Jan Poirterz voor aghter staende stadtz lasten
vande H. Geest goederen volgenz quitantie een zomme van
56-5-12.
folio 226 verso.
den 8 julij voor het kindt van Lindert Gijsen laten maken een paer schoenen daer voor betaelt
2-2-0.
den 11 julij aenden rentmeester Roeffz betaelt voor 3 achter staende jare chijnssen die deH. Geest uijt haere
goederen iz geldende volgenz quitantie zomme van
8-4-10.
den 12 julij
folio 227.
gegeven aen de vrou van Franz Martenz alsoo de cancker aenden beijde de borsten hadt de zomme van
0-12-0.
den 14 junij aen Jan Brante gegeven de zomme van

0-8-0.

ende den 22 junij gegeven aen Jenneken Aert Wouterz zijnde sieck de zomme van

0-9-0.

den 14 julij betaelt voor het
folio 227 verso.
op passen voor de siecke craemvrouw van Franz Mertenz die sweerende borsten hadt de zomme van
2-14-0.
den 16 julij gecoght voor Grietje Smitz een karre clodt voor

0-14-0.

den 21 julij gecoght van Albertuz kindt van Willem Heesen woonende bij Handerke Dirckx een hoetje voor
1-11-0.
folio 228.
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den 22 julij gecoght voor de vrou van Franz Mertenz een karre clodt voor

0-14-0.

den 24 junij betaelt voor een broot ende dat gegeven aende wed. van Pauluz Philpsen doghter seer misserabel
sieck zijnde de zomme van
0-8-14.
De 26 junij laten maken voor het kindt van Jan Thonen een broeck comt voor het laken ende den onraet
2-12-8.
folio 228 verso.
de 4 augustuz voor kindt dat bij Marte Delisen bestelt iz gemaeckt een rocxken compt te bedragen met het onraet
de zomme van
4-15-0.
De rendanten hebben op de 7 aug. voor het joncxken van Dige Willemz gemaeckt een sentje daer toe gedaen 2
ellen laken compt te bedragen met het voeder garen ende knopen de zomme van
4-14-8
folio 229.
en 8 augustusz gegeven met kenniz van heere schepenen aen Elsken Thonisse voor den costen ende klederen van
Catharina Peter Thunissen de zomme van
12-10-0.
D\den 12 augustuz gegeven aende vrou Jan Coopmanz 2 ellen linde tot een hemd voor het kindt bij haer bestelt
comt daer voor de zomme van
1-0-0.
folio 229 verso.
den 14 augustuz laten maken voor Lindert Gijsen eem hemd daer toe gedaen 3 ellen linden ad 10 st. dat compt
met den onraet de zomme van
1-13-0.
den zelve dito voor Jan Aertz mede laten maken een hemdt compt in allez te bedragen 1-11-8.
nogh laten maken voor het kindt van
folio 230.
Lijz Cortenz een hemdt daer toe 2 elle linden ad 2 ellen linden ad 10 st. comt te zamen te bedragen
1-2-8.
den zelven dito voor het meijsken van Gerrit van Duppen gemaeckt een hempt compt daer voor
1-2-0.
de 16 dito gecoght een paer blocxken voor het kindt dat bij Jan
folio 230 verso.
Coopmanz iz bestelt daer voor betaelt

0-2-4.

den 18 augustuz gecoght voor Jan van Heez een kar klodt daer voor betaelt

0-16-0.

den 24 augustuz gegeven aen Grietje Smitz om een kar clodt voor te copen de zomme van
0-14-0.
den 2 september voor Grietje Smitz
folio 231.
gemaeckt een hemd daer toe gedaen 2 ½ el ende half vierendeel linnen ad 10 st. de el, ende gegeven 2 st. 4 penn.
van maken com zamen te bedragen de zomme van
1-8-0.
Den 14 september voor Sijmen Olifierz gemaeckt een hemd daer te bedragen met het maeckloon de zomme van
1-10-0.
folio 231 verso.
O\op den zelven dito hebbende de rendanten gemaeckt voor Lijsbet Aert Jan Thomez eene rock beloopt die
maken de zomme van
4-15-0.
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de rendanten hebben op zelven dito laten maken voor het soontje van Geraert van Duppen daer toe gedaen ander
half el linden ad 10 st. d el comt met den onraet de zomme van
0-17-0.
folio 232.
den zelven dito gemaeckt 2 hemdekenz voor het kindt van Dirck Bex daer toe genomen 2 ellen anderhalf
vierendeel linnen ad 10 st. de elle maken 3 st. compt zamen met het garen de zomme van
1-9-0.
den 29 september gegeven aen een vrou op den Steenwegh
folio 232 verso.
wienz kindt seer miserabe sieck lagh de zomme van

0-6-0.

3 october gegeven aen Goort Driessen op het Hoogh eijnde en dat sijn vrou seer gebreeckelijck in de cram waz
leggende de zomme van
0-15-0.
Den zelven dito gegeven aen Maeij inden Hoeck inde Hage de zomme van

04-0.

folio 233.
den 7 october gecoght voor het joncxken van Jan Thonen eene hoedt daer voor betaelt 0-13-0.
den 10 dito gemaeckt voor het eene kindt voor Willem Heesen een rocxke ende voor het andere een roecken daer
toe genomen 3 elle ende een half vierendeel laken ad 30 st. de el voor 2
folio 233 verso.
st. voederigh voor 7 st. onraet ende het maeckloon 12 st. compt te zamen de zomme van
6-4-8.
den zelven dito gemaeckt een broexken voor het joncxken vande wed. Aert Jan Thomez daer toe gedaen een el
ende een half vierendeel laken ad 30 st. de elle
folio 234.
vijf vierendeel linden ende 8 st. d el voor maken ende garen 7st. ende voor den zelven gecoght een paer
kouskens voor 30 st. beloopt dit allez te zamende zomme van
2-16-4.
Den 21 october gecoght karren leem tot reparatie van het huijz gecomen van Peter
folio 234 verso.
Janssen van Genugten daer voor betaelt de zomme van

0-12-0.

de zelve dito gecoght een karre clodt voor de wed. Lavreijnz Isaack daer voor betaelt

5-15-0.

de zelve dito voor kindt van Willem Heesen gecoght een paer blocken daer voor betael de zomme van
0-3-8.
folio 235.
den 22 dito voor het kint van Willem Lamberz gecoght 2 voorscetje ende 2 slabbekenz daer voor betaelt
0-14-8
den 27 october gegeven aen Jan Asten daer hij mede in het oude mannen huijz ten Bosck waz geholpen op
ordonnantie van heeren
folio 235 verso.
schepenen ende betaelt volgenz quitantie de zomme van

50-0-0.

de rendanten hebben voor het kindt woonende op den Hilacker te Bakel gemaeckt 2 hemdenz daer toe genomen
2 ellen endeeen half viere deel inde ad 10 st. de el voor maken 3 st. compt te zamen de zomme van
1-9-4.
folio 236.
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Den zelven dito gemaeckt een hemdt voor het jonxken van Willem Heesen daer toe gedaen 1 ½ el linnen ad 10
st. en voor maken 7 oortjez comt te bedragen de zomme van
0-16-12.
De 3 november gecoght een karre clodt voor Grittje Smitz daer voor betaelt

0-15-0.

folio 236 verso.
de zelven dito gegeven aen het soontje van Steenhuijse toen hij vertock

0-3-0.

den 4 dito gecoght voor Thoni die bestelt iz op de Donck bij Claez Thoniz tot een rocxken daer mede hij den
armen bedanckten een el ende een vierendeel laken ad 30 st. de el comt te bedragen de zomme van
1-17-8.
folio 237.
den zelven dito aen Gijsbert Leemanz betaelt voor het repareeren der glasen in het huijz daer Jan Aertz op het
Bijnder eijnde in woont volgenz quitantie de zomme van
1-8-8.
Den 5 november voor het oudste kindt van Willem Lamberz laten maken een rocxken daer toe gedaen 1 ½
folio 237 verso.
elle laken ad 30 st. de el compt zamen te bedragen met het maken ende garen ad de zomme van
2-9-8.
Den zelve dito voor Jan Thannen laten maken eem broeck daer toe gedaen van vierden deel laken ad 30 st.de elle
gegeven 7 st. van maken compt tzamen de zomme van
2-5-8.
folio 238.
nogh voor den zelven laten maken een paer cousenz daer voor met het maeckloon de zomme van
0-1-0.
den zelven dito gemaeckt voor Peter Rutten slabberz een broeck daer toe gedaen een elle ende anderhalf
vierendeel coleuz ad 30 st. de el 2 elle linden laken ad 9 st. deel ende gegeven 7
folio 238 verso.
st. van maken 7 st. aen haren compt tzamen te bedragen de zomme van

3-7-0.

den 12 november laten maken voor het ander kint van Willem Heesen een broecxken compt te bedragen voor het
maken voederingh ende onraet te zamen
2-2-0.
den zelve dito
folio 239.
voor het kindt wonende bij den cnoopmaker laten maken maken een hemdt rocxken ende een broexken compt te
bedragen met het laken voederinghe ende knoepen ende maken ende te zamen de zomme van
3-8-0.
den 13 dito laten maken voor het joncxken van Willem Lamberz een sentje compt met het laken maken ende
andere onraert ende bedragen der zomme van
2-5-0.
folio 239 verso.
de 20 dito laten maken voor het meijsken van Jan Corsten gemaeckt een rocxken ende voorlijf daer toe gedaen 3
ellen ende een half vierendeel laken ad 30 st. deel 1 el ende half vieren deel linnen ad 8 ½ st. balijnen voor 1 st.
maldie 1 st.
folio 240.
garen 2 st. voor het coortie gegeven 20 st. van maeckloon compt te zamen de zomme van 6-4-0.
Den 24 november gegeven aen Goort Driessen vermitz sijn vrou seer gebreeckelijck de zomme van
0-0-..
Den 26 november gecoght een par blocxkenz voor het kind van Willem Heesen costen
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folio 240 verso.
Den 3 december voor een sticklijf voor het kindt van Michiel Jan Thonissen betaelt van wegenz onraet de
zomme van
1-6-14.
De 5 dito gemaeckt voor het kindt van Dirck Becx een reijlijfken daer toegedaen drie vierendeel coleuz ad 30 st.
elle voor 6 st. voeringhe 3 st.
folio 241.
Baleijnen eenen st. 1 st. malien 1 st. ende gegeven 8 st. van ’t maken compt te zamen de zomme van
2-1-8.
Den zelven dito gecoght een paer coussenz voor Peter Jan Toonen

0-.14-0.

Den zelve dito voor het kindt van Lijz Cortenz gecoght een paer socxkenz costen

0-4-0.

Ende voor het
folio 241 verso.
meijsken van Peter Spaenjaerz mede gecost een paer socxkenz costen de zomme van

0-4-8.

den 22 december voor Griettje Smitze gecost een karre clodt daer voor betaelt

0-14-0.

den 29 dito gegeven aen een armen passant dri reijde naer Hollant te reijsen de zomme van
0-6-0.
folio 242.
den 10 december voor Jan van Heez gecoght een karre clodt daer voor betaelt

0-14-0.

den 21 dito gecoght voor Prijn Kralen een karre clodt daer voor betaelt

0-18-8.

den 24 dito gemaeckt een hemt roeckkenz voor het kindt van Jan Toonen daer toe genomen 1 elle
folio 242 verso.
coleuz ad 30 st. de el compt met het maeckloon ende ander berief te bedragen de zomme van
1-18-8.
de zelven dito gemaeckt een jupon met eene roeck voor het kindt van Lijz Corsten daer toe gedaen toe gedaen 4
ellen ende een vierendeel coleuz ad 30 st. de el deel beloopt dit met berief te zomme van
6-16-0.
folio 243.
ende 26 december gegeven aen een armen passant beladen met siecke kinderen de zomme van
0-6-0.
den 28 december gecoght voor het blindt Jantje en karre clodt daer voor betaelt de zomme van
0-14-0.
den 2 januarij 1686 gegeven aende vorsterz vande om leggende dorpen om
folio 243 verso.
dat sij de verhueringe van de hoef daer Joost Berckerz op woondt hadde bekent gemaeckt de zomme van
0-12-0.
den 6 dito voor Jan Branten gemaeckt een hemt daer toe gedaen 2 ellen ende drie vierendeel linnen ad 10 st. de
el voor het maken ende garen 3 ½ st. compt te zamen
1-18-8.
folio 244.
den zelven dito voor Jan Aertse laten maken een hemdt compt voor het linnen ende ander gerief ende maeckloon
1-18-8.
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Den zelven dito gemaeckt een hemdt voor Jan den blinden costen allez de zomme van 1-18-1.
Den 18 dito voor het kindt van Lijz Cortenz gemaeckt
folio 244 verso.
een hemdt daer toe gedaen 2 ellen ende een vierendeel linnen ad 10 st. de ellen compt met het maken ender
berief te zamen de zomme van
1-4-8.
den zelve dito mede gemaeckt een hemdt voor de doghter van Aert Jan Thomez bedraght in allez mede
1-4-8.
den zelven dito nogh gemaeckt een hemdt
folio 245.
voor het meijsken van Willem Heesen daer toe gedaen 2 ellen linden comt met maeckloon ende ander berief te
zamen
1-2-0.
den 10 dito voor Bet Logstenz gecoght inde kraem leggende eene karre clodt gecost daer voor betaelt
0-14-0.
den 12 dito voor censer op ordonatie
folio 245 verso.
van heeren schepenen gemaeckt 1 nieuwe broeck daer toe gedaen vijf vierendeel coleur ad 30 st.de el 2 ellen
linnen ad 9 st. ende een halven de elle compt met maeckloon ende ander berief te zamen te bedragen de zomme
van
3-4-0.
Den 13 dito genaeckt den rijlijf voor het meijsken van Peter Spanjaerz daer
folio 246.
toe gedaen een el coleur voor 8 ½ st. voederingh voor 3 ½ st. baleijnen voor het 13 st. voor 2 blancken gare ende
voor 1 st. maliez compt dit allez te zamen
2-17-8.
den 14 dito gemaeckt voor het soontje van Willem Heesen2 hemden comen die in allez te costen
1-10-0.
folio 246 verso.
den zelven dito voor den jonge van Aert Jan Thomaz gemaeckt 1 hemdt costen met maeckloon alz ander berief
de zomme van
1-7-0.
den 7 dito voor Jan van Heez gecoght 1 karre clodt daer voor betaelt de zomme van

0-16-0.

den 20 januarij gecoght het brief tot een
folio 247.
sticklijf voor het meijsken van Lijz Corstenz daer voor betaelt

1-11-0.

Den 23 dito voor Goort Driesse gecoght een karre clodt daer voor betaelt

0-13-0.

De 2 februarij
folio 247 verso.
aen Ketz betaelt voor een copije vande insinuatie van een requeste vande vande vrouw van Mierloo de zomme
van
0-6-0.
den 6 dito den rentmr. Roeffz voor den armen den chijnz betaelt aenden commandeur van Gemert gaende uijt
den Hilacker tot Backel ende aen hem betaelt de zomme van 6 st. 4 penn. duz
0-6-4.
folio 248.
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den 9 februarij voor 3 armen kinderen blocxkenz gecoght voor ider jaer betaelt 2 st. comt
0-6-0.
den 12 dito laten maken voor het joncxken van Jan Thomas een sentje daer toe genomen 2 ellen ende een half
vierendeel laken ad 30 st. de elle ende nogh daer bij gecoght een paer coussenz comt
folio 248 verso.
te zamen met het maken vanden innocent garen knoppen ende de zomme van
5-5-4.
den 23 dito hadde Willem Ansemz op den Hilacker gecost voor het kindt bij hem voor de kost bestelt 2 paer
clocxkenz 2 hemden 1 mutz ende 1 schortel daeck daer voor aen hem betaelt de zomme van
2-3-0.
folio 249.
ende 28 dito met een ker geweest naer Asten om het cooren te halen den armen toebehoorende ende aldaer met
het peert verteert
0-14-0.
den zelve dito op ordonnatie van heeren schepenen voor Bastaen Adriaenz laten maken innocent met eene
broeck daer toe genomen 4 ellen coleur ad 30
folio 249 verso.
stuijvers de elle comt te zamen te costen met het voeder cnoppen ende maeckloon de zomme van
8-14-0.
den 2 meert laten maken voor het kindt van Willem Lambetz een rijlijf compt te costen met het gerief
1-5-0.
den 6 dito aen Elisabeth de Loghten gegeven 6 gl.
folio 250.
om haer camer huer toen sij inde craem lagh daer mede te betalen volgenz ordonnatie van heeren schepenen
dagh sonder consiquentie duz hier
6-0-0.
Den 19 julij 1685[los vel]
Geefft ootmoedelijck te kennen Bastiaen Ariaens inwoonder deser stadt, sijnde een man van hoogen ouderdom
ende machteloos, den welcken tot nogh toe den cost voor soo veel hem mogelijck is geweest heeft gewonnen,
het welck hem nu onmogelijck is meer te te doen, bedugt sijnde dat hij van armoede soude vergaen niemant
hebbende tegen wie hij suppliant sijne oogen souden conne offte mogen opslaen, dan alleen tegen ud. eerw.
waeromme soo iss dat den armen suppliant hem is keerende tot uwer eerw. ootmoeddelijck biddenden dat uwer
eerw. de g. heellmeesteren gelieven te ordoneren dat hij suppliant neffens anderen armen inwoonderen magh
werden gestelt op het H. geestboeck, sal altijdt voor de gepresene goddentientheijt, van uwe eerw. bidden niet
tweijffelende off uwer erw. sullen dit gelieven aen den armen suppliant te vergurnen dwelck doende ect.

8 november 1685[los vel]
Geefft ootmoedelijck te kennen Liesbeth dochtere Peter de Logte, dat hij suppliante wed. Philips de
glasenmaker, dat de selve Anneken de selve wooninge heeft verhuert ofte soude verhueren aen een ander, ende
haer suppliante daer uijt setten, ten hij saken de suppliante versekeringe doet, hij van borge te stellen ofte
andersints, die welcke hij niet en com becomen soo versoeckt de arme suppliante uwer eerw. gelieffte hij den h:
geestmeester alhier te authoriseren, ende te ordonnerens de cleijne huijz huijr van de supplliante aen Anneken
glasenmaker te voldoen, ofte wel aende gene die het soude mogge aengaen andersints geschapen sijnde de
suppliante tegen den couden winter, daer te werden uijtgeseth ende alsoo geene wooninge en sal ofte weet te
becomen, ofte den H. geest mr. moet daer voor sweecken ende voldoen
folio 250 verso.
het kindt van Peter Spaenjaertz en rocxken daer toe gedaen 2 ellen ende een vierendeel coleur ad 30 st. de el
comt te costen met het cortje garen ende maeckloon te zamen de zomme van
3-16-0.
den 29 dito voor Jan van Heez gecost een karre clodt daer voor betaelt
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0-12-0.

folio 251.
den 2 april laten maken voor het kindt van David Peterz een rocxken daer toe genomen derde half elle coleur as
30 st. de elle comt te zamen te costen met het garen maken ende ander berief de zomme van
4-5-0.
Den zelven dito alnogh laten maken voor het kindt van de wed. Lavreijnz Isack
folio 251 verso.
voor het joncxken van Willem Heese gecost een paer coussen daer voor betaelt

0-14-0.

den 14 dito gegeven aen de doghter van Jan Peter Stoeven eenigh tijt bij Jan Rutten den blinden sieck leggende
de zomme van
1-2-0.
den 4 meij betaelt aen den
folio 252.
den 2 meijgecost voor Jan Teuwens op ordonatie van heeren schepenen een paer couskenz daer voor betaelt
1-2-0.
den 7 dito laten maken voor het joncken van Willem Heesen een brocxken comt te bedragen met het laten maken
garen a de zomme van
2-0-0.
den 9 dito
folio 252 verso.
voor het joncxkez van Willem Heese gecoht een paer coussenz daer voor betaelt

0-14-0.

den 14 dito gegeven aen de doghter Jan Peter Stoeven eenigh tijt bij Jan Rutten den blinde sieck leggende de
zomme van
1-2-0.
op 4 meij betaelt aen den
folio 253.
gewesene burghmeester de Haez over aghter staende lasten vanden H. Geest goederen volgenz ordonnantie ende
quitantie de zommen van
57-8-0.
De 24 dito gecoght voor Grietje Smithz een schorteldonck daer voor betaelt

0-8-0.

De 28 dito voor het kindt van Jan Corsten gecoght een
folio 253 verso.
paer halve couskenz ende voor het meijske van Lijz Corsten een paer cousen voor de 2 paer betaelt de zomme
van
1-1-8.
de 2 junij voor Grietje Smithz gecoght een karre clodt daer voor betaelt de zomme van 0-12-0.
den 9 dito voor het kint van Peter Spanjaertz gemaeckt een mutsken cost

0-8-0.

folio 254.
ende en 10 dito gegeven aen Haeruz Stouwe alsoo sieck waz leggende

0-4-0.

den 12 dito voor Peter Rutten laten maken eenen innocent daer toe genomen 2 ellen ende drie vierendeel coluer
ad 32 st. de elle beloopt met het berief ende maeckloon van dien de zomme van ..5 gl. 16 st. duz
folio 254 verso.
den 7 dito aen Willem soone Jan van Helmont gegeven tot reijzgelt om naer Haerlen te trecken de zomme van
0-18-0.
den zelven dito nogh aen Haeruz Stouwe gegeven voor noot druft ende oppassen in haer sieckte de zomme van
1-0-0.
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den 21 gegeven aen Lambert Wolfs die totter doot toe sieck waz seggende

folio 255.
ende dat voor twee weecken langs op waghten ende andere noot saecklijcke goeden

2-10-0.

den 22 dito aen Grietje Smithz gelanght derde half elle linden tot hemden beloopt dat te zamen
1-10-0.
den 29 dito laten maken 2 hemden voor het meijsken van Peter Spaenjaerz comt te bedragen en
2-2-0.
folio 255 verso.
den 6 julij hebben de rendanten aen Marten Sijmonz betaelt voor 4 paer schoenen te maken voor eenige arme
kinderen volgenz register de zomme van
4-0-0.
den 19 dito aen Grietje Smithz gegeven tot clodt de zomme van

0-11-0.

den 1 augustus
folio 256.
voor 3 paeren blocxkez voor de armen kinderen betaelt de zomme van

0-7-0.

den 7 september voor het kindt van Jan Corsten gemaekt een hemdt daer toe gedaen 2 ellen linden ad 10 st. eene
compt met maken ende het beriefde zomme van
1-2-0.
de rendanten hebben
folio 256 verso.
volgenz register voor verscheijde armen alhier op den 12 september hemden laten maken daer toe gedaen 19
ellen ende een half elle linde ad 10 st. de elle comen samen te bedragen met het berief en maeckloon van dien de
zomme van
11-0-0.
den 29 september voor het kindt van Lijz Cortenz
folio 257.
gecoght een paer blocxkenz daer voor betaelt

0-2-8.

den zelven dito laten maken voor het meijske van Corstiaen Jan Corstenz eene schortel doeck daer voor betaelt
0-11-4.
den 2 october gecoght voor het kindt van Peter Spaenjaerz daer voor betaelt de zomme van
0-14-8.
folio 257 verso.
de 4 dito gecoght voor Jan Berk een paer rocken daer voor betaelt

0-4-0.

den 7 dito gecoght voor een kraemvrouwe Preijn Thunissen een kinneken bier daer voor betaelt
1-5-0.
de 16 october aen van Campen betaelt voor verschoeten rapport gelt in de saecken van Mattijz Coolen de zomme
van
8-3-0.
folio 258.
den 9 dito voor Grietje Smithz gecoght een karre clodt daer voor betaelt

0-14-0.

den 1 november gecoght en paer blocxken voor het kindt van Peter Spaenjaerz voor

0-3-0.

57

de 1 dito voor het kindt van Lijz Corsten laten maken een hemdt daer toe gedaen 3 elle linnen comt met het
gerief
1-1-0.
folio 258 verso.
den 12 dito laten maken voor het kindt van Willem Heesen 2 hemden comen te costen met het onraet te zamen
1-10-8.
den zelven dito voor de 2 kinderen van Willem Lamberz eene voor schoet ende 2 deecken comen zamen te
costen
1-1-8.
nogh voor ider kindt een paer kouskenz comen te zamen te gelden

0-14-8.

folio 259.
den 19 dito voor Jan Rutten de blinde gecoght een kar clodt daer voor betaelt

0-16-0

den zelven dito gegeven aen Maij in den Hoeck de zomme van

0-5-0.

den 22 dito volgenz ordonnantie van heeren schepenen in dato den 21 deser gecoght voor Thoniz
folio 259 verso.
Jacopz Vlichelaers 5 ellen colenz ad 34 st. de elle comt daer voor

8-10-0.

den zelven dito gecoght een paer socxkenz voor het kindt van Peter Spaenjaerz ad 4 ½ st. ende een paer
couskenz voor het joncxken van Jan Thoonen ad 14 st. comt te zamen
0-18-8.
folio 260.
den 27 dito laten maken voor het joncxken van Jan Thomez een innocent daer voor betaelt met den onraet
2-15-0.
de rendanten hebben op ordonnantie van heeren schepenen laten maken van censer eene rock daer toe gecoght 3
ellen laken ad 32 st. deel
folio 260 verso.
compt zamen te bedragen met het maeken ende onraet de zomme van

5-17-0

den 1 december voor Grietie Smithz gecoght een karre clodt daer voor betaelt

0-16-0.

de 4 dito belijt het huijz gecomen van Jan Cuijper daer voor gegeven een pindt wijn ende 1 pot bier comt daer
voor
0-8-0.
folio 261.
den zelven dito voor het kindt Aeltje Rutten laten maken een roecxken ende lijske daer toe gedaen 2 ellen ende 1
½ vierendeel coleuz comt met de voederingh ende ander brief te inporteeren
4-9-12.
de 14 dito met kenniz van heeren schepenen laten maken voor Jan Berck die die heel nachten roeck broeck ende
hemdt roeck met een
folio 261 verso.
paer soecken daer toe gedaen 5 ellen ende drie vierendeel coleur ad 32 st. de el voor 2 dosijn knopen ende garen
betaelt 9 st. 2 ellen voederingh inde broeck ad 6 st. dese van maecken gegeven 28 st. beloopt in aller bij een
gereeckent de zomme van
11-13-8.
folio 262.
den 16 dito voor het kindt van Willem Lamberz laten maken een slaeplijfken daer betaelt voor drie vierendeel
laken ad 30 st. deel ende 4 st. in maeckloon de zomme van
1-6-8.
den zelven dito gegeven aen Goort Driessen die met sijn kinderen niet ende hadt om te eete de zomme van
0-8-0.
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folio 262 verso.
ende zelven dito voor Sijmen Olifierz soon gecoght een paer cousen daer voor betaelt

1-0-0.

den 17 dito gecoght voor het meijsken van Willem Heesen een paer blocken daer voor betaelt
0-4-0.
ende 18 dito voor het kindt van Jan Thomez gecoght een paer couskenz daer voor betaelt
0-6-0.
folio 263.
den zelven dito voor Jan Aertz laten maken volgenz ordonnantie van heeren schepenen eenen rock daer toe
gecost 2 ellen ende drie vierendeel coleuz ad 32 st. de ellen comt met het berief ende maeckloon te zamen de
zomme van
5-11-0.
den 19 dito voor het kindt van Jan Thoonen laeten

folio 263 verso.
maken een roecxken daer toe gecost derde half el coleur ad 30 st. de el twee ende een half el linden laken ad 6
st. deel comt te zamen met knopen maeckloon ende ander berief te bedragen de zomme van
5-6-8.
den zelve dito laten maken voor joncxken van Ida dogter Peter Driessen
folio 264.
een sentien ende een broecxken daer toe gecost 2 ellen ende ½ deel coleur ad 30 st.de elle 2 ellen linnen laken
ad 6 st. de elle comt te zamen met het maeckloon ende hert gerief de zomme
4-17-0.
den 21 laten maken een innocent voor het kindt vande wed. Lavrijnz Isaackx comt te costen met
folio 264 verso.
allez daer toe nedigh te zamen de zomme van

2-3-0.

den 24 dito voor het kindt van Willem Heesen gemaeckt een sentje daer toe gedaen 2 ellen een vierendeel coleur
ad 6 st. deel voor 4 st. knoppe ende gaeren
folio 265.
ende gegeven 13 st. van maeckloon comt te zamen te bedragen de zomme van

4-16-0.

den zelven laten maken voor Peter Rutten een broeck daer toe gedaen 5 ende een half vierendeel coleur ad 30 st.
de elle 2 elle voederingh ad 12 st. comt te zamen met het maken ende ander gerief
3-1-4.
folio 265 verso.
den zelve dito voor het joncxken van Jan Aert Thomaz laten maken een broecxken ende een lijf roeckje daer
voor betaelt voor laten voederingh het gerief ende maeckloon te zamen de zomme van 4-10-4.
den zelven dito betaelt aen Lamber Leenderz 12 st. voor het opwaghten ende corst geven
folio 266.
van eenen dagh ende naght over een vrou die heel sieck waz ende die alhier vande schelft was gevalle ende
woude naar Erckelenz reijsen ende aen Jacop den Brouwer betaelt 15 st. voor het wegh brengen vande voors.
vrou met zijn ker ende aen haer gegeven 6 st. tot teergelt comt te zamen de zomme van 1 gl. 13 st. duz
1-13-0.
folio 266 verso.
ende 31 dito voor Grietje Smithz gecoght een karre clodt daer voor betaelt de zomme van
0-18-0.
1687
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den 4 januarij laten maken voor Lijn Kensserz eenen roeck daer toe gedaen 3 ellen laken ad 30 st. de elle compt
tzamen met de coorden onraet ende maeckloon de zomme
5-0-0.
folio 267.
den 6 dito voor het grootse kindt van Willem Lamberz laten maken roxcken ende een lijfken daer te ende gedaen
2 ellen ende anderhalf vierendeel coleur comt te bedragen met voederingh ende maeckloon te zamen de zomme
van
4-10-0.
den zelven dito voor het zelve kindt gecoght een paer cousken z daer voor betaelt

0-8-0.

folio 267 verso.
den 7 dito voor een kindt vande doghter Peter Driesse gecoght een paer kouskenz daer voor betaelt
0-7-0.
den 12 dito gecoght voor een heel arm huijz gesin een karre clodt daer voor betaelt

0-15-0.

den 14 januarij voor het meijsken van Marij Berckerz alias Cladden laten maken
folio 268.
een rocxken, daer toe gedaen 2 ellen ende een vierendeel coleur ad 30 st. de elle comt tzamen te bedraegen met
voortmaken ende onraet de zomme van
3-15-4.
den 19 dito voor de wed. Lavreijnz Isaackx gecoght een kar clodt daer voor betaelt de zomme van
0-16-0.
den 21
folio 268 verso.
dito voor Aert Loijen laten maken eenen innocent daer toe gecoght 3 ellen coleur ad 32 st. de elle compt met
voederinghe onraet ende maeckloon te zamen te bedragen de zomme van
6-1-0.
den 29 dito gecoght voor Grietje Smithz een karre clodt daer voor betaelt

0-15-0.

folio 269.
de 1 februarij hebben de rendanten ende kinderen van Hendrick Herinckx betaelt voor aegter staende
borghmeester lasten volgenz ordinnatie ende quitantie de zomme van
59-6-0.
den 3 dito voor Jan den blindenz vrou gecoght een karre clodt daer voor betaelt de zomme van
1-15-0.
folio 269 verso.
den 12 dito voor het kindt dat bij Jan Joost Everz iz bestelt laten maken een hemdt comt te costen voor linnen
garen ende maeckloon de zomme van
0-14-0.
den 12 dito betaelt aen Branckhorst betaelt voor afgange ende publiceeren en directie van specutie over het huijz
van
folio 270.
Jan Cuijters de zomme van

3-3-0.

den 24 dito met peert ende ker geveert naer Asten om het cooren voor de armen aldaer te halen daer op verteert
met het peert de zommen van
0-14-0.
den 25 voor een seer siecke man genaemt Driesken Smithz gecoght een karre clodt voor
0-15-0.
folio 270 verso.
den zelven dito voor Grietje Smithz gecght een karre clodt daer voor betaelt de zomme van
0-15-0.
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den 26 dito voor Sijmen Olifierz soon laten maken een hemdt comt te costen met het linne garen ende
maeckloon de zomme van
1-8-0.
den 28 dito voor het kindt van Willem Lammerz
folio 271.
laten maken 2 hemdekenz comen te costen in allez de zomme van

1-0-8.

den 2 meert aen eene seeckeren seer siecke vrouwe gegeven de zomme van

1-10-0.

den 20 dito voor het kindt ofte meijsken van Peter Spanjaerz laten maken een reijlijf comt te costen
folio 271 verso.
met laten maecken ende gerief daer toe te zamen de zomme van

2-18-0.

den 24 voor het jonckxen van Jan Thoone laten maken een broecxken daer toe gedaelz 1 el ende een vierendeel
coleur ende ander half elle linnen comt te zamen te costen met het maeckloon ende het reijlijf daer toe de zomme
van
2-12-0.
folio 272.
voor de zelven jonge gecoght een paer coisken daer voor betaelt de zomme van

0-9-0.

op den 25 april ontfangen uijt den Haege de brieve executoviael waer voor betaelt de zomme van
3-13-0.
ende aen den boode voor port vande zelve gegeven de zomme van

0-6-0.

folio 272 verso.
den 28 april voor Jan Aertz laten maken een hemd daer toe gedaen 3 elle linde comt te bedragen met het
maeckloon ende het gerief de zomme van
1-13-0.
de 6 julij aende vrou van Claes Corneliz gelanght also haer man seer sieck voor de zomme van
0-12-0.
den 21
folio 273.
dito voor het kindt van Peter Spanjaerz laten maken eenen rock daer toe gecost derdehalf elle coleur ad 30 st. de
elle comt de costen met den onraet ende maeckloon te zamen de zomme van
0-1-8.
folio 273 verso.
Den 2 augustuz voor Jan Beck gecoght een paer coussen daer voor betaelt de zomme van
1-2-0.
De 2 aug. voor het kindt van Geraert van Duppen gecoght een paer blocxkenz daer voor betaelt de zomme van
0-3-8.
De 2 dito gegeven aen Jan Branten de zomme van

0-6-0.

folio 274.
den zelven dito aen eene armen passant gegeven de zomme van

0-4-0.

Den 22 dito gecoght voor de doghter van Jan Thonen een paer blocken ende voor de joncxken van Jan Corsten
een paer costen te zamen de zomme van
0-7-0.
Den 1 october aen eenen man die
folio 274 verso.
afgebragt waz gegeven de zomme van

0-6-0.
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door Jan Berck gecoght en paer blocken daer voor betaelt de zomme van

0-4-0.

den 2 october voor de doghter van Lijz Corstenz gegeven een paer schoenen daer voor betaelt
1-6-0.
den zelve dito voor het kindt van Peter
folio 275.
Spanjaerz gecost een paer blocxken daer voor betaelt

1-0-2.

den 7 dito aen een sieckelijcke passant gegeven de zomme van

0-5-0.

den zelven dito voor het kindt van Peter Spanjaerz gecost een paer schoenen daer voor betaelt
0-5-0.
den selven 26 october voor het laem
folio 275 verso.
Kindt van de weduwe Leendert Corsten laten maken een sentje ende voor ander kindt lijske daertoe gecoght
derde half elle coleur ad 25 st. de elle comt te zamen te bedragen met de voederingh het gerief ende maeckloon
de zomme van
4-13-12.
Den zelve dito voor
folio 276.
Peter Jansse laten laten maken eenen innicent ende maeckloon te costen de zomme van
7-0-0.
Den 27 dito voor het oudste kindt van Willem Heesen laten maken een rijlijf met eenen rock daer toe gecost
vierenden alz ellen coleur ad 25 st.de elle comt te zamen
folio 276 verso.
met het gerief ende maeckloon te bedragen de zomme van

6-6-0.

den zelve dito voor het kindt van Willem Heesen gecoght een paer couskenz daer voor betaelt de zomme van
0-10-0.
den 28 dito voor de kinderen vanden wed. Mathijz Berkerz gecost het onraet van 2 hemden daer voor betaelt
0-10-0.
folio 277.
den 3 november voor het kindt van Jan Thomez zaliger laten maken een innocentie met een broexken daer toe
gedaen derhalf elle coleur met zeven vierendeel linnen comt met het maeckloon ende gerief de zomme van
4-15-0.
den 12 dito voor kenser gecoght een paer blocken daer voor betaelt

0-5-0.

folio 277 verso.
den 14 november voor het joncxken van Jan Thonen laten maken een innocentie ende mede gecoght een paer
coussen copt te zamen te bedragen de de zomme van
2-11-8.
den zelve dito voor het joncxken van Ida doghtere Aert Peterz Driessen gecoght 2 hemden daer voor betaelt de
zomme van
1-12-0.
den zelven dito voor het meijsken van
folio 278.
de 16 dito voor de jonge van Jan Thoonen laten maken een lijfrock ende mede gecoght een paer coussen compt
zamen te bedragen in allez dezomme van
2-15-8.
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Den zelven dito voor het joncxken van Ida doghter Aert Peterz Driessen gecoght 2 hemden daer voor betaelt de
zomme van
1-12-0.
Den zelven dito voor het meijsken van
folio 278 verso.
Peter Spaenjaerz laten maken een hemdt daer voor betaelt voor linnen maec ende onraet de zomme van
1-4-8.
den zelven dito voor Peter Slabberz gecoght een hemdt daer voor betaelt de zomme van 1-12-0.
den zelven dito gecst vier ellen ende drie vierendeel linden tot 2 hemden voor de dogter Aert Jan Thomez
folio 279.
waer mede de H. Geest bedanckten daer voor betaelt de zomme van

2-7-8.

folio 279 verso.
den 23 dito volgenz ordonnantie gecocht voor kenser een linden keel koussen ende socken daer voor betaelt de
zomme van
2-16-8.
den zelven dito voor een siecke man gecost 1 karre clodt daer voor betaelt de zomme van
0-13-0.
den 25 dito voor de oudtse doghter van Willem Lammerz laten maken
folio 280.
een reijlijf eenen rock ende een lijsken comt met het maken voederingh ……. ende maeckloon te bedragen te
zamen de zomme van
5-5-4.
den zelven dito voor het zelve meijsken gecoght een paer coussen daer voor betaelt de zomme van
0-9-0.
den zelve dito voor Jan Aertz gecoght een paer socken voor de
folio 280 verso.
Den 27 voor het kindt van Willem Lammerz laten maken 2 hemden voor het jonxken Aert Jan Thomaz een
hemdt een hemdt voor het meijsken van Willem Heesen ende 1 kindt ende 1 hemdt voor joncxken van den
zelven Willem Heesen mitsgaderz voor het meijsken van Jan Erkelenz laten maken een hemdt daer toe gecost 8
en halve
folio 281.
halve elle linnen ad 10 st de elle compt met het maeckloon onraet te zamen te bedragen de zomme van
5-18-0.
den 28 voor den soon van Sijmen Olifierz laten maken een hemdt comt te costen met 3 ellen linnen maeckloon
ende onraet de zomme van eene gl. 14 st. duz
1-0-0.
folio 281 verso.
den zelven dito voor het kleijnsten kindt van Willem Lammerz laten maken een hemdeken waer voor betaelt de
zomme van
0-14-0.
den 2 december voor Jan Carissen laten maken een hemdt daer voor betaelt de zomme van
1-11-12.
den 7 dito laten maken een inconnocentie broecxken ende een lijf rockje daer toe
folio 282.
gecost 3 elle laken de half elle … cont te bedragen met den onraet ende maeckloon te zamen de zomme van
5-19-8.
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den 7 dito Jan van Heez gecoght een karre clodt daer voor betaelt de zomme van

0-14-0.

folio 282 verso.
den 22 december voor Maij inde Hoeck gecost een paer blocken daer voor betaelt
0-4-0.
De zelve aen Agnez Corstenz gegeven alsoo sieck van het water waz de zomme van
0-4-0.
den 29 op ordonnatie van heeren schepenen voor Marij Fabriez gecoght een hemdt daer voor betaelt de zomme
van
1-9-4.
folio 283.
den zelven dito voor het kindt van Willem Lammerz gecost een hemdt daer voor betaelt 1-0-0.
den zelve dito voor de doghter Lijz Corstenz laten maken een rijlijf daet toe gecost een elle coleur ad 25 st. aen
onraet betaelt 18 st. ende gegeven 18 st. van maeckloon compt te zomme
3-1-0.
folio 283 verso.
den zelve dito gecoght voor het kindt dat op den Hilacker bestelt eene doeck daer voor betaelt de zomme van
0-7-0.
1688
den 2 januarij voor Jan Beck gecost een paer wantte daer voor betaelt de zomme van

0-8-0.

den zelve dito voor het kindt van

folio 284.
IdaPeter Driessen laten maken een sentje ende een rocxken daer toe gecost derde half el coleur comt met
voederingh gerief maeckloon te zamen de zomme van
4-2-0.
de 4 dito aen Lijneke Cralen gegeven vermitz sieck waz de zomme van

0-6-0.

den 10 dito voor Jan van Heez laten maken eenen

folio 284 verso.
hemdrock daer voor betaelt met het coleur onraet ende maeckloon te zamen de zomme van
2-3-10.
Den 13 dito gecoght een paer blocken daer voor betaelt de zomme van

0-3-0.

Den 14 dito voor ende dito maeij inde hoeck gecoght een karre clodt daer voor betaelt de zomme van
0-15-0.
folio 285.
den zelven dit voor Lijn Kenserz gecoght een karre clodt daer voor betaelt de zomme van
0-15-0.
den 19 dito voor Albert Franz Hendrickx laten maken eenen innocenten daer toe gecost 3 ellen laken ad 25 st.
daer voor betaelt alz mede ontraet ende maeckloon te zamen de zomme van
4-11-8.
folio 285 verso.
den 20 dito voor Jan Aertz een broeck laeten maken comt te costen voor laken voederingh ende maeckloon ende
onraet te zamen de zomme van
2-14-4.
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den zelve dito voor het meijsken van Peter Spaenjaerz laten maken een lijfke vomt te costen voor vijf vierendeel
coleur voederingh maeckloon alz onderzintz te zamen
2-12-14.
folio 286.
den 28 dito gegeven aen de wed. Lavreijns Isaack om klodt voor te coopen de zomme van
0-8-0.
den zelve dito aen een zeeckere siecken vrou gegeven de zomme van

0-3-0.

den 31 dito aen Lijneken Cralen sieck zijnde gegeven tot clodt de zomme van 6 st. duz 0-6-0.
folio 286 verso.
den 30 dito voor Aert den Brouwer laten maken een hemdt ende voor het kindt voor Peter Spaenjaerz laten
maken oock een hemdt daer toe gecost seste halve elle linnen ad 10 st. de elle comt met maken ende onraet te
zamen de zomme van
3-0-0.
den 6 februarij voor een craem vrouwe gecoght een ker klodt daer voor betaelt

0-15-0.

folio 287.
den 7 dito voor de soon van Sijmen Olifierz gecoght een paer coussen daer voor betaelt
den 19 februarij voor Jan van Heez gecoght een karre clodt daer voor betaelt

1-0-0.
0-15-0.

den zelven dito voor het meijsken van Willem Lammerz gecoght eenen voorschoet daer voor betaelt
0-7-8.
folio 287 verso.
den 20 dito gecoght voor Aert Loeijen een paer coussen daer voor betaelt

1-4-0.

den zelven dito voor het meijsken van Jan Corsten gecoght ofte laten maken een hemdt comt te costen de zomme
van
1-5-0.
den 22 februarij aen Jacop vanden Broeck betaelt voor gehaele brandewijnen
folio 288.
daer men de leverboere mede heeft beschoncken zeder 3 jaeren volgenz quitantie de zomme van
1-11-..
Den 24 dito voor het kindt van Willem Lammerz gecoght een paer blockxkenz daer voor betaelt
0-2-0.
Den zelven dito aen een armen vrou gegeven de zomme van 3 st. duz hier

0-3-0.

folio 288 verso.
Den 28 dito laten maecken voor Jan Aertz een hemdt daer toe gecost 2 ellen linnen ende daer voor betaelt alz
mede voor onraet ende maeckloon te zamen de zomme van
1-13-0.
Den 29 dito voor het kindt van Willem Heesen een paer socken daer voor betaelt

0-8-0.

Den 2 meert
folio 289.
voor twee armen kinderen gecoght 2 paer blocken daer voor betaelt

0-5-0.

den zelve dito het eene armen passant gegeven de zomme van

0-3-0.

den 17 dito Maria inden Hoeck gecost een karre clodt die voor …… betaelt zomme van
1-3-0.
folio 289 verso.
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den zelven dito aen Eijcken Suetenz sieck zijnde gegeven 2 reeijsen de zomme van

0-6-0.

de 3 augustus een mons van Summeren alz admistatie vande …….achter staende lasten van het huijz gecomen
van Jan Cuijperz alhier gelegen
folio 290.
volgenz quitantie de zomme van

7-4-0.

den 20 september voor de helft vande rapport en penningen tusschen ende in saecken van desen Ariaen ende
Matthijz Coolen betaelt aen Jan Coolen volgenz quitantie de zomme van
14-15-0.
de rendanten hebben aen Mattijz vander Laeck betaelt voor gedaene sommatie van
folio 290 verso.
van executie ende voor een copije te lange aen heeren schepenen volgenz quitantie de zomme van
7-2-0.
1689
den 7 januarij aen Aelberz betaelt voor een copije autenticq het vonniz gewesen tusschen dese armen ende
Mathijz Coolen met de insuinuatie aende heere regeerderz der armen van seecker acte
folio 291.
van interpellatie volgenz quitantie de zomme van

1-5-0.

den 8 dito aen vander Laeck betaelt voor het uijtmaken van het vonniz notulen tot hant halinge ende voor een
request uijt te schrijven volgenz quitantie de zomme van
1-8-0.
den 24 dito aen den deurw. Wolfsbergen betaelt
folio 291 verso.
voor insinuatie van seecker requeste ende appt. vande ed. mo. raede van Brabant aende heere provisoren gedaen
volgenz quitantie de zomme van
2-10-0.
den 3 februarij naer den Bosch gevaren om om penningen te negotieeren tot voldoeninge vande advocaten ende
procurenz soo vande zeijde van Coolenz alz vanden
folio 292.
armen inde voors. saecken volgenz procureuz vande heeren schepenen in dato den 31 januarij 1689 ende daer op
verteert inde tijt van 4 dagen mitsgaderz aen kerre vraght te zamen de zomme van
15-0-0.
den 4 dito aen van van Campen betaelt uijt de genegotie penningen
folio 292 verso.
alz bedienden van Matthijz Coolen volgenz taupatie van heeren schepenen vanden Bosch ende quitantie de
zomme van
426-10-0.
den zelve dito met de heer Neerven alz bediende van dese armen geaccordeert volgenz quitantie voor de zomme
van
24-4-0.
den zelve dito
folio 293.
aen de wed. vanden procureur van Harm gegeven alz desen armen bediende sijnde geweest volgenz quitantie de
zomme van
24-10-0.
den zelven dito aenden ingebieder vanden Bosch betaelt voor gedaene sommatie ende executie van het tauxaet
van Coolen volgenz quitantie de zomme van
8-4-0.
de 4 februarij
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folio 293 verso.
aen Willem Ansemz woonende op den Hilacker tot Bakel goet gedaen ofte betaelt voor gecoghten mutsen en
blocken voor het meijsken bij hem van dese armen bestelt de zomme van
1-0-8.
Den 18 dito aende rendanten Roeffz betaelt voor salarissen vanden advocaet ende procurenz inde Haege alz
mede aen hem voor sijn salariz voor
folio 294.
Het weijgeren van de voor. procuratie verdient volgenz quitantie te zamen de zomme

12-….

1690
Den 16 meij aenden borgmeester Bosman betaelt voor resteren lasten van het huijz van Jan Cuijperz volgenz
quitantie de zomme van
1-3-12.
Summa bedraght daer uijtgeeff de zomme van
folio 294 verso.
1268 gl. 4 st.
folio 295.
Anderen uijtgeefft raeckende het weeek gelt aende armen lieden.
De rendaten hebben betaelt aende naer volgende armen lieden voor ’t eerste jaer beginnende metten 16 meert
1685 totten den 15 meert 1686 te weten
Aelbert Hanz Hendrickx zijn weeckgelt iz gestelt op 4
folio 295 verso.
st. bedragende in 52 weecken de zomme van

10-8-0.

Grietje Smithz waz haer weeckgelt gestelt voor 13 weecken op 6 st. ende voor 39 weecken op 10 st. compt voor
die 52 weecken te zamen te bedragen de zomme van
23-8-0.
De wed. van Peter Snuf waz haer weeckgelt gestelt op
folio 296.
6 st. comt te bedragen voor 12 weecken

3-12-0.

Bernaert van Duppen waz sweecx gestelt op 6 st. de aen den zelven voor 52 weecken voldaen met de zomme
15-12-0.

folio 296 verso.
Jan Aertz waz sweeckx gestelt op 6 st. die aen hemmede voldaen voor 52 weecken metter zomme van
15-12-0.
Jan van Heez waz aende weecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voldaen voor 52 weecken metter zomme van
15-12-0.
Jan Rutten den blinden waz mede sweecx gestelt op 6
folio 297.
st. enden die aen hem voldaen voor 52 weecken metten zomme van

15-12-10.

Jacomijn Doeserz waz sweecx gestelt op 6 st. en die haer voldaen voor 52 weecken ter zomme van
15-12-0
Lijnneken Adriaenz was sweecx gestelt op 5 st. ende die aen haer volgenz voor 52 weecken metter zomme van
13-0-0.
folio 297 verso.
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Jan Goortz de outwijf waz sweeckx gestelt op 5 st. ende die aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme
van
13-0-0.
Sijmen Olifierz soon waz sweeckx gestelt op 4 st. ende aen hem voor 52 weecken voldaen met ter zomme van
10-8-0.
Peter Teuvenz
folio 298.
was sweeckx gestelt op 6 st. ende die aen hem voorz. weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
Margriet Vettenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van
`
15-12-0.
Maeij Lavreijnssen waz sweecx gestelt op 4 st. ende
folio 298 verso.
die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van

10-8-0.

Lammer Wolfz waz mede gestelt op 3 st. sweecx ende die aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme
van
7-16-0.
Prijn Cralen waz sweeckx gestelt op 4 st. ende die aen haer voldaen voor 52 weecken aen haer voldaen met ter
zomme van
10-8-0.
folio 299.
Willem Joosten was waz sweeckx gestelt op 6 st. ende die aen haer voldaen voor 52 weecken metter zomme van
15-12-0.
Jan Teuwenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die hem betaelt voor 52 weecken metter zomme van
15-12-0
De wed. Willem Lammerz waz sweecx
folio 299 verso.
gestelt op 5 st. ende die aen haer voldaen voor 52 weecken metter zomme van

13-0-0.

Berbel Guetenz waz gestelt sweecx op 6 st. ende die aen haer voldaen voor 52 weecken metter zomme van
15-12-0.
Maria Joost Berckerz waz sweeckx gestelt op 3 st. ende die aen haer voldaen
folio 300.
voor 52 weecken metter de zomme van

7-16-0.

De wed. Leendert Cortenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voldaen voor 52 weecken metter
zomme van
15-1-0.
Jan Willem specie was mede sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme
van
15-12-0.
folio 300 verso.
Heijl Muij waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voldaen voor 47 weecken metter zomme van
14-2-0.
De wed. Jan Marcelissen waz mede gestelt op 6 st. ende die aen haer voldaen voor 52 weecken metter zomme
van
15-12-0.
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De wed. Lavreijnz
folio 301.
Isaackx was sweeckx gestelt 6 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
Leendert Gijsen waz mede sweeckx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 51 weecken voldaen metter zomme
van
15-….
De wed. Jacop Adriaenz waz haer sweecx toegevoeght
folio 301 verso.
5 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van

13-0-0.

Claez Cornelissen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
Aert Loeijen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voldaen
folio 302.
voor 52 weecken metter zomme van

15-12-0.

Jan Corsten waz sweeckx gestelt op 4 st. weeckx voldaen metter zomme van

1-4-0.

Lijtje Guetenz waz sweecckx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 41 weecken voldaen metter zomme van
12-6-0.
folio 302 verso.
Jan Branten waz sweeckx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 32 weecken voldaen metter zomme van
9-12-0.
Maria wed. Jan Anthoni Sloetjenz waz sweeckx gestelt op 6 st. die aen haer voor 7 weecken voldaen metter
zomme van
2-2-0.
folio 303.
was sweeckx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 25 weecken voldaen metter zomme van
7-10-0.
Catolijn doghter Peter Pauwelsen waz sweeckx toegevoegh 6 st. ende die aen haer voor 21 weecken voldaen
metter zomme van
6-6-0.
folio 303 verso.
Anderen uijtgeeft van weeckgelt voor het tweede jaer beginnende den 15 maert 1686 tot den 14 meert 1687 alz
volght
Herbert Hanz Hendricx waz sweeckx gestelt op 4 st. ende de aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme
van
10-8-0.
Grietje Smitz waz
folio 304.
sweeckx gestelt op 6 st. ende die aen haer uijtgereijckt voor 52 weecken metter zomme van
15-12-0.
Geraert van Duppen waz sweeckx gestelt op 6 st. ende aen hem voldaen voor 52 weecken metter zomme van
15-12-0.
Jan Aertz waz sweeckx gestelt op 6 st. ende die
folio 304 verso.
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aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme van

15-12-0.

Jan van Heez waz sweecx gestelt op 6 st. die aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
Jan Rutten den blinden waz sweeckx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme
van
15-12-0.
folio 305.
Jacomijn Doeserz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
Lijneken Ariaenz waz sweeckx gestelt op 5 st. ende die aen haer voor 52 weecke voldaen metter zomme van
13-0-6.
Sijmen Olifierz soon waz gestelt sweeckz op 4 st. gedurent
folio 305 verso.
42 weecke ende 10 weecken sweecx volgenz ordonantie op 6 st. die aen hem voor 52 weecken te zamen
makende voldaen metter zomme van
11-8-0.
Peter Teuwenz waz sweecx gestelt op 6 st. die aen hem voor 52 weecken sijn voldaen metter zomme van
15-12-0.
Margriet Vettenz waz sweeckx gestelt
folio 306.
op 6 st. die aen haer voor 52 weecken sijn voldaen metter zomme van

15-12-0.

Maij Lavreijnse waz sweeckx gestelt op 4 st. ende die aen haer voor 52 weecken sijn voldaen metter zomme van
10-8-0.
Prijn Cralen waz sweeckx gestelt op 4 st. die aen haer voor 52 weecken sijn voldaen metter zomme van
10-8-0.
folio 306 verso.
Jan den blindens vrou waz sweecx gestelt op 4 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van
10-8-0.
Lammert Wolfz waz sweecx gestelt op 3 st. voor 3 weecken ende toen op 6 st. die aen hem voor 52 weecken
hebben voldaen metter zomme van
15-3-0.
Willem Joosten waz
folio 307.
sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme van

15-12-0.

Jan Teuwenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 52 weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
de wed. Willem Lamberz voor sweecx gestelt op 5
folio 307 verso.
st. die aen haer voor 52 weecken zijn voldaen metter zomme van

13-0-0.

Berbel Suetenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
Maria Joost Berckerz waz sweecx mede gestelt op 6 st. die aen
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folio 308.
haer voor 52 weecken zijnde voldaen metter zomme van

15-12-0.

de wed. Lindert Corsten waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme
van
15-12-0.
Jan Willem specie waz sweecx gestelt op 6 st. die aen hem voor 52
folio 308 verso.
weecken zijn voldaen metter zomme van

15-12-0.

de wed. Jan Marcelissen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer betaelt voor 52 weecken metter zomme
van
15-12-0.
de wed. Lavreijnz Isaacx waz sweecx gestelt op 6 st. die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
folio 309.
Leendert Gijsen waz sweecx gestelt op 6 st. die aen hem voor 52 weecken sijn voldaen metter zomme van
15-12-0.
de wed. van Jacop Ariaenz waz sweecx gestelt op 5 st. die aen haer voor 52 weecken sijn voldaen metter zomme
van
13-0-0.
Claez Cornelissen
folio 309 verso.
waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen met ter zomme van
15-12-0.
Lijsje Guetenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 52 weecken sijn voldaen metter zomme van
15-12-0.
Jan Branten waz sweecx gestelt op 6 st. ende die
folio 310.
aen hem voor 12 weecken voldaen metter zomme van

3-12-0.

Catalijn doghter
Peter Pauwelsen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 52 weecken voldaen metter zomme van
15-12-0.
Agnez doghter Jan Erkelenz waz sweecx gestelt op 3 st. ende die aen
folio 310 verso.
haer voor 52 weecken zijn voldaen metter zomme van

7-16-0.

Christina Thomes den ketelaer waz sweecx gestelt op 6 st. die aen haer voor 4 weecken voldaen metter zomme
van
1-4-0.
Lijneken Cralen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 24 weecken voldaen metter zomme van
7-4-0.
folio 311.
anderen uijtgeeft van weeck gelt voor ’t derde jaer beginnende metten 14, 1687 totter 11april 1688.
Aelbert Hanz Hendrickx waz sweecx gestelt op 4 st. ende die aen hen voor 56 weecken voldaen metter zomme
van
11-4-0.
Geraert van Duppen waz sweecx gestelt
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folio 311 verso.
Op 6 st. die aen hem voor 56 weecken voldaen metter zomme van

16-16-0.

Jan Aertz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 34 weecke voldaen metter zomme van
10-4-0.
Jan van Hees waz sweecx mede gestelt op 6 st. die aen hem voor 56
folio 312.
weecken sijn voldaen metter zomme van

16-16-0.

Jan Rutten den blinden waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 4 weecken zijn voldaen metter zomme
van
1-4-0.
Jacomijn Doeserz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van
16-16-0.
folio 312 verso.
Lijneken Ariaenz waz sweecx gestelt op 5 st. ende die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van
14-0-0.
Sijmen Olifierz soon waz sweecx gestelt op 6 st. die aen hem voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van
16-16-0.
Peter Teuwenz waz
folio 313.
sweecx mede gestelt op 6 st. die aen hem voor 56 weecken zijn voldaen met de zomme van
16-16-0.
Margriet Vettenz waz mede sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 56 weecken voldaen metter zomme
van
16-1-.
Maij Lavreijnsse waz sweecx gestelt op 4 st. ende die
folio 313 verso.
Die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van

11-4-0.

Prijn Cralen waz sweecx mede gestelt op 4 st. ende die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme
van
11-4-0.
Lammert Wolfz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 56 weecken voldaen metter zomme van
16-16-0.
folio 314.
Willem Joosten waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van
16-16-0.
Jan Teuwenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van
16-16-0.
De wed. Willem Lamberz waz sweecx gestelt
folio 314 verso.
op 5 st. ende die aen haer voor 56 weecken voldaen metter zomme van

14-0-0.

Berbel Suetenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende dat aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van
16-16-0.
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Maria Joost Berckerz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 56
folio 315.
weecken sijn voldaen metter zomme van

16-16-0.

de wed. Leendert Corsten was sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter
zomme van
16-16-0.
Jan Willem specie waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen hem voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme
van
16-16-0.
folio 315 verso.
de wed. Jan Marcelissen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter
zomme van
16-16-0.
ende de wed. Lavreijnz Isaackx waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen
metter zomme van
16-16-0.
Lindert Gijsen waz
folio 316.
sweecx gestelt op 6 st. ende dar aen hem voor 49 weecken sijn voldaen metter zomme van

14-14-0.

de wed. Jacop Ariaenz waz sweecx gestelt op 5 st. ende die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter
zomme van
14-14-0.
Claez Cornelissen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die
folio 316 verso.
Aen hem voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van

16-16-0.

Eijtje Suetenz waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van
16-16-0.
Catalijn doghtere Peter Pauwelsen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor
folio 317.
56 weecken voldaen metter zomme van

16-16-0.

Agnez doghter van Jan Erckelenz waz sweecx gestelt op 3 st. ende aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter
zomme van
8-8-.
Lijneken Cralen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 56 weecken voldaen met ter zomme van
16-16-0.
folio 317 verso.
Margriet Dielisen waz sweecx gestelt op 3 st. die aen haer voor 47 weecken sijn voldaen metter zomme van
9-6-0.
Jan Driessen den Decker was sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer [hem] voor 31 weecken sijn voldaen
metter zomme van
9-6-0.
Marceliz Hendrickx waz sweecx gestelt
folio 318.
op 6 st. ende die aen haer [hem] voor 25 weecken sijn voldaen metter zomme van

7-10-0.

Andriez Pauwelsen waz sweecx gestelt op 3 st. ende die aen haer [hem] voor 25 weecken sijn voldaen metter
zomme van
3-15-0.

73

Gijsbert Millesen waz sweecx gestelt op 6 st. die aen hem voor 1 weeck voldaen ter zomme van
0-6-0.
folio 318 verso.
Catharina Janssen voor sweecx gestelt op 2 st. die aen hem [haer] voor 24 weecken voldaen metter zomme van
2-8-0.
Maijke Fabriz waz sweecx gestelt op 3 st. die aen haer voor 39 weecken zijn voldaen metter zomme van
2-17-0.
Peter Jan Joosten was sweecx gestelt op 6 st. ende
folio 319.
die aen hem voor 12 weecken sijn voldaen metter zomme van

3-12-0.

Lijsken Aertz waz sweecx gestelt op 3 st. ende die aen haer voor 8 weecken zijn voldaen metter zomme van
1-4-0.
Jan Branten voor sweecx gestelt op 4 st. ende die aen voor 8 weecken zijn voldaen metter zomme van
1-10-0.
folio 319 verso.
Hendricx Aertz jonghman voor sweecx gestelt op 6 st. die aen hem voor 1 weeck voldaen metter voors. zomme
van
0-6-0.
Jan den blindenz vrou waz sweecx gestelt op 4 st. die aen haer voor 56 weecken sijn voldaen metter zomme van
11-4-0.
Jan Rutten den
folio 320.
blindenz doghter voor sweecx gestelt op 6 st. die aen haer voor 44 weecken zijn voldaen metter zomme van
13-4-0.
Willem Anthonissen waz sweecx gestelt op 3 st. ende die aen hem voor 24 weecken zijn voldaen metter zomme
van
3-12-0.
Somma bedraght desen uijtgeef de zomme van
folio 320 verso.
1399 gl. 8 st.
folio 321.
Anderen uijtgeeff van huijs en de camerheuren voor den armen.
De wed. Laurenz Isaacx waz volgenz otdonnatie van heeren schepenen de dato den 14 september 1684
geaccordeert voor huijz huijre van 10 gl. sjaerz, de rendanten hebben betaelt voor de jaren verscheenen
folio 321 verso.
1686, 1687 ende 1688 de zomme van der 30 gl. duz

30-0-0.

Hijlken wed. Willem Janssen Stercken heeft in gebruijck een huijsken van Peter Swinckelz voor welck gebruijck
jaerlijckx iz toegevoeght de zomme van 12 gl. Dirck Oldenzee heeft betaelt den 13 meij 1685
folio 322.
de rendanten hebben hier aen nietz uijt gegeven duz memerie
Griettje Smithz wort ordinariz totte huijz huijre van gelijcke toegevoeght de zomme van 7 gl. Dirck Oldenzee
heeft betaelt tot passen 1685, de rendanten hebben hier aen nietz uijtgegeven alsoo dezelve nu iz verhooght in
het weeckgelt duz memerie
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folio 322 verso.
Jan Aertsen werdt mede jaerlijckx toe gevoeght voor huijz huijr alz camer huere de zomme van 6 gl. 6 st. lest
betaelt bij Dirck Oldenzee passsche 1685, de rendanten hebben betaelt voor het jaer 1686 ende 1687 ende voor
half jaer van 1688 de zomme van
15-15-0.
Maijken wed. Jan
folio 323.
van Lierop waz op den 4 januarij 1683 geaccordeert voor haer huijz huere de zomme van 8 gl. blijckende bij
Dirck Oldenzee reeckeninge, lest betaelt passchen 1685, de rendanten voor de jaeren 1686, 1687 ende 1688
betaelt de zomme van
24-0-0.
Jan Swagerz woonende in het achter huijz
folio 323 verso.
van Jan Poirterz iz toegevoeght voor huijz huere de zomme van 8 gl. lest betaelt passchen 1685, de rendanten
hebben betaelt voor het jaer 1686 de zomme van
8-0-0.
de rendanten hebben mede op ordonnatie van heeren schepenen aen Goort Roeffz betaelt voor de huijz hueringe
vande bovengenoemde Jan
folio 324.
swagerz voor de jaren 1687 ende 1688 de zomme van

26-0-0.

Anneken wed. Matthijz Berckerz iz toegevoeght voor huijz huere jaerlijckx 8 gl. aenfanck nemende passchen
1685, de rendanten hebben vor de jaren huijz huere van 1686 , 1687 ende 1688 betaelt de zomme van
24-0-0.
De rendanten
folio 324 verso.
hebben op ordonnatie van heeren schepenen in dato den 13 februarij 1687 voor 2 jaren huijz huere aen Maria
wed. Willem Jan Jacopz betaelt de zomme van
15-0-0.
de rendanten hebben mede volgenz ordonnatie van heeren schepenen in dato den 20 november 1687 aen mr. Jan
van Boxtel voor
folio 325.
voor een jaer huijz huer van Jenneken Jan Rutten betaelt der zomme van

12-0-0.

somma bedraght desen uijtgeeff de zomme 154 gl. 15 st.
folio 325 verso.
Leeg.
folio 326.
Anderen uijtgeeff vande oncosten den reeckeninge.
Den gewesen secretaris Suijckerz compt voort schrijven van de armen register alz van oudtz de zomme van
9-0-0.
Ende voor 3 jaren schrijven van alle geloste appoctille voor de armen de zomme van

30-0-0.

Ende tegenwoordige secretaris Rijerz compt voort miniteeren ende grosseeren dessen reeckeninge groot 330
folien ider folium ad 4 st.
folio 326 verso.
bedragen de zomme van

66-0-0.

Den gemelten secretariz compt voor de copije ofte dubbet deser reeckeninge tot naerrichtinge der rendanten van
ider bladt een ende een halve st. groot alz voor comptitie bedragen de zomme van
24-15-0.
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ende voor het vaceeren apporteeren ende
folio 327.
ende sluijten dese reeckeninge met alle moeijtens bij hem dien aengaende gedaen ende gehadt de zomme van
12-0-0.
Den heere officier voor zijne veelvoudige diensten ten desen extraordinaer gedaen soo uijt beleggen deser
reeckeninge overstaen hooren, examinereeren sluijten ende teeckenen ten minsten de zomme van
6-0-0.
folio 327 verso.
den Vorster ofte ingebieden deser stede voor desselfz diensten citatien ende gedaene dagemente compt de
zomme van
1-11-8.
ende de ander Vorster voor desselfz diensten ten eijnde deser reeckeninge gedaen de zomme van
3-0-0.
compt de heeren schepenen voor het overstaende hooren
folio 328.
examineeren ende teeckenen deser reeckeninge mitzgader voor menighvuldige dinsten? de zomme van
10-10-0.
Ende voor vier ende ten desen gebruijckt ende genoten de zomme van

0-14-0.

Somma bedraght dit uijtgeven de zomme 138 gl. 15 st. 8 penn.
folio 328 verso.
reeckeninge in gelt de zomme van 5757 gl. 8 st. 12 penn.
ende den geheelen ontfanck in gelt voor folio 160 verso bedaght de zomme van 5561 gl. 18 st. 8 penn.
sulckx meerder in gelt uijtgeven alz ontfangen ende de armen aende rendant schuldigh blijct de zomme van
195 gl. 10 st. 4 penn.
folio 329.
zomma zommarum bedraght dezen geheelen uijtgeeft in rogh de nombre van 1414 vaten 1 cop
ende den geheelen ontfanck in rogh hier voor folio 160 verso bedraght de nombre van 1657 vaten
sulckx meerder in rogge ontfangen alz uijt gegeven ende den reandant aen den armen schuldigh blijct de nombre
242 vaten 3 cop.
daer bij gevoeght de 8 vaten die hij meerder heeft ontfangen van zijne predecessens alz hij voor heeft ingebraght
makende te zamen de nombre van
250 vaten 3 cop
folio 329 verso.
ende ontfanck hier voor folio 160 verso in boeckweijt bedraght de nombre van 277 vaten
ende den uijtgeeft daer tegen in boeckweijt de nombre van 192 vaten.
sulckx bij den rendat meerder ontfangen als uijtgeven ende aende armen schuldigh blijft de nombre van 85 vaten
dese voor staende 2 50 vaten 3 cop rogge ten behoeven van den armen gereduceert op 12 st. het vat bedragende
folio 330.
de zomme van 150 gl. 9 st.
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ende de boeckweijt voorz. zijnde 85 vaten gereduceert voor gelt ten behoeven van den armen ad 4 vat op 9 st.
compt te bedragen 38 gl. 5 st. dico
38-5-0.
bedragende dese 2 zomme van den gereduceerde rogh ende boeckweijt 188 gl. 14 st.
Dese voorstaende zomme den afgetrocken vanden 195 gl. 10 st. 4 penn. met nogh 1 gl. die den rendant wegenz
Bronck

folio 330 verso.
horst te cort in uijtgeef hadde gebraght soo blijck den armen ten behoeven van den rendant nogh zuijver
schuldigh de zomme van 7 gl. 16 st. 4 penn.
werden den tegenwoordige armen sr. Goedert Voet geordonneert desse voors. 7 gl. 16 st. 4 penn. aen den
rendant Arnoldus Oldenzee te voldoen desse met quitantie overbrengende sal den voors. Voet in zijne te doene
armen mr. reeckeninge voor uijtgeeft valideeren
aldus gedaen verreeckent opgetrocken ende geslooten desen
folio 331.
Onderteeckent op huijden den 18 meij 1695
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