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Toegangnummer 15448, Tafel van de Heilige Geest Helmond, inventaris nummer 4509. 1693 oktober 23 - 1697
november 24.
folio 2
reeckeninge bewijs ende reliqua die midts desen sijnde doende ende overgevende sr. Godert Voet cum suo
provisoiren respective der taeffele vanden H. Geest alhier binnen Helmondt van allen den ontfanck ende uijtgave
gehadt in den tijdt van van vier jaeren waer van den voorschreven Godert Voet
folio 2 verso.
allen den ontfanck ende uijtgeeff bedienen heeft beginnende den 23 october 1693 ende expirerende den 24
november 1697.
ontfanck
Jan Goort Adams gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende dries op het Bijnderseijndt ende oock aende
folio 3.
Merckt alhier 8 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van Helmondt in dato derten avont ende noch
ander brieven vanden 8 martij 1477, lest betaelt 1674 over 3 gl. 1675 volgens Hendrick Janssen boeck
van Stralen hadde ontfangen op reeckeninge den 8 april
folio 3 verso.
1679 ende opden 15 februarij 1680 de somme van

5-3-0

Bunnen heeft van Michiel van Ekart wegens de heer Suijckers opden 20 mert 1692 ontfangen 3 pachten volgens
de pegge de somme van.
18-0-0
die rendanten hebben ontfangen door Michiel van Eeckart ende Jan Aert van Overbrugh
folio 4.
72 vat rogge dico.

72 vat rogge

het convent van Bijnderen geldt jaerlijcx 19 vaten rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen, lest betaelt
1691
dese bovenstaende 19 vaten rogge sijn afgetrocken
folio 4 verso.
achter folio 170 aenden rendant van het gemeene landt bij de heer van Hurn volgens quitantie vanden jaren 1692,
1693, 1694 ende 1695.
Peter Lodewijckx van Grootel gelt jaerlijcx uijt den beemt aenden watermolen 5 vaten rogge reductie, lest betaelt
1693.
folio 5.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
7-10-0
Andries Verhees, Jan vande Graeff ende Gerrit Jan Becx gelden uijt henne goederen 2 mudde rogge reductie
volgens schepenen letteren
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folio 5 verso.
deser stadt de dato st. Lucien dach 1417, Andries Verhees lest betaelt 1693
die rendanten hebben ontfangen van Jan vande Graeff op reeckeninge van het jaer 1695 de somme van.
9-0-0
die rendante hebben ontfangen van Andries Verhees voor sijn apart
folio 6.
voor de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

6-15-0

die rendanten hebben ontfangen van Jan de Mol in 2 reisen de somme van.

9-0-0

die rendanten hebben mede ontfangen van Antonij Wilbert Vissers de somme van.

9-0-0

joncker Joan vanden
folio 6 verso.
Stegen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie uijt sijn hoeve ende goederen opt Bijstervelt, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
12-0-0
den H. Geest vanden Bossche gelt jaerlijcx een mudde rogge
folio 7.
reductie uijtte hoeve ende goederen opt Bijstervelt, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
18-0-0
Lucas de Haes gelt jaerlijcx uijt een stuck lants gelegen
folio 7 verso.
inde Hage alhier groot groot 7 loop genaemt hr. Sijmon Camp een mudde rogge in specie volgens schepenen
letteren der stadt Helmondt de anno 1311 sondach voor st. Maria Maghdalena dach, lest betaelt 1693
die rendanten hebben ontfangen voor
folio 8.
de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de nombre van.

48 vat rogge

Jan Joost everts uijt sijn huijs ende landerijen opt Bijstervelt 7 vaten rogge reductie, lest betaelt 1688
Lambertus Kruijff hadde ontfangen.

1-8-0

binnen hadde ontfangen 2 gl. dico.

2-0-0

folio 8 verso.
Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijn huijs ende landerijen opt Bijstervelt genaemt den
Horck, lest betaelt 1687.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1688, 1689, 1690 ende 1691 de somme van.
18-0-0
Adriaen Lucas van
folio 9.
Gasselt gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs genoemt de Swaen staende aende Merckte alhier, lest
betaelt 1691.
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die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
11-5-0
folio 9 verso.
Philips Goort Roeffs gelt jaerlijcx uijt sijnhuis staende aen de Merckt alhier mitsgaders sijne hoff buijten de
Ameijde poort ses vaten rogge reductie. lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1694,
folio 10.
1695, 1696, ende 1697 de somme van.

9-0-0

de weduwe Jan Willems van Dinter gelt jaerlijcx uijt haere goederen alhier gelegen 6 vaten rogge reductie
gaende uijtte onderpanden achter no. 48 gementioneert, lest betaelt 1693.
folio 10 verso.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

de weduwe Peter Teurlinghs gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt huijs, hoff ende boomgart mettet
lant gelegen achter de Ameijde groot 7 loop
folio 11.
15 roeden opt landt boeck no. 189, lest betaelt 1693
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

de pastorije van Helmondt gelt jaerlijcx ander halff vat rogge
folio 11 verso.
van ende uijt deselve huijsinge inde Bijnderstraete volgen schepenen letteren in Hemondt de dato op St.
Margareta avondt 1395 ende noch een anderen sanderen daechs naer Sinte Bartholomeus dach 1428, lest betaelt
1680.
Bunnen heeft hierop ontfangen de somme
folio 12.
van 4 gl. 10 st. dico.

4-10-0

die rendanten hebben ontfangen voor het jaer 1696 de somme van.

17-10-0

Hendrick Aerts Deckers geldt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie uijt sijne 2
folio 12 verso.
huijsinge gelegen inde Heijstraet, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voor het jaer 1694 de somme van.

5-12-8

Gabriel van Beth nu Jan Aerts vanden Grootenacker gelt jaerlijcx 1 vat rogge in specie van ende
folio 13.
uijt sijne 2 huijsinge inde Binderstraet alhier.
item gelt alnoch jaerlijcx6 vaten rogge in specie uijt de voorschreven onderpanden, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen voor het jaer 1696 de somme van 25 gl.
folio 13 verso.
4 st. dico.

25-4-0

noch ontfangen voor 7 vat rogge volgens de pegge de somme van.

8-15-0
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Catharina vanden Bergh wed. Gerard van Heessel gelt jaerlijcx uijt hare 2 huijsinge ende landerijen op het
Hoogheijnde
folio 14.
ende dander Ameijde straet 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1691 ende op het jaer 1692 heefft Bunnen
ontfangen de somme van.
4-11-0
die rendanten hebben ontfangen voor den jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
29-1-0
ende ontfangen
folio 14 verso.
op het jaer 1697de somme van
rest

1-7-0
4-18-0

Michiel Claessen van Nispelen gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestraet 1 mudde rogge in specie volgens
schepenen letteren in Helmondt vanden 11 maij 1455, lest betaelt 1690.
folio 15.
ende opt jaer 1691 betaelt.

6-11-9

die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de somme van 27 gl. dus.

27-0-0

Jenneken weduwe Jan vanden Bergh gelt jaerlijcx 4 vaten rogge in specie uijt haer huijs inde Veestrate
folio 15 verso.
neffens Michiel van Nispelen bij brieven no. 18 hier ter zijde aengeteeckent, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren ende somme van.

6-0-0

Isabel van Geffen nu mr. Dirck Mole
folio 16.
meester geldt jaerlijcx 6 vaten rogge uijt eenen acker genaemt den Alart gelegen tegen ouver t Eesterbosch van
Bijnderen, lest betaelt 1684 over 2 ½ vat 2 cop.
Dirck Oldenzee hadde ontfangen eenen pacht van 6 vaten rogge.
Dionisius Bunnen hadde ontfangen 21 vaten rogge
folio 16 verso.
die rendanten hebben ontfangen 8 vaten rogge dico.

8 vaten rogge

Joan vanden Bergh nu Dirck Oldenzee gelt jaerlijcx 6 vaten reductie uijt sijn huijs aende Merckt genaemt den
Vijsel, lest betaelt 1687.
die rendanten hebben ontfangen
folio 17.
voor 7 jaer pacht de somme van 15 gl. 15 st. dico.

15-15-0

Jan Hendrick Sanders gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs inde Veestraet nu mr. Andries Butternij
bij coope voorde stadt lasten nu den
folio 17 verso.
armen bij coop endevolgensden vest brieff daer van sijnde.

memorie

Wouter van Cranenbroeck gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestraet neffens Jan Sanders 6 vaten rogge in specie
nu Adam Berckers daer nae Margareta Leemans
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folio 18.
lest betaelt 1677
Arnoldus Oldenzee hadde op reeckeninge ontfangen.

6-0-0

Lambert de Kruijff hadde mede op reeckeninge ontfangen ontfangen den somme van.

9-0-0

Dionisius Brunnen hadde ontfangen en op reeckeningen.

8-14-8

die rendante hebben ontfangen op reeckeninge van.

9-2-0

folio 18 verso.
Joan Oldenzee prop gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijn huijs inde Binderstraete, lest betaelt 1692
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
18-0-0
Philips Janssen
folio 19.
mulder gelt jaerlijcx uijt sijn goet genaemt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

Hendrick Aerts Faessen geldt jaerlijcx 6 vaten
folio 19 verso.
rogge reductie van ende uijt sijne goederen gecomen van Willem Schoonen gelegen opt Hoogeijdt alhier, lest
betaelt. 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

Hendrick Aert Deckers
folio 20.
gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn goet inde Heijstraete, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaer 1694 de somme van.

2-5-0

sijne genade den heere deser stadt Helmondt gelt jaerlijcx vier mudde rogge in
folio 20 verso.
specie uijt het casteel ende anderen goederen, lest betaelt 1679 ende op t’ jaer 1680 ontfangen 11 vaten en een
cop rogge.
die rendanten hebben ontfangen op reeckeningen de nombre van.

144 vat rogg

Anthonij Princen cum suo voorde een helft mitsgaders
folio 21.
mevrouw Spoelbergen voor dander helft gelden jaerlijcx uijt henne goederen opt Bijstervelt inde Heijstraet 1 vat
erwetten betaelt voordende met 10 st. jaerlijcx volgens schepenen letteren in Helmondt vanden 13 junij 1477
gaende uijtte Cluijs beemt, lest betaelt van Anthonij Princen 1692
mevrou Spoelbergh
folio 21 verso.
lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van .
2-0-0
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mr. Gerrart Lommers nu de heer Gans heere van Nulandt gelt uijt sijn huijs ende goet staende ende gelegen bij t’
Lijntje opt Bijnder Eijnde 6 vaten
folio 22.
rogge reductie betaelt wordende ieder met 7 st. 8 penn. lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
9-0-0
Hendrick Cornelis van Coll nu de erffgenaemen Matthijs Coolen gelden jaerlijcx uijt henne
folio 22 verso.
goederen gestaen ende gelegen in de Hage 9 vaten 3 cop rogge in specie
den 25 augustij 1678 liquiderende metten secretaris Suijckers is voldaen.

20-6-4

Hendrick Janssen hadde ontfangen van Lijsbet van Haendel op reeckeninge.

5-0-0

van Stralen hadde ontfangen in 2 reijsen.

20-0-0

folio 23.
sr. Dirck Oldenzee hadde mede ontfangen op reeckeninge van Matthijs Coolen 15 vaten rogge.
Lambertus Kruijff hadde ontfangen 4 jaren pachten sijnde 39 vaten.
die rendanten hebben ontfangen 16 vaten ende 1 cop rogge dico.

16 ¼ vat rogge

ende ontfangen vande vercochten rogge
folio 23 verso.
de somme van 11 gl. 2 st. dico.

11-2-0

Wijnandt vander Putten geldt jaerlijcx uijt sijn leijen huijs inde Kerckstraet 6 vaten rogge in specie, lest betaelt
1681.
Dirck Oldenzee hadde ontfangen van Wijnant vander Putten 1684

6-0-0

folio 24.
Arnoldus Oldenzee hadde ontfangen.

6-0-0

Lambertus Kruijff inde jaere 1690 in twee reijsen hadde ontfangen.

9-0-0

Dionisius Bunnen hadde in twee reijsen mede ontfangen.

9-0-0

die rendanten hebben ontfangen de somme van 18 gl. dico.

18-0-0

Jacob Janssen van
folio 24 verso.
Oeckel gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstraet aende plaets ende inden Middelclamp 1 mudde rogge in
specie, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
24-0-0
Peter vanden Boomen
folio 25.
gelt jaerlijcx uijt sijn huijs over de kercke genaemt den Bonten Osch 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1693.
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die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

folio 25 verso.
leeg.
folio 26.
hier naer volgen de gelt renthen.
Nicolaes van Berckel te vooren Peter
folio 26 verso.
Goorts gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff inde Veestraete 3 st. 8 penn. lest betaelt ende verantwoort het
capitael ende intresse inde reeckeninge vande kinderen ende erffgenaemen Andries Everts van Haendel folio 21
dus dient hier voor, memorie
die rendanten
folio 27.
hebben ontfangen voor een jaer intrest van een capitael van hondert gl. door juff. Margareta van Hooff de
somme van.
4-0-0
Aert Clumpers gelt jaerlijcx 1 oort stuijvers uijt sijn goet opt Bijnders eijnde, lest betaelt 1688.
hier van niet ontfangen, memorie.
folio 27 verso.
de wed. Aert van Hove gelt uijt hare goederen jaerlijcx eene oude swarte ende twee plecken, lest betaelt 1643.
Dirck Oldenzee hadde op reeckeninge ontfangen de somme van.

1-5-0

Philips Goort Roeffs gelt jaerlijcx uijt sijn huijs aende Cortensteen wegh
folio 28.
gecomen van Roeloff Hendrick Jacobs een mager blanck, lest betaelt 1687.
den selven Philips Goort Roeffs uijttet voorschreven onder pandt een rente van 15 st. 4 ½ oirt, lest betaelt 1693
Anthonis Janssen van Beeck
folio 28 verso.
gelt jaerlijcx 7 st. 4 ½ oirt uijt sijn goet inde Hage, lest betaelt 1683
Bunnen heeft in twee reijsen hier ontfangen de somme van

3-11-3.

sijne genade den heere deser stadt Helmondt gelt jaerlijcx uijt sijne goederen een mager
folio 29.
blanck, lest betaelt 1630.
Jan Gilis van Hees gelt jaerlijcx uijt sijn goet inde Bijnderstraet off tusschen de brucxkens 6 gl. lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende
folio 29 verso.
1697 de somme van 24 gl. dico.

24-0-0

de erffgenamen Margareta vanden Berge gelden jaerlijcx 2 st. 3 oirt, lest betaelt 1692.
Lambert Hendricx va Goch geldt jaerlijcx uijt eenen
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folio 30.
acker inde Ameijde straet 2 st. 1 ½ oort, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1690, 1691, 1692, 1693, 1694 ende 1695 de somme van.
0-14-4
Hendrick Aerts van Croij gelt jaerlijcx uijt sijn goet aende Bijndersen dijck 2
folio 30 verso.
ende 1 ½ oirt st. 1639. lest betaelt 1639.
Jan Becx Janssen inde Ameijde straet nu Emken Willem Cornelis Clomp gelt jaerlijcx 7 st. 2 ½ oirt uijt haer
huijs inde voors. straete, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen
folio 31.
voor de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

1-2-14

Jan Dircx Coolen uijt sijn huijs int Biesen straetje 1 mager blanck, lest betaelt 1688.
Peter Goort Adams gelt jaerlijcx huijsinge ende effenisse inde Heij straete 7 st.
folio 31 verso
ofte 1 Bossch pont volgens schepenen letteren in Helmondt vanden 12 martij 1496, lest betaelt 1689
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1690, 1691, 1692, 1693, 1694 ende 1695 de somme van.
2-2-0
Peter Anthonis Melis van Deursen nu
folio 32.
Jan Willem van Dinter gelt jaerlijcx 4 ½ oirt st. uijt eende dries gelegen opt Hoogh eijnde alhier nr. 290 ende
eene beemt inde gemeene Beemden, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
1-4-8
folio 32 verso.
Jan Janssen Slummers gelt jaerlijcx uijt sijn huijs opt Bijnderseijndt 3 ½ oirt, lest betaelt 1684.
die rendanten hebben ontfangen tot het jaer 1694 de somme van.

0-8-12

Peter Adriaens vanden Boer gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerck
folio 33.
straete 2 ½ oiert st.
desen ontfanck is comen te cesseren vermits met kenisse van schouten, predicant, schepenen ende armen mr.
volgens voorgaende reeckeninge te weten van Houveende van Haendel t’ capitael metten intresse is voldaen dus,
memorie.
Philips Clumpers
folio 33 verso
gelt jaerlijcx 2 ½ oirt st. uijt sijn huijs opt Bijnderseijndt, lest betaelt 1682
die rendanten hebben ontfangen tot het jaer 1694, de somme van.
Jelis Jan Sanders ende Jacob Adriaen Willems gelden uijt henne huijsen int Biesen straetje een
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0-7-8

folio 34.
mager black jaerlijcx, lest betaelt 1674.
Gabriel van Beth gelt jaerlijcx 2 hoenders uijt den beemt aende Swanendijck ijder hoen 5 st. lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voorde jaeren
folio 34 verso.
1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

2-0-0

Jan Aerts gelt jaerlijcx twee vier half pleck, lest betaelt 1638.
die rendanten hebben ontfangen de somme van.

1-10-0

folio 35.
Bosch gelt jaerlijcx uijttet goet opt Bijstervelt 1 st. derde halff pleck, lest betaelt 1682
die rendanten hebben hier op ontfangen de somme van.

1-14-14

de wed. Willem Janssen van Hausdonck gelt jaerlijcx uijt haer huijs inde Kerck
folio 35 verso.
straet 5 gl. losbaer met 100 gl. lest betaelt 1692
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694 ende 1694 de somme van.

15-0-0

Frans Conincx tot Deurssen geldt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstaet
folio 36.
9 st. 2 oirt, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

1-18-0

Catalijn wed. Cornelis Frens Goben gelt jaerlijcx 9 st. 2 oirt uijt haer huijs inde Kerckstraete
folio 36 verso.
lest betaelt 1686.
Jan Joordens den smith ende Anthonij van sprang gelden jaerlijcx uijt henne huijen 1 st. 2 penn.
bij preserentie opde penningen geprocedeert van t’ vercochte ofte onderpant was den armen voor achterstel ende
capitael toe gevoecht de somme
folio 37.
van 15 st. waer mede comt te cesseren ergo. memorie
Bartholomeus van Geldrop nu de kinderen Andries Goorts gelden jaerlijcx uijt huijs inde Kerckstraet 2 gl. lest
betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen
folio 37 verso.
de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

8-0-0

de erffgenaemen Willem Gijsen gelden jaerlijcx 1 st. 2 penn. lest betaelt 1599.
de erffgenamen de heer Piterson nu Dirck van Oldenzee gelt jaerlijcx
folio 38.
uijt sijnen hoff buijten de Hoogheijntse poort alhier volgens schepenen letteren vanden 6 april 1537 ende 29
augustij 1546, 1 gl. 1 st. lest betaelt 1688.

9

die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694 ende 1695 de somme van 17
gl. 7 st. dico.
7-7-0
folio 38 verso.
Jan Gijsberts van Herpen gelt uijt sijn huijs op het Bijnderseijndt 2 gl. 10 st. t’ jaers, lest betaelt 1690 ende opt
jaer 1691 de somme van.
1-0-0
die rendanten hebben ontfangen de jaren 1691, 1692, 1693 ende 1694 de somme van.

9-0-0

Peter Willems alias
folio 39.
Vetten gelt jaerlijcx uijt sijne huijs aende kerck ende beemt 6 gl. lest betaelt 1627
Peter Rutten nu Gerrit Becx gelt jaerlijcx 10 gl. losbaer met 200 gl. capitael uijt sijn huijs inde Bijnderstraete
volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 30 december
folio 39 verso.
1609 ende den vijfden augustij 1621, lest betaelt 1692 ende opt jaer 1693, 10 st.
die rendanten hebben ontfangen de jaren1694, 1695, 1696 ende den somme van.

39-10-0

Jan Joost Evers gelt jaerlijcx 6
folio 40.
gl. uijt sijne huijsinge ende goederen opt Bijsterveldt alhier. lest betaelt 1692.
Dielis Janssen van Brussel gelt jaerlijcx 5 gl. losbaer met 100 gl. uijt onderpanden gelegen inde Hage, lest betaelt
1690.
die rendanten
folio 40 verso.
hebben ontfangen voor de jaeren 1691, 1692, 1693 ende 1694 de somme van.

20-0-0

Wouter Jacobs gelt jaerlijcx 6 gl. uijt sijne huijsinge staende opt Bijnders eijndt alhier, is geeviceert ende
uijtgevallen memorie.
Jan Paulus Wijnants
folio 41.
gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijn huijs aende Hoogheijntse poort den 6 martij 1685 bij specutie vercocht ende den
armen voor de antenen pagten uijtgevallen soo dat alsnu, lest betaelt 1685.
Bunnen hadden ontfangen van Abraham Clercx als cooper van het voors. drie pachten waerom nu lest betaelt
1688.
die rendanten hebben ontfangen
folio 41 verso.
voor de jaeren 1689, 1690, 1691, 1692 ende 1693 de somme van.

15-0-0

Jan Moor gelt uijt sijn huijs op het Bijnderseijndt tusscchen de brucxkens 4 gl. 10 st. t’ jaers losbaer met 75 gl.
wort betaelt met 3 gl. 15 st. lest betaelt 1687
folio 42.
ende opt jaer 1688 betaelt.

3-3-0

die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de somme van.

15-0-0
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Baltus Hendricx gelt jaerlijcx uijt een zille lants gelegen opden Vossenberge 4 vaten rogge in specie nu Peter
Bosmans.
Hendrick Janssen
folio 42 verso.
Dirck van Oldenzee, Lambertus de Kruijff ende Dionisius Bunnen den rendanten predecesseurs hadde ontfangen
in verscheijde reijsen de quantiteijt van 49 vaten rogge.
die rendanten hebben ontfangen 16 vaten rogge in specie tegens de pegge 18 st. de somme van.
14-8-0
folio 43.
Sijmon Olifiers gelt jaerlijcx 5 gl. uijt sijn huijs ende hoff opt Bijnders eijnde aen het brucxken, lest betaelt 1651
die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
de kercke deser stadt gelt eene renthe van 30 gl. jaerlijcx
folio 43 verso.
losbaer met 600 gl. capitael gaende uijt ter selve kercke goederen volgens schepenen letteren deser stadt in dato
den 30 december 1634, lest betaelt 1690.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren1691, 1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van 180 gl. dus
hier de voors. somme van.
180-0-0
folio 44.
deselve kerck van Helmondt geldt alnoch eene renthe van 37 gl. 10 st. jaerlijcx losbaer met 750 gl. capitael
verschijnt op den 1 meij volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 16 april 1636, lest betaelt 1691
die rendanten
folio 44 verso.
hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

187-10-0

Catharina weduwe Jan Wouters gelt eene renthe van 5 gl. jaerlijcx losbaer met 100 gl. uijt haer huijs inde Hage
alhier volgens schepenen letteren van Helmont vanden
folio 45.
4 november 1547
desen hoff is verhuert voor het jaer 1682 aen Jan Hulsbos ende voor t’ gebruijck van t’ selve gelooft 6 gl. lest
betaelt 1687.
denselven wederrom verhuert voor de somme van 5 gl. 10 st.
folio 45 verso.
die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
de stadt van Helmont gelt jaerlijcx 30 gl. losbaer met 600 gl. capitael den armen aengecomen van Jan Janssen
scholaster verschijnt opden 30 october, lest betaelt 1688.
die rendanten hebben ontfangen
folio 46.
de jaeren 1689, 1690, 1691, 1692, 1693 de somme van 150 gl. dico.

150-0-0

Jan Dielis van Hees nu Dilis Janssen van Brussel ende de kinderen Jan Thomas Janssen van Dinter gelden
jaerlijcx 20 gl. losbaer met 400 gl. capitael gaende uijtte onderpanden
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folio 46 verso.
gelegen inde Hage volgens acte vanden 29 october 1665 te protocolle geregistreert den 10 augustij 1666, lest
betaelt 1691. die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende
somme van 58 gl. dico.
58-0-0
folio 47.
rest noch de somme van.

62-0-0

Jan Jansen Cuijpers gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff achter d’ Ameijde straet 10 gl. losbaer met 200 gl. bij
contract vanden 27 december 1667 den armen aengecomen, lest betaelt 1682
dit bovenstaende
folio 47 verso.
huijs is door de armen meesters aengeslagen geweest voor den voorstaenden renthe daer uijt gaende ende is
verhuert de achterste mette weeffcamer voor den tijt van een jaer aen Marten Jansen vander Sterre voor 16 gl. en
lest betaelt 1692 ende opt jaer 1693 ontfangen.
9-0-0
folio 48.
die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
Huijbert Hendricx alias Best gelt jaerlijcx uijt sijn huijs opt Bijnders eijnt alhier tusschen de brucxkens 2 gl. 10
st. losbaer met 50 gl. volgens schepenen letteren in Helmondt van
folio 48 verso.
dato den 7 junij 1664, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

10-0-0

Gielen Jan Gielens cum suo hebben op den 14 januarij 1681 belooft opden 17 november daer aen volgende te
folio 49.
betaelen de somme van 200 gl. capitael ende daer en boven alle jaer voor in tresse 10 gl. eerstmael opden 17
november 1681 dico.
10-0-0
lest betaelt1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694 ende 1695 de somme van 30 gl. dico.
30-0-0
folio 49 verso.
Goort Joosten Poorters gelt jaerlijcx de somme van 10 gl. volgens opdrachte de dato den 17 julij 1688 voor
schepenen der stede Helmondt gepasseert sijnde t’ capitael 200 gl. lest betaelt 1691.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren
folio 50.
1692, 1693, 1694 ende 1695 de somme van 40 gl. dico.

40-0-0

somma bedraegt dit ontfangen.

839-17-12

folio 50 verso.
leeg.
folio 51.
Landerijen alhier onder de stadt Helmondt gelegen.
Joost Berckers heeft een vande hoeve opde Deuseldonck in huere jaerlijcx in gelt de somme van 90 gl. ende daer
en boven de quantiteijt van 110 vaten rogge mits geniet ende
folio 51 verso.
voor de schade van bevrosen cooren 12 vaten rogge eens alles volgens conditie de dato den 14 januarij 1689
ende voorts volgens de huijr cedulle de dato den 15 december 1666 ende voorden buijten landen 21 gl. 10 st.
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die rendanten hebben ontfangen
folio 52.
voor het voorlijff ofte brengen alhier voor ontfank voor de jaeren 1693 ende 1694 de somme van .
223-0-0
den 12 januarij 1695 is de huere gemaeckt op nieuws ende daer voor jaerlijcx te betaelen in gelt de somme van
100 gl. mitsgaders hondert
folio 52 verso.
125 vaten rogge waerinne begrepen sijn de buijten landen bijde hoeve gebruijckt werdende.
die rendanten hebben ontfangen voor het voorlijff ofte brengen alhier voor ontfanck voor de jaeren 1695, 1696
de somme van 200 gl. dico.
200-0-0
folio 53.
ende in rogge de quatiteijt van.

250 vat

Wilbert Jan Thonis heeft in huijringe de andere Deuseldonckse hoeve op conditien daer voor jaerlijcx sal moeten
betaelen in geldt de somme van 110 gl. mitsgaders 110 vaten rogge volgens de voors.
folio 53 verso.
conditie als dato den 14 januarij 1689 ende voorde buijten landen 50 gl.
die rendanten hebben ontfangen voor het voorlijff ofte brengen alhier voor ontfanck voor de jaren 1693, 1694 de
somme van.
320-0-0
ende in rogge de quantiteijt van.

220 vat

den 12
folio 54.
januarij 1695 is huere gemaeckt op nieuws ende daer voor jaerlijcx te betaelen in gelt eene somme van 130 gl.
mitsgader 120 vaten rogge waerinne begrepen sijn de buijten landen bijde hoeve gebruijckt werdende
folio 54 verso.
die rendante hebben ontfangen voor het voorlijff ofte brengen alhier voor ontfanck voor de jaeren 1695, 1696 de
somme van.
260-0-0
ende in rogge de quantiteijt van.

240-0-0

folio 55.
leeg.
folio 55 verso.
leeg.
folio 56.
Landen buijten de hoeven.
Jan Daniels gebr. van eenen acker inde Vossenstraet alhier groot 2 zillen jaerlijcx voor 20 vaten rogge in specie,
lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen der jaeren 1693,
folio 56 verso.
1694, 1695 ende 1696 de nombe van.

80 var rog

item eenen acker gelegen inde Ameijde straet groot 1 zille jaerlijcx voor 8 vaten rogge die aen Marten Jelis
Verheijen ende Jan den Smith St. Marten 1684 verhuert is, lest betaelt 1692.
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folio 57.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
ende in rogh in specie

13-8-0
16 vat

item eenen acker gelegen inde Molemstraet groot ontrent ander halff zille jaerlijcx voor 12 vaten rogge
gebruijcker Matthijs Janssen, lest betaelt 1692.
folio 57 verso.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696
de nombre van 31 vaten rog
ende vanden vercogten rogge opt velt vanden jaere 1695 ontf. 43 gl.
item een hoefken ende landerijen gelegen op Bijsterveldt alhier dewelcke in huijringe heeft Willem Gielens.
Arnoldus Oldenzee hadde ontfangen op reeckeninge in
folio 58.
verscheijde reijsen de somme van.

68-11-0

Lambertus Kruijff inde jaere 1689 hadde ontfangen in 2 reijsen de somme van.

18-0-0

Dionisius Bunnen hadde in verscheijde reijsen ontfangen de somme van.

130-9-0

den 11 februarij 1695 is bij do. Walraven ende gesamentlijcke schepenen met
folio 58 verso.
Willem Gielens aen hem Willem Gielens voorden hagel slach vanden jaere 1693 te reniteren de somme van 20
gl. onder conditie als dat hij voor pincxteren de rest eer ende 35 gl. sal voldoen.
die rendanten hebben op reeckeninge onrfangen in verscheijde reijsen
folio 59.
voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
ende moet nogh ontfangen.

45-17-8
154-2-8

item eenen acker gelegen opden Vossenberch alhier groot ontrent een zille jaerlijcx voor 9 vaten rogge
gebruijcken Willem Gielens voors. lest betaelt oixst.
200-0-0
folio 59 verso.
Arnoldus Oldezee hadde in verscheijde reijsen ontfangen de nombre van 25 vaten rogge.
Dioni Bunnen hadde ontfangen in 2 reijsen 10 vaten rogge.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 de nombre van. 36 vaten
folio 60.
item eenen acker opden Meulentorn groot 4 loopen neffens erffenisse Hendrick Aert Deckers soo den H. Geest
die aengecomen is uijt den Boogart bij forme van evictie is verhuijrt geweest aenden wed. Peter van Bijnderen
etc.
desen ontfangen comt te cesseren
folio 60 verso.
alsoo desen acker isvercocht, doch den achterstel dient geint te worden waer van souden resteren totten oighst
1670 jaerlijcx 6 mudde 10 vaten eenen cop rogge volgens voorgaende H. Geest mer. boecken te weten Jan Dircx
Coolen ende L. Moor
de cooppennigen sijn inde reckeninge
folio 61.
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van Andries van Haendel fol verantwoort
een huijs, hoff ende aengelach staende ende gelegen inde Kerckstraet alhier soo ende gelijck den armen is
aengecomen bij testamente de dato 1 febr. 1690 gemaeckt bij Hendrick Jan Rutten .
dit bovenstaende
folio 61 verso.
huijs is verhuert in drie delen te weten
t’ voorhuijs aen mr. Adriaen den cleermr. voor 16 gl.
ende voor der jaren 93, 94, 95 et 96 ontfangen.

64-0-0

de opkamer aen Peternella Anthonis voor 7 gl. is bij de provisoiren vrijdom gelooft in het jaer 1694.
t achter huijs is verhuijrt aen Willem Janssen van Dijck voor 16 gl.
folio 62.
seecker huijsken gecomen van Anthonij den Olikoeck gelegen alhier de hoedanicheijt der selve is inde
reeckeninge van Mooren fol. 107 versoo verantwoort ende vercocht ergo nihil.
dit bovenstaende huijs is verhuijt aen Jenneken Gerrit Nagel voor de somme van 22 gl.
folio 62 verso.
die rendanten hebben hier op ontfangen de somme van.

3-0-0

de rest quijt geslagen bij ordonatie vanden 12 meij 1696.
dit voorschreven huijs is wederom verhuert aen Peter Hockers ende alle drie maenden te betaelen voor een
vierde part 5 gl. 10 st.
folio 63.
die rendanten hebben hier op ontfangen in verscheijde reijsen de somme van.

9-0-0

seecker groesvelt gelegen inde Hage alhier gecomen van Jan Hermens van Bracht die eertijts daer uijt gegolden
heeft 9 vaten rogge t’ jaer daer een huijs op
folio 63 verso.
gestaen heeft.
dit groesvelt is opden 10 april 1684 bij den armen mr. met consent vanden heere predicant, schout ende
schepenen vercocht aen Matthijs Coolen voor 150 gl. die bij Dirck Oldenzee sijn ontfangen dient voor memorie.
folio 64.
de landen ende groesen gelegen aent Gasthuijs alhier sijn verhuijrt aen Joorden Claessen nu Bernart Jacobs voor
25 gl. lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme vanden.

75-0-0

item noch een
folio 64 verso.
half zille groeslandt gelegen neffens t’ Gasthuijs t’ landt voors. is verhuert aen Joorden Claessen
het Gasthuijs metten hoff is verhuijrt aen Embert Embers voor 10 gl. jaerlijcx beginnende paesschen 1682 tot
1683 alles onder conditie vanden jaere 1681.
folio 65.
het huijs gecomen van Lijneken Frans Kraelen is aenden armen opgedragen den 20 november 1690 volgens
opdrachte daer van sijnde is verhuijrt aen Goort Gijsbert voor 9 gl. 15 st.
die rendanten hebben ontfangen in verscheijde reijsen de somme van.
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39-19-12

folio 65 verso.
item eenen hoff gelegen inde Hage groot 4 roeden is verhuijrt aen Ditcxken Dircx voor 6 gl.
die rendanten hebben ontfangen voor 4 jaeren de somme van.

24-0-0

den 12 december is dit voorschreven huijs verhuijrt aen Jan Gijsbers van
folio 66.
Herpen voor 9 gl. 15 st. en alle vierendeel jaers te betaelen.
het huijs gecomen van Peter Janssen van Genuchten ste ende gelegen aen t’ Bijnders eijnde is verhuijrt aen
folio 66 verso.
Joost Jan Becx.
die rendanten hebben hier van niets ontfangen vermits bij request is geordonneert vrij te laeten dus memorie.
de kamer vant selve huijs is verhuijrt aen Peter Willems voor 6 gl.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694
folio 67.
1695, 1696 ende 1697 op reeckeninge in verscheijde reijsen de somme van.

9-17-0

dit bovenstaende restant voort geremeteert tot paessen 1697 bij requeste vande 30 augustij 1696 ende
opgevolchde ordonante.
volgens ordonantie vanden 28 mert 1697 voort den huerlinck alnoch een halff jaer geremeteert dus memorie.
folio 67 verso.
een zille hoijlants gelegen aenden Swanendijck de welcke Maria Peters ende Anna haere dochter hebben
gegeven aenden H. Geest alhier rijdende de voors. zille hoijlants met Peter Claessen is verhuijrt aen Cornelis
Clomp voor 6 gl. lest betaelt 1693.
die rendanten
folio 68.
hebben ontfangen voor de jaeren 1694 de somme van.

4-0-0

1695 weder verhuijrt voor 3 gl. 10 st. dus

3-10-0

1696 weder verhuijrt voor 4 gl. 10 st. dico.

4-10-0

1697 weder verhuijrt voor 2 gl. 15 st.

2-15-0

vander selve alnoch een zille int Rinckvelt neffens mr. Laurens de
folio 68 verso.
Louw tot Deurne gecomen van Marie ende Anna Peters woonende tot Venroij is verhuijrt aen Willem Geven tot
Deurne voor 3 gl. lest betaelt 1693.
de voors. zille hoij is verhuijrt voor 1 gl. boven de lasten dico.

1-0-0

1695 wederom verhuijrt boven de lasten voor 2 gl. dico.

2-0-0

folio 69.
1696 wederom verhuijrt voor de somme van 4 gl. mits moet den armen de lasten betaelen dus.
4-0-0
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item alnoch een zille lants gelegen opden Meulenhoff gecomen van Aelbert Goorts welcke zille verhuijrt aen Jan
Joost Everts voor 6 jaeren met drij malcanderen op te seggen voor de omme van 6
folio 69 verso.
gl. jaerlijcx los ende vrij de lasten tot laste vanden eijgenaer mits dat den huijrlinck sal mogen afthouwen het
schaarhoudt als t’ houwbaer is nemende aenvanck halff mert 1684.
dit bovenstaende landt opde selve conditie verhuijrt aen Thomas Gerrits, lest betaelt 1692.
die rendanten
folio 70.
hebben ontfangen de jaeren 1693 ende 1694 de somme van.

12-0-0

dit voors. landt wederom verhuijrt opden selve conditie aen Jelis Paulus.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1695 ende 1696 de somme van.

12-0-0

item alnoch een
folio 70 verso.
plexken lants gelegen opt Bijstervelt neffens Michiel Evers landt langhs de kerckpadt gecomen onmondige
kinderen van David Vlichelaers dit verhuijrt aen Jan Peters ten halven voor 5 vaten rogge, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de nombre van 20 vaten
folio 71.
iten alnoch een driesken gecomen vande onmondige kinderen hier voor gementioneert gelegen inde Heijstraet
neffens erffenisse Reijnder Jan van Goch nu Philis Goorts Roeffs dit is verhuijrt aen Peter Matthijssen voor een
jaer 5 gl. jaerlincx los ende vrij in alles, lest betaelt 1693.
folio 71 verso.
leeg.
folio 72.
die rendanten hebben ontfangen hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
20-0-0
somma bedraegt dit ontfangen in gelt 546-19-12
folio 72 verso.
leeg.
folio 73.
renthen onder Mierloo.
Jenneken weduwe Goort Jan Brentjens gelt jaerlijcx uijt haere goederen opt Hout 19 vaten rogge in specie
volgens erffbrieff gepasseert tot Helmondt alhier opden5 dach vande oigstmaent 1414, lest betaelt 1692
wort betaelt met 15 st. het vat
folio 73 verso.
gelijck voorgaende boecken comt ter somme van 14 gl. 5 st. hier mede betaelt 1693.

14-5-0

die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

57-0-0

Gabriel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijne goederen op t’ Hout 6 vaten
folio 74.
rogge reductie, lest betaelt 1693.
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die rendanten hebben onrfangen voor de jaeren 1694 ende 1695 de somme van.

4-10-0

Anthonis Jan Goorts ende jan marcelis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge reductie nu Hendrick Peter Raeijmaeckers
ende Jan Hendrikx Cleijnen
folio 74 verso.
Jan Hendricx Cleijnen betaelt 1692
Hendrick Peter Raeijmaeckers betaelt 1692.
die rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
9-0-0
Hendrick erts aen t’ Goor gelt jaerlijcx uijt sijne goederen onder Mierloo 20
folio 75.
vaten rogge nu specie, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van. 60 vaten rogg
Juijbert Dirck de Cremer gelt jaerlijcx 2 vaten rogge in specie nu Jan ende Dirck Huijbers als erffgenaemen
folio 75 verso.
lest betaelt 1690.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1691, 1692, 1693 ende op het jaer 1694 ende 1695 de nombre.
7 vat
ende voor 2 vat in gelt volgens de pegge.
2-14-0
Adriana wed. Gooert Becx gelt jaerlijcx uijt haer goet opt Houdt 2 vaten roggen in specie, lest betaelt 1691
folio 76.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1692, 1693 ende 1694 de nombre van.
ende in gelt voor 4 vaten volgens de pegge.

2 vat rogge
3-8-0

Jan Huijbers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne huijsinge hoff ende hofstadt met 5 cop lants daer
aengelegen opt Mierlo Houdt volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 22 meert 1462
folio 76 verso
lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

Hendrick Daniels gelt jaerlijcx 16 ½ vat rogge in specie uijt sijne goederen onder Mierlo, lest betaelt 1693.
die rendanten
folio 77.
hebben ontfangen voor de jaeren 1694 ende 1695 de somme van.
ende voor 96 et 1697 in gelt.

38-7-4
28-9-4

Marten Stevens nu Cornelis Driessen gelt jaerlijcx een mudde rogge reductie, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende
folio 77 verso.
1697 de somme van.

18-0-0

Jan Evers ende Cornelis van Vlercken gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt een stuck erffenisse gelegen opt
Mierloo Houdt volgens brieven van Mierlo in dato 19 van louwmaent 1409, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen

18

folio 78.
voor de jaeren 1693, 1694 ende 1695 de somme van.

9-0-0

Jan Bernarts ende Jan Lambers gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie uijt eenen bunder beemts gelegen opt
Mierloo Hout in schepenen brieven den 6 januarij begrepen, lest betaelt 1691.
die rendanten
folio 78 verso.
hebben ontfangen op reeckeninge vande jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 end 1696 de somme van.
21-0-0
Hendrick Aerts ende Willem Dircx gelden jaerlijcx een mudde rogge reductie uijt henne onderpanden gelegen
opt Houdt, lest betaelt 1693.
die rendanten
folio 79.
hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

18-0-0

Gabriel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijn erffenisse opt Houdt anderhalff vat rogge in specie, lest betaelt 1691.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1692 ende 1693 de somme van.

2-8-0

folio 79 verso.
Aert Denis ende Evert Philips gelden jaerlijcx 18 ½ vat rogge reductie uijt onderpanden gelegen tot Mierloo
volgens schepenen letteren van Mierlo van dato den 1 maij 1450, lest betaelt 1689 ende opt jaer 1690 betaelt.
4-0-0
die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge
folio 80.
in verscheijde reijsen de somme van.

48-11-12

Jacob Jan Reijnen gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijne goederen opt Hout, lest betaelt 1689.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1690, 1691, 1692 ende 1693 de somme van.

12-0-0

de wed. Jacob Aerts
folio 80 verso.
nu Jan Huijberts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

0-17-8

de hoeve op Langendonck gelt jaerlijcx 2 st. 2 oirt met een halve pleck
folio 81.
lest betaelt 1651
Mooren hadde ontfangen door Hendrick Daniels de somme van.

2-5-0

Dirck Oldenzee hadde ontfangen in twee reijsen de somme van.

2-12-8

die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
de wed. Willem
folio 81 verso.
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Rovers gelt jaerlijcx 3 gl. uijt haere goederen tot Mierloo, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
15-0-0
Antonij Jan Goorts gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st.
folio 82.
den selven gelt alnoch 6 gl. 5 st. uijt sijne goederen opt Mierloo Houdt in schepenen letteren van Helmondt
vanden 25 martij 1573 begrepen nu de wed. Hendrick Raeijmakers, lest betaelt 1685.
Kruijff hadde ontfangen in 2 reijsen.

9-0-0

die rendanten hebben hier van niet ontfangen dus memorie
folio 82 verso.
Gabriel van Beth gelt jaerlijcx uijtte goederen gecomen van Thomas van Aelst opt Houdt 1 gl. 16 st. lest betaelt
1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

7-4-0

joncker Raes van
folio 83.
Grevenbroeck heer tot Mierloo gelt jaerlijcx 6 gl. uijt sijne goederen volgens schepenen letteren van Helmondt
den 22 meert 1607, lest betaelt 1670 over.
3-10-0
die rendanten hebben hier van niet ontfangen dus dient voor memorie.
Aert Cornelis geldt
folio 83 verso.
jaerlijcx 5 gl. 15 st. uijt sijne goederen gelegen tot Mierloo volgens schepenen letteren aldaer den 10 februarij
1564, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van 23 gl. dico.
23-0-0
folio 84.
de wed. Jan Peters gelt jaerlijcx uijt haere goederen tot Mierloo 10 st. lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1695, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
2-1-0
Thonis den smid opt Houdt nu Delis Jan Sanders gelt
folio 84 verso.
jaerlijcx uijt sijne goederen opt Houdt gelegen 1 gl. 10 st. lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 de somme van.

6-0-0

Willem Aerts gelt jaerlijcx 2 gl. 10 st. uijt sijne goederen
folio 85.
tot Mierloo, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

10-0-0

Willem Willem Francen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gelegen opt Mierlo Houdt, lest
betaelt 1693.
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folio 85 verso.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

Jan Peter Gulten gelt jaerlijcx eene renthe van 20 gl. uijt sijne goederen tot Mierlo, lest betaelt 1693.
die rendanten
folio 86.
hebben ontfangen voor de jaeren 1694 de somme van.

20-0-0

summa summarum bedraghen den ontfanck in gelt 389 gl. 4 st. 12 pen.
folio 86 verso.
leeg.
folio 87.
landerijen onder Mierloo.
den armen ofte H. Geest deser stadt Helmondt is bij coop ende acte van remintiatie gepasseert voor schepenen
alhier den 24 julij 1669 ende 4 julij 1670 aengecomen seecker huijs ende landerijen gelegen onder Mierlo
volgens de brieven daer van sijnde dese goederen sijn
folio 87 verso.
verhuijrt aen Hermen Thoma tot Mierloo voor 20 gl. jaerlijcx mets betaelende aende kercke tot Mierlo de somme
van 6 gl. jaerlijcx voor den tijt van 4 jaren met 2 te mogen opseggen beginnende paessen 1682.
dit bovenstaende huijs ende landt verhuijrt aen Willem Thonis
folio 88.
opde selve conditie, lest betaelt 1691 over optjaer 1692 de somme van.

12-15-0

die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
62-19-4
Joost Hermens de With nu Jan Hendricx Cleijn opt Houdt eene renthe van 6 gl.
folio 88 verso.
sjaers losbaer met capitael geconstitueert voor schepenen alhier opden 15 november 1625 gaende uijt
onderpanden aldaer voort betaelt met 5 gl. lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

20-0-0

folio 89.
ontfanck 82 gl. 19 st. 4 penn.
folio 89 verso.
leeg.
folio 90.
Stiphoudt.
de wed. Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx uijt haere hoeve ende goederen aldaer gelegen 6 vaten rogge reductie
volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den 7 februarij 1447, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen
folio 90 verso.
voorde jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

11-5-0

Jennken Jaspers de wed. Peter Dilis nu Peter Hendricx van Duijnhoven prop. ende Aert Hendricx van Neesen
jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Stiphout in schepenen letteren van Helmont de dato den
4 julij

21

folio 91.
1414 begrepen
die rendanten hebben ontfangen in 3 verscheijde reijsen de somme van voor 3 jaer.

13-10-0

Michiel Wouters gelt jaerlijcx uijt de hoeve op Cruijschot 3 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren
deser stadt in dato den 4 janrij 1418.
folio 91 verso.
lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

12 vat

Michiel Huijberts president tot Stiphout gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende aengelach 18 vaten rogge in specie
volgens schepenen letteren van s’ Hertobossche de dato den 5 maij
folio 92.
anno 1445.
Dionisius Bunnen armen mr. hadde opden 22 julij 1691 ontfangen dat bij preserentie den armen toegewesen is
ter somme van 152 gl. 19 st. 4 penn. soo comt dese renthe te cesseren dud voor memerie
Jan Janssen den
folio 92 verso.
Ketelaer alias Campers uijt sijne goederen tot Stiphoudt 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren in
Helmondt vanden 6 meij 1471, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
9-0-0
Hans Lemmens gelt
folio 93.
jaerlijcx 4 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Stiphout volgens schepenen letteren van Helmont
de dato den 1 febrij 1458.
den 16 december 1681 desen acker verhuijrt voor den tijt van 4 jaeren voor de dorps lasten beginnende kertmis
1681 dus memorie.
den H. Geest vanden
folio 93 verso.
Bosch cum suo gelden jaerlijcx uijt henne goederen ende hoeve gelegen opt Gasthuijs onder Stiphoudt 5 st. lest
betaelt 1683 ende opt jaer 1684 is betaelt 3 st.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
3-7-0
de erffgenaemen van Truijken Verspaget
folio 94.
gelden jaerlijcx 5 mudde rogge ende ander half vat rogge in twee besonderen brieven gepasseert voor schepenen
van Helmondt d’ een van dato den 15 februarij 1476 den ander vanden jarnuarij 1577 staende op onderpanden
tot Stiphoudt gelijck inde selve brieven, lest betaelt 1600.
Jenneken Jaspers ende Dirck Goorts
folio 94 verso.
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gelden uijt huijs hoff ende landt ter plaetse genaemt de Lind ende andere onderpanden jaerlijcx 3 gl. volgens
schepenen letteren van Helmont de dato den 27 martij anno 1525, lest betaelt 1691.
die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge vanden jaeren 1692, 1693 ende somme van.
4-10-0
folio 95.
summen sum marium beloopt desen ontfanck in gelt de somme 41 gl. 12 st.
folio 95 verso.
leeg.
folio 96.
Arle, Beeck ende Rixtel.
Nicolaes van Berckel nu Thomas Poorters gelt jaerlijcx uijt sijne huijsinge ende landerijen tot Arle 1 mud rogge
reductie in schepenen letteren van Helmondt vander 10 october 1494 ende den 14 april 1670 begrepen, lest
betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen
folio 96 verso.
voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

18-0-0

de erffgenaemen van Peter Cornelis van Croij gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. gaende uijt onderpanden op Strijp
onder Arle volgens schepenen letteren van s’ Hertogenbos 5 daegen naer paesschen anno 1388, lest betaelt 1693.
folio 97.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
6-15-0
Willem Martens tot Rixtel gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende goederen tot Rixtel gelegen 1 st. lest betaelt Marten
Aert Reijnders 1686 ende opt jaer 1687.
0-3-0
die rendanten
folio 97 verso.
hebben ontfangen op reeckeningen de somme van.

2-3-0

Jan Aert Peters ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx uijt huijs, hoff, schuijr ende erffenisse tot Beeck 6 gl. volgens
schepenen letteren vanden 23 meert 1566 ende letteren van Helmondt den 8 junij 1605 ende 22 april 1632.
folio 98.
volgens appounctemente van heeren schepenen deser stadt is betaelt 1686 mits in toecomen ende moet betaelen.
de armen mr. Kruijff hadde in verscheijde reijsen ontfangen de somme van.

9-17-0

Dionisius Bunnen hadde mede in verscheijde rijsen ontfangen de somme van.

7-4-0

die rendanten hebben hier op ontfangen in verscheijde
folio 98 verso.
reijsen de somme van.

7-15-0

de wed. Willem Dircx gelt jaerlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Beeck in schepenen
letteren der stadt s’ Hertogenbossche anno 1436 en den 9 februarij 1445, lest betaelt 1692.
die rendanten
folio 99.
hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de nombre van.
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44 vaten rogge

Goort Janssen van Dommelen de wed. Willem Dircx cum suis gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt
onderpanden tot Beeck in schepenen letteren van s’ Hertogenbossche vande lesten junij 1461 begrepen groot een
loopen
folio 99 verso.
lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

18-0-0

Peter Gabriels woonende tot Arle eene renthe van 6 gl. s jaers nu betaelt worden met 5 gl. losbaer met 100 gl.
capitael gaende uijt onderpanden aldaer
folio 100.
inschepenen letteren deser stadt van 10 februarij 1627 begrepen verscheijnt op lichtmis dach.
is geredaceert ad 4 gl. jaer, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694 ende 1695 de somme van.

10-0-0

somma cum marum beloopt den ontfanck in gelt 61 gl. 16 st. 8 penn.
folio 100 verso.
leeg.
folio 101.
Nunen, Gerwen ende Wetten.
Jenneken Hendrick Appels ende Jan Dircx de Groot gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt henne
goederen gelegen tot Nunen in schepenen van s’ Bossche de dato den 5 dach naer st. Matthijs dach 1376 anno
1386, 1391 noch eenen brieff 1391 noch 1393.
folio 101 verso.
noch 1394 noch eenen van 1394 ende eenen brieff gepasseert voor schepenen van Helmondt op den 28 januarij
1395 alle uijt onderpanden tot Nunen, lest betaelt 1692
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

36-0-0

Joost Jan Philipsen
folio 102.
ende Anneken wed. Aert Hendricx gelden jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijte onderpanden inde
voors.schepenen brieven begrepen betaelt voordende met 15 st. t’ vat. lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

72-0-0

folio 102 verso.
Gerrit Josephs cum sius gelden jaerlijcx uijtte voors. onderpanden 9 vaten en 3 cop rogge in specie.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 volgens de pegge de somme van.
36-2-4
Leendert Gerrit Hendricx ende Adriaen
folio 103.
Claessen gelden jaerlijcx 1 mud rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt neffens de
voors. Nunense renthen begrepen van dato st. Serijns dach 1379 voort betaelt met 15 st. het vat, last betaelt
1692.
die rendanten hebben ontfangen
folio 103 verso.
voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
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36-0-0

Faes Goorts geldt jaerlijcx 1 mud rogge in specie in eenen chijns van 4 mudde rogge ende 20 ponden paijements
gaende uijtte onderpanden in schepenen letteren van Helmondt de dato de 5 febrij 1389 ende den 3 janiarij
folio 104.
1402 begrepen ende voort betaelt met 4 gl. 10 st. gelijck bij voorgaende armen meesters. lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van

18-0-0

de kinderen Adriaen Jacobs de mulder
folio 104 verso.
gelden inden selven pacht uijt huijs ende effenisse gelegen beijden Wettensen molen jaerlijcx en mud rogge in
specie volgens de voors. brieven, lest betaelt 1680.
Bunnen heeft in drie reijsen hierop ontfangen de somme van.

25-13-0

die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de somme van.

14-0-0

folio 105.
Leunis Jacobs gelt jaerlijcx twee mudde rigge in specie uijt eenen meerderen pacht van vijff mudde rogge ende
een mud garste uijt schepenen letteren van Helmondt 1379 begrepen ende gelijcke letteren vanden jaere 1426,
lest betaelt 1692.
die rendante
folio 105 verso.
hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

23-14-0

de wed. Aert van Coll cum sius gelden jaerlijcx ses vaten gersten in specie uijt eenen meerderen pacht hier voor
in brieven no. 42 begrepen mitsgaders oock in brieven van Helmondt vanden jaere 1369, 1370 ende 1373
folio 106.
Dirck van Oldenzee hadde in verscheijde reijsen ontfangen de somme van.

8-5-0

Arnoldus van Oldenzee hadde van Hendrick Thonis ende Thonis Roeffen in verscheijde reijsen ontfangen de
somme van.
4-10-0
Lambertus de Kruijff hadde inden jaeren 1689 ende 1690 ontfangen van Hend. Thonis van Vechel in drie reijsen.
3-15-0
ende van Thonis Roeffen
0-15-0
folio 106 verso.
Dionisius Bunnen hadde van Hendrick Jan Thonis van Vechel ende Gerrit Roeffen in verscheijde reijsen
ontfangen de somme van.
5-5-0
die rendanten hebben ontfangen in verscheijde reijsen door Hendrick Jan Theunis ende Gerrit Roeffen de somme
van.
9-0-0
Hendrick Janssen
folio 107.
van Nunen ende Jan Thonis van Vechel gelden jaerlijcx 18 vaten rogge in specie uijt henne goederen in
schepenen brieven van s Bossche van dato 12 febrij 1471 ende noch eenen brieff de dato den lesten october 1495
voort betaelt met.
7-10-0
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
folio 107 verso.
1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van

30-0-0
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Jan Dircx de Groot cum sius gelden jaerlijcx 17 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Gerwen ende Nunen gelegen,
lest betaelt 1692.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694 ende 1695 de somme van.
2-12-8
folio 108.
Anthonij van Gruijthuijsen gelt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen tot Gerwen 1 gl. het welck eertijts toe
behoorde Dirck Libben den armen aengekomen bij testament van Maria naer gelaeten weduwe Dirck Volders
inde jaere 1574, lest betaelt 1689.
die rendanten hebben ontfangen
folio 108 verso.
voor de jaeren 1690, 1691 ende 1692 de somme van.

3-0-0

Lijsken wed. Evert van Coll gelt jaerlijcx 7 st. uijt haere goederen tot Nunen ende Gerwen, lest betaelt 1691 ende
opt jaer 1692.
0-2-0
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
1-8-0
folio 109.
Jan Aerts tot Tongeren gelt jaerlijcx 16 st. uijt onderpanden in schepenen letteren van Tongelren van den dato 15
april 1510 begrepen, lest betaelt 1688.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van
4-16-0
nogh ontfangen
0-16-0
somma sommarum
5-12-0
folio 109 verso.
behoren dese ontfanck de somme van 287 gl. 8 st. 12 penn.
folio 110.
Lieshoudt.
Frans Willems gelt jaerlijcx uijt eenen meerdere pacht van 18 vaten rogge reductie ende het resterende geldt de
wed. Joseph Anthonis uijt henne hoeve ende goederen gelegen tot Ginderdoor onder Lieshout, lest betaelt 1688.
folio 110 verso.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1689, 1690, 1691 ende 1692 de somme van.

20-3-0

de wed. Joseph Anthonis gelt in den voor schreven pacht jaerlijcx 4 vaten rogge ende 2 cop reductie uijt de
voorschreven goederen tot Ginderdoor, lest betaelt 1693
folio 111.
die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

5-1-0

somma summarum … ende den ontfanck in gelt de somme van 25 gl. 6 st.
folio111 verso.
leeg.
folio 112.
Son.
Jan off Hendrick soon Jan Tijbos tot Son gelt jaerlijcx 8 gl. 5 st. in schepenen letteren van Zon in dato 20-021627 begrepen maer van lest betaelt voor 1636 ende sulcx over de 30 jaeren verachtert ende de renthe verlooren
scheen is opden
folio 112 verso.
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onderpanden geprocedeert ende vervolgens vercocht gebleven aenden armen armen alhier daer van oock
reeckeninge is gedaen wesende eenen acker gelegen tot Esp groot 5 loop gent. den Arleman verhuijrt aen Jan
Cornelis de wed. voor 10 vaten rogge en 3 vaten boeckwijt t’ jaers lest betaelt 1671.
folio 113.
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie
Jan Gerrits den jongen geldt jaerlijcx 5 gl. volgens schepenen letteren van Sonne in dato den 9 meij 1631 gaende
uijtte onderpanden daerinne verhaelt nu Aert Gerrits den mulder. lest betaelt 1692.
folio 113 verso.
die rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

20-0-0

summa beloopt in gelt 20 gl.
folio 114.
Baeckel.
Willem Peter Ceelen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijne goederen tot Bakel gelegen, lest betaelt 1664
over 6 st.
lest betaelt 1669 over de somme van
2-11-0
Frans Jacobs gelt jaerlijcx 1 mud rogge in specie
folio 114 verso.
uijt onderpanden tot Baeckel gelegen, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 de nombre van.

36 vaten rog

ende voor het jaer 1696 12 vaten rogge gereeckent tegens de pegge de somme van .

13-16-0

Marten Jan Gevers
folio 115.
van Deurssen gelt jaerlijcx uijtte hoeve ende toebehoorten 25 vaten rogge in specie, lest betaelt 1690 doch
sonder resten.
9-0-0
Bunnen heeft in drij reijsen ontfangen 59 vaten ende een halft ende 5 vaten ende een halft tegens de pegge de
somme van.
8-16-0
lest betaelt 1693.
die rendanten
folio 115 verso.
hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 gereeckent tegens de pegge.
item alnog 25 vaten rogge.

77-5-0
25 vaten rog

de erffgenaemen Dirck Hermans gelt jaerlijcx ses vaten rogge reductie uijt 10 loop ackerlant gelegen aende
Beemden, lest betaelt 1690.
Die rendanten
folio 116.
hebben ontfangen voor de jaeren 1691 en 1692 de somme van.

4-10-0

Jan Thonis Banckers gelt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Bakel 1383
ende van Helmont den 5 vande oigste maent 1389 begrepen.
lest betaelt 1691.
folio 116 verso.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, ende 1694 de somme van.
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6-0-0

Willem Marcelis Verberne gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Baeckel, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen
folio 117.
voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

Reijnder Peters op Schipstal ende Jan Hendrick Hennekens gelden jaerlijcx 2 mudde nrogge in specie uijt henne
onderpanden in schepenen letteren van dato jaere 1418 op st. Huijbers dach, lest betaelt 1692.
folio 117 verso.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 de nombre van.

72 vat

Jan Janssen den scheper ende Peter Goort Hermens nu Hermen Ceelen gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie
uijt onderpanden tot Baeckel in schepenen brieven van Helmondt vanden
folio 118.
jaere 1415, 1428 de 17 februarij 1441, 1472 den 23 augustij begrepen, lest betaelt 1691 ende opt jaer 1692
betaelt 3 vaten 3 coppen.
Die rendanten hebben ontfangen de jaeren 1693, 1694, 1695 de nombre van.

33 vat

Leendert Dircx
folio 118 verso.
ende Joost Jan Banckers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Baeckel, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

Leendert Janssen en Anthonij Dircx
folio 119.
gelden jaerlijcx 20 vaten rogge rogge in specie uijt seeckre goederen gent. Vlinckenvloijd in schepene letteren
van Baeckel ende Helmondt begrepen d’ eene van dato 1419 d’ander 1476 mitsgaders schepenen vonnissen van
Bakel vanden 14 october 1541. lest betaelt 1691.
folio 119 verso.
ende opt jaer 1692 betaelt 10 vaten.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de nombre van.
70 vaten rog
8-0-0

ende in gelt voortrestant vanden jaer 1692 ontf.

Leonart Willems van Hout gelt jaerlijcx uijt sijn goet tot Milhees 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1692.
folio 120.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

9-0-0

Nicolaes van Neerven ende Willem Peter Ceelen gelden jaerlijcx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmondt gegeven maendach nae beloocken pinxteren
folio 120 verso
dach 1399 ende op st. Nicolaes dach 1445 mitsgaders opden 3 februarij 1673 begrepen.
Willem Peter Ceelen rest tot lichtmis 1672 de quantiteijt van 35 vaten rogge 3 cop.
Nicolaes van Neerven heeft betaelt voor sijn helft tot lichtmis 1682.
Dirck Oldenzee heeft ontfangen voorde een helft van Michiel

28

folio 121.
van Bijll 7 ½ vat rogge daer mede betaelt 1688.
ende voor d’ ander helfte gelijcke 7 ½ vat vat rogge voor reecken ende Nicolaes vanden Henst betaelt 1689.
de Kruijff Arnoldus Oldenzee hadde ontfangen vanden Henst 7 ½ vat rogge waermede voor sijn apart betaelt
1685.
Kruijff hadde den 13 april 1689 van Nicolaes van Bijl de nombre van 18 vat rogge
folio 121 verso.
Bunnen hadde in verscheijde reijssen ontfangen van der Henst 27 vaten rogge.
Die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge in verscheijde reijsen de nombre van. 21 vaten
ende in gelt voor 1 vat 1/8 ontf.
1-2-8
Reijnder de Bercker gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie betaelt wordende met 6 gl. 15 st. swaer geldt
folio 122.
uijt seeckeren beemt gelegen tot Bakel ontrent den Rijpelbergh groot 2 bunderen volgens t’ protocol in
Helmondt vanden 12 julij 1670, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 de somme van.

20-05-0

Jan Neesen Goort
folio 122 verso.
Driessen cum sius gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt aen van
Stralen 1679.
Die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge in verscheijde rijsen de somme van.

9-0-0

Jan Janssen ende Jan Hendricx de
folio 123.
Bruijn gelden jaerlijcx 5 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel gelegen, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

5-12-8

Thonis Vreijssen ende Thomas Francen gelden jaerlijcx
folio 123 verso.
1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Baeckel, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
19-9-0
opt jaer 1697 over bet. in dese post 1-9-0 memorie
deselve gelden alnoch 6 vaten rogge erffelijck uijt henne onderpanden
folio 124.
mede gelegen tot Baeckel, lest betaelt 1691.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van volgens de
pegge.
29-11-0
de wed. Thonis Banckers gelt jaerlijcx 16 st. 3 ½ oirt uijt haere goederen tot Baeckel
folio 124 verso.
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lest betaelt 1691.
die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende op 1696 de somme van.
3-17-8
juffrouwe Maria Lanckvelt vrouwe van Milheze gelt jaerlijcx uijt haere goederen ende heerlijckheijt aldaer 3 st.
2 oirt
folio 125.
lest betaelt 1682.
die rendanten hebben ontfangen voor 14 jaren achterstel de somme van.

2-9-0

Willem Willems de With cum suis gelden jaerlijcx 3 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Baeckel, les betaelt 1690.
folio 125 verso.
ende opt jaer 1691 1 st. 3 oirt.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697.
1-2-12
Aert Hendrick Hanen gelt jaerlijcx 36 braspenningen betaelt wordende met 2 gl. 5 st. uijt sijne goederen gelegen
folio 126.
tot Baeckel volgens schepenen letteren aldaer van den 3 december 1556, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
11-05-0
de kinderen Jan Andriessen gelden
folio 126 verso.
jaerlijcx 7 gl. 10 st. uijt henne goederen volgens brieven daer van sijnde, lest betaelt.
Die rendanten hebben ontfangen in verscheijde reijsen de somme van.

30-0-0

summa summarum beloopt desen ontfanck 270 gl. 5 st. 4 penn.
folio 127.
leeg.
folio 127 verso.
leeg.
folio 128.
Gemert.
Jacob Willem heijnen nu sijne weduwe genaemt Jenneken tegenwoordich Claes Jacobs eene obligatie houdende
capitael 150 gl. de dato den 22 april 1648, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694 ende 1695 de somme van.

15-0-0

folio 128 verso.
het voor staende capitael met een jaer intrest is op heden den 13 april 1696 door Claes Jacobs aen den
armenmeester Voet geloft ende gequeten ende sijn de penningen daer van bijden voorn. Voet ontfangen de
somme van.
157-10-0
Peter vanden Bogart gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende andere
folio 129.
goederen gelegen tot Gemert 15 vaten rogge erffpachts volgens schepenen letteren in Gemert 1385 op St.
Martens dach, lest betaelt 1692.
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Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 tegens de pegge de somme van.
23-7-8
ende in rogge de nombre van
35 vat
Peter Gilens gelt
folio 129 verso.
jaerlijcx uijt sijne goederen tot Gemert gelegen 2 gl. 10 st. lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

10-0-0

summa beloopt dese ontfanck in gelt de somme van 205 gl. 17 st. 8 penn.
folio 130.
leeg.
folio 130 verso.
leeg.
folio 131.
Doirne.
Willem soone Evert Nouwen gelt in 2 texten 3 mudde 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 den somme van.

58-10-0

folio 131 verso.
Gielen Jacobs ende Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vaten eogge reductie, lest betaelt 1668.
Hendrick Janssen hadde ontfangen vande momboiren van Corst Vesters ende Jan Driessen op reeckenninge
somme van 7-10-0 ende vande kinderen Gilen Jacobs
1-17-8
van Straelen hadde ontfangen van Jan Driessen ende Corst
folio 132.
Vesters op reeckeninge wesende 2 jaren pachten

3-15-0

Willem Jacobs handde ontfangen van Jan Driessen ende Corst Vesters op reeckeninge 2 jaren pachten de somme
van 3-15-0 d’ ander helft moeter betaelen de kinderen van Gilen Jacobs te weten Jan Gielen
folio 132 verso.
ende den swager tot Asten.
Dirck Oldenzee hadde ontfangen van Dirck Linders tot Asten op den 19 december 1682 de somme van 3-15-0.
ende van Jan Driessen ende Corst Vesters

8-17-8

Arnoldus Oldenzee hadde ontfangen van Jan Gielens de somme van
ende van Jan Driessen ende Corst Versters de somme van

1-17-0
3-14-8

folio 133.
Kruijff hadde ontfangen den 4 september van Jan Gielen Jacobs

1-17-0

Bunnen hadde ontfangen van Dirck Linders 1-7-12 van Jan Driessen 0-18-12 ende van Jan Hert de somme van.
1-5-8
Die rendanten hebben ontfangen in verscheijde reijsen de somme van.
Bruijsten Jan Rutten
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9-7-10

folio 133 verso.
Cluijtmans geldt jaerlijcx 16 vaten rogge reductie, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
24-0-0
Jan Lambers van Gassel int Haegeijnde cum sio gelden
folio 134.
8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
10-0-0
Jan Lambers Isbouts ende Dirck Jan Goorts gelden 1 mudde rogge reductie, lest betaelt Dirk Jan Goorts 1684.
folio 134 verso.
Jan Lambers, lest betaelt 1692
die rendanten hebben ontfangen door Jan Lambers ende Lambert Dircx voorde jaeren 1693, 1694, 1695 ende
1696 de somme van.
15-15-0
folio 135.
Aert Hendick Jacobs Hendrick Hendrick Colen inde texten 21 vaten rogge reductie.
laets betaelt 1692 opt jaer betaelt 3 gl. 18 st. 12 penn.
die rendanten hebben ontfangen wegens restanten van den jaren 1693 mitsgaders voor den jaren 1694, 1695,
1696 ende op den jaren 1697 3 gl; 8 st. 12 penn de somme van
31-0-0
summa sumarium beloopt deser ontfanck in gelt 148 gl. 12 st. 10 penn.
folio 135 verso.
leeg.
folio 136.
Hier volght t’ goet ten Eijnde.
Aert Anthonis van Ebben nu Joost Lambers gelt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge in specie uijt onderpanden van t’
goet ten Eijnde, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende
folio 136 verso.
1697 de somme van.

15 vat rogge

Joost Willem Vereijcken gelt jaerlijcx 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de nombre van 18 vat rogge
ende in gelt tegens de pegge t’ vat 17 st. de somme.

5-2-0

folio 137.
Hendrick Cuijpers, Hendrick Tijssen ende Lijsken Fransen gelden jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge uijt het goet ten
Eijnde, lest betaelt 1685.
Kruijff hadde ontfangen op reeckeninge in gelt de somme 6-13-4 in rogge 3 vat 3 cop
Bunnen heeft in 3 reijsen ontfangen 8 vaten ende eenen cop rogge.
Die rendanten
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folio 137 verso.
hebben ontfangen op reeckeninge in verscheijde reijsen tegens de pegge gereeckent de somme van.
6-3-12
Hendrick Thijs Claessen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge in specie uijt goet ten Eijnde.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende
folio 138.
1696 de nombre van

32 vaten rogh

Bruijsten Andriessen nu Jan Hendricx van Stiphoudt heeft gegolden 2 ½ vat rogge t’ jaers d’ onderpant is
vercocht volgens de reeckening van mooren fol. 71 verso.
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
folio 138 verso.
ende Wilbert Peter Spaenjaerts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 volgens de pegge de somme van.
20-2-8 nogh
in rogh de nombre van
20 vat rog
de wed. Paulus Joosten, Dirck Jan Goorts ende Jan
folio 139.
Hendricx de Hart gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt 1689 ende opt jaer 1690 is betaelt 1 vat 1
cop rogge.
Die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de nombre van.
.. voor 4 vat ende 1 vath rogh volgens den pegh

20 vat rogge
4-18-0

Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge in specie, lest betaelt 1692.
folio 139 verso.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de nombre van …
56 vaten rogge daer van vercocht
19-5-0
ende aen restant van koren
42 vat roghe
Joost Ceelen ende Iken wed. Jan Adriaens nu de erffgenamen Matthijs Jongelincx 7 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1692.
Die rendanten
folio 140.
hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 tegens de pegge de somme van.
8-13-10
17 vat ende 3 cop

voor 10 vat ende ¼ rogg nu aen rogh ontfangen

Dirck Hendrick Gielens ende Antonij Gerrit den scheper gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt.
Hendrick Janssen hadden ontfangen 7 vat rogge
folio 140 verso.
van Stralen hadde ontfangen
ende van Dirck Hendricx 4 vat rogge

9-9-0

Willem Jacobs hadden ontfangen van Dirck Hendricx de metser 5 vat rogge.
Dirck Oldenzee hadden ontfangen in 2 reijsen 10 vat rogge
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Arnoldus Oldenzee hadden opden 6 juijn 1686 van Dirck Hendricx ontfangen 5 vat 1 cop rogge.
Dionisius Bunnen hadde
folio 141.
I 4 reijsen ontfangen de nombre van 29 vaten rogge.
Die rendanten hebben ontfangen in verscheijde reijsen de nombre van.
30 vat ende 3 cop rogge daer van …. volgens de pegh 5 van ende 3 cop daer voor.
aen rog

5-6-2
5 ende half vat

Philips Willems gelt alle jaer 8 vaten 3 cop erffpacht, lest betaelt 1691.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
folio 141 verso.
1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 de nombre van.

43 vat rog

Evert Gielens gelt jaerlijcx 5 vaten rogge 1 cop in specie, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 volgens de pegge de somme van.
16-19-8
ende in rogge
5 vat ¼
folio 142.
Joseph Rutten ende Aert Hendricx Jacobs 3 vaten rogge in specie, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 tegens de pegge de somme van.
11-17-0
Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vaten rogge in
folio 142 verso.
specie nu Hendrick Dries Noijen ende Peter Dries den Ketelaer, lest betaelt 1691.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende tegens de pegge de somme van.
13-8-0
hier eijndt t’ goet ten Eijnde jaerlijcx uijt brengende 7 mudde ende 6
folio 143.
vaten rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt van den dato 10 junij 1416 ende in
schepenen letteren van s’ Hertogenbossche de dato anno 1389 begrepen.
summo summarus beloopt desen ontfanck 111 gl. 15 st. 8 penn.
folio 143 verso.
leeg.
folio 144.
Dorne.
mer Laurens de Louw ende Wouter Hendricx gelden jaerlijcx 5 vaten rogge in specie uijt henne onderpanden
ofte goederen tot Doirne voors. lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voorde jaeren
folio 144 verso.
1694, 1695, 1696 ende 1697 tegens de pegge de somme van.
van 5 vaten rogge in specie

16-12-0
5 vat rogg

Jan Ruelens ende Huijbert Thomas gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1691 ende opt jaer 1692
is betaelt.
2-0-0
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Die rendanten hebben ontfangen
folio 145.
voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

19-10-0

Laurens Janssen gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

4-9-0

folio 145 verso.
Jan Melis Claes Martens ende Marten Melters erffgenamen gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt
1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende de somme van.

12-0-0

Ruth Cornelis gelt jaerlijcx 3 vaten
folio 146.
rogge reductie, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

3-7-8

de wed. Goort Dors ende Hendrick Matthijssen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie in plaetse van Hend:
voors. nu de wed. Wouter de Cleijnen
folio 146 verso.
voor d’ eene helfte, lest betael.
de wed. Wouter Cleijnen heeft betaelt voor d’ eene helft t’ jaer 1682.
de wed. Goort Dors rest totte jaeren 1681 de somme van 9-5-8 die prompt te innen.
Dirck Oldenzee hadde ontfangen in de jaeren 1684 ende 1685 van Peter Wouters.

3-7-8

Arnoldus Oldenzee
folio 147.
hadde in 2 reijsen ontfangen van Hendrick Laurenssen de Louw voor reeck. van cleijnen.
2-5-0
Kruijff hadde ontfangen den 4 febr. 1690 van Hend: Laurenssen de Louw ontfangen de somme van
3-7-8
Die rendanten
folio 147 verso.
hebben ontfangen op reeckeninge de somme van.

4-3-0

deselve weduwe gelt jaerlijcx noch 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1663.
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus. memorie
Aert Jan Meulendijcx
folio 148.
geldt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
6-0-0
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Wilbert Reijnders, Aert Hendricx cum suo gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie betaelt met 9
folio 148 verso.
gl. tegens 15 st. t’ vatvolgens accoort, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende met de somme van.
36-0-0
Willem Marcus gelt jaerlijcx 6 vaten rogge
folio 149.
reductie, lest betaelt 1692 ende opt jaer 1692 ontfangen de somme van 1-2-8, lest betaelt 1693.
2-5-0
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 de somme van.

6-15-0

Evert Neelen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie
folio 149 verso.
lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

9-0-0

Hendrick Francen ende Willem Jan Ceelen alis Waesmans gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1693.
Die rendanten
folio 150.
hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

summe summaren beloopt dese ontfanck in gelt 129 gl. 2 st.
folio 150 verso.
leeg.
folio 151.
Liessel.
Joost Peter Martens gelt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
6-11-4
Hendrick Peter
folio 151 verso.
Mennen cum suis gelden jaerlijcx 5 ½ vat rogge, lest betaelt 1684.
Bunnen heeft in 3 reijsen ontfangen de somme van.

8-5-0

Die rendanten hebben ontfangen in verscheijde reijsen de somme van.

6-8-12

Tijs Berckers, Lambert Driessen
folio 152.
ende wed. Marcelis Claes de Berker gelden jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
4-10-0
Daniel van Bree, Dries van Bree ende Jan Peter
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folio 152 verso.
Wilders gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1690 ende opt jaer 1691 de somme van.
2-5-0
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van 27 gl.
dico.
27-0-0
folio 153.
de H. Geest meesteren van Doirne ende Peter vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
11-5-0
joncker van Eijck
folio 153 verso.
ende joncker Becx gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

9-0-0

deselve gelden alnoch 8 vaten rogge jaerlijcx in
folio 154.
specie, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de nombre van
van 32 vat rogge van … volgens den pegh vanr jaer 94 vercocht ..onogh.

24 vat rogge

Adam Willems nu Gielen Damen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1689.
Die rendanten
folio 154 verso.
hebben hier van niets ontfangen dus. memorie
Hendrijck Janssen ende Claes Janssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1689 ende opt jaer
1690 is betaelt 1-16-0 voort betaelt het jaer 1690 met.
2-14-0
Die rendanten hebben ontfangen
folio 155.
voor de jaeren 1691, 1692, 1693 ende 1694 de somme van.

18-0-0

summa sumarum beloopt deser ontfanck gelt de somme van 98 gl. 14 st.
folio 155 verso.
leeg.
folio 156.
Gelt renthen tot Doirne.
Michiel Hendrick Thonis, Laurens Janssen, Claes Jan Rutten cum sius gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st.
Willem Jacobs hadden ontfangen van do. Plaen cum suo voor d’ een helft t’ jaer 1681.
Hendrick Laurenssen ende Cornelissen
filio 156 verso.
voor d’ ander helft opt jaer 1681

1-7-8

Dirck Oldenzee hadde ontfangen op reekeninge van do. Plaen voor 3 parten in d’ een helft in verscheijde reijsen
de somme van 5-11-0
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ende van Jan Laurenssen ende Cornelis Janssen de somme van.

8-5-0

Arnoldus Oldenzee hadde ontfangen van dr. Plaen in twee reijsen de somme van.

3-14-0

folio 157.
ende van Jan Laurenssen in drie reijsen de somme van.

5-2-8

Kruijff hadde ontfangen van juff . Plaen t’ jaer 1689.

5-11-0

ende ontfangen van Jan Laurenssen inden jaere 1688 ende 1690 de somme van .

2-15-0

Brunnen hadde ontfangen van juff. Plaen

6-4-8

van Jan Vreijssen.

2-15-0

Nelis Jan Rutten.

4-2-8

ende van Peter
folio 157 verso.
Claessen ende Hendrick Dirck Goloffs 6-15-0 ende Hendrick Laurenssen

2-15-0

Die rendanten hebben ontfangen in verscheijde reijsen de somme van.

29-7-0

Goort Janssen den mulder geldt jaerlijck 5 gl. 10 st. lest betaelt 1693.
Die rendanten
folio 158.
hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696, ende 1697 de somme van.

22-0-0

Jan Melis gelt jaerlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1689 ende opt jaer 1690 betaelt 2 st. rest 8 penn.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
folio 158 verso.
1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

1-0-0

de erffgenamen Aert Hoeben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme van 9 st. dico.
0-9-0
folio 159.
Thonis Gerrits den scheper gelt jaerlijcx 3 gl. nu Laurens Hendrick Poock, lest betaelt 1687.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1688, 1689, 1690, 1691 ende 1692 de somme van.
15-0-0
item eenen acker groot ontrent 3 loopen gelegen tot
folio 159 verso.
Doirne, lest betaelt 1685
dese acker compt achter folio
summa summarum beloopt dese ontfanck 1n gelt 62 gl. 16 st.
folio 160.
Asten.
de goederen tot Geenenbosch gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van
s’ Hertogenbosche anno 1396, lest betaelt 1692.

38

Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696.

54-0-0

folio 160 verso.
joncker Gerwen opde Beecksedonck nu ….. gelt jaerlijcx uijt sijne goederen ofte hoeve op Heusden 13 vaten
rogge in specie uijt onderpanden tot Asten gelegen in schepenen brieven van Helmont de dato ende anderen
documenten daer annex begrepen, lest betaelt 1692.
Die rendanten
folio 161.
hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694 ende 1695 de somme van 35-15-0
ende op het jaer 1696 13 vat rogge Astense maet hier gemeten opde Helmont maet de nombre van.
12 ¼ vat rogge
Dirck Jan Goorts cum sius gelden jaerlijcx 13 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren
folio 161verso.
van dato alsvoor begrepen, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 de somme van.

35-15-0

ende voor het jaer 1696 ontfangen 13 vat rogge Astense maet gemeten opde Helmontse maet de nombre van.
12 ¼ vat rog
Jan Hendricx gelt
folio 162.
jaerlijcx 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten anno 1437 den 14 febr. ende schepenen
letteren van s’ Hertogenbosche vande jaeren 1452 ende 1469, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme van 6 gl. 15 st. dico.
6-15-0
folio 162 verso.
Ceel Peters gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten anno 1404 ende 1440 de
12 meert ende anno 1445 begrepen, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 de somme van.

13-10-0

folio 163.
Bruijsten Geven gelt jaerlijcx 6 gl. volgens schepenen letteren van Doirne gegeven op lichtmis avont 1537, lest
betaelt 1691.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, 1694 ende 1695 de somme van.
24-0-0
Joost vande Sande
folio 163 verso.
gelt jaerlijcx 10 gl. uijt sijne goederen gelegen tot Vlierden, lest betaelt 1692 ende opt jaer 1693 ontfangen 6-8-0
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
43-12-0
summa sumarum beloopt den ontfanck in gelt 213 gl. 7 st.
folio 164.
leeg.
folio 164 verso.
leeg.
folio 165.
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Someren.
Hendrick Lambers Verhoeven geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Someren
1533 begrepen, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
5-12-8
folio 165 verso.
de wed. Job Daniels gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Someren gelegen volgens
schepenen letteren van Someren anno 1400 den achsten sondach near St. Jan Baptisten dach, lest betaelt 1691.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695
folio 166.
1696 ende 1697 de somme van.

6-15-0

Peter Francen nu Gritjen ende Handersken Willems tot Someren gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijtte voors.
onderpanden in t’ protocol van Helmondt 10 martij 1670 begrepen, lest betaelt 1692.
Die rendanten
folio 166 verso.
hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

9-0-0

Aert Hend. Smits Anthoisken Jans ende Hendersken Schepers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijtte
voors. onderpanden, lest betaelt 1679 ende opt jaer 1680 ontfangen 1-13-8
folio 167.
Die rendanten hebben ontfangen op reeckeninge in verscheijde reijsen de somme van.

31-15-10

Anthonis Marten Driessen ende Gielen Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge reductie uijt de onderpanden in
schepenen letteren der stadt Helmondt vanden
folio 167 verso.
3 meij 1505 den 4 januarij 1567 ende den 9 meij 1567 begrepen, lest betaelt 1674 ende opt jaer 1675 ontfangen.
6-4-8
Die rendanten hebben ontfangen opden 11 junij 1695 de somme van.

3-10-0

Bastiaen Ariaens gelt jaerlijcx drie
folio 168.
gulden uijt onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.
12-0-0
Jan Marten Aerts gelt jaerlijcx een mudde rogge erffpacht uijt onderpanden gelegen
folio 168 verso.
tot Someren, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 tegens de pegge de somme van.
47-13-0
Jan van Bree ende Michiel Jan Michielssen gelt jaerlijcx 3 gl. uijt henne goederen
folio 169.
tot Someren gelegen, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
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15-0-0
het dorp van Someren geldt jaerlijcx 66-10-0 losbaer met 925 gulden volgens
folio 169 verso.
den brieff onder henne zegel gepasseert opden 7 october 1606 nu gereduceert op 46-5-0 den armen aengecomen
bij transport opden 8 october 1637, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695 ende 1696 de somme van 138 gl. 15 st.
138-15-0
folio 170.
opden 18 junij 1697 heeft den armen mr. Voet de voors. capitaele somme uijt crachte vande heeren provisoiren
deser stadt voor. ende van dato den …..vande regeerders van Someren ontfangen tot.
925-0-0
ende voor intrest alsoo de regeerders van Someren voors. 25 st. gecort hebben.

45-0-0

folio 170 verso.
aen het ontfangene hout te licht bevonden 15 asen.
Thonis Marten Driessen gelt jaerlijcx 15 vaten rogge in specie gaende uijt onderpanden tot Someren gelegen, lest
betaelt 1676 alswameerde 4 ducatons volgens t’ boeck van Stralen tot een pacht verstrecken
Die rendanten
folio 171.
hebben ontfangen opden 28 februarij 1695, 15 vat rogge ider vat tegens de pegge 17 ½ st. comt de somme van
13-2-8
simma summarum beloopt dese ontfanck in gelt de somme van 1253 gl. 3 st. 10 penn.
folio 171 verso.
leeg.
folio 172.
Lierop.
Dirck van Moorsel gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie gaende uijt onderpanden in schepenen letteren van
Helmondt, lest betaelt 1691 ende opt jaer 1692 de somme van.
2-15-0
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaer
folio 172 verso.
1692 de somme van.

1-15-0

Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

18-0-0

Aert Janssen Verhees gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt
gegeven sondach naer Sinte Denijs
folio 173.
dach anno 1369 begrepen, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

12-0-0

Jan Dircx van Moorsel cum suo gelt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in schepenen
folio 173 verso.
letteren van Helmont den 2 meij 1358 ende St. Matthijs dach 1389 begrepen, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de nombre van.
Jan Dircx van Moorsel cum suo gelt jaerlijcx 40
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11-14-0

folio 174.
schellinge paijements betaelt wordende met 14 st. volgens schepenen letteren van Helmondt anno 1358 de 2
dach maij, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

2-16-0

Jan Aert Verdonschot
folio 174 verso.
gelt jaerlijcx 2 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmondt anno 1445 op St. Bartolomeus
dach ende schepenen letteren van Helmont anno 1438 den 8 sept.lest betaelt 1688.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1689, 1690, 1691, 1692 ende 1693 de somme van.
3-15-0
folio 175.
Jan Sanders cum suis gelden jaerlijcx de helfte van 40 schillingen paijments betaelt met 7 st. in schepenen
letteren van Helmont de dato des maendach naer dartien dach anno 1373.
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus voor memorie
folio 175 verso.
de wed. Jacob Verbeeck geldt jaerlijcx uijt haer huijs ende goet tot Lierop 3 st. 2 oirt volgens schepenen letteren
voors. lest betaelt 1693
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
de wed. Sijmon
folio 176.
Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt volgens schepenen letteren voors. lest betaelt 1691.
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie
summe summarum beloopt dese ontfanck in gelt 50 gl.
folio 176 verso.
leeg.
folio 177.
Asten.
Willem Goorts van Lierop heeft in huijringe gehadt de hoeve op Bergelen onder Asten voors.
dese bovenstaende hoeve is vercocht de 1 meert 1684 voor 875 gulden aen Dirck Gerrits tot Asten intresse ad 5
per
folio 177 verso.
cent verschijnt den 1 meert volgens de protocolle van Helmondt, lest betaelt 1693.
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.

175-0-0

summa summarum desen 175 gl.
folio 178.
Baeckel.
Willem Ansems heeft in huijringe een hoefken gelegen onder Baeckel opden Hilacker jaerlijcx in voorlijff 36
vaten rogge ende 24 vaten boeckwijt verschijne t’ voorlijff St. Marten ende t’graen te
folio 178 verso.
kerstemis dach den boeckwijt te betalen volgens dese voor staende nieuwe huijringe vanden 4 jannuarij 1690.
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Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

104-0-0

ende in rogge de quantiteijt van.

120 vaten rog

ende noch in boeckwijt
folio 179.
de quantiteijt van boeckwijt 96 vaten
Willem Willem Aerts heeft op alle de voors. conditien in huijringe de anderen hoeve opden Hilacker
Die rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

104-0-0

folio 179 verso.
ende in rogge de quantiteijt van.

120 vat rogge

alemede in boeckwijt de quatantiteijt van.

96 vaten

Heijlken weduwe Peter Jaspers heeft in huijringe de hoeve onder Baeckel gelegen op Grootel nu Luijtjen Peters
ende Peter hare soon dese twee gedeelten
folio 180.
vanden hoeven op conditien in voorlijff 26 gl. 36 vaten kooren ende 16 vaten boeckwijt volgens verhuijr cedulle
vanden 20 september 1691.
Die rendanten hebben ontfangen op het voorlijff vanden jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van.
104-0-0
folio 180 verso.
ende in rogge de quantiteijt van.
146 vaten
alsmede in boeckwijt de quantiteijt van.

64 vaten boeck

summa summarum beloopt desen ontfanck in gelt de somme van 312 gl.
folio 181.
leeg.
folio 181 verso.
leeg.
folio 182.
Baeckel.
item eenen acker groot ontrent 2 ½ loopen gebr…
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
item eene acker genaempt den Roijen acker, lest betaelt 1668
folio 182 verso.
den 30 augustij 1682 desen acker verhuijrt bij Dirck Oldenzee aen Jan Geerits van Gerwen tot Baeckel voor den
tijt 6 jaeren met 3 te mogen opseggen ende dat voor de somme van 3 gl. aenvanck St. Marten eerst comende
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
folio 183.
item eene acker voor desen gebruijckt bij Willem Aerts ofte Willem den Netten.
Die rendanten hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
item eenen acker gelegen tot Baeckel groot … gebr. Jan Neesen. lest betaelt
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Die rendanten
folio 183 verso.
hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
folio 184.
Doirnen.
Jan Willem Goossens heeft in huijringe eene acker groot 3 loopen voor 6 vaten rogge t’ jaers, lest betaelt 1665.
Aert van Hove hadde ontfangen quatiteijt van 12 vaten rogge.
hebben hier van niets ontfangen dus memorie.
folio 184 verso.
leeg.
folio 185.
Vercochte rogge ende boeckwijdt.
die rendanten hebben ontfangen van vercochte rogge ende boeckwijt inde jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende
1697 ontfangen tegens de pegge de somme van 1010 gl. 4 st. 8 penn. die hier mede
folio 185 verso.
voor ontfanck werden gebracht dus hier voors. somme van 1011-4-8
folio 186.
extraordinaren ontfanck.
die rendante hebben ontfangen opden 10 april 1694 vande heer secretaris Reijers van het geene gemaeckt is uijt
het sterfhuijs van Denis Anthonissen van Mierloo de somme van 46 gl. 6 st. waer
folio 186 verso.
van afgetrocken voor luijbier ende andere oncosten 7 gl. 6 st. alsmede betaelt voorde huijshuijre aen Willem
Janssen Jabbeeck de somme van 6 gl. 10 st. comt den armen noch goet de somme van.
32-9-12
Die rendanten hebben opden 17 junij
folio 187.
ontfangen van Silvester vanden Bergh in voldoeninge van het testament van juffrouwe Maria wed. vanden
Boomen zalr. 100 gl. dico.
100-0-0
Die rendanten hebben ontfangen voor de spaenderen met het over hout van eene boom afghehouwen bij het
Gasthuijs ende is
folio 187 verso.
het selve getacxeert door mr. Dirck ende Claes Hendricx op eene gl. 10 st. dico.

1-10-0

die rendanten hebben ontfangen opden 27 julij van een kist vercocht aen Hendrick Peter Schoonen voor de
somme van.
5-10-0
die rendanten hebben opden
folio 188.
22 julij vercocht 1 dorre willigh aen Peter Tijssen voor de somme van.

0-16-8

die rendanten hebben ontfangen van de wed. vande Laer tot s’ Hertogenbossch voor den trourinck ende het silver
werck dat daer was van Denis Anthonissen volgen haer eijgen handt te samen.
7-8-8
folio 188 verso.
die rendanten hebben ontfangen van Margriet Leemans voor de helft vande geut tusschen het huijs gelecht
vanden H. Geest ende het haer comt voor haer contingent.
2-10-0
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die rendanten hebben ontfangen van Dirck Oldenzee gewesen armen mr. deser stadt t’ geenen
folio 189.
den voorn. Oldenzee bij slodt sijnde reeckeninge aenden stadt schuldich is gebleven welcke slodt comt te
bedragen de somme van 128 gl. 4 st. die hier mede voor ontfanck werden gebracht dus hier de voors. somme
van.
128-4-0
die rendanten
folio 189 verso.
hebben alnoch ontfangen vanden heer seretaris Reijers uijt het sterfhuijs van Aert Sijmonts de somme van 40 gl.
6 st. waer van betaelt voor heeren schepenen ende dootschult ende aen verscheijde luijden volgens de briefkens
de somme van 31 gl. 4 penn.
folio 190.
soo dat den armen noch goet comt de somme van.

9-4-12

die rendanten hebben ontfangen van Dirck Meussen voor 2 quade willigen bij het Gasthuijs de somme van.
2-10-0
die rendanten hebben noch ontfangen vanden vercochten boomen op Grootel volgens de ceel beloopt met de
folio 190 verso.
slage 88 gl. 1 st. afgetrocken voor karre vracht 1 gl. 5 st. blijft noch de somme van.

86-16-0

die rendanten hebben ontfangen van het schaerrhout en eenige jonge wilgen ofte heesters opde Deuseldonk de
somme van 33
folio 191.
gl. 11 st. volgens de ceel daer van afgetrocken voor arbeijts loon aen Claes Hendricx Porters in twee heeren 7 gl.
9 st. 8 penn. blijft noch de somme van.
26-1-8
die rendanten hebben ontfangen van Claes Jacobs 115 gl. ende voor intrest 7 gl. 10 st.
folio 191 verso.
hier mede een rendt geloft ende gequeten dus hier de voors. somme van.

157-10-0

die rendanten hebben noch ontfangen van Jan Gulden de somme van.

10-0-0

alnoch ontfangen van Dirck Meussen voor 2 quade wilgen.

2-15-0

folio 192.
… van de reeckeninge van Andries van Haendel.

86-4-0

somma summarum beloopt dese ontfanck in gelt somme van 659 gl. 10 st.
folio 192 verso.
leeg.
folio 193.
Uijtgeeff van spijnden backloon, rogge ende meulenkarre.
Die rendanten hebben opden 30 october 1693 tot den 16 november 1697 voor de armen luijden doen backen ofte
uijtgegeven die nombre van 1142 vaten ½
folio 193 verso.
rogge die hier voor uijtgeeff voorden gebracht dus.

1142 ½ vat rog

die rendanten hebben onden 5 februarij 1694 gedaen aen Lambert Paulussen 7 vat rogge voor sijn dienste die hij
voorden armen en
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folio 194.
is doende dico.

7 vaten rog

op den 14 december gegeven aen Aert Laurenssen boven het geene hem belooft was van het cost gelt van het
kint van Hermen Lenarts om de groote sieckte 2 vat rogge dico.
2 vat rogge
die rendanten hebben gegeven aen Lambert Paulussen
folio 194 verso.
in 5 verscheijde reijsen de nombre van 17 vaten rogge die hier voor uijtgeeff werden gebracht dico.
17 vaten rog
die rendanten hebben betaelt aen Dirck Robbers voor het varen van kooren naer den molen 23 gl. 5 st.
folio 195.
dus hier de voors. uijt getogene ende gementioneerde somme van.

23-5-0

die rendanten hebben alnoch betaelt aen Marten Delis Verheijen voor backloon 100 gl. 5 st. 8 penn. dus hier de
voorschreven uijt getogene ende uijt genentioneerde somme van.
100-5-8
folio 195 verso.
summe summarum beloopt dese uijt geef in quuliteijt van 1168 gl.
folio 196.
Reparatien der hoeven huijsen als anderen.
die rendanten hebben opden 3 december 1693 betaelt aen Thomas den decker voor 2 dagen arbeijt aen het huijs
van mr. Adriaen vanden Meer inde Kerckstaet alsmede aen het huijs van Perijn
folio 196 verso.
Craelen op het Binders eijndt verdient volgens quitantie de somme van.

1-5-0

die rendanten hebben betaelt voor 350 deck banden de somme van.

0-9-0

die rendanten hebben betaelt aen mr. Adriaen vander Meer 2 ½ vijm strooij ende eene
folio 197.
bussel latten ende noch 7 bussel stoij te samen de somme van.

5-0-8

die rendanten hebben opden 18 meij 1694 door Dirck Robbers laete haelen een karre kalck tot Bocxmeer om te
gebruijcken aen het huijs van Jan Sanders
folio 197 verso.
met de oncosten volgens quitantie de somme van 8 gl. dico.

8-0-0

die rendanten hebben betaelt aen Claes Hendricx voor het omhouwen van een boom aen het Gasthuijs daer de
geut aff gemaeckt is aen het huijs van Jan Sanders inde Veestraet deseuijt getogene somme van.
0-14-0
folio 198.
die rendanten hebben op den 23 augustus 1694 betaelt aen Peter Olifiers vanden Bergh voor het optimmeren
vande hoeve op Grootel volgens het bestek daer van sijnde ende deselve hoeve besteet voor alle man voor de
somme van 30 gl. ende van
folio 198 verso.
treckgelt 1 gl. 5 st. comt volgens quitantie dese uijtgetogene somme van 31 gl. 5 st. dico.
31-5-0
die rendanten hebben betaelt aen Arnoldus Elbers voor gemaeckt ijserwerck volgens specificatie de somme van.
10-10-0
folio 199.
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op de 12 november aen Thomas den Decker voor arbeijts loon gedaen aen het huijs van Prijn Craele ende het
huijs van Marten Pompen volgens quitantie de somme van.
0-13-0
ende daer toe gecocht een vijm stroo ende 100 banden daer voor betaelt de somme van.

1-12-0

folio 199 verso.
die rendanten hebben opden 13 december 1694 betaelt aen Dirck Jaspers volgens specificatie en quitantie de
somme van 29 gl. 13 st. 12 penn. dico.
29-13-12
die rendanten hebben betaelt
folio 200.
aen Jan Roeffs voor peck ende 50 voet plancken de somme van.

3-2-12

die rendanten hebben betaelt voor 61 pannen aen het huijs van mr. Andries Bitterij alsmede voor 6 ½ pont nagel
selve huijs gebruijckt daer voor betaelt t samen.
2-17-12
folio 200 verso.
die rendanten hebben betaelt aende weduwe Adriaen Leemans vande glasen aen het voors. huijs volgens
quitantie de somme.
4-5-6
die rendanten hebben betaelt aen mr. Aert van Schijndel voor arbeijts loon aen het selve huijs
folio 201.
alsmede aen sant volgens specificatie de somme van.

10-11-8

die rendanten hebben betaelt voor 200 steen vande heer Verbeeck voor de somme van.

2-0-0

die rendanten hebben betaelt voor een kar sant ende een kar leem de somme van.

0-10-0

folio 201 verso.
die rendanten hebben betaelt voor arbeijts loon stroij, latten ende nagel gedaen voor Willem Gielens aen het
huijs nan mr. Adriaen vander Meer volgens specificatie ende quitantie de somme van 12 gl. 8 penn. dico.
12-0-0
die rendanten hebben betaelt
folio 202.
aen mr. Hermen den leijdecker voor reparatie volgens specificatie ende quitantie 6 gl. 5 st. dico hier de
voorschreven somme van.
6-9-0
die rendanten hebben betaelt aen Dirck Peters voor het luijcke aen het huijs van mr. Adriaen vander Meer
alsmede 1 bussel latten ende
folio 202 verso.
een karre leem te samen de somme van.

1-3-0

die rendanten hebben opden 18 october 1695 betaelt voor 2 vijme dack stroo op het huijs van Peter Janssen van
Genuchten gecocht van Huijbert Huijbers van Vlierden voor de somme van.
3-2-0
folio 203.
nogh betaelt aen de decker ende banden alsmede aenden uperman t’ samen de somme van.

1-10-8

die rendanten hebben betaelt aen Goort Goorts voor timmeren aen het huijs daer Willem Thonis in woont tot
Mierloo de somme van 8 gl. 3 st. dico.
8-3-0
folio 203 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Willem Lambers voor het maecken vande Heijstraet de somme van.
0-12-0
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die rendanten hebben opden 4 april 1697 gecocht van eenen man van Schijndel 73 poten het stuck 2 st. beloopt
de somme van.
7-10-0
folio 204.
die rendanten hebben betaelt voor het pooten aen het driesken beneffens Reijnder Janssen van Goch voor arbeijts
loon aen Willem Lambers de somme van.
2-0-0
die rendanten hebben betaelt aen Peter Matthijssen vande Waterlaet te vegen ende 3 karren sandt om de straet te
folio 204 verso.
maecken daer voor te samen de somme van.

1-0-0

die rendanten hebben opden 10 julij gecost 4 vijmen dack stoo van Jacob Gielens daer voor betaelt de somme
van.
6-16-0
noch aen Thomas den decker voor arbeijts loon ende bande gedaen aen het huijs van Peter
folio 205.
Janssen van Genuchten alsmede aenden uperman t’ samen de somme van.

2-16-0

die rendanten hebben betaelt aen mr. Dirck Jaspers voor reparatie volgens specificatie ende quitantie 43 gl. 3 st.
dus hier de voorschreven uijt getogene ende gementioneerde somme van.
43-3-0
folio 205 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Dircx ende Hendrick Teunissen van Vlierden voor 4 vijmen dack stoo aen
het huijs van Prijn Claessen daer voor betaelt de somme van.
8-0-0
die rendanten hebben betaelt aen reparatie van het huijs daer
folio 206.
Willem Thonis in woont tot Mierlo de somme van 3 gl. 5 st. dus.

3-5-0

die rendanten hebben betaelt voor 2 vijmen dack stroo gebruijckt aen het huijs van Hendrick Marten Pompen de
somme van 4 gl. dus hier de voors. uijt getogene ende gementioneerde somme van.
4-0-0
folio 206 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Thomas den decker voor arbeijts loon van beijde huijsen ende mede aenden
uperman latten ende nagel t’ samen de somme van.
6-3-4
die rendanten hebben opden 13 october 1697 betaelt
folio 207.
aen mr. Aert Jacobs van Schijndel voor metselen vanden hoeve opde Deuseldonck volgens specificatie en
quitantie de somme van.
4-4-8
die rendanten hebben daer toe gecocht tot Liessel 1200 steen t’ 112 st. gehaelt door Wilbert Janssen t’ samen de
somme van.
7-4-0
folio 207 verso.
den selven noch gehaelt tot Beeckerstaeij voor6 gl. aen kalck dus hier de voors. somme van.
6-0-0
die rendanten hebben betaelt aen Margriet Leemans van gemaeckte glasen volgens specificatie dese uijt
getogene ende gementioneerde somme van.
2-16-8
folio 208.
die rendanten hebben noch betaelt aen Willem Antonis tot Mierloo voor reparatie aen het huijs dese uijt getogene
somme van.
2-4-4
alnogh betaelt aen Wilbert Janssen op de Deuseldonck de somme van.
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14-2-8

alnogh betaelt voor gedaene reparatie aen de hoeve op Grootel tot den jaeren 1697 toe also reparatie in gebraght
de somme van.
60-10-0
aen Joost den Bercker opde Deuseldonck wegens reparatie tot aen september … de somme van. 13-18-0
folio 208 verso.
de reparatie gedaen bij Willem Aertsals hoevenaer opten Hilacker onder Baeckel dus hem betaelinge moeten
vanderen compt te bedragen volgens specificatien onder .. eene somme 80 gl. dus
80-0-0
de reparatie gedaen bij Willem Ansems wonende opdander hoeve onder Bakel opten Hilacker volgens twe
memorie ….ende als borgh metten armen mr. moeten valideren bedraeghen een somme van 72 g. 17 st.
72-17-0
somma summarum beloopt desen uijtgaef de somme van 493 gl. 17 st. 2 penn.
folio 209.
Anderen uijt geeff van renthen die den H. Geest jaerlijcx is geldende.
Meriken Jan Goorts heeft eene lijffrenthe van 21 gl. t’ jaers, lest betaelt 1667.
is comen te overlijden ergo dese renthe comt te cesseren dient alleenlijck voor memorie.
folio 209 verso.
Hermanus Valckenhoff als vader ende voogt van sijne minderjarige kinderen verweckt bij juff. Catharina van
Hooff heeft tort laste vande armen taeffele de somme van 350 gl. capitael intrest loopende tegens 4 percento
ende betaelende 4 maenden naerden den verschijndach konnen volstaen
folio 210.
met 4 gl. percento volgens schepenen letteren van Helmondt van dat de 1 meert 1692 waer van het eerste jaer
intrest sal verschijnen den 1 meert 1693.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

63-0-0

folio 210 verso.
den schoolmeester deser stadt geniet jaerlicx 6 gl. voor t’ leeren der armen kinderen, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 de somme van.

24-0-0

den rentmeester der geestelijcke
folio 211.
goederen in Peellandt ende Binderen jaerlijcx een renthe van 65 ½ vat rogge in specie ende 34 gl. 9 st. 3 oort,
lest betaelt 1690 het gelt t’ cooren lest betaelt.
die rendanten
folio 211 verso.
hebben betaelt voor de jaeren 1691, 1692, 1693, 1694 ende 1695 het cooren tot gelt gereecken tegens de pegge t’
samen de somme van.
351-8-4
de schutters van sinte Catharina alhier comt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1693.
folio 212.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 volgens quitantie de somme van.
9-0-0
de schutterije van St. Catharina binnen s’ Hertogenbossche comt jaerlijcx 4 sester rogge reductie betaelt
voordende met 2 gl.
folio 212 verso.
12 st. 2 oirt, lest betaelt 1691.
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die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 volgens quitantie de somme van.
13-01-0
het godts huijs gent. den H. Geest binnen s’ Hertogenbossche gelt jaerlijcx uijt de goederen gent.
folio 213.
de Deuseldonck ende de hoeve genaemt op Brugge toecomende Mighiel Jan Cuijpers 4 mudden rogge die betaelt
worden met 25 gl. waerinne den armen geeft jaerlijcx 11 gl. lest betaelt volgens register van Bunnen 1689 ende
op t’ jaer 1690 betaelt.
2-0-0
die rendanten
folio 213 verso.
hebben betaelt voor 7 jaeren 1691, 1692, 1697 vogens quitantie de somme van.

77-0-0

juffrouw Maria Vos tot s’ Hertogenbossche heeft eene renthe van 4 mudden rogge reductie jaerlijcx betaelt
wordende met 20 gl. lest betaelt 1689.
die rendanten
folio 214.
hebben betaelt voor de jaeren 1690, 1691, 1692 ende 1693 volgens quitantie dese uijt getogende somme van.
80-0-0
juffrouw Maria van Boshuijsen heeft eene renthe van 4 gl. t’ jaers. lest betaelt 1690
die rendanten hebben betaelt
folio 214 verso.
voor de jaeren 1691, 1692, 1693 ende 1694 volgens quitantie de somme van.

16-0-0

het convent van Zoeterbeeck comt jaerlijcx 18 vaten rogge in specie, lest betaelt 1691.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1692, 1693, 1694 ende 1695 volgens
folio 215.
quitantie dese uijt getogene somme van memorie.
Geerloff Suijckers heeft eene renthe van 56 gl. 5 st. losbaer met 1200 gl. capitael geconstitueert voor schepenen
van Helmondt opden 24 junij 1664, lest betaelt 1691.
die rendanten
folio 215 verso.
hebben betaelt voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 volgens quijtantie de somme van.
342-3-0
dese rente brieff is door Voet met sijn eijgen penningen gelost ende gequeten ende sal ofte is ten behoeve van
hem Voet tot laten van desen armen eenen nieuwe brieff gepasseert
Geerloff Suijckers
folio 216.
heeft eene renthe ofte schult brief van 320 gl. capitael intresse tegens de pennincx 20 verschijnt eerstemael
opden eersten september 1670, lest betaelt 1691.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695 ende 1696 volgens quitentie
folio 216 verso.
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dese uijt getogene somme van.

93-0-0

dese renthe brieff is door den armen mr. Voet geloft ende gequeten uijt ofte vande penningen gecomen vande
renthe die die van Someren aen desen armen verschulden.
den heere officier wort jaerlijcx toe gevoecht voor sijne diensten 6 gl.
folio 217.
lest betaelt 1693.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1696 volgens quitantie dese uijtgetogene
ende gementioneerde somme van.
24-0-0
mr. Joachim Kets chirurgijn deser stede wort wegens de amen lieden te assisteren voor een tracktement met
folio 217 verso.
kennisse vanden here intendant vanden huijse van Helmondt ende schepenen toegevoegt eene somme van 10
ducatons t’ jaers aenvanck nemende den 20 mert 1688, lest betaelt 1693.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 vogens quitantie de somme van.
126-0-0
folio 218.
den here predicant is men gewoon toe te voegen 12 gl. lest betaelt 1690.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 volgens quitantie dese uijt getogene
somme van.
48-0-0
den secretaris deser stadt comt jaerlijcx voor het schrijven
folio 218 verso.
vande armen appostillen opden requesten verbeteren vanden armen register ende opdracht ter somme van 10 gl.
lest betaelt door armen mr. Dionisius Bunnen comt voor de jaeren 1696, 1697 ende 1698 de somme van.
30-0-0
hen H. Geest uijt henne goederen soo hier als tot Baeckel gelegen geldt diversche gront chijnsen soo aenden
heere van Helmondt int
folio 219.
boeck van Asten ende Ricxtel als aende domeijnen.
Aert van Hove heeft betaelt int boeck van Asten de somme van.

4-10-0

Hendrick Janssen hadde betaelt aenden rentmeester Roeffs 5-8-8 aen heer Pieck van verloop van chijns de
somme van 1-0-0
den 17 junij 1677 aen Peter vander Putten voor achterstel vanden chijns betaelt de somme van.

0-10-0

folio 219 verso.
Willem Jacobs vanden Broeck rentmeester Roeffs over achter stellen vande chijns de somme van 50-8-0 int
boeck van Asten.
4-10-0
Kruijff hadde betaelt aenden rentmeester Roeffs voor 3 jaren achterstaende chijnssen de somme van.
8-4-0
Bunnen heeft betaelt aenden rentmeester Roeffs voor 3 jaren chijnssen de somme van.

9-0-0

folio 220.
die rendanten hebben betaelt voor den achterstel vande chijns aende wed. vanden rentmeester Roeffs de somme
van.
60-0-0
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Dircxken Dircx vande Goor wed. Peter Dirck Vlas comt uijtte armen goederen een lijff pensioen van 12 gl. t’
jaers daer van opden 2 januarij 1682 voor schepenen alhier is schultbrieff
folio 220 verso.
gepasseert voor schepenen ende verschijndt t’ eerste jaer den 1 jannuarij 1683, lest betaelt 1692.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1693, 1694, 1695 ende 1696 dese uijt getogene ende gementioneerde
somme van.
48-0-0
de kercke deser
folio 221.
stede heeft eene renthe van 5 st. gaende uijtten hoefken opt Bijsterveldt, lest betaelt 1686.
den armen deser stadt gelt jaerlijcx uijtte goederen van Hendrick Aerts Deckers volgens de opdrachte van dato
den 12 april 1690 voor schepenen alhier gepasseert
folio 221 verso.
dese voorschreven goederen sijn bij de provisoiren geabbandoneert du shier voor memorie.
de heer Geerloff Suijckers eene obligatie van 526 gl. capitael ad vijff percent op den 4 februarij 1689 bij sr.
Arnoldus Oldenzee uijt crachte van procuratie
folio 222.
genegotieert om daer mede te betaelen de costen vande procedure gesproten in cas d’ appel tusschen de armen
ende Matthijs Coolen, lest betaelt 1692.
Die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1693, 1694, 1695, 1696 ende 1697 ene noch voor 5 maende 18
dagen volgens
folio 222 verso.
quitantie dese uijt getogene somme van.

143-17-0

deser renthe brieff is geloft ende gequeten door den armen meester Goijart Voet ende dat uijt ofte vande
penningen die desen armen op die van Someren hadden gehandt
summa sammarum beloopt dese uijtgaef is somme 1578 gl. 9 st. 4 penn.
folio 223.
leeg.
folio 223 verso.
leeg.
folio 224.
Anderen uijtgeeff van bestelde oude lieden ende kinderen.
het joncxken van Willem Heesen is bestelt bij Dirck Janssen van Hees voor de somme van 15 gl. jaerlijcx voor
den tijt van 2 jaren aenvanck nemende de 6 augustus 1690, lest betaelt 1693.
die rendanten
folio 224 verso.
hebben betaelt alsmede aen hem gegeven voor reijsgelt t’ samen de somme van.

32-12-0

het cleijnste kindt van Willem Lamberts is bestelt bij Willem Gielens voor de somme van 36 gl. voor 1 jaer
aenvanck nemende den 19 januarij 1693.
opden negentienden januarij 1693.
opden 19 januarij
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folio 225.
1697 dit voors. jonxken bestelt met kennissen vande provisoiren bij Antonij Jan Ceunen om het weeff ambraght
te leeren voor 3 jaren ende dat voorde somme van 40 gl. alle jaeren dico.
40-0-0
ende noch in 2 reijsen betaelt de somme van.

30-0-0

het kint van Dirck Becx is bestelt bij
folio 225 verso.
Maria Dirck Becx voorde somme van 17 gl. eens jaerlijcx aenvanck den 6 januarij 1692, lest betaelt tot october
1693
die rendanten hebben betaelt in verscheijde keeren de somma van.

38-5-5

den 8 meij 1696 is het voorschreven kint vertrocken ende armen bedanckt.
folio 226.
het jonxken van Ida dochtere Aert Peter Driesse is bestelt bij Anthonij Willems van Helden voor de somme van
18 gl. beginnende opden 27 september, lest betaelt totten 14 october 1693.
die rendanten hebben betaelt voor ander helff jaet mont costen volgens quitantie de somme van. 27-0-0
folio 226 verso.
opden 20 julij 1695 bestelt bij Lambert soone Bernart Lambers bij Anthonij Willems van Helden voor den tijt
van 2 jaren alsmede dat hij hem weeff ambacht sal leeren ende daer voor alle jaeren te betaelen de somme van 32
gl.
die rendanten hebben betaelt
folio 227.
voor cost gelt de somme van 32 gl. dus hierde voors. uijt getogene ende gementioneerde somme van.
32-0-0
Eijken Suetens is bestelt bij Wilbert Janssen van Bakel opde Deuseldonck voor de somme van 42 gl. aenvanck
nemende den 30 october
folio 227 verso.
letst betaelt 30 julij 1693, ende door den rendant voorde resteerende drie maenden tot 1693.

10-10-0

het meijsken van Jacob Adriaens is bestelt bij Goort Becx voor de somme van 21 gl. aenvanck genomen den 20
november 1692, lest betaelt totten 10 september 1693.
folio 228.
die rendanten hebben betaelt voor het cost gelt aen Goort Becx volgens quitantie de somme van.
waermede betaelt totten 10 september 1697
78-0-0
het jonxken van Jacob Adriaens is bestelt bij Dirck van Duppen voor de somme van 20 gl. aenvanck nemende
met den 16 november, lest betaelt tot
folio 228 verso.
den 16 november 1693.
die rendanten hebben betaelt voor de montcosten aen Dirck van Duppen alsmede betaelt aen Goort Roeffs
volgen quitantie dese uijtgetogende ende gementioneerdesomme van.
64-10-0
het tweede kindt
folio 229.
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van Anthonij Peters is bestelt bij Jan Dilis Jans voor de somme van 25 gl. aenvanck nemende de 4 januarij 1693,
lest betaelt totten
die rendanten hebben betaelt voor 2 jaeren cost gelt de somme van.

50-0-0

Maria Fabers is
folio 229 verso
bestelt bij Joost Berckers opden Deuseldonck voor de somme van 50 gl. aenvanck nemende den 28 november
1692, lest betaelt totten 28 augustij 1693.
die rendanten hebben betaelt aen Anthonij van Merrevoort voor 4 weecken huijs huer als mede van gehaelt meel
als
folio 230.
andersints bij Marten Delis Verheijen daer voor t’ samen de somme van.

1-18-0

Anneken dochter Willem Lambers is bestelt bij Bartel Hendricx Verspaget voor de somme van 10 gl. aenvanck
nemende den 23 meij 1693. lest betaelt totten augustij 1693.
die rendanten
folio 230 verso.
hebben betaelt aen Bartel Hendricx Verspaget voor een halff jaer cost gelt volgens quitantie de somme van.
5-0-0
het selve wederom bestelt bij Jan Willem Huijbers voor de somme van 8 gl. aenvack nemende den 30 meij 1694.
die rendanten hebben hier op
folio 231.
betaelt volgens quitantie de somme van 10 gl. 8 st.

10-8-0

het jonxken van Joseph Francen is bestelt bij Jan Loijens voorde somme van 20 gl. aenvanck nemende den 25
november.
lest betaelt totten 29 november 1693
die rendanten
folio 231 verso.
hebben betaelt voorde jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 voor cost gelt de somme van 80 gl. dico.
80-0-0
het jonxken van Huijbert Sijmons is bestelt bij Paulus Goorts voor 17 gl. t’ jaers aenvanck nemende met den 6
meij 1693, lest betaelt tot
folio 232.
den 4 november 1693.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 het cost gelt de somme van 112 gl. dus
86-0-0
112-0-0
Willem Joosten is bestelt bij sijn dochter Judicq voor de somme van 48 gl.
folio 232 verso.
aenvanck nemende den 24 augustij 1693, lest betaelt totten 18 september 1693.
die rendanten hebben betaelt aen Judich de dochter van Willem Joosten de somme van.
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4-4-0

die rendanten hebben betaelt aen de dochter van Huijbert den seeldraeijer voor
folio 233.
het bed te maecken ende te wasschen ende voort te dienen Griet Vettens daer voor gelooft alle weecken 6 st.
volgens ordonantie ende mede aen clodt ende mont cost te samen de somme van.
8-1-0
Maeijken van Lierop is bestelt bij Goort Janssen van Lierop
folio 233 verso.
voor de somme van 48 gl. aenvanck nemende den 28 october 1692, lest betaelt totten 27 october 1693.
die rendanten hebben betaelt voor cost gelt als andersints dese uijtgetogene somme van.

31-5-0

het jonxste kindt
folio 234.
van Hermen Leenders is bestelt bij Aert Laurensen voor de somme van 20 gl. aenvanck nemende den 9 meert
1692, lest betaelt totten 14 september 1693
die rendanten hebben betaelt voor cost gelt de somme van 82 gl. dus hier de voors. somme van.
82-0-0
folio 234 verso.
het selve weder bestelt met consent vande provisoiren voor 1 gl. ter weecke betaelt voor 8 weecken de somme
van.
8-0-0
den 18 december 1693 Hendrick van Duppen bestelt bij sijn suster Maria volgens ordonantie van heeren
schepenen voor 2 gl. 10 st. ter maenden.
folio 235.
die rendanten hebben betaelt voor 4 maenden cost gelt de somme van.

10-0-0

de twee kinderen van Aert Kieboom sijn bestelt bij haer grootmoeder opt Hout genaemt Jenneken de weduwe
Aert Kieboom voor den tijt van 2 jaren in alle te onderhouden de somme van 40
folio 235 verso.
gl. eens
die rendanten hebben betaelt aende voors wed. voor cost gelt als andersint dese uijtgetogen ende gementione
somme van.
60-0-0
den 6 april 1694 bestelt Jan Driessen de meulenkar bij Dirck Teunissen volgens ordonnantie
folio 236.
vanden 26 mert 1694 voor 16 gl. s’jaers
die rendanten hebben betaelt voor de jaere van 1694, 1695, 1696 ende 1697 dese uijtgetogenen somme van.
56-0-0
die rendanten hebben opden 27 meij 1694 betaelt aende vrouw van Jan Antonij Princen
folio 236 verso.
voor dat Mechel de Claddauw aen sijn huijs is geweest den tijt van 6 weecken daer voor de somme van.
7-10-0
den 21 meij 1694 haer bestelt bij Willem Aerts op den Hilacker tot Baeckel voor de somme van 40 gl. s’ jaers.
62-12-4
die rendanten
folio 237.
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februarij 1696 is het kint van Hend. Dijckmans bestelt bij Jan Franssen tot Vlierden door aenclagen van juffr.
van Ommeren ende meer anderen vermits de groote sieckte vande vrouw voorde somme van 30 gl. voor een jaer.
die rendanten hebben betaelt opden jaeren 1696 de somme
folio 237 verso.
dese uijtgetogene ende gementioneerde somme van.

51-2-8

den 22 april 1696 bestelt den soon van Marten Hendrick Braecx bij Thomas Hendricx s’ jaers voor 26 gl.
die rendanten hebben betaelt
folio 238.
voor het cost gelt de somme van 32 gl. 10 st. dico.

32-10-0

opden 13 mert 1694 bestelt het kint van Gijsbert Leenaerts bij Jan Franssen van Stiphout door ordre vande
heeren schepenen voor de somme van 14 gl. en 14 gl. 15 st.
folio 238 verso.
ende dat voor een half jaer.
die rendanten hebben betaelt tot den 13 mert 1695 de somme van 29 gl. dico.

29-0-0

opden 13 mert 1694 bestelt het tweede kindt bij custerin ende dat voor een half jaer.
die rendanten
folio 239.
hebben betaelt voor een half jaer de somme van 5 gl. de rest is door de vader gegeven dus hier de voors. somme
van.
5-0-0
het kleijnste kint van Denis Teunis genaemt Maria is bestel opden 14 meert 1694 bij Hendrick Peter Schoonen
voor 30 gl. met kennisse van heeren
folio 239 verso.
schepenen.
die rendanten hebben betaelt volgens quitantie t’ samen de somme van 30 gl. dico.

30-0-0

opden 28 mert 1695 het voors. kint wederom bestelt bij Hermen Lenarts van Bracht voor 26 gl. s’ jaers
folio 240.
die rendanten hebben betaelt voor cost gelt als andersints dese uijtgetogene ende genientioneer de somme van.
64-19-8
het groot kint van Dries Thonis is bestelt opden 24 mert 1694 bij Willem Dircx van Tricht voor 28 gl. met
kenisse van heeren schepenen
folio 240 verso.
die rendanten hebben betaelt voor cost gelt volgens quitantie tot den 28 october 1697 dese uijtgetogene ende
gementioneerde somme van.
100-7-0
summa summarum beloopt desen uijtgaef 1666 gl. 6 st.
folio 241.
leeg.
folio 241 verso.
leeg.

56

folio 242.
Anderen uijtgeeff raeckende dootskiste ende begraeffenis costen.
den 23 december 1693 voor doot kist betaelt van illem Joosten de somme van.

2-10-0

den 10 januarij 1694 voor een doot kist betaelt
folio 242 verso.
van Aert Roock de somme van.

2-10-0

den eersten februarij voor een doot kist van het kint van Daniel Campers daer voor betaelt de somme van.
1-4-0
den 15 februarij aen een doot kiste voor de huijsvrouw van Gijsbert Leenders daer voor betaelt de somme van.
2-10-0
folio 243.
den 14 meert 1694 voor een doot kist van Suetens dochter daer voor betaelt de somme van.
2-10-0
den 21 meert aen een doot kist voor Jasper den kleermaker swager daer voor betaelt de somme van.
2-10-0
den selven dito
folio 243 verso.
aen een dootkist voor Litsers kint daer van betaelt de somme van.

0-12-0

den 10 april aen een doot kist voor Jan Campers dochter daer van betaelt de somme van.
1-4-0
den 28 april een doot kist voor het kint van Handersken van Lierop
folio 244.
daer voor betaelt de somme van.

1-0-0

den 29 dito betaelt een doot kist voor Maeijken van Lierop daer voor betaelt de somme van.

2-10-0

den 2 junij aen een doot kist voor LambertWolfs daer voor betaelt dese uijtgetogene somme van. 2-10-0
folio 244 verso.
den 4 junij aen een doot kist voor den soon van Jan Campers daer voor betaelt de somme van.

1-10-0

den 24 dito aen een doot kist voor Geertruij Paulus soon daer voor betaelt de somme.

1-4-0

den 4 julij aen een doot kist voor Magriet Vettens
folio 245.
daer voor betaelt de somme van.

2-10-0

den 16 julij 1694 aen een doot kist voor Marcelis Belle vrouw daer voor betaelt de somme van. 2-10-0
die rendanten hebben betaelt aen Peter Olifiers van den Bergh voor doot kisten.
folio 245 verso.
volgens specificatie ende quitantie de somme van 16 gl. 16 st. dico.

16-16-0

die rendanten hebben betaelt aen den jongen Hendrick swagers voor doot kiste te maecken volgens specificatie
ende quitantie de somme van 6 gl. dico.
6-0-0
folio 246.
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die rendanten hebben betaelt opden 10 december 1691 aen Peter Olifiers vanden Bergh voor doot kiste te
maecken volgens specificatie en quitantie de somme van.
8-5-0
die rendanten hebben betaelt
folio 246 verso.
aende custerin voor het luijden vanden armen volgens specificatie ende quitantie de somme van 9 gl. 9 st. dus.
9-9-0
folio 247.
Anderen uijtgeeff raeckende craem bier ende voor siecken mitsgaders doctor ect.
die rendanten opden 12 februarij 1694 betaelt aen Jan Poorters voor 10 kannen bier inde kraem van Jan
Bombaeije volgens quitantie de somme van.
1-0-0
die rendanten
folio 247 verso.
hebben opden 19 augustij 1694 betaelt aen Jan Poorters voor gehaelt bier bij mr. Andries Vinck ende het Gulicx
Trijntje in haer groote sieckte gebruijckt volgens quitantie de somme van 10 gl. 18 st. dico.
10-18-0
folio 248.
hebben noch betaelt aenden voorschreven Jan Poorters voor gehaelt bier bijde siecken volgens quitantie de
somme van 10 gl. dico.
10-0-0
die rendanten hebben opden eerste julij 1695 betaelt aen Jacob Janssen van Oeckel van gelevert bier aen
differente craem
folio 248 verso.
te weten Jan Thijs de Wael, Jan Dries den decker, Willem Spaensjans ende de wed. Hendrick Luijcas als ander
saecken t’ samen voor de somme van.
8-0-0
die rendanten hebben betaelt
aen Evert van Haendel voor een kijneken bier inde craem van Samuel Campers daer voor de somme van.
1-7-0
folio 249.
die rendanten hebben mede betaelt voor een kijneken bier van Allegonde Jan van Luijck daer voor de somme
van.
1-7-0
die rendanten hebben betaelt
voor een kijneken bier inde craem van Marten Janssen vander Sterren daer voor dese uijt getogene somme van.
1-0-0
folio 249 verso.
die rendanten hebben betaelt
aen Evert van Haendel voor een kijneken bier inde craem van Willem Spaens Jans daer voor de somme van.
1-7-0
die rendanten hebben betaelt voor een kijneken bier inde craem van Hendrick Dijckmans daer voor de somme
van.
1-0-0
folio 250.
die rendanten hebben betaelt aen Helena Wagemans voor gehaelt witte broot inde sieckte van Peternella
Anthonis t’ samen voor de somme van.
2-13-0
die rendanten hebben betaelt voor een kijneken bier inde craem van Jan dries den decker daer voor de somme
van.
1-5-8
folio 250 verso.
die rendanten hebben betaelt
aen Joost Voet voor gehaelt bier door Samuel Campers, Andries Vinck ende meer anderen siecken ende noch
voor eenige andere gehaelde waer t’ samen voorde somme van 21 gl. 13 st. dico.
21-12-0
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die rendanten
folio 251.
hebben betaelt aende heer doctor Iserandus Simonius volgens ordonnatie ende quitantie de somme van 10 gl. dus
hier de voorschreven somme van.
10-0-0
folio 251 verso.
leeg.
folio 252.
Dagelijcxen uijgeeff ect.
die rendanten hebben opden 23 october 1693 aen Cornelis Gijsberts de welcken door sieckte in noot was
gegeven de somme van.
0-6-0
den selven dito noch gegeven aen een armen passagier.

0-4-0

folio 252 verso.
op den 9 november laete maecken een rock met een paer mouwen en een paer coussen daer toe 2 1/8 de elle tot 1
gl. 8 st. voor het kint dat bij Hendrick Daendels swager woont opt Hout t’ samen met voeder en onraet de somme
van.
4-2-8
folio 253.
Jacob Ariaens woonende bij Goort Becx 2 hemden daer toe 3 elle min 1 quart linne laecken de elle tot 10 st. met
noch een muts ende den onraet t’ samen de somme van.
2-0-0
den 12 november gegeven aen Aert Roock voor sijn dochter de somme van.

0-6-0

folio 253 verso.
dito gegeven aen Cornelis Gijsberts vermits in sieckte was door noot de somme van.

0-6-0

den 14 betaelt aen een paer blocken voor het kint van Jacob Ariaens woonende bij Dirck van Duppen de somme
van.
0-3-8
dito noch een die in noot was gegeven.

0-2-0

folio 254.
den 15 november betaelt voor 4 paer blocken een paer voor Eijken Sueters, Maijken Fabers het meijsken van
Hermen Leenders ende het voor het meijsken van Maria Rutten t’ samen de somme van. 0-12-8
den selven dito gegeven aen de vrouw van Jan Driessen de somme van.

0-3-0

folio 254 verso
den 21 november laete maecken voor het meijsken van Hermen Lenarts woonende bij Aert Laurenssen een
rocxken met een paer mouwen daer toe 2 ½ laecken de elle tot 1 gl. 8 st. beloopt met het maecken ende onraet t’
samen dese uijt getogene somme van.
4-2-8
folio 255.
den selven dito met de heer schout ende do. Walravens naer Grootel ende den Hilacker geweest om te visiteren
de huijsen ende alsdoen betaelt voor kar vracht de somme van.
1-5-0
de 22 dito gegeven aende dochter van Aert Roock de somme van.

0-6-0

folio 255 verso.
den 25 november laten maecken 1 rock voor Peter Jacobs woonende bij Dirck van Duppen daer toe 2 ¾ elle
laecken de elle tot 1 gl. 8 st. als mede een hemdt daer toe 2 elle tot 10 st. beloopt te samen voor maecken voeder
ect. de somme van.
7-0-0
folio 256.
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die rendanten hebben betaelt aende heer secr. Reijers voor het schrijven der armen register volgens quitantie de
somme van.
9-0-0
die rendante hebben betaelt aen mr. Jan Toll voor het inbinden vande armen register volgens quitantie dese uijt
getogene somme van.
0-16-0
folio 256 verso.
den 26 november aen een kar klodt voor Jan Dries den decker vermits sijn groote sieckte daer voor betaelt de
somme van.
1-3-0
de 27 dito gegeven aen Cornelis Gijsbers de welcke in noot was de somme van.

0-6-0

den selven dito
folio 257.
laete maecken voor het soontje van Hermen Leenders daer toe vier dalff vierdel laecken tot 1 gl. 11 ½ st. beloopt
met het maecken ende voeder de somme van.
2-12-0
den selve dito laete maecken een roocxken voor het meijsken dat
folio 257 verso.
bij Maria Rutten woont ende een stick lijff daer toe 3 elle laecken de elle tot 2 gl. alsmede 1 elle ende een
vierendeel linne t’ samen met den onraet de somme van.
6-12-8
de 3 december laete maecken 1 rock voor het kint dat bij Willem Gielens woont daer
folio 258.
toe anderhalff elle ende een halff vierdeldel elle tot 28 st. mitsgaders 1 paer coussen ende socken t’ samen met
het voeder tot den rock de somme van.
4-2-0
den selven dito voor maecken van 3 paer socken het een paer voor Maijken Fabers.
folio 258 verso.
met een stootkant tot haren rock daer toe drie tali lecken ende noch een paer socken voor de dochter Peter
Spaenjers ende dochter Hermen Leenderts t’ samen.
1-4-0
den selven dito voor het soontjen van Joseph Fransse laete maecken 1 rock met een hemd rock daer toe 3 elle
laecken d’ elle tot 36 st. ende
folio 259.
1 hemd daer toe 1 ½ elle laecken de elle tot 10 st. t’ samen met het maecken ende onraet de somme van 8 gl. 14
st.
8-14-0
den 5 december laete maecken voor Margriet Vettens eenen rock daer toe 2 elle drie vierendeel
folio 259 verso.
laecken de elle tot 2 gl. beloopt met het maecken volgens ordonantie de somme van.

5-16-12

den 7 dito laete maecken maecken eenen rock voor Ida Sueters daer toe 2 elle ende ½ vierendeel d’ elle tot 2 gl.
met het maecken de somme van.
5-15-0
folio 260.
den selven dito laete maecken een slaeplijff voor Maeijken van Lierop daer toe vijff vierdel laecken de elle tot 2
gl. t’ samen met het maecken de somme van.
2-16-8
den selven dito aen een karre klodt voor de craem van Jan Thijs de Wael de somme van.

1-4-0

folio 260 verso.
8 december gegeven door versoeck van domine Walravens ende president de Rijck aen den jongen van Jan
Jacobs Coolster volgens quitantie de somme van.
1-16-0
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den selven dito volgens ordonantie laete maecken 2 nieuwe hemden voor Cathalijn Rensers daer toe 5 elle comt
t’ samen.
2-10-0
folio 261.
den 15 dito aen een karre klodt voor Aelbert Hans Hendricx daer voor betaelt de somme van.

1-4-0

den selven dito laete gaen naer Deurssen door orde vande heere provisoren doen de goederen van Hendrick
Cuijpers vercocht voerde om mede preserentie te hebben verteert.
0-12-0
folio 261 verso.
den selven dito door versoeck van hr. van Ommeren gecocht een karre klodt voor Hendrick Dijckmans daer voor
betaelt de somme van.
1-5-0
den selven dito aen een karre klodt voor Jan Thijs van Bombaeij daer voor betaelt de somme van.
1-4-0
die rendanten
folio 262.
hebben gegeven volgens ordonantie aen Maeijken Frans mulders de somme van 3 gl. dico.

3-0-0

die rendanten hebben betaelt volgens ordonantie aenden deurw. de Visser bij quitantie de somme van 8 gl. 1 st.
door Jan Cuijpers wederom gehadt de somme van
folio 262 verso.
4 gl. blijft noch de somme van.

4-1-0

den 20 dito aen een hemt voor het kint van Hermen Leenders ende het kint van Dircx Becx daer toe 2 elle ende
drie vierdel de elle tot 10 st. t’ samen de somme van.
1-13-8
den vier ende
folio 263.
twintichsten voor het kint dat bij Goort Becx woont een vierendeel laecken daer voor de somme van.
0-12-0
den 27 dito aen een karre klodt voor Laurens Janssen daer voor betaelt de somme van.

1-3-0

den selve dito
folio 263 verso.
een karre klodt laten brengen tot Andries Vinck die Jan Ansems vanden Hilacker hadde gelevert de somme van.
memorie
den 4 januarij 1694 aen een karre klodt voor de kinderen Marcelis Jan Marcelissen daer voor betaelt de somme
van.
1-5-0
den selven dito
folio 264.
aen een kar klodt voor het soontje dat sieck lach bij sijn stijfmoeder van Hermen Linders daer voor betaelt de
somme van.
1-1-8
den 7 dito aen een karre klodt voor de wed. Laurens Isaacx daer voor betaelt de somme van.
den 9

1-3-8

folio 264 verso.
januarij 1694 aen een karre klodt voor Aert Roock vermits de doot van sijn dochter daer voor betaelt de somme
van.
0-18-0
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den 14 januarij gecocht 800 klodt van Aert Josephs ende die uijtgedeelt aen 5 a 6 huijs armen daer voor betaelt
de somme van.
2-4-0
folio 265.
den selve dito laete maecken volgens ordonantie voor de 3 kinderen van Willem Spaens Jans voor ijder rock
ende broeck daer toe 6 ½ elle ende 1 vierdendeel laecken de elle tot eenen gl. 18 st. alsmede 5 elle 3 vierendeel
linne tot voeder de elle tot 6 ½ st. voor het maecken met den onraet t’ samen
folio 265 verso.
3 gl. 9 st. 8 penn. bedaecht in het geheel de somme van.

16-17-0

den 16 dito aen een kar klodt voor Jan Driessen en Hendrick Moonen daer voor betaelt de somme van.
1-4-0
den selven dito aen een hemdt voor het kint dat bij Paulus Goorts woont
folio 266.
daer toe 2 elle linne cost met het maecken de somme van.

1-2-0

den selven dito volgens ordonatie aen een hemdt voor Lambert Wolffs daer toe 3 elle linne beloopt met het
maecken de somme van.
1-10-0
den 19 dito aen een karre klodt voorde wed.
folio 266 verso.
Peter Vettens ende Jan Hendricx vermits de gebueren quamen clagen dat sij sieck waeren daer voor betaelt de
somme van.
1-4-0
den 20 dito aen 1 karre klodt ende die om gedeelt in 5 a 6 huijsgesinne daer voor de somme van. 1-5-0
den selven dito
folio 267.
eene rock laete maecken voor Maijken Fabers daer toe 2 elle ¾ laecken d’ elle tot 2 gl. daer voor t’ samen met
het maecken ende onraet t’ samen de somme van.
6-2-0
den selven dito aen een broeck ende hemtrock voor het jonxken dat bij Thonij Geldermans woont daer toe
folio 267 verso.
2 elle de elle tot 2 gl. comt met het maecken ende onraet te samen de somme van.

5-15-6

den 28 dito gecocht een paer blocken voor het soontjen van Joseph Fransen daer voor betaelt de somme.
0-3-0
den selven dito
folio 268.
aen een karre klodt voor de huijs armen daer voor betaelt de somme van.

1-3-0

den selve dito gegeven aen de kinderen Marcelis Jan Marcelissen de somme van.

0-6-0

den 29 dito aen een karre klodt voor Gijsbert Lenarts daer voor betaelt
folio 268 verso.
de somme van 1 gl. 3 st. 8 penn. dico.

1-3-8

den 6 februarij 1694 aen een karre klodt voor Jan Driessen ende 4 a 5 andere daer voor betaelt de somme van.
1-4-0
den 7 dito eenen rock voor het soontjen Gerrit
folio 269.
Willems daer toe 1 elle ende 1 ½ vierendeel laecken de elle tot 2 gl. t’ samen met den onraet de somme van.
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3-8-0
den 10 dito aen een karre klodt voor de huijsvrouw daer voor de somme van.

1-3-8

den selven dito
folio 269 verso.
aen een karre klodt voor verscheijde armen daer voor betaelt de somme van.

1-4-8

die rendanten hebben op den 12 februarij 1694 volgens ordonatie betaelt aen mr. Jan Kets de somme van.
8-0-0
die rendanten
folio 270.
hebben opden 14 februarij volgens ordonatie laete maecken eene rock voor het soontjen van mr. Andries Bittenij
daer toe een elle ende 3 vierendeel laecken de elle tot 2 gl. beloopt met het maecken ende onraet de somme van.
5-19-8
den 15
folio 270 verso.
dito aen een karre klodt voor verscheijde armen daer voor betaelt de somme van.

1-4-0

den selven dito een broeck laete maecken voor het jonxken Dirck Janssen van Hees daer toe 3 vierendeel laecken
de elle tot 2 gl. t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.
2-5-8
folio 271.
die rendanten hebben volgens ordonantie gegeven aende huijsvrouw Jan Hendricx van Ruth de somme van.
7-0-0
den 20 februarij voor de dochter Peter Spaenjaerts laete maecken eenenrock ende een sticklijft daer toe 3 elle
ende 3 vierendeel laecken de elle tot 2
folio 271 verso.
gl. alsmede 1 muts beloopt t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.

9-15-8

den 27 dit aen een karre klodt voor craem van Marten Janssen vanden Sterren daer voor betaelt de somme van.
1-1-0
den selve dito
folio 272.
voor het kint dat bij Hendrck Daendels swager woont tot Mierlo een muts ende een paer blocken daer voor
betaelt de somme van.
0-5-8
den selven dito noch gegeven aen een siecke vrouw de somme van.

0-9-0

den selven dito aen een paer blocken voor den jongen die bij Dirck van
folio 272 verso.
Duppen woont daer voor betaelt de somme van.

0-3-0

den selven dito een karre klodt voor Jan Dries den decker van Willem Aerts daer voor de somme van. memorie
den 28 mert aen 1 karre klodt voor de kraem van Jan Campers daer voor betaelt de somme van. 1-2-0
folio 273.
den 1 april aen een karre klodt voor Andries Vinck volgens ordonantie daer voor betaelt de somme van.
1-1-0
den selven dito aen de soon vande Sueten tot reijsgelt naer Haerlem de somme van.
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0-6-0

den 10 dito aen een karre klodt voor de weduwe Jan Marcelis
folio 273 verso.
daer voor betaelt de somme van.

1-3-0

den selven dito aen een paer coussen voor Anneken de dochter van Peter Spaenjers daer voor betaelt de somme
van.
0-12-0
den selven dito gegeven aen het Gulicx Trijntje de somme van.

0-6-0

den selven dito
folio 274.
voor een siecke vrouw gecocht een vierendeel suijcker daer voor betaelt de somme van.

0-2-8

den 13 meij laete maecken voor het soontjen Marcelis Jan Marcelisse een sticklijff daer toe een half elle laecken
tot 15 st. aen onraet ende maecken t’ samen dese uijtgetogene somme van.
1-7-0
folio 274 verso.
den 13 meij laete maecken eenen hemtrock voor Peter de soon Jacob Ariaens daer toe een elle tot 1 gl. 10 st.
maecken ende onraet te samen de somme van.
1-18-0
den selven dito volgens ordonatie laete maecken voor Cathalijn Jan Kensers een lijfken met
folio 275.
een paer coussen daer toe een elle ende derde halff vierendeel de elle tot 2 gl. 10 st. beloopt met het maecken
ende onraet de somme van.
5-12-12
den selven dito volgens ordonantie een broeck laete maecken voor Jan Carissen daer toe 5 vierendeel
folio 275 verso.
de elle tot 2 gl. comt voor onraet ende maecken t’ samen de somme van.

3-19-12

den selven dito voor de kinderen Denis Thenissen voor ijder een slaeplijff met een roxken daer toe 5 ½ elle
laecken de elle tot 1 gl. ende een tabert later vermaecken t’ samen met onraet
folio 276.
ende maecken de somme van.

4-3-8

den selven dito volgens ordonantie laete maecken voor Meghel de Kladdouw eenen rock daer toe 2 elle ende een
halff laecken de elle tot 1 gl. 10 st. beloopt met het maecken ende onraet te samen dese uijt getogene somme van.
4-3-12
folio 276 verso.
den selven dito volgens ordonantie laete maecken eenen rock voor het kint van Laurens Isaacx daer toe 7
vierendeel laecken de elle tot 1 gl. 10 st. beloopt met het maecken ende onraet de somme van. 3-7-12
den selven dito
folio 277.
voor een halff pint wijn voor Peter Slabbers doen hij gequest was daer voor de somme van.

0-2-8

den 17 meij door Dirck Robbers laete halen 1 karre kalck cost met de vracht ende kuijl te maecken volgens
quitantie dese uijt getogene somme van.
8-0-0
folio 277 verso.
den 20 dito een excutiriael becomen door de heer advocaet Ewijck daer voor betaelt de somme van.
4-0-0
den 27 dito volgens ordonantie doen maecken voor de soon van Hermen Leenarts 1 rock daer toe 2 elle ende 1 ½
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folio 278.
vierendeel laecken de elle tot 2 gl 2 st. alsmede eenen hemt rock daer toe een elle de elle tot 1 gl. 10 st. beloopt t’
samen met maecken ende onraet de somme van.
7-17-8
den selven dito laete maecken een broeck voor
folio 278 verso.
den soon van Joseph Franssen daer toe een halff elle ende een talie laecken de elle tot 1 gl. 10 st. beloopt met het
voeder ende maecken de somme van.
1-7-0
den 1 junij aen een armen huijsraet gegeven dese uijt getogene somme van.

0-6-0

folio 279.
den 12 dito volgens ordonantie aen de dochter van Lambert Wolffs tot een rock ende een lijfken daer toe 2 ½ elle
blaeu laecken de elle tot 2 gl. 5 st. ende noch 5 vierendeel swart laecken d’ elle tot 2 gl. 10 st. beloopt te samen
de somme van.
8-15-0
folio 279 verso.
den 12 dito laete maecken 4 paer coussen voor Huijbert Sijmons soon, het kint van Gijsbert Linders het kint van
Denis Anthonis, daer toe 1 elle ende een half vierendeel de elle tot 1 gl. 10 st. beloopt met het maecken ende
onraet de somme van.
2-0-0
den 15
folio 280.
junij aen Jan Antonij Princen voor Meghel de Claddauw volgens quitantie de somme van.

7-10-0

den 18 dito een lijfken laete maecken voor Meghel de Gladdauw daer toe 5 vierendeel laecken de elle tot 2 gl.
ende 1 elle ende 1 ½ vierendeel
folio 280 verso.
linne beloopt met het maecken ende onraet t’ samen de somme van.

3-14-12

den 4 julij volgen ordonantie voor Maria dochter Hermen Leenarts voor een uijt setsel ende 1 rock daer toe 2 elle
ende een half vierendeel laecken ende 2 elle tot een lijfken ende sticklijfv de elle tot 2 gl.
folio 281.
10 st. alsmede 5 vierdel lijwaet de elle tot 8 st. t ‘ samen met het maecken ende den onraet de somme van.
13-17-4
den 19 dito gecocht 1 elle ende anderhalff vierendeel blaeu linne tot eenen voorschoot voor Cathalijn Kensers
dar voor betaelt.
folio 281 verso.
met het verschot de somme van.

0-8-12

den 22 dito betaelt aen Jan Poorters volgens ordonantie voor de wed. Jan Janssen alias Libbers volgens quitantie
de somme van.
7-10-0
den 28 dito laete maecken voor
folio 282.
Peter Slabbers een rock ende broeck daer toe 4 elle ende 1 vierendeel laecken de elle tot 2 gl. 2 st. beloopt met
het voeder ende inraet t’ samen de somme van.
10-10-12
den 31 dito aen een karre klodt voor de
folio 282 verso.
wed. Jan Marcelissen vermits sij sieck was daer voor betaelt de somme van.
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1-0-0

den 3 augustij 1694 aenden deurwaerder Voscuijl voor een insinuatie ende copije daer voor betaelt volgens
quitantie de somme van.
1-2-0
den 5 dito
folio 283.
een sticklijff laete maecken voorde dochter van Herman Leenders daer toe een elle min 1 halff vierdel lijwaet t’
samen met het maecken ende den onraet de somme van.
1-14-4
den 17 october laete maecken een stick lijff voor het meijsken
folio 283 verso.
dat bij Jan Diliaens woont daer toe 3 vierendeel laecken comt 1 gl. 10 st. ende 3 vierendeel lijwaet t’ samen met
het maecken de somme van.
2-13-4
den 10 dito 1 hemtrock laete maecken voor het soontje van Willem Heesen daer toe 1 elle ende 1 halff vierendel
folio 284.
de elle tot 1 gl. 10 st. t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.

2-0-8

den 1 november gegeven aenden vrouw van Peter Jan Joosten de somme van.

3-0-0

de 9 junij 1695 noch gegeven volgens
folio 284 verso.
ordonantie ende quitantie de somme van.

3-0-0

den selven dito laete maecken een paer coussen voor Mechel de Kladdauw ende Joseph Franssen soon daer toe 3
vierendeel laecken beloopt met het maecken ende onraet te samen de somme van.
1-2-0
folio 285.
den selven dito 1 broeck voor Willem Lambers daer toe 3 vierendeel ende 1 taelij laecken ende een elle lijwaet
tot voeder cost met het maecken ende onraet t’ samen de somme van.
1-9-0
den selven dito 1 paer coussen laete maecken voor Sijmon Olifiers soon daer
folio 285 verso.
toe 1 halff elle ende 1 halff vierendel laecken cost met het maecken ende onraet t’samen de somme van.
1-5-0
den selven dito 1 broeck ende hemtrock laete maecken voor Joost Jan Becx soon daer toe 2 elle ende anderhalff
vierdel laecken de elle tot 2 gl.
folio 286.
beloopt t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.

5-6-0

den 22 dito 1 sticklijff met mouwen ende coussen voor het meijsken dat bij Goort Becx woont daer toe 1 elle
ende alderhalff vierendeel laecken de elle tot 2 gl.
folio 286 verso.
t’ samen met den onraet ende maecken de somme van.

3-2-0

den 28 betaelt aende vrou van Hendrick Besten voor het cost gelt van Peter Slabbers doen hij gequest was
volgens ordonantie de somme van.
7-12-0
den selven dito
folio 287.
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betaelt aen 11 elle lijwaet de elle tot 10 st. en 1 halven voor hemden 1 voor Maijken Fabers, Eijcken Sueters,
Peter Slabbers de jonge Jacob Ariaens, het meijsken van Dirck Becx t’ samen met het maecken ende onraet de
somme van.
6-5-0
den selven dito 2 voorschroijen
folio 287 verso.
voor het meijsken Hermen Leenarts ende het kint van Jacob Ariaens t’ samen de somme van.

0-12-0

den selven dito 1 broeck voor Jacob Adriaens jongen daer toe 1 elle laecken met 1 el voeder t’ samen met het
maecken dese uijt getogene somme van.
1-18-0
folio 288.
den 4 december 1694 voor het meijsken van Gijsbert Lenarts 1 rock met 1 sticklijff daer toe 2 elle laecken de
elle 1 gl. 10 st. t’ samen met het maecken de somme van.
3-16-0
de 7 dito voor 1 karre
folio 288 verso
klodt inde kraem van Willem Spaens Jans daer voor betaelt de somme van.

1-1-0

den 10 dito aen een karre klodt voor Jen Blijndens ende de wed. Ariaen de voerman daer voor betaelt de somme
van.
1-0-0
den 13 dito aen een karre
folio 289.
klodt voor Jan Peter Goorts ende Marten Hendricx Braecx door aen clage van Jan Peters als andere daer voor
betaelt de somme van.
1-3-0
den selven dito betaelt aen Peter Willems inde Hage voor 9 paer blocken soo groot als cleijn t’ samen dese uijt
getogene somme van.
1-7-0
folio 289 verso.
den 14 dito gegeven aen een craem vrouw die in noot was de somme van.

0-10-0

de 18 dito december volgens ordonantie late maecken voor de 2 soonen van de Sueten voor ijder 1 rock ende
broeck met 1 paer coussen daer toe 5 elle 3 vierendeel laecken
folio 290.
de elle tot 2 gl. mitsgaders 3 elle ende 3 vierdel lijnwaet tot voeder t’ samen met het maecken ende onraet de
somme van.
15-14-6
den selven dito nogh 2 ½ elle linne tot 10 st. ende 1 halven t’ samen de somme van.

1-6-8

folio 290 verso.
den selven dito aen een carre klodt voor 5 a 6 huijsgesinne uijt gedeijlt daer voor voor betaelt de somme van
1-10-0
de selven dito aen een huijs armen gegeven de somme van.

0-8-0

den 3 januarij 1695 aen een karre klodt
folio 291.
voor Maeij Laurenssen daer voor betaelt de somme van.

0-18-0

den selven dito aen een karre klodt voor Jan Driessen ende Joost Jan Becx daer voor betaelt de somme van.
1-2-0
den 8 dito aen een karre klodt voor Maeij
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folio 291 verso.
Vettens ende wed. Jan Marcelissen daer voor betaelt de somme van.

1-5-0

den selven dito 1 broeck laete maecken voor Aelbert Hans Hendricx daer toe 1 ½ elle laecken de elle 2 gl. t’
samen met maecken ende voeder 4 gl. 6 st. dico.
4-6-0
folio 292.
den 11 dito aen een karre klodt voor Anneken Lenart Gerits ende ander armen daer voor betaelt de somme van.
1-5-0
den 22 dito aen 1 karre klodt voor Anna Laurenssen daer voor betaelt de somme van.

1-2-0

den selven dito
folio 292 verso.
een lijfken laten maecken voor Marijken Laurenssen daer toe 1 elle ende 1 vierendeel laecken de elle tot 2 gl. 5
st. t' samen met onraet ende maecken de somme van.
3-8-0
den 23 dito aen een kar klodt voor verscheijde
folio 293.
huijs armen daer voor betaelt de somme van.

1-4-0

den 24 dito laete maecken eenen rock voor Lijneken Kensers daer toe 2 elle en 3 vierendeel laecken de elle 2 gl.
t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.
6-0-0
folio 293 verso.
den 27 dito aen een kar klodt voor Peter in het huijs van Joseph van Esch ende Aelbert Hans Hendricx daer voor
betaelt de somme van.
1-2-0
den 29 dito laete maecken een hemtrock ende een broeck voor den jongen van Huijbert
folio 294.
Sijmonts daer toe 1 elle ende 3 vierendeel laecken de elle tot 2 gl. t’ samen met voeder ende onraet als
maeckloon de somme van.
4-8-0
den selven dito aen een paer coussen voor Peter Slabbers daer voor betaelt dese uijtgetogene somme van.
1-4-0
folio 294 verso.
den 3 februarij aen 1 karre klodt voor Maeij Vettens ende Joost Jan Becx daer voor betaelt de somme van.
1-5-0
den 4 dito aen een kar klodt voor Jasper de kleermaecker ende Cathalijn Janssen daer voor betaelt 1 gl. 3 st. dico.
1-3-0
folio 295.
den 8 dito aen 1 karre klodt voor Hendrik Janssen int Gasthuijs daer voor betaelt de somme van. 1-0-0
den selven dito aen 1 karre klodt voor verscheijde huijsarmen daer voor betaelt de somme van.

0-18-0

den 11 dito aen een kar klodt
folio 295 verso.
voor Marten Braecx ende Gerrit Willems daer voor betaelt de somme van.

0-19-0

den selven dito volgens ordonantie laete maecken 1 rock voor de soon Peter inde kamer van Joseph van Esch
daer toe 2 elle laecken de elle tot 2 gl. 2 st. t’ samen met onraet de somme van.
5-0-0
folio 296.
den elfsten feb. 1695 volgens ordonantie laten maecken 1 rock voor Jan swagers daer toe 3 elle de elle tot 2 gl. 6
st. t’ samen met maecken ende onraet de somme van.
8-5-8
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den 15 februarij 1 rock laete maecken
folio 296 verso.
voor den jongen bij Willem aen het Broeck daer toe 3 vierendeel laecken tot 1 gl. 10 st. t’ samen met het
maecken ende onraet de somme van.
1-17-0
den selven dito volgens ordonantie voor het soontjen van Willem Heesen laete maecken 1
folio 297.
rock ende broeck met een paer coussen daer toe 3 elle ende een half laecken de elle tot 2 gl. 2 st. ende 7
vierendeel lijnwaet t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.
9-9-0
de 26 dito aen een karre klodt voor Marten
folio 297 verso.
Janssen vander Sterren ende Jen Blijndens daer voor betaelt de somme van.

1-4-0

de 2 meert aen een karre klodt voor Peter inde kamer van Joseph van Esch daer voor betaelt de somme van.
1-4-0
folio 298.
aen een karre klodt voor de kraem van Jan van Bombaeije
den seven dito 2 hemde laete maecken voor Anneke Peter Spaenjers ende den jongen Willem aen het Broeck
daer toe 6 elle de elle tot 10 st. beloopt met het maecken ende onraet de somme van.
3-2-8
folio 298 verso.
den selven dito aen een paer coussen voor de selve t’ samen met het maecken de somme van.

0-15-0

sen elven dito laete maecken een rocxken voor het kint bij Jan Diliaens daer toe 5 vierendeel laecken de elle tot 2
gl. 2 st. t’ samen met het maecken
folio 299.
ende onraet de somme van.

2-16-0

den 11 dito aen 1 karre klodt voor de weduwe Jan Marcelissen daer voor betaelt de somme van. 1-1-8
den selven dito 2 hemden late maecken voor het meijsken van Jacob Ariaens ende Huijbert Sijmons jongen
folio 299 verso.
daer toe 5 ½ elle de elle tot 11 st. t’ samen met het garen ende maecken de somme van.

3-5-8

den selven dito aen verscheijde armen gegeven de somme van.

1-0-0

den 15 mert aen een karre klodt voor Marten Janssen
folio 300.
vander Sterren daer voor betaelt de somme van.

1-1-0

den 25 mert volgens ordonantie betaelt aen Nicolaes Valckenier dese uijt getogene ende gementioneerde somme
van.
12-0-0
de 2 april aen een paer coussen voor het kint van
folio 300 verso.
Dirck Becx daer voor de somme van.

0-11-8

den 30 dito 1 hemd laete maecken voor Peter Slabbers daer toe 2 elle en 3 vierendeel linne de elle tot 10 st. t’
samen de somme van.
1-7-8
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den selven dito betaelt aen Thonis Thomas Braecx voor suijcker, wijn als
folio 301.
ander sints dat hij hadde gehaelt voor Anneken Peter Spaenjers de somme van.

5-0-0

den 4 julij noch betaelt voor deselven doen sij was gestorven de somme van.

5-6-0

den 15 meij aen een paer coussen voor het kint van Hermen Leenarts woonende
folio 301 verso.
bij Aert Laurenssen daer voor de somme van.

0-11-0

den 18 dito aen een kar klodt voor de weduwe Jan Hendick Luijcas in haer craem daer voor betaelt de somme
van.
1-6-0
den selven dito aen 1 muts voor de Claddauw daer voor betaelt de somme van.

0-6-0

folio 302.
den 18 meij laete maecken 4 hemden 2 voor de kinderen Marij Ariaens 1 voor de soon Dries meulenkar ende 1
voor het meijsken Hermen Leenarts daer toe t’ samen 6 elle de elle tot 10 st. voor het maecken 4 st. beloopt t’
samen de somme van 3 gl. 4 st. dico.
3-4-0
folio 302 verso.
den selven dito 1 rock ende broeck laete maecken voor de soon Peter den cnopmaecker daer toe 4 elle laecken de
elle tot 2 gl. 5 st. 2 elle lijwaet de elle 7 st. voor maecken ende onraet 1 gl. 13 st. t’ samen de somme van 11 gl. 7
st. dico.
11-7-0
folio 303.
de 19 dito 1 rock voor Denis Antonis kint daer toe 1 ½ elle laecken de elle tot 1 gl. 5 st. voor maecken ende
onraet t’ samen de somme van.
2-10-8
den 21 meij 1 paer mouwen laete maecken voor Gritjen Jan Marcelissen daer voor met
folio 303 verso.
het maecken ende onraet t’ samen de somme van.

1-14-0

de 2 junij 1 lijfken laete maecken voor Maeijken Fabers daer toe 4 vierendeel de elle tot 2 gl. 5 st. een elle
lijwaet tot 8 st. voormaecken 14 st. t’ samen de somme van 5 gl. 12 penn. dico.
5-0-0
folio 304.
de 2 junij volgens ordonantie betaelt aenden notaris Aelbers de somme van.

5-0-0

den 8 dito 1 hemd laete maecken voor de soon van Joseph Franssen daer toe 2 elle de elle tot 10 st. t’ samen met
het maecken dese uijt getogene somme van.
1-3-0
folio 304 verso.
den selven dito gegeven tot 1 doot kist de somme van.

0-6-0

den 9 dito 1 rock laete maecken voor de soon van Lambert Gabriels daer toe 2 elle 3 vierendeel laecken de elle
tot 2 gl. 5 st. ende 2 ende half elle lijwaet de elle
folio 305.
tot 7 st. maecken ende onraet 1 gl. 2 st. t’ samen de somme van.

8-3-4

den 14 dito 2 henden laete maecken voor Maeijken Fabers ende Cathalijn Kensers daer toe 4 elle ende een half
de elle tot 11 st. t’ samen de somme van 2 gl. 9 st. ende een half.
2-9-8
folio 305 verso.
den 19 dito 1 rock laete maecken voor de dochter Dirck Becx daer toe 2 ½ elle de elle tot 2 gl. 2 st. t’ samen met
het maecken ende onraet de somme van.
5-14-4
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den 22 dito eenen rock ende broeck laete maecken voorde soon van Dries
folio 306.
Jacob Martens daer toe 3 elle ende derde half vierendeel laecken de elle 2 gl. 2 st. ende ende 1 half voeder de elle
tot 1 gl. 11 st. t’ samen voor maecken ende onraet de somme van.
9-19-0
de 4 julij 2 hemden laete maecken voor de
folio 306 verso.
kinderen Jan Jansen Sueters daer toe 3 elle linne de elle tot 10 st. maecken 4 st. alsmede noch 1 broeck daer toe 1
half elle ende ander half vierendeel ende 1 elle voeder tot 7 st. t’ samen de somme van.
3-10-0
de 4 julij gesonden aende hr. secretaris tot Buel
folio 307.
voor de dochter Jan Roessen 3 elle laecken tot 1 rock ende 5 vierendeel tot een lijffken de elle tot 1 pattacon t’
samen de somme van.
10-12-8
den 4 julij betaelt aenden borgemeester Evert van Haendel volgens quitantie dese uijt getogene somme van.
44-9-8
folio 307 verso.
den selve dito noch betaelt van het huijs mr. Andries de somme van.
3-0-0
den selven dito 1 hemt laete maecken voor Sijmon Olifiers soon ende Jacob Ariaens soon daer toe 3 elle ende 3
vierendeel linne de elle tot 9 st. t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.
1-18-4
folio 308.
den 18 dito 1 rock voor de vrouw van Jan Swagers daer toe 3 elle laecken de elle tot 2 gl. 5 st. beloopt de somme
van.
6-15-0
den 8 augustij
folio 308 verso.
1 broeck ende hemt rock voor de soon van Joseph Franssen daer toe 2 elle de elle tot 1 gl. 5 st. ende 1 elle ende
half vierendeel linne tot 9 st. t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.
3-13-12
den 8 dito 1 rock voor den soon Peter Peters
folio 309.
daer toe 2 ende 1 half elle de elle tot 2 gl. 2 st. beloopt de somme van.

5-5-0

die rendanten hebben opden 9 augustij 1695 betaelt aen sr. Dirck Oldenzee als borgemeester voor de laste
vanden landerijen vanden H. Geest alhier
folio 309 verso.
volgens quitantie dese uijt getogene ende gementioneerde somme van.

59-8-0

den 12 augustij gevaren naer st. Oedenrode om de heer van Hurn te betaelen aen vracht ende oncosten betaelt de
somme van.
1-16-0
den selven dito 2 hemden laete
folio 310.
maecken voor het kint van Jan Diliaens t’ samen met het maecken daer voor betaelt de somme van.
1-0-0
den 16 dito betaelt aen 1 paer blocken voor het meijsken bij Aert Laurenssen de somme van.
den 28
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0-3-4

folio 310 verso.
augustij aen 1 hemt voor Eijken Sueters daer toe 3 elle linne tot 10 st. comt t’ samen met het maecken de somme
van.
1-10-0
den 3 dito 3 mutsen laete maecken voor het het kint bij Jan Diliaens, Aert Laurenssen, Goort Becx daer voor
betaelt de somme van.
0-18-0
folio 311.
den 3 febr. aen 1 karre klodt voor Anna Laurenssen in haer sieckte daer voor betaelt de somme van.
1-4-0
den selven dito 2 hemden laete maecken voor Peter Slabbers ende het meijsken Hermen Lenarts daer toe 4 elle
de elle tot 10 st.
folio 311 verso.
t’ samen met het maecken ende garen de somme van.

2-6-0

die rendanten hebben betaelt volgens ordonnantie aen Arnoldus Oldenzee de somme van 7 gl. 16 st. 8 penn.
dico.
7-16-8
den selven dito aen Anna Laurenssen
folio 312.
gegeven in verscheijde reijsen de somme van.

3-17-0

den 12 dito 1 boerck laete maecken voor Peter Slabbers daer toe 5 vierendeel laecken de elle tot 2 gl. 2 st. t’
samen met het maecken ende onraet de somme van 3 gl. 13 st. dico.
3-13-0
folio 312 verso.
den 23 dito 1 rock met 1 paer mouwen laete maecken voor Maeijken Fabers daer toe 3 elle ende 1 vierendeel
laecken de elle tot 2 gl. 6 st. voor het maecken ende onraet t’ samen de somme van.
8-2-4
den selven dito
folio 313.
aen Goort Roeffs voor 11 paer blocken daer voor betaelt de somme van.

1-10-0

den 27 dito laete maecken voor het meijsken van Hermen Leenarts 1 rock ende lijfken daer toe 2 elle en 3
vierendeel laecken de elle tot 2 gl. ende 1
folio 313 verso.
elle linne tot 7 st. t’ samen met maecken ende onraet de somme van.

6-18-12

den selven dito aen 1 karre klodt voor den craem van de vrouw Hend. Gorissen daer voor betaelt de somme van.
1-5-0
den selven dito aen 1 kar klodt
folio 314.
voor de craem van Samiel Campers daer voor betaelt de somme van.

1-6-0

de 11 november 2 hemden laete maecken voor Jan Bartolomeussen ende voor het meijsken bij Maria Becx ende
den jongen bij Willem Gielens daer toe te samen 11 elle linne de elle tot 11 st. beloopt met het gaeren
folio 314 verso.
ende maecken de somme van.

6-1-0

den selven dito aen 1 voorschoot voor Catalijn Kensers daer voor betaelt de somme van.

0-10-0

den selven dito aen een karre klodt van Willem Aerts voor Grietjen Jan Marcelissen de somme van.
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den 23
folio 315.
november laete maecken 1 rock met 1 sticklijff voor het meijsken Marcelis Janssen daer toe 2 elle de elle tot 38
st. ende 3 vierendeel linne de elle tegen 8 st. t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.
4-19-8
den 28 dito 2 paer
folio 315 verso.
blocken voor het meijsken bij Jan Diliaens ende den jongen bij Willem aen het Broeck t’ samen de somme van.
0-4-0
den lesten november naer Vlierden geweest om het gelt te haelen vande preserentie gehouden van het goet
Giellen Dame voor de karre vracht betaelt 10
folio 316.
st. Aelberts mede genomen voor sijn vacatie betaelt 1 gl. vanden constitutie brieff betaelt 18 st. t’ samen volgens
quitantie de somme van.
2-13-4
den 3 december gegeven aen Hend. Philpsen voor het repareren vanden reep aende poortdaer voor betaelt de
somme van.
0-7-0
folio 316 verso.
den 3 december aen 1 karre klodt voor de craem van Alegonde van Luijck daer voor betaelt de somme van.
1-2-0
den selven dito aen 1 kar klodt voor 1 huijsarmen daer voor betaelt de somme van.

1-0-0

den selven dito 1 rock met
folio 317.
een lijfken voor het meijsken bij Goort Becx daer toe 3 elle tot 2 gl. 5 st. ende 1 elle ende 1 half vierdel lijwaet t’
samen met het maecken ende onraet de somme van.
8-3-10
den selven dito voor de jongen bij Willem aen het Broeck laete maecken 1 rock
folio 317 verso.
broeck en coussen daer toe 2 elle ende 1 half de elle tot 2 gl. ende1 elle half linne tot voeder t’ samen met het
maecken ende onraet de somme van.
6-13-10
den selven dito aen 1 paer blocken voor Peter Slabbers daer voor betaelt dese uijt getogene somme van.
0-5-0
folio 318.
den 14 december 4 hemden laete maecken 1 voor de soon Joseph Fransse de jongen bij Paulus Goorts de soon
van Dries de meulenkar het meijsken bij Goort Becx daer toe 7 elle tot 10st.t’ samen de somme van 3 gl. 15 st.
dico.
3-15-0
folio 318 verso.
den selven dito eenen rock laete maecken voor Iken Sueters daer toe 2 elle en 3 vierendeel laecken de elle tot
eenen gl. 10 st. t’ samen voor het maecken ende onraet de somme van.
4-8-8
den 18 dito 1 broeck ende wambas laete maecken
folio 319.
voorden jongen bij Dirck van Duppen daer toe 2 elle ende 1 vierendeel laecken de elle tot 1 gl. 16 st. ende 7
vierendeel linne de elle tot 7 st. t’ samen voor het maecken voeder ende onraet de somme van. 6-4-12
den 18
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folio 319 verso.
december 1695 aen een karre klodt voor mr. Andries Vinck vermits de sieckte van sijn vrouw daer voor betaelt
de somme van.
1-1-0
den selven dito laete maecken 1 hemtrock met 1 paer coussen daer toe 2 elle ende
folio 320.
1 halff vierendeel de elle tot 1 gl. 10 st. noch 1 vierendeel om sijn kleer te lappen daer voor 10 st. t’ samen voor
maecken ende onraet de somme van.
4-5-12
den 5 januarij 1696 aen een karre klodt voor
folio 320 verso.
Anneken Leendert Gerits daer voor betaelt de somme van.

1-2-0

den selven dito aen 1 karre klodt voor Jan Campers daer voor betaelt de somme van.
folio 321.
daer voor betaelt te samen met maecken ende onraet de somme van.

1-2-8

den 8 dito 1 paer blocken voor het meijsken bij Goort Becx daer voor betaelt de somme van.

0-13-8

den selven dito 1 paer voor het kint bij Paulus Goorts
folio 321 verso.
daer voor betaelt de somme van.

0-2-8

den 10dito 1 rock laete maecken voor de vrouw van Daniel Campers daer toe 2 elle 3 vierendeel laecken de elle
tot 1 gl. 10 st. voor maecken ende onraet t’ samen de somme van 4 gl. 10 st. 12 penn.
4-10-12
folio 322.
den 13 dito 1 karre klodt voor Anna Laurenssen daer voor betaelt de somme van.

1-4-0

die rendanten hebben aen Hendrick Herincx als borgemeester getelt tot supplement van het maecken eender
renthe ten behoeven vanden armen alhier ende tot laste deser stadt 1 somme
folio 322 verso.
van 86 gl. 19 st. volgens quitantie dico.

86-19-0

den selven dito betaelt aenden voors. Herincx voorde extraordinaire lasten wegens den armen volgens
specificatie ende quitantie de somme van 109 gl. 10 st. 8 penn.dico.
109-10-8
folio 323.
die rendanten hebben vanden 20 junij 1694 tot den 20 julij 1695 volgens ordonantie gesonden aen Anneken
Dielis Bernarts voor haer dochter de somme van.
8-12-0
die rendanten hebben betaelt
folio 323 verso.
aen vrouw Haese volgens ordonantie de somme van.

16-10-0

de 20 julij gegeven aen de heer president de Rijck tot betaelinge aen Libertus Loeff volgens ordonantie ende
quitantie 175 gl. dus hier de voorschreve somme van.
175-0-0
folio 324.
den 21 januarij 1696 1 rock laete maecken voor Denis Teunissen kint daer toe 1 elle laecken de elle tot 1 gl. 18
st. t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.
2-2-0
den selven dito aen 1 kar klodt
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folio 324 verso.
voorde weduwe Jan Marcelis daer voor betaelt de somme van.

1-1-0

den selven dito 1 rock ende broeck laete maecken voor Lambert Bernarts daer toe 2 elle 3 vierendeel laecken de
elle tot 1 gl. 18 st. anderhalff elle tot voeder de elle tot 7 st.
folio 325.
t’ samen voor het maecken ende onraet de somme van.

7-1-0

den selven 1 karre klodt voor Maeij Laurenssen daer voor betaelt de somme van.

1-2-0

den selven dito 1 rock ende broeck laete maecken voor de 2 kinderen van Jan
folio 325 verso.
Suetens daer toe 4 elle ende 3 vierendeel laecken de elle tot 1 gl. 18 st. ende 3 elle lijwaet de elle tot 7 st. t
maecken ende onraet 2 gl. 6 st. t’ samen de somme van.
12-4-8
den 25 dito 4 paer coussen laete
folio 326.
maecken voorde 2 kinderen vanden Sueten de jongen bij Dirck van Duppen ende het meijsken bij Jan Diliaens
daer toe 5 vierdel laecken de elle tot 1 gl. 14 st. voor maecken ende onraet t’ samen de somme van.
2-10-8
den selven dito 2 hemden laete maecken 1 voor Cathalijn Kensers ende
folio 326 verso.
voor den jongen bij Thonij Gerdermans daer toe 4 elle ende 1 vierendeel de elle tot 11 st. t’ samen voor het
maecken ende onraet de somme van.
2-9-14
den 12 februarij aen 1 karre klodt voor Marten Brackx daer voor betaelt de somme van 1 gl. dico.
1-0-0
folio 327.
den selven dito aen 1 kar klodt voor Aelbert Hans Hendricx daer voor betaelt de somme van.
1-0-0
den 20 dito aen 1 elle laecken voor Daniel Campers daer voor de somme van.

1-10-0

den 22 februarij naer st. Oedenrode
folio 327 verso.
geweest om mijn heer van Hurn te spreecken over de rent van Gielen Dame met kennisse vanden interdant
vander hercken president de Rijck ende drost Macalla alsdoen van vracht gegeven ende verteert de somme van.
2-4-0
den 24 febr. aen 1 karre klodt voor Marten Braecx
folio 328.
daer voor betaelt de somme van.

1-0-0

den 25 dito 1 rock ende broeck laete maecken voor den jongen bij Paulus Goorts daer toe 2 elle ende 1 halff
laecken de elle tot 2 gl. t’ samen met het maecken ende onraet de somme van.
6-17-8
den 2 mert
folio 328 verso.
een lijfken laete maecken voor de weduwe Jan Loijen daer toe ander halff elle laecken de elle tot 2 gl. 5 st. t’
samen voor het maecken ende onraet de somme van.
4-12-8
den 22 dito 1 sticklijff met mouwen daer toe 3 vierendel laecken tot 1 gl. 10.
folio 329.
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st. t’ samen voor maecken ende voeder de somme van.

2-16-0

den 29 dito aen een kar klodt voor Maeij Laurenssen daer voor betaelt de somme van.

0-19-0

den 31 dito aen 1 karre klodt voor Grietje Jan Marcelissen daer voor
folio 329 verso.
betaelt de somme van.

0-19-0

den 6 april aen de vrouw van Daniel Campers 2 elle ende 3 vierendeel laecken om haren soon te cleden daer
voor de somme van.
4-2-8
den leste april laeten maecken doen maecken voor het meijsken bij Maria Becx 1 rock
folio 330.
lijfken ende sticklijff daer toe 5 elle tot 2 gl. 10 st. van maecken ende onraet t’ samen 3 gl. 2 st. ende voor 1 paer
schoen bij Jan vanden Heijden 1 gl. 4 st. ende voor reijsgelt 1 gl. daer mede de armen bedanckt t’ samen de
somme 17 gl. 16 st. dico.
17-16-0
folio 330 verso.
den selven dito aen Hendrick Antonissen volgens ordonantie voor Jan Carissen betaelt de somme van.
4-0-0
den selven dito voor den soon van Dries de meulenkar 5 vierendeel min 1 taelij laecken tot 1 hemtrock t’ samen
de somme van.
1-16-0
de 22
folio 331.
meij 1 rock laete maecken voor Peter Slabbers daer toe 3 elle laecken de elle tot 2 gl. t’ samen voor het maecken
ende onraet de somme van.
7-4-0
den selven dito voor Peter Slabbers laete maecken 2 hemden ende voorde jongen bij Willem aen het Broeck 1
folio 331 verso.
ende voor de jongen bij Paulus Goorts t’ samen daer toe 7 elle ende 3 vierendeel laecken de elle tot 10 st. t’
samen de somme van.
3-0-0
den 26 dito 1 rock ende broeck laete maecken voor Aert Willem Loijen daer toe 4 elle de elle tot 2 gl. 3 elle linne
de
folio 332.
elle tot 7 st. voor het maecken ende onraet 1 gl. ende 9 st. t’ samen de somme van.

10-10-0

die rendanten hebben betaelt aen Goort Becx volgens ordonantie ende quitantie de somme van. 5-5-0
den 26
folio 332 verso.
meij 1 rock laete maecken voor de soon van Laurens Isaacx daer toe 2 elle ende 1 halff laecken de elle tot 2 gl.
maecken ende onraet 19 st. ende 1 halven t’ samen de somme van.
5-19-8
den 22 junijaen 1 paer coussen voor de soon van
folio 333.
Huijbert Sijmons daer voor betaelt de somme van.

0-14-0

den 10 julij laten maecken 5 hemden 1 voor Maeij Fabers, Eijken Suetens de jonge Joseph Fransse ende 2 voor
het kint Denis Thenis daer toe 10 elle linne de elle 11 st. voor maecken, garen 10 st. te samen de somme van.
6-0-0
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folio 333 verso.
de 22 dito aen 1 muts voor het meijsken bij Goort Becx daer voor de somme van.

0-6-0

den 26 dito aen een broeck voor Peter Slabbers daer toe 1 elle ende 1 half vierdel laecken de elle tot 2 gl. voor
voeder garen ende maecken te samen de somme van.
3-14-0
folio 334.
den 29 dito 1 lijfken voor Maeijken Fabers daer toe 2 elle de elle tot 2 gl. 5 st.1 half elle ende half vierendeel
lijwaet tot 5 st. voor maecken ende onraet 14 st. t’ samen de somme van.
5-9-0
den 4 augustij aen 1 karre klodt
folio 334 verso.
voor Petronella Anthonis daer voor betaelt de somme van.
den selven dito aende vrouw van Peter Jan Joosten gegeven inde craem de somme van.

1-1-0
0-12-0

den 5 augustij 1 slaep lijff laete maecken voor het meijsken bij Aert Laurenssen daer toe
folio 335.
voor 2 gl. stoff voor maecken ende onraet 6 st. t’ samen de somme van.

2-6-0

den selven dito volgens ordonatie gegeven aen de wed. Jan Janssen Libbers de somme van.

5-0-0

den 1 februarij 1 rock ende broeck laete maecken voor.
folio 335 verso.
den jongen Marten Braecx daer toe 2 ½ elle laecken de elle tot 2 gl. 5 st. ende 1 paer coussen tot 10 st. 2 elle
ende 1 vierendeel tot 16 st. voor maecken ende onraet 1 gl. 6 st. t’ samen de samen de somme van.
8-4-8
den 4 dito 1 rock, broeck
folio 336.
ende hemtrock voor den soon Joseph Franssen daer toe 4 elle laecken de elle tot 2 gl. 4 st. aen onraet t’ samen de
somme van.
10-4-0
den selven dito volgens ordonantie gegeven aen de vrouw van Hendrick Dijckmans in haren craem dese uijt
getogene somme van.
4-3-0
folio 336 verso.
den 29 augustij volgens ordonantie betaelt aende de heer Vester 38 gl. ende 25 gl. aen mr. Hendrick t’samen de
somme van.
63-0-0
die rendanten hebben betaelt aen port van brieven de somme van.

0-8-0

den selven dito
folio 337.
aen 1 kar klodt voor Anna Laurenssen in haer sieckte daer betaelt de somme van.

1-4-0

den selven dito 7 hemden 1 voor Lijn Kensers voor het meijsken bij Goort Becx de jongen bij Dirck van Duppen
2 voor het kint bij Willem van Tricht ende de jongen Marten Braecx daer toe t’
folio 337 verso.
samen 13 elle linnne de elle tot 11 st. garen ende maecken 16 st. t’ samen de somme van.

7-19-0

den selve dito gegeven aen 1 armen passagier door ordre vanden do. Walravens de somme van.
0-10-0
den selve dito aen 1 huijsarmen gegeven de somme van.
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0-7-8

folio 338.
den selve dito 1 karre klodt aen huijsarmen gegeven de somme van

0-11-0

den selve dito 1 karre klodt van Willem Eijnsen aen Anna Laurenssen daer voor de somme van.
die rendanten hebben volgens ordonantie gegeven aen Hendrick Dijckmans 2 ende
folio 338 verso.
halff elle laecken beloopt de somme van.

5-12-8

den selve dito aen Peternel Vlighelaers voor 1 kar klodt daer voor betaelt de somme van.

1-2-0

den selve dito aen 1 karre klodt voor Aelbert Hans Hendricx daer voor betaelt de somme van 1 gl. 2 st. dico.
1-2-0
folio 339.
die rendanten hebben volgens ordonantie betaelt aen Aert Hagemans bij quitantie de somme van 2 elle 20 gl. 13
st. dico.
22-13-0
den selve dito 1 rock laete maecken voor Jan Fedders daer toe 2 elle ende 3 vierendeel tot 2 gl. 5 st.
folio 339 verso.
voor 1 elle lijwaet de elle tot 7 st. aen garen ende maecken 19 st. ende 1 halve t’ samen de somme van.
7-10-4
den 29 augustij laete maecken 1 rock ende lijfken voor Cathalijn Kensers daer toe 3 elle de elle tot 2 gl. 5 st. tot
het lijfken 1 elle ende ½ vierdel
folio 340.
tot 2 gl. 10 st. 1 elle ende 1 half vierdel lijwaet de elle tot 7 st. voor onraet ende maecken 1 gl. 8 st. ende halven
t’ samen de somme van.
12-0-4
den 2 december laete maecken 1 rock voor de jongen Willem aent Broeck daer toe 1 ½ elle laecken d’ elle tot 2
gl.
folio 340 verso.
2 st. noch tot 1 broeck ende coussen de elle tot 1 gl. 2 st. 2 ½ elle linne de elle tot 7 st. maecken ende onraet 1 gl.
10 st. t’ samen de somme van.
8-13-2
den selve dito aen Gielen Daemen doen sijnen eedt heeft gedaen door ordre van de schout
folio 341.
ende schepenen de somme van.

0-8-0

den 8 dito aen een kar klodt voor Griet Jan Marcelissen daer voor betaelt de somme van.

1-2-0

den 16 dito aen 1 karre klodt voor verscheijde huijsarmen daer tegen gehadt doore heesters dus. memorie
folio 341 verso.
den 17 december 1696 een karre klodt voor Maria Blijnders ende Maeijken Adriaens daer voor betaelt de somme
van.
1-5-0
de 22 dito aen 1 kar klodt voor Peter Bieris ende Daniel Campers daer voor betaelt
folio 342.
de somme van.

1-4-0

den selve dito aen 1 karre klodt voor Joost Becx daer voor betaelt de somme van.

1-2-0
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den selve dito aen 1 karre klodt voor de wed. Anthonij Weghgelts ende Maria Janssen daer voor betaelt de
somme van.
1-4-0
folio 342 verso.
den selve dito aen 1 karre klodt voor Anna Laurenssen daer voor betaelt de somme van.

1-2-0

den 22 december 3 hemden laete maecken een voor het meijsken bij Goort Becx ende 2 voor het meijsken bij
Jan Diliaens daer toe 5 elle linne de elle tot 12
folio 343.
st. t’ samen de somme van.

3-0-0

den selve dito 1 lijfken laete maecken voor Eijken Sueters daer toe 5 vierendeel de elle tot 2 gl. 6 st. ende 1 halff
elle linne 4 st. voor maecken ende onraet 14 st. t’ samen dese uijt getogene somme van.
3-15-8
folio 343 verso.
den selven 1 lijfken laete maecken 1 paer coussen ende socken laete maecken voor Peter Slabbers ende sijnen
rock laete repareren ende onraet t’ samen de somme van.
2-2-0
den 29 dito aen 1 kar klodt voor Aelbert Hans
Hendricx daer voor betaelt de somme van.

1-3-0

folio 344.
den selve dito aen 1 kar klodt voor Hendrik Gorisse ende Jan de decker daer voor betaelt de somme van.
1-2-0
den selven diro aen 1 kar klodt voor Maeij Laurenssen ende Jan Blinders daer voor betaelt de somme van.
1-2-0
den selve dito
folio 344 verso.
aen 1 kar klodt voor Jan Campers ende Jan Swagers daer voor betaelt de somme van.

1-3-0

den selve dito 1 rock laete maecken ende hemtrock voor Jan Carissen daer toe 4 elle ende 1 halff de elle tot 2 gl.
10 st. en 3 elle lijwaet de elle tot 7 st. voor maecken en onraet 1
folio 345.
gl. 15 st. t’ samen de somme van.

14-1-0

den selve dito 2 rocken voor Jan Sueters jongen ende voor ijder 1 broeck daer toe 5 elle ende 3 vierdel laecken
de elle tot 2 gl. 5 st. en vier ½ elle tot 7 st. voor het maecken ende onraet
folio 345 verso.
2 gl. 8 st. t’ samen de somme van.

17-5-4

den 29 december laete maecken 2 paer coussen voor Joseph Franssen soon 1 paer ende voor Anthonij Peters
dochter t’ samen met het maecken ende onraet de somme van 1 gl. 8 st. dico.
1-8-0
folio 346.
de 2 januarij 1697 aen 1 karre klodt voor het Gulich Trijntje daer voor betaelt de somme van.

1-3-0

die rendanten hebben volgens ordinantie laete maecken voor de heer Cranenbroeck daer toe 8 elle tot rock
camisool
folio 346 verso.
en broeck de elle tot 4 gl. 8 elle 3 vierendeel voeder ende onraet t’ samen 5 gl. 2 st. voor maecken 4 gl. 10 st. 1
paer coussen 1 gl. 10 st. voor 1 houdt 2 gl. 10 st. ende 7 elle linne tot hemde de elle tot 17 st. maecken ende
garen
folio 347.
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tot de hemden 12 st. noch 3 ende 1 halff elle linne tot voeder t’ samen de somme van.

64-9-0

den selve dito 1 rock laete maecken voor het meijsken bij Denis Teunissen daer toe 5 vierendeel laecken de elle
tot 2 gl. 5 st. t’ samen met het maecken de somme van.
2-19-0
folio 347 verso.
den 12 dito aen 1 kar klodt voor Maeij Vettens en Jen Blijndens daer voor betaelt de somme van. 1-4-0
den selve dito laete maecken voor de jongen bij Dirck van Duppen 1 broeck ende hemtrock ende voorde jongen
bij Paulus Goorts 1 broeck vande oude cleere van heer Cranenbroeck daer
folio 348.
toe aen onraet ende maecken t’ samen de somme van.

1-6-0

den selve dito 1 sticklijff voor Maeij Fabers daer toe 1 halff elle laecken tot 1 gl. 5 st. 1 halff elle lijwaet tot 4 st.
maecken ende onraet 14 st. 2 ½ st. voor onraet t’ samen de somme van.
2-5-8
folio 348 verso.
den selve dito aen 1 kar klodt voor Peter Peters ende Daniel Campers daer voor betaelt de somme van.
1-4-0
den 16 januarij 1697 aen 1 karre klodt voor Maeij Laurenssen ende Jan Swagers daer voor betaelt de somme van.
0-18-0
den 19
folio 349.
januarij 1697 2 rocken ende broecken laete maecken voor beijde de kinderen Willem Spaensjans daer toe 5 ½
elle laecken tot 2 gl. 6 st. de elle t’ samen de somme van.
12-13-0
den selve dito 2 rocken voor de meijskens daer toe 2 elle 3 vierendeel laecken
folio 349 verso.
de elle tot 1 gl. 10 st. maecken ende onraet 2 gl. 17 st. t’ samen de somme van.

6-19-8

den 24 januarij aen 1 karre klodt voor Jan van Bombaeij Katalijn Janssen ende Peternel Vlighgelaers t’ samen de
somme van.
1-16-0
den 22
folio 350.
dito aen 2 karre klodt voor Anna Laurenssen, Griet Jan Marcelissen ende Jan Dries den decker daer voor betaelt
de somme van.
1-18-0
den 5 februarij aen 3 karre klodt 1 voor Maeij Laurenssen, Hendrick int Gasthuijs ende Joost Jan Becx daer voor
betaelt de somme van 3 gl. dico.
3-0-0
folio 350 verso.
den 8 dito aen 2 karre klodt voor Hendrick Moonen, Maij Vettens, Jan Dries de decker ende 1 vrouw in het
Gasthuijs daer voor betaelt de somme van.
1-18-0
den 10 dit aen 2 karren klodt voor Jan Swagers , Anneken Lenart, Gerit Peter Peters ende het Gulicx Trijntje
daer voor de somme van.
1-18-0
folio 351.
den selve dito 4 hemden late maecken 2 voor de jongen bij Antonij Janssen 1 voor Lijs Tijbos ende 1 voorde
vrouw van Samuel Campers daer toe 9 elle linne de elle tot 11 st. voor maecken en garen 11 st. t’ samen de
somme van.
5-10-0
den selve dito aen 1 kar klodt
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folio 351 verso.
voor huijsarmen daer voor betaelt de somme van.

1-8-0

den selve dito 1 paer coussen laete maecken voor Catalijn Kensers t’ samen met maecken ende onraet de somme
van.
1-4-0
den 13 febr. 1697 volgens ordonantie gegeven aende heer Ideleth
folio 352.
voor de vrouw van Jan de Ketelaer bij quitantie de somme van 8 gl. dico.

8-0-0

den 14 dito aen 1 karre klodt voor Jan van Bombaeij ende andere huijsarmen daer voor betaelt de somme van.
1-2-0
den 16 dito aen 1 kar klodt
folio 352 verso.
voor de craem van Jan Spoelders daer voor betaelt de somme van.

1-0-0

den selven dito 1 kar klodt Gerrit Willems daer voor betaelt de somme van.

1-0-0

den selve dito aen 1 hemdt voor Catalijn Kensers voor het maecken ende lijwaet t’ samen de somme van.
1-11-0
folio 353.
den 21 dito aen 1 karre klodt voor Samuel Campers daer voor betaelt de somme van.

0-19-0

die rendanten hebben volgens ordonantie betaelt aen Antonij van Schaijck deurwaerder de somme van.
4-0-0
betaelt aen een clock seel opde poort de somme van.

0-4-0

folio 353 verso.
den selven dito aen een car klodt voor Griet Jan Marcelissen daer voor betaelt de somme van.

0-19-0

den selven dito een rock laete maecken voor Lijs Tijbos daer toe 3 elle min 1 vierdel de elle tot 2 gl. 10 st. voor
maecken ende onraet 15 st. t’ samen de somme van.
7-12-8
folio 354.
den 23 februarij 1697 laete maecken 1 rock voor Aelbert Hans Hendricx daer toe 4 elle de elle tot 2 gl. 10 st. 4
elle ende 1 vierendeel lijwaet tot voeder de elle tot 7 st. voor het maecken ende onraet 11 st. t’ samen de somme
van.
13-10-8
folio 354 verso.
den 2 mert 1 kar klodt voor Andries Vinck daer voor betaelt de somme van.

0-18-0

den 9 dito aen 1 paer coussen voor het meijsken Denis Theunisse daer voor de somme van.

0-7-8

den selven dito 1 rock ende broeck voor den
folio 355.
jongen Seijken Aerts daer toe 2 ½ elle de elle tot 2 gl. 10 st. voor voeder maecken onraet 1 gl. 8 st. voor reijsgelt
1 gl. 4 st. daer mede den armen bedanckt t’ samen de somme van.
8-17-0
den 5 dito 1 broeck voor Jan Swagers daer
folio 355 verso.
tot 5 vierendeel laecken de elle tot 2 gl. 10 st. ander halff elle lijwaet de elle tot 8 st. voor maecken en onraet 9 st.
t’ samen de somme van.
4-3-8
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folio 356.
den selven dito aen mr. Andries Vinck volgens ordonantie gegeven in sijn sieckte de somme van. 5-16-0
den 11 junij aen monsr. van Ommeren volgens quitantie betaelt de somme van.

3-0-0

folio 356 verso.
den 18 dito naer Someren geweest om die penningen te haelen die stonden tot laste van het dorp van Someren
alsdoen verteert met pert kar ende voerman de somme van.
2-14-0
den selven dito 1 rock ende broeck laete maecken voor Jan Cuijpers daer toe 3 elle 3 vierendeel laecken
folio 357.
de elle tot 2 gl. 10 st. 3 elle voeder tot 1 gl. 4 st. voor 1 hemtrock 1 gl. 10 st. voor maecken ende onraet 1 gl. 11
st. t’ samen de somme van.
13-13-8
den selven dito aen 1 kar klodt voor Jan Dries den decker daer voor de somme van.

1-0-0

folio 357 verso.
die rendanten hebben betaelt aen mr. Jan van Eijndhoven voor cost gelt van Lodewijck Lenart volgens quitantie
de somme van 26 gl. 10 st. dico.
26-10-0
den 18 junij aen een karre klodt voor Griet Jan Marcelissen daer voor de somme van.

0-19-0

folio 358.
den selven dito aen 1 paer cousen en blocken voor de jongen bij Jan Peter Ceunen daer voor betaelt de somme
van.
0-17-0
den selve dito gegeven aen 1 huijsarmen de somme van.

0-8-0

den selven dito aen 1 kar klodt voor Marten Jansen vander Sterren in sijn
folio 358 verso.
quetsier daer voor betaelt de somme van.

1-0-0

den selven dito voor de jongen bij Paulus Goorts 1 hemtrock laete maecken daer toe daer toe 1 elle laecken de
elle tot 1 gl. 10 st. voor maecken ende onraet 10 st. 8 penn. t’ samen de somme van.
2-0-8
folio 359.
den selven dito aen 1 armen passant gegeven de somme van.

0-6-0

den delven dito aen 1 muts ende voorschoot de somme van.

0-9-0

den 18 junij 1697 laete maecken 10 hemden 1 voor Lijn Kensers, Eijken Sueters, Lijs Tijbos het meijsken
folio 359 verso.
bij Goort Becx, Jan Fedders, Peter Slabbers de soon Jacob Ariaens, Jan Bartolomeussen de soon Joseph Franssen
de jongen bij Paulus Goorts daer toe t’ samen 28 elle de elle tot 9 st. voor garen ende maecken 19 st. t’ samen de
somme van.
13-11-0
den selven dito 1 rock ende broeck laete maecken
folio 360.
voor de jongen Denis Teunissen daer toe 2 ½ elle laecken de elle tot 2 gl. 5 st. 1 elle voeder tot 7 st. voor
maecken ende onraet 1 gl. t’ samen de somme van.
6-19-8
den selven dito 1 slaeplijff met 1 rocxken laete maecken voor het
folio 360 verso.
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kint van Hendrick Dijckmans daer toe 1 elle min 1 halff vierendeel laecken tot 17 ½ st. tot het rocxken 1 halff
elle tot 15 st. voor maecken ende onraet 15 st. t’ samen de somme van.
1-18-8
den selven dito gedaen aen den soon van Anthonij Wijtvelt 4 elle
folio 361.
ende 1 vierendeel laecken ende toebehoort t’ samen de somme van.

21-5-0

betaelt tot vander Weijden wegens Marten Janssen vander Sterren in sijn quet hier de somme van.
1-3-4
den selven dito voor Peter Slabbers 1 rock ende broeck laete maecken daer toe 4 elle ende
folio 361 verso.
1 halff laecken de elle tot 2 gl. 2 st. 3 vierendeel linne tot 6 st. voor maecken ende onraet 1 gl. 9 st. ende 1
halven t’ samen de somme van.
8-11-8
die rendanten hebben betaelt aen borgemr. Antonij van Cauwenbergh cum suo wegens de laste vande
folio 362.
armen goederen als hier de somme van 54 gl. 11 st. dus.

54-11-0

de 6 julij betaelt aen Joost Voet voor gehaelt bier wijn ende suijcker als andersints voor 12 gl. 1 st. voor Samuel
Campers inde sieckte van sijn vrouw 2 gl. 6 st. voor Andries
folio 362 verso.
Vinck in sijn sieckte 1 gl. 4 st. t’ samen de somme van.

15-11-0

den 29 dito naer Vlierden geweest met de hr. Vester over de preserentie vande goederen van Gielen Damen voor
karre vracht ende verteeringe t’ samen de somme van 1 gl. 18 st. dico.
1-18-0
folio 363.
[doorgehaalt]
den selven ditto aen 1 kar klodt
folio 363 verso.
Marten Janssen vanden Sterren daer voor betaelt de somme van.

1-0-0

den selven dito laete maecken 1 wambasen rock voor den simpelen soon van Anna Laurenssen daer toe 3 elle
laecken en elle tot 1gl. 10 st. voor maecken en onraet 14 st. t’ samen de somme van.
5-4-0
folio 364.
den 16 dito 1 rock voor de soon van Peter Peters daer toe 5 vierendeel elle tot 1 gl. 10 st. en 3 vierendeel voeder
tot 6 st. voor maecken ende onraet 11 st. t’ samen de somme van.
2-14-8
de 20 augustij 1697 laete
folio 364 verso.
maecken 7 hemden 1 voor den jongen Jacob Adriaens 2 voor het kint van Denis Thonis, Peter Slabbers, Lijn
Kensers, Maeij Laurensse, Jan Carisse de elle tot 10 st. ende aen garen 2 st. t’ samen de somme van.
8-0-0
den selven ditto aen 1 kar klodt voor Aelbert Hans
folio 365.
Hendrickx in sijn sieckte daer voor betaelt de somme van.

1-0-0

den 21 augustij 1697 laete maecken 1 rock ende broeck voor de soon van Jacob Ariaens daer toe 3 elle ende 1
halff de elle tot 2 gl. 12 st. ende 3 elle voeder de elle tot 7
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folio 365 verso.
st. voor het maecken ende onraet 1 gl. 10 st. t’ samen de somme van.

11-13-12

den selven dito een lijfken laete maecken voor Maeij Laurenssen daer toe ander halff elle laecken de elle tot 2 gl.
12 st. tot voeder 1 elle 7 st. voor maecken ende onraet 16 st.
folio 366.
t’ samen de somme van.

4-18-0

den 20 augustij 1697 aen Libertus Loeff voor 1 specutotiael volgens specificatie ende quitantie betaelt de somme
van.
7-6-0
den selven dito laete maecken 2 sticklijven 1 voor het meijsken
folio 366 verso.
Anthonij Peters ende voor Peter Adriaens dochter daer toe 1 ½ el laecken de elle tot 2 gl. 12 st. ende 2 elle
lijwaet de elle 7 st. voor het maecken ende onraet 2 gl. t’ samen de somme van.
6-14-0
den selven dito een paer mouwen laete maecken voor
folio 367.
Eijken Sueters daer voor de somme van.

1-0-0

die rendanten hebben betaelt aen monsr. vander Weijden volgens specificatie ende quitantie de somme van.
4-10-0
de 20 augustij betaelt aen Jacob Janssen van Oeckel voor gehaelt bier als
folio 367 verso.
ander sints inde sieckte van Peternel Anthonis de somme van.

8-0-12

den selven dito 3 hemden laete maecken 2 voor het kint Denis Teunissen ende 1 voor Sijmon Olifiers soon daer
toe 4 elle ende 1 ½ vierdel linne de elle tot 11 st. voor garen t’ samen de somme van.
2-9-6
folio 368.
den 12 october 1697 laete maecken 2 boecken een voor de jongen bij Paulus Goorts ende voor de jongen bij
Anthonij Jan Peter Ceunen ende 1 paer coussen voor Peter Slabbers daer toe 2 elle ende 1 vierendeel laecken de
elle tot 2 gl. 5 st. 2 ½ elle voeder tot de broecken
folio 368 verso.
de elle tot 7 st. voor het maecken ende garen 15 st. ende 1 halven t’ samen de somme van.

6-14-4

den selven dito 1 sticklijff laete maecken voor het meijsken van Denis Teunissen daer toe 1 halff elle ende 1
halff vierendeel laecken de elle tot 2 gl. 5 st.
folio 369.
tot voeder 3 vierendeel linne tot 6 st. voor maecken ende onraet 16 st. t’ samen de somme van.

2-10-2

den selven dito gegeven aen Hend. Janssen int Gasthuijs door sieckte van sijn vrouw de somme van.
0-12-0
den selven dito aen een huijs armen
folio 369 verso.
gegeven om clodt te coopen de somme van.

0-13-0

den selven dito betaelt aen Joost Voet voor gehaelt bier als ander sints inde quetsuer van Marten Janssen vander
Sterren ende voorde kraem van den dragonder op het Bijnders eijndt tot samen de somme van.
2-1-8
den selven dito
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folio 370.
laete maecken een hemtrock voor den soon Laurens Isacx daer toe 1 elle ende 1 hlaff vierdel laecken de elle tot 1
gl. 10 st. voor maecken ende onraet 6 st. t’ samen de somme van.
1-19-12
den selven dito 1 sticklijff voor Cathalijn Kensers daer toe 1 ½ vierendeel laecken
folio 370 verso.
tot 18 st. voor 3 vierendeel voeder 6 st. voor maecken ende onraet 11 st. t’ samen de somme van. 1-15-0
den selven dito gegeven aen 1 armen passant de somme van.

0-6-0

den 14 november 1697 aen 1 kar klodt
folio 371.
voor Aert Laurenssen daer voor betaelt de somme van.

1-6-0

den 18 dito betaelt aen juffr. vanden Grootenacker voor Jacob Tijssen volgens ordonantie de somme van.
7-0-0
den selven dito noch gegeven aen 1 huijs armen de somme van.

0-9-0

den selven dito
folio 371 verso.
aen 1 armen siecken huijsraet een klodt daer voor betaelt de somme van.

1-7-0

die rendanten hebben betaelt aen sr. vander Weijden borgemr. volgens specificatie ende quitantie wegens de
extraordinare lasten ende thiende verhoginge dese uijt getogene somme van.
94-2-6
folio 372.
die rendanten hebben betaelt aen het huijs mr. Andries Bittenij volgens quitantie de somme van. 5-17-12
die rendanten hebben betaelt aen Goort Roeffs voor blocken in defferente reijsen volgens quitantie de somme
van.
6-0-0
die rendanten
folio 372 verso.
hebben betaelt aen Libertus Loeff voor een specitoriael volgens quitantie de somme van.

7-10-0

noch gegeven aen 1 siecke tot klodt de somme van.

0-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Marten Delis Verheijen doen hij het koren heeft gaen
folio 373.
ontfangen tot Asten de somme van.

0-9-0

die rendanten hebben betaelt aen Peter Wouters Isbouts volgens ordonantie ende quitantie de somme van.
4-7-0
die rendanten hebben betaelt aen Hendrick Gerincx volgens de extraordinaire lasten van sijn borgemeester
folio 373 verso.
jaer vande hoeve Joost opde Deuseldonck volgens specifacatie ende quitantie de somme van.

58-14-8

die rendanten hebben betaelt aen den voorn. Hendrick Herincx vande hoeve Wilbert opde Deuseldonck wegens
extraordinaire lasten volgens specificatie ende quitantie 75
folio 374.
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gl. 6 st. die hier voor uijtgeeff werden gebracht dus hier de voors. somme van.

75-6-0

noijh betaelt aen eerw. Joseph Verdeuseldonck…. volgens ord. den quitantie.

7-0-0

noijh betaelt de somme van 50 gl.14 st. 8 penn. aen sr. Ariaen Weijers de hoeve Joost op de Dueseldonck voor
een 4 de verhoging vanden verpondingen als wesende in deselft borgm. jaer
58-14-8
nogh aen den selven ter saeck als boven wegens de hoeve van Wilbert Janssen op Deuseldonck 65-19-0
van Evert van Haendel in quilitijt als borgm. involdoening …..vande voors. lasten vande hoeve
daer op woont daer op woont Wilbert Jans.
62-19-0
nogh aen Anthoni Cauwenbergh ter saecke ende uijt als boven.

62-19-0

nogh ter saecke quilitijt als voor aen den borgemeester vanden Weijden.

62-19-0

folio 374 verso.
nogh betaelt aen Evert van Haendel, Antoni van Cauwenburg vanden Weijden ende Herincx
in voldoening van de voors. lasten van seecker
beemt en der armen toebehoerende

24-0-0

nogh gelijck 24 gl. aende bovengesreven borgemr. ter saecke als boven.

24-0-0

aen Anthoni Warenburgh gegeven in….borgemr. tot veld vanden ……
item de hoeve daer Joost op woont op de Deuseldonck.

62-0-8

aen Evert vanden Haendel in als borgemr.wegens lasten vanden hove op
de Deuseldonck daer Joost Berkers op woont

61-3-0

nogh aen Dirck Oldenzee, Hendrik
Hericx, Hendrick Jan Sanders, Antoni
Couwenbergh, Jan Wilbers, Michiel
van Eeckart, Evert van Haendel in quilitijt
als borgemr. ende dat over
Mathijs Janssen sijnde de schaere
bij den arme aengeslagen de somme
vanden borgemr. vanden Weijde vanden
ordinaire verpondingen van hoeve
de Deuseldonck daer Joost op woont
nogh …. gebraght 20 gl. aen Willem
Gilens goet gedaen voor den hagelslag
aen eenen rock voor Jan Vedders
voort resteij boeckweijt

31-4-0

58-14-8

sommarium bedraegt dit daeggelijx
uijtgeven ter somme van twe duijsent
…agt en dartigh gul. sestien stuij. tien penn.

2938-16-10

folio 375.
Anderen uijtgeeff van huijs en camer huijren voor den armen.
de wed. Laurens Isaacx voort camer huijr jaerlijcx toegevoecht de somme van 10 gl. lest betaelt paessen 1693.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Poorters
folio 375 verso.
voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van 40 gl. dus.

40-0-0

die rendanten hebben betaelt aen sr. Arnoldus Oldenzee wegens huijshuijr van Hend. van Woensel alias Swagers
bij ordonantie ende quitantie de somme van.
37-10-0
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folio 376.
Jan Swagers is jaerlijcx toegevoegt de somme van 13 gl. lest betaelt paessen 1693.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de somme van 52 gl. dico.
52-0-0
is goet gevonden
folio 376 verso.
ende verstaen bij de heeren provisoiren dat den armen mr. Voet sal betaelen ten behoeven van Jan Carisse 1
somme van 4 gl. wegens huijshuijr verschijnende toecomende paessen 1697 alles sonder consequentie
die rendanten hebben betaelt aen Anthonij Hendricx vander Bruggen
folio 377.
volgens quitantie de somme van.

4-0-0

het Gulicx Trintje is toegevoegt voor huijshuijr de somme van 7 gl. 10 st. lest betaelt october 1693.
de 1 jannuarij 1694 het Gulicx Trintje bestelt bij Willem Gielens
folio 377 verso.
des weecx voor 10 st. volgens ordonantie vande heere provisoiren.
die rendanten hebben betaelt vanden 19 februarij 1694 tot 11 junij des voors. jaers voor weeck gelt van het
Gulicx Trintje ter weecke 10 st. beloopt t’ samen de somme van.
folio 378.
den 11 junij 1694 volgens ordonantie weder op nieuw geaccordeert ter weecke voor 15 st.
die rendanten hebben betaelt voor weeckgelt van het Gulicx Tintje vande 18 junij 1694 tot den 1 october des
voors. jaers de somme van.
12-0-0
folio 378 verso.
Hendrick Huijberts alias Best is toe gevoecht voor Peter Jan Rutten alias Slabbers huijs huijr de somme van 5 gl.
verschijnt den 8 mert, lest betaelt totten 8 september 1693.
die rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1694, 1695, 1696 ende 1697 ende voors. huijshuijr ende ander
folio 379.
oncosten in sijn sieckte t’ samen de somme van.

21-12-8

de kinderen van Jasper Eijnhouts is toegevoegt voor kamer huijr de somme van 7 gl. beginnende den 15 meij,
lest betaelt 15 meij 1693.
die rendanten
folio 379 verso.
hebben betaelt de voors. huijre van paessen 1694 tot Sint Jan 1697 volgens quitantie de somme van.
den 7 december gelooft aen de vrouw van Jan Willem Burgers om te attesteren het huijs houwen van Jen
Blindens
folio 380.
door aenclage vande gebueren Jan Peters van Glabbeeck ende Jan Gijsbers van Herpen daer voor gelooft alle
weecken 1 gl. 8 st.
die rendanten hebben betaelt aen de voorschreven vrouw van Jan Willem Burgers ende in broot, wijn als
andersints in haer sieck huijs houden
folio 380 verso.
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gebruijckt ende verscheijde mael uijtgereijckt te samen de somme van.

7-13-12

die rendanten hebben betaelt opden 23 april 1694 aen Evert Goort vanden Meulen voor huijs huijr wegens de
kerck daer Jen
folio 381.
Blijnders in woont volgens quitantie de somme van.

11-0-0

de 6 augus 1697 betaelt aen Jan Oldenzee voor huijshuijr wegens
het kerckenhuijs daer Jan Burgers ende Jan Blijnders inwoont door order
van de heere provisioren ende vervolgens de somme 122 gl.

122-0-0

summe summarus beloopt desen uijtgaef de somme van 349 gl. 1 st. 4 penn.
folio 381 verso.
leeg.
folio 382.
andere uijtgeeff van het weeckgelt aende armen lieden beginnende met den 26 october 1693.
die rendanten hebben betaelt aen Aelbert Hans Hendricx voor 52 weecken ijder weeck ad 4 st. facit de somme
van.
10-8-0
die rendanten
folio 382 verso.
hebben betaelt aen Sijmon Olifiers soon voor 30 weecken ijder weeck ad 6 st. facit de somme van.
9-0-0
ende 18 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van

3-12-0

ende wederom opgeset tot 6 st. beloopt de somme van.

1-4-0

folio 383.
die rendanten hebben betaelt aen Maeij Laurensse voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
10-8-0
die rendanten hebben betaelt aen Lambert Wolffs voor 31 weecken ijderad 4 st. facit.

6-4-0

die rendanten
folio 383 verso.
hebben betaelt aen Catalijn Kensers voor 30 weecken ijder ad 5 st. facit.

7-10-0

noch voor 22 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.

3-6-0

die rendanten hebben betaelt aende wed. Lenart Corsten voor 30 weecken ijder ad 4 st. facit.
6-0-0
folio 384.
die rendanten hebben betaelt aende weduwe Jan Marcelis voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.
5-4-0
die rendanten hebben betaelt aenden wed. Claes Cornelissen voor 20 weecken ijder ad 2 st. facit.
2-0-0
die rendanten
folio 384 verso.
hebben betaelt aende wed. Laurens Isaacx voor 30 weecken ijder ad 6 st. facit.
ende noch voor 22 weecken ijder ad 4 st. facit.

88

9-0-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Dries den decker voor
folio 385.
25 weecken ijder weeck ad 3 st. facit de somme van.

3-15-0

ende noch 27 weecken ijder ad 4 st. facit.

5-8-0

die rendanten hebben betaelt voor 30 weecken aen Catarina Janssen ijder weeck 4
folio 385 verso.
st. facit de somme van.

6-0-0

ende noch voor 22 weecken ijder ad 3 st. facit.

3-6-0

die rendanten hebben betaelt aen de weduwe Theunis Willems van Dijck 30 weecken ijder ad 3 st. facit dese
uijtgetogene somme van.
6-0-0
folio 386.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Willems voor 30 weecken ijde ad 4 st. facit.

6-0-0

ende noch voor 22 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.

3-6-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Campers voor 52
folio 386 verso.
weecken ijder ad 2 st. facit de somme van.

5-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Laurens Kensers voor 30 weecken ijder ad 3 st. facit.

4-10-0

die rendanten hebben betaelt aen Daniel Morian voor 30 weecken ijde ad 6
folio 387.
st. facit de somme.

9-0-0

ende aende selven noch voor 3 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.

0-12-0

die rendanten hebben betaelt aen Lijsbet Porters voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.
7-16-0
folio 387 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Wouter Jan van Luijck voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.
7-16-0
die rendanten hebben betaelt aen Lambert Willems voor 30 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
6-0-0
folio 388.
noch voor 22 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Jacomijn Doesers voor 30 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
6-0-0
noch aende selve voor 22 weecken ijder ad 2 st.

2-4-0

folio 388 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Willem Janse van Dijck voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.
15-12-0
die rendanten hebben betaelt aen Willem Vettens voor 30 weecken ijde ad 4 st. facit.
6-0-0
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noch aen selven
folio 389.
voor 22 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Anneken Lenart Gerrits voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
10-8-0
die rendanten hebben betaelt Margriet Vettens
folio 389 verso.
voor 33 weecken ijde ad 4 st. facit de somme van.

6-11-0

die rendanten hebben betaelt aen Peternel Bittenij voor 52 weecken ijder ad 8 st. facit.

20-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Antonij Claessen voor 30 weecken
folio 390.
ijder ad 4 st. facit de somme van.

6-0-0

ende aenden selven voor 22 weecken ijder ad 3 st. facit.

3-6-0

die rendanten hebben betaelt aen de weduwe Goort Paulussen voor 30 weecken ijder weeck ad ijder 4 st. facit.
6-0-0
folio 390 verso.
noch aende selven voor 22 weecken ijder ad 2 st. facit.
2-4-0
aen Marten Jan Martens gegeven.

0-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Gijsbert Linders voor 18 weecken ijder weeck ad 3 st. facit.

2-14-0

die rendanten
folio 391.
hebben betaelt aen Anthonij Wegh gelts voor 30 weecken ijder ad 4 st. facit.

6-0-0

noch aende selven voor 22 weecken ijder ad 2 st. facit de somme van.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Jenneken Gerrit Nagel voor 30 weecken ijder ad
folio 391 verso.
6 st. facit de somme van.

9-0-0

noch aende selven voor 22 weecken ijder ad 4 st. facit.

4-4-0

die rendanten hebben betaelt aende weduwe Adriaen de voerman voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit de somme
van.
10-8-4
folio 392.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Cuijpers voor 30 weecken ijder ad 6 t. facit.

9-0-0

noch aende selven voor 22 weecken ijder ad 3 st. facit.

3-6-0

die rendanten hebben betaelt aen Marcelis Jansen van Luijck voor
folio 392 verso.
52 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aende vrouw van Joris Tijssen voor 30 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
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6-0-0
ende noch aende selven voor 22 weecken ijder ad 3 st. facit.

3-6-0

folio 393.
die rendanten hebben betaelt aen Marten Hendrick Bracx voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Bartolomeussen voor 30 weecken ijder ad 4 st. facit.

6-0-0

noch aende selve voor 22
folio 393 verso.
weecken ijder ad 2 st. facit de somme van.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Hermen Lenarts voor 30 weecken ijder ad 4 st. facit.

6-0-0

noch aende selven voor 22 weecken ijder ad 2 st. facit de somme van.

2-4-0

folio 394.
die rendanten hebben betaelt aen Gerart Willems voor 30 weecken ijder ad 4 st. facit.

6-0-0

noch aenden selven voor 22 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt voor Jan Tijs de Wael voor 30
folio 394 verso.
weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.

6-0-0

noch aende selven voor 22 weecken 2 st. facit.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Hendrick Dijckmans voor 52 weecken ijde ad 6 st. facit de somme van.
15-11-0
folio 395.
die rendanten hebben betaelt aen mr. Andries Vinck voor 48 weecken ijder ad 6 st. facit.
14-8-0
die rendanten hebben betaelt aen Hend. Bastiaens voor 36 weecken ijder ad 6 st. facit dese uijtgetogene somme
van.
10-16-0
folio 395 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Aert Adriaens Roock voor 8 weecken ijder ad 4 st. facit.

1-12-0

die rendanten hebben betaelt aen Lijsken wed. Lambert Gabriels voor 46 weecken ijder ad 4 st. facit.
9-4-0
die rendanten
folio 396.
hebben betaelt aen de kinderen Marcelis Janssen voor 44 weecken ijder ad 6 st. facit.

13-4-0

die rendanten hebben betaelt aen het soontje van Hermen Lenarts voor 17 weecken ijde ad 3 st. facit.
2-11-0
die rendanten
folio 396 verso.
hebben betaelt aen Marten Janssen vander Sterren voor 13 weecken ijder ad 6 st. facit.

3-18-0

noch aenden selven voor 22 weecken ijder ad 4 st. facit.

4-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Peternella Anthonis Vliggelaers
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folio 397.
voor 13 weecken ijde ad ad 4 st. facit.

2-12-0

noch aende selve voor 22 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Huijbert van Empel voor 8 weecken ijder ad 6 st. facit de somme van.
2-8-0
folio 397 verso.
noch aenden selven voor 22 weecken ijde ad 3 st. facit de somme van.
3-6-0
somma sommarum beloopt dese uijtgaeff voor 429 gl. 9 st.
folio 398.
anderen uijt geeff van weeck geldt beginnende den 26 october 1694.
die rendanten hebben betaelt aen Aelbert Hans Hendricx voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Sijmon Olifiers soon voor 48 weecken ijder ad 4 st. facit.

9-12-0

noch aenden selven voor 4 weecken ijder ad 6 st. facit.

1-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Maeij Laurenssen voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
10-8-0
folio 398 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Lambert Wolfs voor 4 weecken ijder ad 4 st. facit.
0-16-0
die rendanten hebben betaelt aen Lijn Kensers voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten
folio 399.
hebben betaelt aende weduwe Jan Marcelissen voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten hebben betaelt aende weduwe Laurens Isaacx voor 52 ijder ad 4 st. facit dese uijt getogene somme
van.
10-0-0
folio 399 verso.
noch aende selven voor 2 weecken ijder ad 6 st. facit.

0-12-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Dries den decker voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Catalijn Janssen
folio 400.
nogh aende selve voor 2 weeckead 6 st. facit.

0-12-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Dries den decker voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Catalijn Janssen
folio 400 verso.
voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Willems voor 52 weecken ijder 3 st. facit.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Campers
folio 401.
voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0
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die rendanten hebben betaelt aen Daniel Morian voor 6 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
1-4-0
die rendanten hebben betaelt aen Lijsbet Portiers
folio 401 verso.
voor 32 weecken ijder ad 3 st. facit.

4-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Wouter van Luijck voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.
die rendanten hebben betaelt
folio 402.
aen Lambert Willems voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

7-16-0

5-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Willem Jansen van Dijck voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit. 15-12-0
die rendanten
folio 402 verso.
hebben betaelt aen Jacomijn Doesers voor 40 weecken ijder ad 2 st. facit.

4-0-0

die rendanten hebben betaelt aen Willem Vettens voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten
folio 403.
hebben betaelt aen Anneken Lenarts Gerrits voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Margriet Vettens voor 4 weecken ijder ad 4 st. facit.

0-16-0

die rendanten hebben betaelt
folio 403 verso.
aen Peternella Bittenij voor 52 weecken ijder ad 8 st. facit de somme van.

20-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Antonij Claessen voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten
folio 404.
hebben betaelt aen de weduwe Goort Daniels voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Jenneken Gerit Nagel voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten
folio 404 verso.
hebben betaelt aen de vrouwvan Ariaen de voerman voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Antonij Wechgelts voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten
folio 405.
hebben betaelt aen Jan Cuijpers voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Marcelis Jansen van Luijck voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.
7-16-0
die rendanten
folio 405 verso.
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hebben betaelt aen de vrouw van Joris Tijssen voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Marten Hendrick Bracx voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten
folio 406.
hebben betaelt aen Jan Bartolomeussen voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten hebben betaelt aen de weduwe Hermen Lenarts voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.
5-4-0
die rendanten
folio 406 verso.
hebben betaelt aen Gerit Willems voor 52 ijder ad 2 st. facit de somme van.

5-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Tijs de Wael voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit de somme van.
5-4-0
die rendanten
folio 407.
hebben betaelt aen Hendrick Dijckmans voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.

15-12-0

die rendanten hebben betaelt aen mr. Andries Vinck voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.

15-12-0

die rendanten
folio 407 verso.
hebben betaelt aen Lijsbet Gabriels voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen de kinderen Marcelis Janssen voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.
15-12-0
die rendanten
folio 408.
hebben betaelt aen Marten Janssen vander Sterren voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Petronella Vliggelaers voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten
folio 408 verso.
hebben betaelt aen Huijbert van Empel voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben vanden 18 october 1694 tot de 11 meij 1697 volgens ordonantie gegeven aen de vrouw van
folio 409.
Jan Hendricx van Ruth de somme van 12 gl. dico.

12-1-0

somma somarum beloopt dese uijtgeef de somme van 346 gl. 13 st.
folio 409 verso.
leeg.
folio 410.
anderen uijt geeff van het weeckgelt beginnende 26 october 1695.
die rendanten hebben betaelt aen Aelbert Hans Hendricx voor 52 weecken ijde ad 4 st. facit.
10-8-0
die rendanten hebben betaelt aen Sijmon Olifiers
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folio 410 verso.
soon voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.

15-12-0

die rendanten hebben betaelt aen Maeij Laurenssen voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.
10-8-0
die rendanten hebben betaelt aen Catalijn Kensers
folio 411.
voor 52 weecken ijde ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen de weduwe Jan Marcelissen voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.
5-4-0
die rendanten
folio 411 verso.
hebben betaelt aende weduwe Laurens Isacx voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Driessen den decker voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.
folio 412.
die rendanten hebben betaelt aen Catelijn Janssen voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

15-12-0
7-16-0
7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Willems voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.
7-16-0
folio 412 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Campers voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Wouter van Luijck voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.
7-16-0
folio 413.
die rendanten hebben betaelt aen Lambert Willems voor 15 weecken ijder ad 2 st. facit.

1-10-0

noch aende selven voor 37 weecken ijder ad 4 st. facit.

7-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Willem Janssen
folio 413 verso.
van Dijck voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.

15-11-0

die rendanten hebben betaelt aen Willem Vettens voor 21 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-2-0

die rendanten hebben betaelt aen Anneken Lenarts
folio 414.
Gerits voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Peternella Bittenij voor 52 weecken ijder ad 8 st. facit.

20-16-0

die rendanten
folio 414 verso.
hebben betaelt aen Antonij Claessen voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Goort Paulus voor52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten
folio 415.
hebben betaelt aen de vrouw van Adriaen de voerman voor 52 weecken ijde ad 4 st. facit.
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10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Antonij Weghgeltsvoor 52 weecken ijde ad 2 st. facit.

5-4-0

folio 415 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Cuijpers voor 52weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Marcelis van Luijck voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.
7-16-0
folio 416.
die rendanten hebben betaelt aen Joris Tijssen voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.
7-16-0
die rendanten hebben betaelt aen Marten Brocx voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
10-8-0
folio 416 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Jan Bartolomeussen voor 52 weecken ijder ad 2 st.
5-4-0
die rendanten hebben betaelt aen de weduwe Hermen Lenarts voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.
5-4-0
folio 417.
die rendanten hebben betaelt aen Gerrit Willems voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.
5-4-0
die rendanten hebben betaelt aen Jan Tijs de Wael voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-4-0

die rendanten
folio 417 verso.
hebben betaelt aen Hendrick Dijckmans voor 52 weecken ijderad 6 st. facit.

15-12-0

die rendanten hebben betaelt aen Andries Vinck voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.

15-2-0

die rendanten
folio 418.
bebben betaelt aen Lijsken Gabriels voor 52 eecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen de kinderen Marcelis Janssen voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit.
15-12-0
die rendanten
folio 418 verso.
hebben betaelt aen Marten Janssen vander Sterren voor 52 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Petronella Vlighgelaers voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit de somme van.
5-4-0
folio 419.
die rendanten hebben betaelt aen Huijbert van Empel voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.
7-16-0
die rendanten hebben betaelt aende wed. Jan Hend. Luijcas voor 52 weecken ijder ad 6 st. facit. 15-12-0
noch aende selve
folio 419 verso.
betaelt vanden 13 meij 1697 tot den 26 october sijnde 24 weecken ijder ad 6 st.facit.

7-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Matthijs Hendricx alias Moone voor 52 weecken ijder ad 8 st.
folio 420.
facit de somme van.

8-16-0

ende noch van 17 weecken ijder ad 4 st. facit.

3-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Peter Peters voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

7-16-0
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die rendanten
folio 420 verso.
hebben betaelt aen Anneken Delis Bernarts vanden 19 julij tot den 26 october sijnde 19 weecken ijder ad 3 st.
facit de somme van.
2-17-0
noch aende selven voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.

7-16-0

folio 421.
beloopt desen uijtgaef ter somme van 376 gl. 9 st.
folio 421 verso.
leeg.
folio 422.
Anderen uijtgeeff van t’ weeckgelt beginnende den 26 october 1696 tot den 24 november 1697.
die rendante hebben betaelt aen Aelbert Hans hendricx voor 56 weecken ijder as 4 st. facit.
11-4-0
die rendanten
folio 422 verso.
hebben betaelt aan Sijmon Olifiers soon voor 56 weecken ijde ad 6 st. facit.

16-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Maij Laurenssen voor 56 weecken ijder ad 4 st. facit de somme van.
11-4-0
die rendanten
folio 423.
hebben betaelt aen Lijn Kensers voor 56 weecken ijder ad 3 st. facit.

8-8-0

die rendanten hebben betaelt aen de weduwe Jan Marcelissen voor 56 weecken ijder ad 2 st. facit.
5-12-0
die rendanten
folio 423 verso.
hebben betaelt aende weduwe Laurens Isaacxvoor 56 weecken ijder ad 6 st. facit.

16-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Dries den decker voor 56 weecken ijder ad 3 st. facit.

8-8-0

die rendanten
folio 424.
hebben betaelt aen Catalijn Janssen voor 56 weecken ijder ad 3 st. facit.

8-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Willems voor 52 weecken ijder ad 3 st. facit.

4-16-0

die rendanten hebben betaelt aende selven voor
folio 424 verso.
24 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Campers voor 56 weecken ijder ad 2 st. facit de somme van.
5-12-0
die rendanten hebben betaelt aen Wouter van
folio 425.
Luijck voor 33 weecken ijder ad 3 st. facit.

4-19-0
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die rendanten hebben betaelt aen Lambert Willems voor 32 weecken ijder ad 4 st. facit.

6-8-0

noch aende selve voor 24 weecken ijder ad 2 st.

2-8-0

folio 425 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Anneken Lenarts Gerrits voor 26 weecken ijder ad 4 st. facit.

11-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Peternella Bittenij voor 32 weecken ijder ad 8 st. facit.

12-16-0

noch aende selve
folio 426.
voor 24 weecken ijder ad 6 st. facit.

12-16-0

noch aende selve
folio 426 verso.
die rendanten hebben betaelt aende wed. Goort Paulussen voor 56 weecken ijder ad 2 st. facit.

5-12-0

die rendanten hebben betaelt aen Maria Ariaens voor 56 weecken ijder ad 4 st. facit.

11-4-0

die rendanten
folio 427.
hebben betaelt aen Anthonij Weghgelts voor 50 weecken ijder 2 st. facit.

5-12-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Cuijpers voor 56 weecken ijder ad 3 st. facit.

8-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Marcelis
folio 427 verso.
van Luijck voor 30 weecken ijder ad 3 st. facit.

4-16-0

noch aende selven voor 24 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-8-0

die rendanten hebben betaelt aende weduwe Joris Tijssen voor 32 weecken ijder
folio 428.
ad 3 st. facit.

4-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Marten Bracx voor 36 weecken ijde ad 4 st. facit.

11-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Bartolomeussen voor 56 weecken ijder ad 2
folio 428 verso.
st. facit de somme van.

5-11-0

die rendanten hebben betaelt aende weduwe Hermen Lenarts voor 52 weecken ijder ad 2 st. facit.
3-4-0
die rendanten hebben betaelt aen Gerrit Willems voor 37 weecken
folio 429.
ijder ad 2 st. facit.

3-14-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Tijs de Wael 32 weecken ijder ad 2 st. facit.

3-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Hend. Dijckmans voor 56 weecken ijder ad 6 st. facit.

16-16-0

folio 429 verso.
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die rendanten hebben betaelt aen Andries Vinck voor 33 weecken ijder ad 6 st. facit.

9-9-0

noch aende selve 19 weecken ijder ad 4 st. facit.

3-17-0

die rendanten hebben betaelt aen Lijsken Gabriels voor 32 weecken
folio 430.
ijder ad 4 st. facit.

6-8-0

die rendanten hebben betaelt aen de kinderen Marcelis Janssen voor 56 weecken ijder ad 6 st. facit.
16-16-0
die rendanten hebben betaelt aen Marten Janssen vanden Sterren voor 56 weecken ijder ad 6 st. facit.
14-4-0
folio 430 verso.
die rendanten hebben betaelt aen Peternella Vlighgelaers voor 34 weecken ijder ad 4 st. facit.
6-16-0
noch 22 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-4-0

die rendanten hebben betaelt aen Huijbert van Empel voor 32 weecken
folio 431.
ijder ad 3 st. facit.

4-16-0

noch aende selve voor 24 weecken ijder ad 2 st. facit.

2-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Jan Hendrick Luijcas voor 2 weecken ijde ad 2 st. facit.
noch aen deselve

0-12-0

folio 431 verso.
voor 54 weecken ijder ad 4 st. facit.

10-16-0

die rendanten hebben betaelt aen Peter Peters voor 56 weecken ijder ad 3 st. facit.

8-8-0

die rendanten hebben betaelt aen Anneken Delis Bernarts voor 6
folio 432.
ende 50 weecken ijder ad 3 st. facit de somme van.

8-8-0

den gesub stitueert secretaris Abraham Verster comt voor het miniteeren op stellen ende ingrosseren deser
reeckeninge groot 433 folien ijder tot 4 st.
folio 432 verso.
[doorgehaalt]
den tegenwoordige seretaris Maccalla
folio 433.
compt voor het appostilleren deser reeckening veels dagen vacatie uijt redenen int apostil tegens den text vanden
secretaris Schuijfft … hier voor folio 432 gestelt eene somme van.
26-0-0
den heere officier voor vacatien overt over horen ende sluijten deser ten respect
als vooren geseijt is eene somme van.

12-0-0

eenen halff jaer de armen regten te appostillen totten 25 meij 1695 incluijs de somme van.

15-0-0

ende den heeren Schuijhil voor twe ende een halff jaer tot 1 november 1697 incluijs eene somme van.
25-0-0
Reijnder den Konink voor citatien ende oppassen deser reekeninge eene somme van
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2-10-0

folio 433 verso.
ende voor vuer ende ligt gebruijkt geweest bijder heeren provosoiren int verhoren ende sluijten deser reecken
eene somme van.
2-10-0
ende wort alhier voor uijtgeeff gebragt t’ gene hier voor foli 374 hadde behoren gebragt te worden eene
sommevan agt hondert ses veertigh gul. ter saecke van een gelofte renthe van 320 tot laste vanden armen alhier
ende bevoordele van heer Suijckers, item nogh ene obligatie van 526 gecreert opten 4 februarij 1689 bij sr.
Arnoldus Oldenze ten behoeven vanden voors. heere Suijckers ende die vanden 320 opten eerste sept. 1669
beijde gecomen uijter ontfangen rente van Someren alhier voor folio 170 in ontfanck gebragt dus hier de voors.
somme van.
846-0-0
folio 434.
somma bedraegt dit uijtgegeven eene somme van 1337 gl. 7 st.
somma sommarum bedraegt den gehelen ontfanck in geld hier voor folio 192 in ontfanck gebragt eene somme
van 8384 gl. 12 st. 12 penn.
ende in rogge de nombre van 2554 vaten ende eenen halven cop.
ende in boekwijt de nombre van 256 vaten dico.
ende den uijtgeeff in harden off gespeijnden rogge voor folio 195 verso voor uijtgeeff gebragt, bedragt de
nombre van 1168 vat ende ½ cop.
folio 434 verso.
ende daer bij gedaen sodaemge twe 72 vaten rogge als hererinteert waeren aen beijde de hoevenaers vande
Duijseldoncq doorde gesamet lijcken heeren provisoiren wegens de geleeden hagelslagh soo compt den uijtgeeff
van rogge te bedragen de nombre van 1240 vaten een halve cop.
ende daerbij gedaen soodaenige 988 vaten ende een halff vat rogge als den rendant voor folio 185 in gelde voor
ontfanck heeft gebragt.
soo compt den gehelen uijtgaeff in rogge te bedraegen de nombre van 2228 ende halff vat cop
ende den vercochte boekwijt indese vereckenen voor folio 185 voor ontfanck in gelde gebragt ter nombre van
224 vaten soo compt gehelen uijtgaeff van boekwijt te bedragen de voors. 224 vaten
folio 435.
ende den gehelen uijtgeeff gelde compt te bedraegen eene somme van 9720 gl. 3 st. 4 penn.
ende alsoo de ontfanck van gelde tegens den uijtgeeff affgetrocken soo wort bevonden datten rendant meer gelt
heeft uijtgegeven dan ontfangen eene somme van 1335 gl. 10 st. 8 penn.
ende den ontfanck van rogge ende den uijtgeeff tegens malcanderen affgetrocken soo wort bevonden datt den
rendant meer rogge heeft ontfangen als uijt gegeven de nombre van 325 ende een halff vat rogge ende daer aff
getrocken voor crimp coren voor 4 jaer ider jaer 28 vat als van outs facit 97 vat soo den rendant schuldigh de
nombre van 229 vat rogge
ende den ontfanck ende uijtgeeff van boekwijt tegens malcander affgetrocken soo wort datten rendant meer
boekwijt heeft onrfangen als uijtgegeven de nombre van 32 vaten.
folio 435 verso.
ende wegens de rogge ende boekwijt die den rendant aende armen schuldig blijft is geaccordeert mette
gemeijnde provisoiren datter armr. daer voor sal laeten corten eene somme van 285 gl. 10 st. 8 penn.
ende die affgetrocken vande voor noemde 1335-10-8
soo compt de armr. nogh suijver vanden goet eene somme van 1050 gl.
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aldus gedaen opgenomen ende gesloten salvo erxore in calculo ende al.. indus naermaels bevonden mogten
worden te over staen vande heeren provisoiren deen onderteekent hebben binnen Helmont desen
seventwintigsten mert seventie hondert. A. Brielius. Nathan Walraven [dom]in Helmont en Rixtel. A.
Molemakers.
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