Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4510, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1697 november 24, 1699 november 24.
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

folio 2
reeckeninghe bewijs ende reliqua die midts desen zijn doende ende over genende Joan Roeffs cum suo
provisoiren respectine de taaefelen van den H. Geest alhier binnen Helmondt van alle de ontfanck ende uijtgaine
gehandt inde tijdt van twee jaeren waer van den voors. Joan Roeffs allen den ontfanck ende
folio 2 verso.
Uijt geeff bedient heef beginnende den 24 november 1697 ende 1699 24 november XVI C
Ende gelijck hier naer is volgende
Ontfanck
Jan Goort Adams gelt jaerlijcx uijt zijn huijs ende dries
folio 3
op het Bijnderseijnd ende oock aende Merckt alhier 8 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van
Helmond in dato 13 avont ende noch ander brieven vanden 8 martij 1477, lest betaelt 1686 over het jaer 1687
8 gl. 3 st. volgens Goijart Voet boeck, de rendanten
folio 3 verso.
Hebben ontfangen van Frans Hanssen de quatiteijt van 16 vaten rogge weesende twee jaerij pachten dus hier
16 vat rogh
Het convent van Bijnderen gelt jaerlijcx 90 vaten rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen lest betaelt
1695 de rendante hebben
folio 4.
ontfangen voor de jaeren 1696 ende 1697 vande rent mr. vant gemeene landt de quatiteijt van 38 vaten rogge
dico
38 vaten rogh
Peter Lodewijcx van Grootel gelt jaerlijcx uijtten beemt aende watermolen 5 vaten rogge reductie lest betaelt
1697, de rendante hebben ontfangen voor de

folio 4 verso.
jaeren 1698 ende 1699 op reeckeninge de somme van

2-5-0.

Andries Verhees, Jan vande Graeff ende Gerrit Jan Becx gelden uijt henne goederen 2 mudde rogge reductie
volgens schepenen letteren deser stadt de dato St. Lucien dagh 1417, lest betaelt bij Verhees voor zijn part 1696
sijnde jaeren
2-5-0.
folio 5.
noch ontfangen bij Goijart Voet, lest betaelt voor Jan vande Eraes de rendante hebben ontfangen vande voor
noemde gelders de somme van 18 gl. dus
18-0-0.
Jonr. Joan vander Stegen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie uijt zijne hoeve ende goederen opt Bijsterveldt, lest
betaelt 1696
folio 5 verso.
de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de sommen van

6-0-0.

Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt hoeve ende goederen opt Bijsterveldt lest
betaelt 1696, de rendante hebben ontfangen voor de jaeren vervallen 1697 ende 1698 de somme van
9-0-0.
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folio 6.
Lucas de Haes gelden jaerlijcx uijt een stuck lants gelegen inde Haege alhier groot 7 loop. genaemt heer Sijmons
Camp, 1 mudde rogge in specie volgens schepenen letteren der stadt Helmondt 1311 sondaghs voor St. Maria
Magdalena dagh, lest betaelt 1697 de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de quantiteijt
van 24
folio 6 verso.
vaten rogge die hier voor ontfangen conne dus

24 vath R.

Jan Joost Everts gelt uijt sijn huijs ende landerijen opt het Bijsterveldt 7 vaten rogge reductie, lest betaelt 1689
ende oxt jaer 1690 ontfangen 0-5-8 de rendante hebben hier van niets ontfangen.
Gijsbert Aerts geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie
folio 7.
uijt zijn huijs ende landerijen opt Bijsterveldt genaemt den Horck, lest betaelt 1697 de rendante hebben
ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 eene somme van
9-0-0.
Adriaen Lucas van Gasselt geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijn huijs genaemt de Swaen staende aende
Merckte alhier lest betaelt 1696
folio 7 verso.
de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van

4-10-0.

Philips Goort Roeffs geldt jaerlijcx uijt sijn huijs staende aende Merckte aldaer mitsgaders zijne hoof buijten de
Ameijde poorte 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1697 de rendante hebben
folio 8.
ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van

4-10-0.

De wed. Jan Willems van Dinter geldt jaerlijcx uijt haere goederen alhier gelegen 6 vaten rogge reductie gaende
uijtte onderpanden hier agter no. 48 gementieneert, lest betaelt 1697 de rendante hebben ontfangen voor de
jaeren 1698 ende
folio 8 verso.
1699 de somme van

4-10-0.

De wed. Peter Teullings geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt huijs, hoff, ende boomgaert metten
landt gelegen agter Ameijde groot 7 loop. 15 roeden opt landtboeck no. 189 lest betaelt 1697 de rendante hebben
ontfangen voor de jaeren 1698 ende
folio 9.
1699 de somme van 4 gl. 10 st.

4-10-0.

De pastorije van Helmondt geldt jaerlijcx 1 ½ vat rogge van ende uijt huijsinge inde Binderstraete volgens
schepenen letteren van Helmondt de dato 8 Margareta avondt 1395 ende noch eene andere s anders daegh naer
St. Bartolomeus dagh 1428 lest betaelt 1696 volgens Goijart Voet Boeck, de rendante hebben
folio 9 verso.
hier van niets ontfangen.
Hendrick Aert Deckers geldt jaerlijcx 15 vaten rogge uijt sijne twee huijsinge gelegen inde Heijstraet lest betaelt
1694 de rendante hebben hier van niets ontfangen.
Gabriel van Beth nu Jan Aert vanden Grootenacker geldt 1 vat rogge in specie
folio 10.
van ende uijt sijne twee huijsinge inde Bijnderstraet alhier, item geldt alnoch jaerlijcx 6 vaten rogge in specie uijt
de voors. onderpanden, lest betaelt 1697 de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1698 enden 1699 in
plaetse van rogge volgens de pegge de somme van 23 gl. 16 st. dus hier
23-16-0.
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folio 10 verso.
Catharina vanden Bergh wed. Gerard van Heessel geldt jaerlijcx uijt haere 2 huijsinge ende landerijen opt het
Hoocheijnde in andere inde Ameijde straet 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696 Goijart Voet hadde
ontfangen op de jaire 1697 de somme van 1-7-0 de rendanten hebben ontfangen in midder misse vande agter
staende pachten de somme van
5-7-0.
folio 11.
Michiel Claessen van Mispelen gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestraet 1 mudde rogge in specie volgens
schepenen letteren in Helmondt vande 11 maij 1455, lest betaelt 1693 ende op het jaer 1694, 6-11-0 de
rendanten hebben hier van niet ontfangen
Jenneke wed. Jan vanden Bergh gelt jaerlijcx 4 vaten rogge in specie uijt haer huijs
folio 11 verso.
inde Veestraet neffens Michiel van Mispelen bij brieven no. 18, hier ter zijde aengeteeckent, lest betaelt 1693
Goijart Voet hadde ontfangen eene somme van 6 gl. de rendanten hebben hier van niets ontfangen
Isabella van Geffen nu mr. Dirck molen mr. geldt jaerlijcx 6 vaten rogge uit eenen acker genaemt den Alert
gelegen tegenover Eesterbosch van Bijnderen, lest betaelt 1690 over
folio 12.
opt het jaer 1691 2 vaten de rendanten hebben ontfangen in plaetse van rogge volgens de pegge 9 vaten rogge in
gelde de somme van
15-19-8.
Jan vanden Bergh nu Dirck Oldensee geldt jaerlijcx 6 vaten reductie uijt sijn huijs aende Merckt genaemt de
Vijsel, lest betaelt 1694, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1695-1696, 1697
folio 12 verso.
ende 1698 de somme van

9-0-0.

Jan Hendrick Sanders geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs inde Veestraet nu mr. Andries Butteuij
bij coop voor de stadts lasten nu den armen bij coop, ende volgens des rest brieff daer van sijnde. Dit huijs was
bijden rendant verhuijrt aen Antoni vanden Eventuijn nu gaende paessen 1698 over … ontfangen voor den jaere
vervallen paessen 1699 de somme van
18-0-0.
Wouter van Cranenbroeck geldt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestraete
folio 13.
neffens Jan Sanders 6 vaten rogge in specie, nu Adam Berckers, daer naer Margareta Leemans, lest betaelt 1677
ende is op reeckeninge tsamen ontfangen volgens het boeck van Goijart Voedt in gelt in plaetse van rogge de
sommen van 32-16-8 de rendanten hebben ontfangen in gelden de somme van
6-0-0.
Joan Oldenzee propr. geldt jaerlijcx 1
folio 13 verso.
mudde rogge reductie uijt sijn huijs inde Binderstraete, lest betaelt 1696 de rendante hebben ontfangen voor de
jaeren 1697 ende 1698 de somme van
9-0-0.
Philips Janssen mulder geldt jaerlijcx uijt sijn goet genaemt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1697 de rendanten
folio 14.
hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van

4-10-0.

Hendrick Aert Faessen geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt sijne goederen gecomen van Willem
Schoonen gelegen opt Hoogeijnd alhier, de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1698 en 1699
folio 14 verso.
de somme van

4-10-0.
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Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn goet inde Heijstraete, lest betaelt 1694, de
rendante hebben hier van niet ontfangen.
Sijne genade den heere deser stadt Helmondt geldt jaerlijcx 4 mudde rogge in specie uijt het casteel
folio 15.
ende anderen goederen, lest betaelt 1682 ende opt jaer 1683 11 vat 1 cop, de rendante hebben ontfangen de
quantiteijt van
96 vaten rogh
Antonij Princen cum suo voor de een helft mitsgaders mevrouwe Spoelbergg voor de anderen helft gelden
jaerlijcx uijt henne goederen opt Bijsterveldt 1 vat erwetten betaelt
folio 15 verso.
Volgens schepenen letteren in Helmondt vanden 13 junij 1477 gaende uijtte Cluijs beempte, lest betaelt van
Antoni Princen 1696 voor zijn gelt mevrouwe Spoelbergen lest betaelt 1697, de rendante hebben ontfangen voor
de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
1-0-0.
Mr. Gerrard Lommersnu de heer Gans heere van Nuland
folio 16.
gelt uijt sijn huijs ende goet staende ende gelegen bij het Lintie opt Binderseijnde 6 vaten rogge reductie betaelt
wordende ieder met 7 st. 8 penn. lest betaelt 1697 de rendante hebben hier van niet ontfangen.
Hendrick Cornelis van Coll nu de erffgenamen Matthijs Colen gelden jaerlijcx uijt henne goederen gestaen ende
gelegen inde
folio 16 verso.
Haege 9 vaten en 3 cop rogge in specie, den 25 augusti 1678 liqudevende metten secretaris Suijckers is voldaen
20-6-4, ende daer naer in geldt op reeckeninge ontfangen 36-2-0, ende rogge in verscheijde reijsen ontfangen 80
vaten 1 cop volgens het boeck van Goijart Voet, de rendante hebben ontfangen eene somme van.
50-0-0.
Wijnant vander Putten
folio 17.
geldt jaerlijcx uijt sijn leijen huijs inde Kerckstraete 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1681 ende op
reeckeninge in geldt ontfange volgens het boeck van Goijart Voet de somme van
45-0-0
Waermede nu lest betaelt soude wesen 1696, de rendante hebben ontfangen een somme van
6-0-0.
Jacob Janssen van Oeckel geldt jaerlijcx uijt
folio 17 verso.
sijn huijs inde Kerckstraet aende plaets ende inde Middel clamp 1 mudde rogge in specie, lest betaelt 1697 de
rendante hebben hier van niet ontfangen.
Peter vanden Boomen geldt jaerlijcx uijt sijn huijs tegens over de kercke genaemt den Bonte Osch 6 vaten rogge
reductie, lest betaelt 1697 de rendante hebben
folio 18.
hier van niet ontfangen.
folio 18 verso.
leeg
folio 19.
hier naer volgen de geldt renthen
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Nicolaes van Berckel te vooren Peter Goorts goedt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff inde Veestraete 3 st. 8 penn.
bij preserentie vanden 17 junij 1671, is dese rente gelof, ende gequetij miysgaders inde reeckeninge vanden H.
Geest, gedaen bij de kinderen van Haendel verantwoort voor ontfanck fol. 21 dus momorie
folio 19 verso.
Aert Clumpers geldt jaerlijcx 1 oort st. uijt sijn goet opt Binders eijnde, lest betaelt 1688, de rendante hebben
hier van niet ontfangen
memorie
de wed. Aert van Hove geldt uijt haere goederen jaerlijcx eene oude swarte plecken, lest betaelt 1643 Dirck
Oldersee hadde op reeckeninge ont
folio 20.
fangen de somme van 1 gl. 5 st. waermede betaelt in t jaer 1693, de rendante hebben niet ontfangen dus memorie
Philips Goort Roeffs geldt jaerlijcx uijt zijn huijs aende Cortensteenwech gecomen van Roeloff Hendrick Jacobs
1 magere blancke, lest betaelt 1687 de rendante hebben niet ontfangen dus memorie.
Den selve Philips Goort
folio 20 verso
Roeffs uijttet voorschreven onderpandt eene rente van 15 st. 4 ½ oirt, lest betaelt 1693 de rendante hebben hier
van niet ontfangen dus memerie.
Anthoni Janssen van Beeck geldt jaerlijcx 7 st. 4 ½ oirt uijt sijn goet inde Haege, lest betaelt 1692 ende op het
jaer 1693 6 penn. de rendante hebben hier van niet ontfangen memorie.
folio 21.
Sijne genade den heere deser stadt Helmondt geldt jaerlijcx uijt sijn goederen 1 magere blancke, lest betaelt 1630
de rendante hebben hier van niet ontfangen memorie.
Jan Dielis van Hees geldt jaerlijcx 6 gl. uijt sijn goet inde Binderstraet of tussche de brucxkens, lest betaelt 1697
de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de
folio 21 verso.
de somme van 12 gl. dus hier

12-0-0.

de erffgenamen Margareta vanden Berge gelden jaerlijcx 2 st. 3 oirt, lest betaelt 1692 de rendante hebben niet
ontfangen.
Lambert Hendricx van Gocg gelt jaerlijcx uijt eene acker inde Ameijde straet 2 st.
folio 22.
1 ½ oirt, lest betaelt 1695 de rendante hebben ontfangen voor de jaere 1696 de somme van
0-2-67.
Hendrick Aerts van Crooij gelt jaerlijcx uijt sijn goet aende Bijnderse dijcq 2 ½ oirt st. lest betaelt 1639 de
rendante hebben niet ontfangen memorie.
Jan Becx Janssen inde
folio 22 verso.
Ameijde straet nu Emke Willem Cornelis Clompen gelt jaerlijcx 7 st. 2 ½ oirt uijt haer huijs inde voors. straete,
lest betaelt 1696 de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1697, 1698 ende 1699 de sommen van
1-1-0.
Jan Dircx Colen uijt sijn huijs int Biesen straet 1 magere blanck, lest betaelt 1688 de rendante hebben niet
ontfangen
folio 23
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Peter Goort Adams gelt jaerlijcx uijt sijn huijsinge ende erffenisse inde Heijstraete 7 st. ofte 1 Bossche pondt
volgens schepenen letteren in Helmondt van 12 martij 1496, lest betaelt 1695 de rendante hebben ontfangen voor
de jaeren 1696 de somme
07-0-0.
Peter Antonis Melis van Deurssen nu Jan Willems van Dinter geldt jaerlijcx vierde
folio 23 verso.
half oirt st. uijt eene dries gelegen opt Hoocheijnde alhier nr. 290 inde eene de beemt inde gemene beemden, lest
betaelt 1697, de rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Jan Janssen Slimmers geldt jaerlijcx uijt zijn huijs op het Bijnders eijnde 3 ½ oirt, lest betaelt 1694, de rendante
hebben niet ontfangen
folio 24.
Peter Adriaens vanden Boer geldt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstraet 2 ½ oirt st. dese ontfanck is comen te
cesseren volgens voor gaende reecken dus hier voor memorie
Philips Clumpers geldt jaerlijcx 2 ½ oirt st. uijt sijn huijs opt Binders eijnde, lest betaalt 1694 de rendante
hebben niet ontfangen
folio 24 verso.
Jelis Jan Sanders en Jacob ende Adriaen Willems gelden uijt henne huijse int Biesen straetie jaerlijcx 1 magere
blanck, lest betaelt 1674 de rendante hebben niet ontfangen
Gabriel van Beth geldt jaerlijcx 2 hoenders uijt den beemt gelegen aende Swaenendijck ieder hoen 5 st. lest
betaelt 1697 de rendante
folio 25.
hebben ontfangen voor de jaeren 1698 en 1699 de somme van

1-0-0.

Jan Aerts geldt jaerlijcx twee vierde half pleck, Goijart Voet hadde op reekeningen ontf. 1-10-0 waermede
betaelt tegens een ½ st. ieder jaer gerekent 1698, de rendante hebben hier van niet ontfangen.
Folio 25 verso.
den H. Geest vanden Bossch geldt jaerlijcx uittet goet opt Bijsterveldt 1 st. derde halff pleck, lest betaelt ligmis
1682, Goijart Voet hadde ontfangen de somme van 1-14-14 de rendante hebben niet ontfangen.
De wed. Willem Janssen van Hausdoncq gelt jaerlijcx uijt haer huijs inde Kerckstraete 5 gl. losbaer met 100 gl.
folio 26.
Lest betaelt 1695 de rendante hebben ontfangen voor den jaere 1696 de somme van

10-0-0.

Frans Conincx tot Deurssen geldt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstraete 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1696, de
rendante hebben ontfangen voor de jaer 1697 ende 1698 de somme van
0-19-0.
Catalijn wed. Cornelis
folio 26 verso.
Frens Goben geldt jaerlijcx 9 st. 2 oirt uijt haer huijs inde Kerckstraet, lest betaelt 1586 de rendante hebben niet
ontfangen.
Jan Joordens ende Antoni van Sprangh plachte te gelden jaerlijcx uijt henne huijsen 1 st. 2 pen. dese ontfanck
comt tecessere volgens voorgaen reeckening.
folio 27.
Bartolomeus van Geldrop nu de kinderen Andries Goorts gelden jaerlijcx uijt hen huijs inde Kerckstraete 2 gl.
lest betaelt 1696, de rendante hebben ontfangen en voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
4-0-0.
de erfgenamen Willem Gijsen gelden jaerlijcx 1 st. 2 penn.
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folio 27 verso.
lest betaelt 1599 de rendante hebben niet ontfangen
De erffgenamen wijlen de heer Piterson nu Dirck van Oldesee geldt jaerlicx uijt zijne hoff buijten de
Hoocheijntse poorte alhier volgens schepenen letteren vanden 6 april 1537 ende 29 augusti 1546 lest betaelt
1695
folio 28
de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1696, 1697 ende 1698 de sommen van

3-3-0.

Jan Gijsbers van Herpen geldt uijt sijn huijs op het Bijnders eijnd 2 gl. 10 st. sjaers , lest betaelt 1694
de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1695, 1696, 1697 ende 1698 de somme van
10-0-0.
folio 28 verso.
Peter Willems alias Vetten gelt jaerlijcx uijt sijn huijs aende kerck ende beemt 6 gl. lest betaelt 1627, niet
ontfangen dus memorie.
Peter Rutten nu Gerrit Becx geldt jaerlijcx 10 gl. losbaer met 200 gl. capitael uijt sijn huijs inde Bijnderstraete
volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 30 december
folio 29.
1609 ende de 5 augusti 1621, lest betaelt 1696 volgens voorgaende reeckeninge de rendante hebben ontfangen
voor den jare 1697 en 1698
2-0-0-0
Jan Joost Everts geldt jaerlijcx 6 gl. uijt sijne huijsinge ende goederen opt Bijsterveldt alhier, lest betaelt 1692,
de rendante hebben niet ontfangen
folio 29 verso.
Dielis Janssen van Brussel geldt jaerlijcx 5 gl. losbaer met 100 gl. uijt onderpanden gelegen inde Hage, lest
betaelt 1694 de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1695 en 1696 de somme van 10-0-0.
Wouter Jacobs gelt jaerlijcx 6 gl. uijt sijne huijsinge staende opt Binders eijnde alhier
folio 30.
is geevinceert ende uijt gevalle dient voor memorie
Jan Paulus Wijnants geldt jaerlijcx 3 gl. uijt sijn huijs aende Hoocheijnse poorte, lest betaelt 1693 de rendante
hebben hier van ontfangen voor de jare 1694, 1695
6-0-0.
Jan Moor geldt uijt sijn huijs op het Binders eijnd tussche de brucx kens 4 gl. 10
folio 30 verso.
St. sjaers losbaer met 75 gl. voordt betaelt met 3 gl. 15 st. lest betaelt 1691 ende op het jaer 1692 3-3-0.
de rendante hebben op reeckeninge ontfangen de somme van
3-15-0.
folio 31.
lest betaelt ….. is ontfangen op reeckeninge t’ zamen 65 vaten volgens de voorgecende reeckeninge, de rendante
hebben ontfangen voor 4 vaten rogge volgens de pegge de somme van
5-8-0.
Ende in rogge
IIII vath
Symon Olifiers geldt jaerlijcx 5 gl. uijt sijn huijs ende hof opt Binders eijnd aen het brucxken, lest
folio 31 verso.
betaelt 1651, de rendante hebben hier van niets ontfangen

memorie

De kercke deser stadt geldt eene renthe van 30 gl. jaerlijcx losbaer met 600 gl. capitael gaende uijtter selver
kercke goederen volgens schepenen letteren deser stadt in dato den 30 december 1634, laest betaaelt 1696,
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folio 32.
de rendante hebben hier van niet ontfangen.
de selve kerck van Helmondt gelt alnoch eene rente van 37 gl. 10 st. jaerlijcx losbaer me 750 gl. capitael
verschijnt op de 1 meij volgens schepenen letteren van Helmondt vande 16 april 1636, lest betaelt 1696 de
rendant en
folio 32 verso.
hebben hier van niet ontfangen dus

memorie

Catharina wed. Jan Wouters gelt eene rente van 5 gl. jaerlijcx losbaer met 100 gl. uijt haer huijs inde Hage alhier
volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 4 novemb. 1547, dit is hoff ende voor dese verhuijrt voor 5 gl.
10 st. doch bij de rendanth niet ontfangen.
folio 33
de stadt van Helmondt gelt jaerlijcx 30 gl. losbaer met 600 gl. capitael den armen aengecomen van Jan Janssen
scholaster verschijnt opden 30 october, lest betaelt 1693de rendanten hebben hier van ontfangen voorde jare
1694-1695
60-0-0
Jan Dielis van Hees nu Dielis Janssen van Brussel ende de kinderen Tomas Janssen van Dinter gelden jaerlijcx
20 gl.
folio 33 verso.
Losbaer met 400 gl. Capitael gaende uijtte onderpanden gelegen inde Hage volgens ackte vanden 29 october
1665 ter prothocolle geregistreert den 10 augusti 1666, lest betaelt voor Dielis Janssen van Brussel 1695 14-10-0
ende de kinderen Thomas Janssen lest betaelt 1686 de somme van 5-10-0 de rendanten hebben op reeckeninge
ontfangen de somme van 29 gl. dico
29-0-0.
folio 34.
Jan Janssen Cuijpers geldt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff agter de Ameijde straet 10 gl. losbaer met 200 gl. bij
contract vanden 27 december 1667 den armen aengecomen, lest betaelt 1682 dit boven staende huijs is hoff is
door de voorige armen mr. aengeslagen voor de rente daer uijt gaende ende is verhuijrt voor de tijdt van 1 jaer
aen Marten Janssen ofde wed. Philips Goort Roeffs voor 18 gl.
folio 34 verso.
jaerlijcx nu 16 gl. jaerlijcx lest betaelt 1692 ende opt jair 1693 de somme van 9-0-0 de rendanten hebben van niet
ontfangen memorie
Kantl: dit huijs is allange bewoont bij marten Teerhans, nu bij de kinderen van mr. Danivelt bos ende voor
bewoont wordende bij Mercelis van Luijck alle prodoo, dient derhaven hier maar voor. memorie
Huijbert Hendricx alias Best gelt jaerlijcx uijt sijn huijs op het Binders eijnde alhier tusschs de brucxkens 2 gl.
10 st. losbaer met 50 gl. volgens schepenen letteren in Helmondt van dato den 7 junij 1664 lest
folio 35.
betaelt 16971693de rendanten hebben hier van ontfangen voorde jare 1698

2-10-0.

Nu Gielen Jan Gielens cum suo hebben op den 14 janurij 1681 belooft opden 17 november daer aen volgende te
betaelen de somme van 200 gl. capitael ende daerboven alle jaeren a voor intresse
folio 35 verso.
10 gl. eerste mael op den 17 november 1681, lest betaelt 1695 de rendante hebben hier van ontfangen voor
jaeren 1696, 1697 ende 1698 de somme van 30 gl. dus hier
30-0-0.
Nu Goort Joosten Pouters geldt jaerlijcx de somme van 10 gl. volgens opdrachte de dato den 17 julij 1688 voor
schepenen
folio 36
der stede Helmondt gepasseert eijnde het capitael 200 gl. les betaelt 1695 de rendante hebben ontfangen voor de
jaeren 1696 ende 1697 de somme van
20-0-0.
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Wijnant vander Putten gelt jaerlijcx 4 gl. capitael 10 gl. den armen aengecomen bij testamente van Margereta
van Geffen ende
folio 36 verso.
sijnde van dato des, lest betaelt 169. de rendante hebben ontfangen voor 3 pagten bedragende de somme van 12
gl. dico
12-0-0.
folio 37.
leeg
folio 37 verso.
leeg.
folio 38.
Landerijen alhier onder de stadt Helmondt gelegen.
Joost Berckers heeft een vande hoeven op de Deuseldoncq in huijre, jaerlijcx in geldt de somme van 90 gl. ende
daer en boven de quantiteijt van 110 vaten rogge mits geniende voor de schade van t’ bevroren coorn 12 vaten
rogge eens alles volgens conditie
folio 38 verso.
De dato den 14 jannuarij 1689 ende voorts volgens de huijr cedulle de dato den 15 december 1666 ende voor den
buijten landen 21 gl. 10 st.
Goijart Voet hadde in conformiteijt vande voor staende huijzinge ende condibij wordt voor lijff over de jaeren
1693 ende 1694 ontfangen de somme van 223-0-0 ende in rogge voor de voors. jaeren de
folio 39.
nombre ofte quantiteijt van

220 vaten rog.

op de 12 januarij 1695 is de huijre gemaeckt op nieuwe, ende daer voor jaerlijcx te betaelen in geldt de somme
van 100 gl. mitsgaders 125 vaten rogge waerinne begrepen sijn de hoeve gebruickt werdende, die rendanten
filio 39 verso.
brengende alhier voor ontfanck wegens het voorlijfs voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van 200 gl.
Dico
200-0-0.
ende in rogge voor de voors. jaeren de quaictiteijt van

250 vath.

Wilbert Jan Thonis heeft in huijringe de anderen Deuseldoncx
folio 40.
hoeve op conditien daer voor jaerlijcx sal moeten betaelen in geldt de somme van 110 gl. mitsgaders 110 vaten
rogge, volgens de conditie als de datum 14 januarij 1689 ende voor de buijten lande 50 gl. ingevolge de voors.
conditie hadde Goijart Voet ontfangen voor het voorlijff over de jaeren 1693 ende 1694
folio 40 verso.
De somme van 320-0-0. Ende in rogge 220 vaten
Op den 12 januarij 1695 is de huijre gemaeckt op nieuwe , ende daer voor jaerlijcx te betaelen in geldt eene
somme van 130 gl. mitsgaders 120 vaten rogge waerinne begrepen sijn de buijten lande bij de hoeve gebruijckt
wordende die rendante hebben ontfangen ofte wel brengen alhier
folio 41.
voor de jaeren 1697 ende 1698 wegens het voorlijff in ontfanck de sommen van
ende in rogge voor de jaeren de quantiteijt van
folio 41 verso.
leeg.
folio 42.
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260-0-0.
240 vate R

Landen buijten de hoeven.
Jan Daniels gebruijcker van eene acker inde Vossenstraet alhier groot 2 zillen jaerlijcx voor 20 vaten rogge in
specie, lest betaelt 1696 de rendante hebben ontfangen voor den jaere 1697 in plaetse van rogge volgens de
pegge de somme van
26-10-0.
ende voor den jaere 1698 de quantiteijt van

20 vaten rogg.

folio 42 verso.
item eene acker gelegen inde Ameijde straet groot 1 zille, jaerlijcx voor 8 vaten rogge die aen Marten Jeles
Verheijden St. Marten 1684 verhuijrt is, lest betaelt volgens register van Goijart Voet 1696 de rendante hebben
ontfangen voor den jaere 1697, 1698 ende 1699 in plaetse van rogge volgens den pegge de somme van 35 gl. dus
35-0-0.
folio 43.
Item eene acker gelegen inde Molenstraete groot ontrent 1 ½ zille jaerlijcx voor 12 vaten rogge gebruijcker
Paulus Janssen van Deurssen, lest betaelt 1696 de rendante hebben ontfangen voor den jaere 1697 ende 1698 de
quantiteijt van
24 vaten R.
Willem Gielens heeft in huijringe een hoffken ende landerije
folio 43 verso.
gelegen opt Bijster veldt alhier, opde conditie als in het boeck van Goijart Voet staet geexpresseert ende de selve
gecontimieert des 4 januarij 1690 jaerlijcx voor de somme van 15 gl., lest betaelt 1697 de rendante hebben
ontfangen voor den jaere 1698 ende 1699 de somme van 100 gl. dus hier
100-0-0
folio 44.
Willem Gielens voors. heeft alnoch in huijringe eene acker op de Vossenbergh groot 1 zille, jaerlijcx voor 9
vaten rogge, lest betaelt 1694 min een vat de rendante hebben ontfangen voor den jaere 1697 ende 1698 de
nombre van
18 vat R.
den huijs, hoff ende aengelach staende ende gelegen inde Kerckstraete alhier
folio 44 verso.
soo ende gelijck den armen is aengecomen bij testamente de dato de eerste februarij 1690 gemeackt bij Hendrick
Jan Rutten.
De bovenstaende huijs is verhuijrt in drie deelen te weten, voorhuijs aen meester Adriaen vander Meier
cleermaker voor 16 gl. lest betaelt 1696 de rendante hebben niet ontfangen
De opcamer aen Petronella Antonis voor 7 gl. is bij de
folio 45.
Provisioren vrijdom gelooft int jaer 1694.
Agter huijs in verhuijrt aen Willem Janssen van Dijck voor 16 gl.
seecker huijske gecomen van Anthoni den Olie kock gelegen alhier, waer van de goedanicheijt inde reeckeninge
van Moore fol. 107 ver sois verantwoordte ende vercochte ergo nihil, dit voorstaende huijs
folio 45 verso.
was verhuijrt aen Jenneke Gerrit Nagel voor de somme van 22 gl. Goijart Voet hadde ontfange de somme van 3
gl. de rest geremitteert bij ordonnantie vanden 12 meij 1696, dit voors. huijs is wederom verhuijrt aen Peter
Hockert ende alle drie maenden te betaelen voor een vierde part 5 gl. 10 st. de rendanten
folio 46.
hebben niet ontfangen.
nu lande ende groese gelegen aent Gasthuijs alhier sijn verhuijrt voor 25 gl. jaerlijcx aen Jelis Paulus, lest betaelt
1696de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van
50-0-0.
item nocg een half zille
folio 46 verso.
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groes landt gelegen neffens t’ Gasthuijs t’ landt voorschreven is verhuijrt aen Bernaert Jacobs ende mede onder
de voorstaende huijre begrepen
het Gasthuijs metten hoff is verhuijrt aen Eijmert Eijmers voor 10 gl. jaerlijcx beginnende paesschen 1682 tot
1683 alles onder condtie vande huijre met de voor. Eijmmert aengegeven in jaer 1681
folio 47.
de rendanten hebben hier van niet ontfangen

memorie

het huijs gecomen van Lijneken Craelen is aenden armen opgedragen den 26 november 1690 volgens opdragte
daer van sijnde is verhuijrt Goort Huijbers voor 9 gl. 15 st. de rendanten hebben ontfangen van Andries Dircx de
somme van 70 gl. 1 st.
18-10-4.
folio 47 verso.
Item eene hoff gelegen inde Hage groot 4 roeden is verhuijrt aen Dircxken Dircx voor 6 gl. de rendanten hebben
ontfangen voor 2 jaeren de somme van
12-0-0.
Het huijs gecomen van Peter Janssen van Genughten aen ende gelegen aen het Bijnders eijnde is verhuijrt aen
Joost Jan Becx voor 13 gl. de rendanten
folio 48.
hebben hier van niet ontfangen vermidts bij requiste was geordoneert vrij te laeten dus memorie
het huijs van Tomas Lamberts vander Elsen den armen alhier aengecomen bij testamente vanden selve is inde
jaeren 1699 paesschen vervaertijt verhuijrt aen Jan Jacobs voor de somme van 14 gl. ende de camer vant selve
huijs verhuijrt
folio 48 verso
Aen Lijsken Martens voor de somme van 10 gl. de rendanten hebben ontfangen op reekeninge vanden
gebruijckers eene somme van
12-0-0.
een sille landts ofte hooijlandts gelegen aende Swaenendijcq de welcke MariaPeters ende Anna haere dogter
hebben gegeven aenden H. Geest alhier reijdende de voors. zille
folio 49.
hooijlandts met Peter Claessen, is verhuijrt voor dese aen Hendrick Janssen de Bruijn tot Deurssen rest nocg
voor 1697 de somme van
4-10-0.
de rendanten hebben ontfangen de somme van 18 gl. wesende jaerlijcx 6 gl. dus
18-0-0.
vande zelve alnocg 1 zille int Rinck veld
folio 49 vers.
neffens hr. Laurens de Louw tot Doerne gecomen van Maria ende Anna Peters woonende tot Venroij, de
rendanten hebben voorschreve zille voor de jaeren 1698 ende 1699 verhuijrt voorde lasten uijtgenomen een karre
clodt die aenden armen gegeven dient voor
memorie
item alnocg een zille landt gelegen op den Meulenhoff gecomen
folio 50.
van Aelbert Goorts welcke zille verhuijrts is aen Dilis Paulus alhier voor de somme van 6 gl. los ende vrij
staende de lasten tot lasten vanden eijgenaer, midts dat de huijlinge sale moge houden het schairhout, als houbaer
is, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 en 1698 de somme van
12-0-0.
folio 50 verso.
Item alnoch een plecxken landt gelegen opt Bijsterveldt neffens Michiel Duerst landt langs den kerckpadt,
gecomen vande onmondige kinderen van Davidt Vlichelaers, dit verhuijrt aen Jan Peters ter halve voor 5 vaten
rogge, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de
folio 51.
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quantiteijt is de nombre

10 vaten.

item alnoch een driesken gecomen vande onmondige kinderen hier voor verhaelt gelegen inde Heijstraet neffens
erffenisse Reijnder Janssen van Goch, nu Philips Goort Roeffs, dit is verhuijrt aen Peter Mattheussen voor 5 gl.
jaerlijcx los ende vrij in alles, lestbetaelt 1697.
folio 51 verso.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 somme van

10-0-0.

folio 52.
Renthen onder Mierlo.
Jenneke wed. Goort Jan Brentiens gelt jaerlijcx uijt haere goederen opt Hout 19 vaten roggein specie volgens erf
brieff gepasseert tot Helmondt alhier op den 5 dagh vande ugtus maendt 1414, lest betaelt 1697, wordt betaelt
volgens voorgaende beocken met 15 st.
folio 52 verso.
Willem Dircx gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne onderpanden gelegen opt Hout, lest betaelt
1697 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
9-0-0.
Gebriel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijn erffenisse opt Houdt 1 ½ vat rogge in specie, lest betaelt 1693 de
rendanten hebben
folio 53.
Antonis Jan Goorts ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge reductie nu Hendrick Peter Raijmakers
ende nu Jan Hendricx Cleijnen, lest betaelt volgens de reeckeninge van Goijart Voet 1696, de rendanten hebben
ontfangen de somme van
2-5-0.
Hendrick Aerts aent Goor geldt jaerlijcx uijt sijne goederen
folio 53 verso.
onder Mierloo 20 vaten rogge specie, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende
1698 de quantiteijt van
40 vaten rogh
Huijbert Dircx de cremer gelt jaerlijcx 2 vaten rogge in specie nu Jan ende Dirck Huijbers als erffgenamen, lest
betaelt 1695, de rendanten hebben ontfangen in gelde voor
folio 54.
3 voeten rogge volgens de pegge de somme van

6-14-0.

Adriaentie wed. Goort Becx geldt jaerlijcx uijt haer goet opt Hout 2 vaten rogge in specie, lest betaelt 1694 de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1695, 1696, 1697 ende1698 de nombre van 8vaten rog.
Jan Huijbers geldt jaerlijcx 6 vaten
folio 54 verso.
rogge reductie uijt sijne huijsinge hoff ende hoffstadt met 5 loop landt daer aen gelegen opt Mierloo Houdt
volgens schepene letteren van Helmondt voors. 22 meert 1463, lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
4-10-0.
Hendrick Daniels geldt jaerlijcx 16 ½ vat
folio 55.
rogge in specie uijt sijne goederen onder Mierloo, lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1698 ende 1699 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van
56-2-0.
Marten Stevens nu Cornelis Driessen geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1697 de rendanten
hebben ontfangen voor de
folio 55 verso.
jaeren 1698 ende 1699 de somme van

9-0-0.
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Jan Everts ende Cornelis van Vlercken geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 1 stuck erffenisse gelegen opt
Mierloo houdt volgens brieve van Mierloo in dato den 19 van louwmaent 1409, lestbetaelt 1695, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1696 1696 de somme van
2-5-0.

folio 56.
Jan Bernarts ende Jan Lambers ende Jan Lambers gelde jaerlijcx 7 voet rogge in specie uijt een buunder
beempts gelegen opt Mierloo Hout begrepen in schepenen brieven van Helmondt van dato den 6 januarij , lest
betaelt 1691 Goijart Voet hadde voor de jaeren 1692, 1693, 1694, 1695, ende 1696 op reecken ontfangen 21-0-0
de rendanten hebben ontfangen de somme van
12-0-0.
Hendrick Aerts ende
folio 56 verso.
Willem Dircx gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne onderpanden gelegen opt Hout, lest betaelt
1697, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
9-0-0.
Nu Gabriel van Beth gelts jaerlijcx uij sijn erffenisse opt Houdt 1 ½ vat rogge in specie, lest betaelt 1693b de
rendanten hebben
folio 57.
ontfangen voor de jaeren 1694, 1695. 1696, 1697, 1698 ende 1699 de nombre van

9 vat rog.

Aert Denis ende Evert Philipsse gelden jaerlijcx 18 ½ vat rogge reductie uijt onderpanden gelegen tot Mierloo
volgens schepenen letteren van Mierloo de dato de 1 meij 1450, lest betaelt 1693 ende opt jair 1694 -16-12
Goijart Voet hadde in verscheijde reisen
folio 57 verso.
ontfangen de somme van 48-11-12, de rendanten hebben op reeckeninge ontfangen de somme van
13-19-4.
Jacob Jan Reijmen gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijne goederen opt Houdt, lest betaelt 1693 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1694 ende 1695 de somme van
6-8-0.
de wed. Jacob Aerts
folio 58.
nu Jan Huijberts geldt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1697 de rendanten hebben niet ontfangen.
de hoeve op Langedoncq gelt jaerlijcx 2 st. 2 oirt met een pleck, lest betaelt 1687over het jaer 1688, 0-0-12
iederen pacgt is 2 st. 11 pen. de rendanten hebben hier van niet ontfangen dus
memorie

folio 58 verso.
de wed. Willem Roovers geldt jaerlijcx 3 gl. uijt goederen tot Mierloo, lest betaelt 1697, de rendanten hebben
ontfangen voor de 1698 ende 1699 de somme van
6-0-0.
Antoni Jan Goorts geldt jaerlijcx 1 gl. 7 st. ,
den selven gelt alnogh 6 gl. 5 st. uijt sijne goederen opt Mierloo Hout, in schepenen letteren
folio 59.
van Helmondt vanden 25 martij 1573 begrepen nu de wed. Hendrick Raijmaecker, lest betaelt 1686 ende opt jair
1687, 19 st. de rendanten hebben niet ontfangen
Gabriel van Beth gelt jaerlijcx uitte goedere gecomen van Tomas van Aelst opt Houdt 1 gl. 16 st., lest betaelt
1697, de rendanten hebben ontfangen voor de 1698 ende
folio 59verso.
1699 de somme van

3-12-0.
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Jonkr. Raes van 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 1693 de rendanten hebben hier van niet
ontfangen.
Aert Cornelis geldt jaerlijcx 5 gl. 15 st. uijt

folio 60.
sijne goederen gelegen tot Mierloo volgens schepenen letteren aldaer van dato de thiende februarij 1564, lest
betaelt 16971693 de rendanten hebben ontfangen voor de jaere 1698 de somme van
5-15-0.
nu wed. Jan Peters geldt jaerlijcx uijt haer goederen tot Mierloo 10 st. lest betaelt 1697 1693 de rendanten
hebben ontfangen voor de
folio 60 verso.
jaire 1698 ende 1699 de somme van
1-0-0.
Tonis den Smith opt Hout nu Delis Jan Sanders gelt jaerlijck uijt sijne goederen opt Houdt gelegen 1 gl. 10 st.,
lest betaelt 1696, de rendanten hebben ontfangen voor de 1697 ende 1698 de somme van 3-0-0.
Willem Aerts geldt jaerlijcx 2 gl.
folio 61.
10 st. uijt sijne goederen tot Mierloo, lest betaelt 1696, de rendanten hebben ontfangen voor de 1697 ende 1698
de somme van
5-0-0.
Willem Willem Franssen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gelegen opt Mierlo Hout, lest
betaelt 1697, de rendanten hebben ontfangen voor de
folio 61 verso.
Jaeren 1698 ende 1699 de somme van

4-10-0.

Jan Peter Gulten geldt jaerlijcx eene renthe van 20 gl. uijt sijne goederen tot Mierloo, lest betaelt 1694 rendanten
hebben niet ontfangen.
folio 62.
Landerijen onder Mierloo.
Den armen ofde H. Geest deser stadt Helmondt is bij coop ende acte van renuntiatie gepasseert voor schepenen
alhier den 24 julij 1669 ende 4 julij 1670 aengecomen seecker huijs ende landerijen gelegen onder Mierloo
volgens de brieven daer van sijnde, dese goederen sijn verhuijrt aen Willem Thonis tot
folio 62 verso.
Mierloo voor 20 gl. jaerlijcx mits betaelende aenden kercke tot Mierloo de somme van 6 gl. jaerlijcx, lest betaelt
1697 1693 de rendanten hebben niet ontfangen dag is bij de gebruijck van t ‘ selve huijs eenige reparatie gedaen
agter in uitgeefs conne dus
40-0-0.
Joost Hermens de With nu Jan Hendricx Cleijnen
folio 63.
Opt Hout, eene rente van 6 gl. sjaers losbaer met …… capitael gecomstitueert voor schepenen alhier op den 18
december 1625gaende uijt onderpanden aldaer werdt betaelt met 5 gl. lest betaelt 1696 1693 de rendanten
hebben ontfangen voor de jaere 1697 de somme van
5-0-0.

folio 63 verso.
Leeg.
folio 64.
Stiphout.
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De wed. Willem van Oldensee gelt jaerlijcx uijt haere hoeve ende goederen aldaer gelegen 6 vaten rogge
reductie volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den … februarij 1447, lest betaelt 1697 1693 de
rendanten hebben ontfangen voor de jaer pachte te weten 1698 de somme van
2-5-0.
Jenneken Jaspers de
folio 64 verso.
Weduwe Peter Dielis nu Peter Hendricx van Duijnhoven proprie ende Aert Hendricx van Neesen jaerlijcx 1
mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Stiphout in schepenen letteren van Helmomdt de dato den 4 julij
1414 begrepen, lest betaelt 1695 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1696, 1697, 1698 ende 1699 de
somme van
18-0-0.
folio 65.
Michiel Wouters gelt jaerlijcx uijtte hoeve op Cruijschot ofte aent Gasthuijs 3 vaten rogge in specie volgens
schepenen letteren deser stadt in dato de 4 januarij 1418, lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
6 vate rogg.
Michiel Huijbers pesident tot Stiphout geldt jaerlijcx uijt sij huijs
folio 65 verso
ende aengelagh 18 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van Bosche de dato 5 maij anno 1445, lest
betaelt 1686
op de 22 junij 1691 hadde Dienisius Brunnen armen meester ontfangen 152-19-4 die hem bi j peserentie waeren
toegewesen, ouersulcx comt dese renthe te psseren dus
memorie
folio 66.
Alias Campers geldt uijt sijne goederen tot Stiphout 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren in
Helmondt vanden 6 meij 1471, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaere 1697 ende 1698 de
somme van
4-10-0.
Hans Lemmens gelt jaerlijcx 4 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Stiphout, volgens
folio 66 verso.
schepenen letteren van Helmondt de dato de eersten februarij 1458, den 16 december 1681 dese acker verhuijrt
aen Lucas Hendricx voor de tijdt van 4 jaeren voor de dorps lasten beginnende kersmis 1681 de rendanten
hebben niet ontfangen dus
memorie.
den H. Geest van Bosch cum suis gelden jaerlijcx uijt henne goederen ende hoeve gelegen opt Gasthuijs onder
Stiphout 5 st. lest
folio 67.
betaelt 1697 1693 de rendanten hebben niet ontfangen.
de erffgenamen van Truijken Verspaget geldt jaerlijcx 5 mudde rogge ende 1 ½ vat rogge in twee besondere
brieven gepasseert voor schepenen van Helmondt d’ eene van dato den 15 februrij 1476, 2 januarij 1577 slaende
op onderpanden tot Stiphout gelijck inde
folio 67 verso.
selve brieve letteren 1600 1693 de rendanten hebben niet ontfangen
Jenneke Jaspers ende Dirck Goorts geleden uijt huijs, hoff ende landt ter plaetse genaemt de Lind ende anderen
onderpanden jaerlijcx 3 gl. volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den 27 martij 1525, lest betaelt
1693
folio 68.
de rendanten hebben op reeckeninge ontfangen voor de jaere 1694 ende 1695 de somme van 4-10-0.
folio 68 verso.
Leeg
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folio 69.
Arle, Beeck ende Rixtel.
Nicolaes van Berckel nu Thomas Poirters geldt jaerlijcx uijt sijne huijsinge ende landereij tot Arle 1 mud rogge
reductie in schepenen letteren van Helmondt vanden 10 october 1494 ende den 14 april 1670 begrepen, lest
betaelt 1696, de rendanten hebben niet ontfangen
9-0-0.
folio 69 verso.
De erffgenamen van Peter Cornelis van Croij gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. gaende onderpanden tot Strijp onder
Arle volgens schepenen brieff vanden Bossche 5 dage naer passchen 1388, lest betaelt 1697 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaere 1698 ende 1699 de somme van
3-0-0.
Willem Martens tot
folio 70.
Rixtel gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende goederen tot Rixtel gelegen 7 st. lest betaelt 1692 opt jaer 1693 4 st.
Goijart Voet hadde op reeckeninge ontfangen de somme van 2-3-0 1693 de rendanten hebben van gelijcke
ontfangen
1-10-0.
Jan Aert Peters ende Jan Marcelis geldt jaerlijcx uijt huijs, hoff, schuijr ende erffenisse tot Beeck 6 gl. volgens
schepenen
folio 70 verso.
Letteren van Arlen vanden 23 meert 1566 ende lettere van Helmondt de 8 junij 1605 ende 22 april 1632 lest
betaelt 1690 1693 de rendanten hebben in verscheijde reijsen ende opreeckeningen ontfangen de somme van
6-2-0.
De wed. Willem Dircx geldt jaerlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Beeck
folio 71.
begrepen in schepenen letteren van stadt Bossche 1436 ende 9 februarij 1445, lest betaelt 1696 1693 de
rendanten brengen voor ontfanck in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van 30 gl. 19 st. 30-19-0.
Goort Jan van Dommele, de wed. Willem Dicx cum suis gelden jaerlijcx 1 mudde
folio 71 verso.
rogge reductie uijt onderpanden tot Beeck in schepenen letteren van Hertogenbossch vanden leste junij 1461
begrepen groot 1 loop, lest betaelt 1697, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren1698 ende 1699 de
somme van
9-0--0.
Peter Griels woonende tot Arle eene rente van 6
folio 72.
g. sjairs nu betaelt wordende met 5 gl. losbaer met 100 gl. capitael …. Uijt onderpande aldaer in schepenen
letteren deser stadt vande 10 februarij 1627 begrepen verhuijrt op lichtmis dagh, is gereuceert ord 4 gl. sjairs, lest
betaelt 1695, de rendanten hebben niet ontfangen
8-0-0.
folio 72 verso.
somme van 79 gl. 18 st.
folio 73.
Nunen, Gerwen ende Wetten.
Jenneke Hendrick Appels ende Jan Dircx de Groot gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt henne goederen
gelegen tot Nunen in schepenen letteren van s’ Hertogen bossche de dato de 5 dach naer St. Matthijs dach 1376
anno 1386, 1391 nogh eene brieff van anno 1391 nogh van ende 1393
folio 73 verso.
noch 1394 noch eene van 1394 ende eenen brieff gepasseert oor schepenen van Helmondt op de 28 januarij 1395
alle uijt onderpanden tot Nunen, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen de somme van
18-0-0.
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Joost Jan Philipsen ende Anneke wed. Aert Hendricx gelden jaerlijcx
folio 74.
2 mudde rogge in specie uijtte onderpanden inde voors. schepenen brieven begrepen betaelt wordende met 15 st.
ende vat, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaere 1696 ende 1698 in plaetse van rogge de
somme van
36-0-0.
ende op den jaere 1699
9-0-0.
Gerrit Josephs cum suis gelden jaerlijcx uitte
folio 74 verso.
voors. onderpanden 9 vaten en 3 cop rogge in specie, lest betaelt 1690 ende opt jaer 1691 2 vat 2 cop de
rendanten hebben op reeckeninge de nombre van
9 vat rogge.
Leendert Gerrit Hendricx ende Adriaen Claesse gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmondt neffens
folio 75.
de voors. Nunense renthe begrepen van dato St. Serijnsdagh 1379 woordt betaelt met 15 st. t’ vat, lest betaelt
1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaere 1697 ende 1698 de somme van
18-0-0.
Faes Goorts geldt jairlijcx 1 mudde rogge in specie in eene chijns van 4 mudde roggen ende 20 ponden
paijements gaende uijtte onder
folio 75 verso.
panden in schepenen letteren van Helmondt de dato den 5 februarij 1389 ende 3 januarij 1402 ende wordt betaelt
met 4 gl. 10 st. gelijck bij voorgaende armenmeesters, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de
jaere 1697 ende 1698 de sommen van
9-0-0.
de kinderen Adriaen Jacobs de mulder , gelden inden selvepaght uijt
folio 76.
huijs ende erffenisse gelegen bij Wettensen molen jaerlijcx 1 mudde rogge in specie volgens de voors. brieve, bij
accoordt ende kenisse vanden heere provisoiren de dato den 4 februarij 1699 is dese renthe bij betaelt mette
somme van 80 gl. tot ligtmis 1699, incluijs welcke voors. somme alhier voor ontfanck somme dus
80-0-0.
Louis Jacobs geldt
folio 76 verso.
jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt eenen meerderen pachte van 5 mudde rogge ende 1 mud gerst uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmondt 1379 begrepen ende gelijcke letteren vanden jaire 1426, lest
betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaere 1697 ende 1698 de somme van
48 vaten rog.
De wed. Aert van Coll
folio 77
cum suis gelde jaerlijcx 6 vaten gerste in specie uijt eene meerderen pacht hier voor in brieven onder no. 4
begrepen mitsgaders oock in brieven van Helmondt vanden jaere 1369, 1370 ende 1373, de voorgaende aemen
mr. ontfangen de somme van 31-10-0 de rendanten hebben ontfangen de somme van
2-5-0.
Hendrick Janssen van Nunen ende Jan Thonis
folio 77 verso.
van Vechel gelden jaeren 18 vaten rogge in specie uijt henne goederen in schepenen brieven van Bossche de
dato den 12 februarij 1471 ende noch eene brieff de dato den 6 october 1495 worden betaelt met 7-10-0, lest
betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van
15-0-0.
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Jan Dircx de Groot cum
folio 78.
sius gelden jaerlijcx 26 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Gerwen ende Nunen gelegen, lest betaelt 1695 de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1696 ende 1697 de somme van
1-15-0.
Antoni van Gruijthuijsen geldt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen tot Gerwen 1 gl. welcke eertijts toebehoorde
Dirck
folio 78 verso.
Libben den armen aengecomen bij testaments van Maria naergelatene wed. Dirck Volders inden jaere 1574, lest
betaelt 1692 de rendanten hebben ontfangen voor de jaere 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698 ende 1699 de
somme van
7-0-0.
Lijske wed. Evert van Coll gelt jailijcx 7 st. uijt
folio 79.
haere goederen tot Nunen ende Gerwen, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen de somme van
0-7-0.
folio 80.
Lieshoudt.
Frans Willems geldt jaerlijcx uijt eenen meerderen pacgt van 18 vaten rogge reductie 13 ½ vat ende het
resterende geldt de weduwe Joseph Antonis uijt henne hoeve ende goederen gelegen tot Ginderdoor onder
Lieshout voors. lest betaelt 1692 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694 ende
Jan Aerts tot Tongeren geldt jaerlijcx 60 st. uijt onderpanden in schepenen letteren van Tongelre van dato den 15
april 1510 begrepen, lest betaelt 1696 de rendanten hebben niet ontfangen.
folio 80 verso
1695 de somme van

15-3-12.

De wed. Joseph Antonis gelt inde voors. pacht 4 vaten 2 cop rogge reductie uijtte voorschreven goederen tot
Ginderdoor, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697, 1698 ende 1699 de somme
5-1-4.
folio 81.
Son.
Jan off Hendrick soone Jan Tijbos woonende tot Son geldt jaerlijcx 8 gl. 5 st. in schepenen letteren van Son in
dato den 20 februarij 1627 begrepen, maer want lest betaelt was 1636 ende sulx over de 30 jaeren verachtert
ende de renthe verlooren scheen
folio 81 verso.
is op de onderpanden geprocedeert ende vervolgens vercocht gebleven aende armen alhier, daer van oock
reckningen is gedaen wesende eene acker gelegen tot Esp genaemt den Arle man verhuijrt aen de wed. Jan
Cornelis voor 10 vaten rogge ende 3 vaten boeckweijt sjairs, lest betaelt 1671, de rendanten hebben hier van niet
ontfangen.
Jan Gerrits den Jongen geldt jaerlijcx 5
folio 82.
gl volgens schepene letteren van Sonne de dato den 9 maij 1631 gaende uijt onderpanden daerinne vermelt nu
Aert Gerrits den mulder, lest betaelt 1696, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697, ende 1698 de
somme van
10-0-0.
folio 82 verso.
leeg
folio 83
Baeckel.
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Willem Peter Ceelen geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijne goederen tot Bakel gelegen, lest betaelt
1669 over 2-11-0 de rendanten hebben niet ontfangen.
Frans Jacobs geldt jaerlijcx 1 mud rogge in specie uijt onderpanden tot Baeckel gelegen, lest betaelt 1696
folio 83 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de quactiteit van

24 vaten rog.

Marten Jan Beniers van Deursen geldt jaerlijcx uitte hoeve ende toebehoorten 25 vaten vaten rogge in specie,
lest betaelt 1697, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1698 de nombre van 25 vate rog
ende voor den jaire 1699 ontfangh inplaetse van rogge volgens
folio 84.
de pegge gereeckend de somme van

52-10-0.

de erffgenamen Driesken Hermens gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 10 loop acker landts gelegen
aende beemden, lest betaelt 1692, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693, 1694 ende 1695 de
sommen van
6-15-0.
Jan Tonis Banckers geldt jaerlijcx 4
folio 84verso.
vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Baeckel 1383 ende van Helmondt den 5 vande
ougst maendt 1389 begrepen, lest betaelt 1694 de rendanten hebben ontfangen voor de jaere1695 de somme van
1-10-0.
Willem Marcelis Verberne gelt jaerlijcx 6 vaten rogge re
folio 85.
ductie uijt onderpanden tot Baeckel, lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende
1699 de somme van
4-10-0.
Reijnder Peters op Schipstall ende Jan Hendrick Hennekens gelden jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt henne
onderpanden in
folio 85 verso.
schepenen letteren van Bakel van dato den jaere 1418 op St. Huijberts dagh, begrepen, lest betaelt 1695 te cort
topt zelve jaer 2 vaten, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1696 ende 1697 in plaetse van rogge
volgens de pegge 1 somme van
18-12-0.
Ende in rogge volgens register de nombre van vier

folio 86.
derig voete dus hier de voors.

34 vaten r.

Jan Janssen de scheeper ende Peter Goorts Hermens nu Hermis Seelen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge in specie
uijt onderpande tot Baeckel in schepenen brieven van Helmondt vanden jaire 1415 1428 de 17 februarij 1441
1472 den 23 augsti begrepen lest betaelt 1694 ende
Folio 87.
Leendert Janssen ende Antoni Dircx gelden jaerlijcx 20 vaten rogge in specie uijt seeckeren goederen genaemt
Vlincke vloijen in schepene letteren van Bakel ende Helmondt begrepen eene van dato 1419 dander 1476
mitsgaders schepene commisse van Bakel vanden 14 october 1541, lets betaelt 1695 ende opt jair 1696 10 vaten
de rendanten hebben ontfangen mette restant
folio 87 verso.
vande jaere 1696 tot 10 vaten voorde jaeren 1697 ende 1698 de quantiteijt van
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50 vate rog.

Leonartt Willems van Hout geldt jaerlijcx uijt sijn goet ten Milheese 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696 de
rendanten hebben op reeckeningen ontfangen de somme van
3-7-8.
Nicolaes van Neerven
folio 88.
Ende Willem Peters Ceelen gelden jaerlijcx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren van
Helmondt gegeven maendagh naer beloken pinxten dagh 1399 ende op st. Nicolaes dagh 1445 mitsgeders opden
3 februarij 1673 begrepen
Vermits de voorige armen meesters alles op reeckeninge hebben ontfangen ende de rendanten alle mogelijck de
voren hebben gedaen om eene pertinente
folio 88 verso.
Liquidoctie te mogen hebben dogh niet connen erlange, soo brengen deselven alhier voor ontfanck de nombre
van
15 vath rog.
Reijnder de Bercker geldt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie betaelt wordende met 6 gl 15 st. swaer geldt uijt
seeckeren beemt gelegen tot Bakel, ontrent den Rijpelbergh groot 2 bunderen volgens t’ protocoll
folio 89.
In Helmondt vande 12 julij 1670, lest betaelt 1695, de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1696, 1697
ende 1698 de somme van
20-5-0.
Jan Neesen, Goort Driessen cum sius gelden jaerlincx een mud rogge reductie uijt henne goederen totBaeckel,
lest betaelt 1681, de rendante hebben niets ontfangen memorie
folio 89 verso.
Jan Janssen ende Jan Hendrickx de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vat rogge reductive uijt onderpande tot Baeckel
gelegen., lest betaelt 1696, de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van
3-15-0.
Tonis Vreijnssen ende Tomas Franssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie
folio 90.
Uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt 1696 opt jair 1697 1-9-0, de rendante hebben ontfangen mette
restants vanden jaere 1697 tsamen voor de jaere 1698 de somme van
8-0-0.
Selve gelden alnogh 6 vaten rogge in specie erffelijck uijt henne onderpande mede gelegen tot Baeckel, lest
betaelt 1696, den rendanten
folio 90 verso.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de quantiteijt van

12 vaten rog

De wed. Tonis Banckers gelt jaerlijcx 16 st. 3 ½ oirt uijt haeren goederen tot Bakel, lest betaelt 1695 ende opt
jair 1696 10 st. de rendanten hebben ontfangen
0-6-12.
Joffr. Maria van Lanckveldt vrouwe van
folio 91.
Milheeze geldt jaerlijcx uijt haere goederen ende heerlijcx heijdt aldaer 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1696 de rendanten
hebben niet ontfangen
memorie
Willem Willems de With cum suis gelden jaerlijcx 3 st. 2 oort uijt henne goederen tot Baeckel, lest betaelt 1697
de rendanten hebben niet ontfangen dus
memorie
folio 91 verso.
Aert Hendrick Hanen geldt jaerlijcx 36 braspenninge betaelt werdende met 2 gl. 5 st. uijt sijne goederen gelegen
tot Bakel volgens schepenen letteren aldaer vande 3 december 1556, lest betaelt 1697 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaere 1698 de somme van
2-5-0.

20

De kinderen Jan Andriesse gelden jaerlijcx 7
folio 92.
gl. 10 st. uijt henne goederen volgens brieven daer van sijnde, lest betaelt, Goijart Voet hadde ontfange voor
pachten, de rendanten hebben ontfangen de somme van
7-10-0.
folio 92 verso.
leeg.
folio 93.
Gemert.
Jacob Willem Heijnen nu sijne weduwe genaemt tegenwoordig Claes Jacobs, eene obligatie houdende capitael
150 gl. de dato den 22 april 1648, het voorstaende capitael is opde 13 april 1696 door den voorn. Claes Jacobs
aenden gewesene armen mr.
folio 93 verso.
Gelost ende gequeten ende zijn de peningx in desselffs reeckeninge fol. 128 vernant woordtdus hier alle duelijck
voor memorie
Peter vanden Boogart geldt jaerlijcx uijt sijn huijs ende anderen goederen gelegen tot Gemert 15 vaten rogge
erffpachts volgens schepenen letteren in Gemert 1385 op St. Martens
folio 94.
dagh, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 in plaetse van rogge volgens de
pegge de sommen van
19-10-0.
ende voor den jaere 1698 de nombre van
15 vater R.
Peter Gielens geldt jaerlijcx uijt sijne goederen tot Gemert gelegen 2 gl. 10 st.
folio 94 verso.
lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 eene somme van
5-0-0.
folio 95.
Doirne.
Willem soone Evert Nouwen geldt in 2 texten geldt 3 mudde 3 vaten rogge reductie jaerlijcx, lest betaelt 1697 de
rendanten brengen in ontfanck voor de jaeren 1698 en 1699 eene somme van
29-5-0.
Aert Hendrick Jacobs
folio 95 verso.
ende Hendrick Hendrick Colen in 3 texten 21 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696 ende opt jaer 1697, 3-8-12.
de rendanten hebben ontfangen in twee reijsen de somme van
11-6-4.
Gielen Jacobs ende Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vaten rogge reductie, lest betaelt 1682 opt jaer 1683 1-7-2.
de rendanten hebben op reeckeninge
folio 96
ontfangen de somme van

7-10-0.

Bruijsten Jan Rutten Cluijtmans geldt jaerlijcx 16 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van
12-10-0.
Jan Lambers van Gassel int Haegheijndt cum suo gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie
folio 96 verso.
lest betaelt 1696 over opt jaer 1697 1-0-0 de rendanten hebben ontfangen de somme van
3-0-0.
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Jan Lamberts Isbouts ende Dirck Jan Goorts gelden 1 mudde rogge reductie, lest betaelt Dirck Janssen Goorts
1688 voor eene helft, lest betaelt Jan Lamberts 1695 voor de ander helft, de rendanten
folio 97.
hebben ontfangen voor een gerechte helfte over 4 jaeren eene some van 9 gl. dico

9-0-00.

folio 97 verso.
Leeg.

folio 98.
Hier volght het goet ten eijnde.
Aert Antonis van Ebben nu Joost Lamberts geldt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge in specie uijt onderpanden van t
goet ten Eijnde, lest betaelt 1697, de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1698, ende 1699 de nombre van
7 ½ vat rogge
folio 89 verso.
Gelt jaerlijcx 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende
1698 de nombre van
XII vat rog.
Hendrick Cuijpers, Hendrick Tijssen ende Lijsken Franssen gelden jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge uijt het goet ten
Eijnde, lest betaelt 1685 de voorgaende arm
folio 99.
Meester hadde ontfangen t‘ samen in gelden 9-2-12 ende rogge 16 ½ vat rogge de rendanten hebben niets
ontfangen
Hendrick Tijs Claessen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge in specie uijttet goet ten Eijnde, lest betaelt 1696 ende opt
jaer 1697 3 cop rogge de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende
folio 99 verso
1698 de quantiteijt van

15 vaten

Jan Meulendijcx ende Wilbert Peter Spaniaerts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie, lest betaelt 1694 over
opt jair 1695 13 ½ vat rogge de rendanten hebben ontfangen in plaetse van rogge volgens de pegge de somme
van
14-12-0.
Ende in rogge de quantiteijt van 11 vaten dus

11vat.

folio 100.
De wed. Paulus Joosten, Dirck Jan Goorts ende Jan Hendricx de Hardt gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie,
lest betaelt 1692 ende opt jair 1693 4 vaten 3 cop rogge de rendanten hebben op reeckeninge ontfangen de
nombre van
7 vaten.
Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge in specie, lest betaelt 1696
folio 100 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de 1697 ende 1698 de nombre van

28 vat.

Joost Ceelen ende Iken wed. Jan Adriaens nu de effgenamen Matthijs Jongelincx 7 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1696, de rendanten hebben ontfangen voor de 1697 ende 1698 de nombre van 14 vat.
Dirck Hendrick Gielens
folio 101.
Ende Antonis Gerrits de scheeper gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt……. bij de voorgaende
arm meesters is op reeck ende ontfangh 9-9-0 ende 91 vaten rogge, de rendanten hebben ontfangen twee pacht
ter quantiteijnt van
14 vat.
Philips Willems gelt jaerlijcx 8 veten 3 cop rogge erffpacht, lest betaelt 1696, de rendanten hebben
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folio 101 verso.
ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de nombre van

17 ½ vat rog.

Evert Gielens gelden jaerlijcx 5 vat rogge 1 cop in specie, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1697 ende 1698 de nombre van
10 ½ R.
Joseph Rutten ende Aert Hendrick Jacobs geleden jaerlijcx 3
folio 102.
vaten rogge in specie, lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1698 in plaetse van rogge
volgens de pegge
4-4-0.
Willem Marcus geldt jaerlijcx 3 vaten rogge in specie Hendrick Dielis Noijen ende Peter Dries den Ketelaer, lest
betaelt 1695, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1696 ende 1697 in plaetse van rogge
folio 102 verso.
volgens de pegge de somme van

12-6-0.

Hier eijndt t’ goet ren Eijnde jaerlijcx uijt brengende 7 mudde ende ses vaten rogge in specij uijt onderpanden in
schepenen letter en van Helmondt van dato de 10 junij 1416 ende in schepene letteren
folio 103.
S Hertogenbosscch de dato den 1389 begrepen.
folio 103 verso
Leeg.
folio 104.
Doirne.
Mr. Laurens de Louw ende Wouter Hendricx gelden jaerlijcx 5 vaten rogge in specie uijt henne onderpande ofte
goederen tot Deurne voors. lest betaelt 1697, ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de nombre van
10 vat R.
Jan Ruelens ende Huijbert Tomas gelden jaerlijcx 1 mudd rogge reductie
folio 104 verso.
Lest betaelt 1695 ende opt jair 1696 3 gl. 10 st. de rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de somme van
7-10-0.
Laurens Janssen geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1698 ende 1699 de sommen van
2-5-0.
Jan Melis, Claes Martens ende Marten Melters
folio 105.
Erffgenamen gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1697 ende 1698 de somme van
6-0-0.
Ruth Cornelis geldt jaerijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696 de rendanten hebben niet ontfangen
2-5-0.
De wed. Goort Dors ende Hendrick Mattijsen
folio 105 verso.
Gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie in plaetse van Hendrick voornt. nu de wed. Wouter Cleijnen, lest betaelt
vermidts ongesplete moet geint 1683 ende opt jair 1684 2-0-8. de rendanten hebben niet ontfangen.
4-10-0.
De selve wed. geldt jaerlijcx noch 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1663 de rendanten hebben niet ontfangen
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folio 106.
Aert Jan Meulendijcx geldt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1698 de sommen van
1-10-0.
Wilbert Reijnders, Aert Hendricx cum suis gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie betaelt werdende met 9 gl.
tegens 15 st. t vat volgens accoort , lest betaelt 1696
folio 106 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor 2 jaeren pagten de somme van 18 gl. waer mede betaelt is 1697 en 1698 dus
18-0-0.
Willem Marcus geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1695 ende opt jair 1696 1-2-8 rest opt jair
1696 voors. 1-2-8 de rendanten hebben ontfangen voor de jairen 1697
2-5-0.
folio 107.
Evert Neelen geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1697 ende 1698 de somme van
4-10-0.
Hendrick Franssen ende Willem Jan Seelen alias Waesman gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1697 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
folio 107 verso.
1698 ende 1699 de somme van

4-10-0.

folio 108.
Liessel.
Joost Peter Martens geldt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
2-12-8.
Hendrick Peter Mennen cum suis gelden jaerlijcx 5 ½ vat rogge, lest betaelt 1684 de voorgaende armen mr.
folio 108 verso.
hebben ontfangen 14-8-12 de rendanten hebben op reeckeninge ontfangen de somme van
10-0-0.
Tijs Berckers, Lambert Driessen, ende de wed. Marcelis Claes de Bercker gelde jaerlijcx 3 vaten rogge reductie,
lest betaelt 1696 de rendanten hebben voor de jaeren 1697 ende 1698 ontfangen de som van
2-5-0.
Daniel van Bree, Dries van
folio 109.
Bree ende Jan Peter Wilbers gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1697 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de sommen van
9-0-0.
De H. Geest mr. van Doirne ende Peter vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1697
de rendanten hebben
Folio 109 verso.
ontfangen voor de jaeren 1698 de sommen van

1-2-8.

Jonr. Van Eijck ende jonr. Bax gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1697 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
4-10-0.
de selve gelden alnoch 8 vaten rogge jaerlijcx in specie, lest betaelt 1697, de rendanten hebben
folio 110.
ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de nombre van
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16 vat rog.

Adam Willems, nu Gielen Damen geldt jaerlijcx 6 vaten rogge erffelijcx, lest betaelt 1689 de rendanten hebben
niet ontfangen.
Lodewijck Janssen ende Claes Janssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1694 de rendanten
folio 110 verso.
hebben ontfangen voor de jaeren 1695, 1696 ende 1697 de somme van

13-10-0.

folio 111.
gelt renthen tot Doirne.
Michiel Hendrick Tonis, Laurens Janssen, Claes Jan Rutten cum suis gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1694
ende opt jair 1695 4-4-0 de rendanten hebben in verscheijde reijt ontfangen de somme van
15-2-0.
Goort Janssen den mulder gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1697 de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1698 ende 1699 de somme van
11-0-0.
folio 111 verso.
Jan Meelis gelt jaeren voor 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1696 ende opt jaer 1697, 12 pen. ieder jair te rekenen
0-2-12 de rendanten hebben niet ontfangen
de erffenamen Aert Hoeben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt1696 ontfangen voor de jaire 1697
0-3-0.
Tonis Gerrits de scheeper geldt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1692
folio 112.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1693 de sommen van

3-0-0.

Item eene acker groot ontrent 3 loop gelegen tot Doirne, lest betaelt 1665
dese acker comt agter
folio 112 verso.
leeg.
folio 113.
Asten.
De goederen tot Geenenbossch , gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren
van s’ Hertogenbossch 1396, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de
somme van
27-0-0.
Jonr. Gerwen op de Beecx se Donck nu ….. geldt jaerlijcx uijt sijne goederen,ofte hoeve op Heusden 30 vaten
folio 113 verso.
rogge in pegge, uijt onderpanden tot Asten gelegen in schepenen letteren van Helmondt de dato 17 october 1614
en andere documenten daer annex begreepen, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
1697 ende 1698 de nombre van
26 vaten rogh.
Dirck Jan Goorts cum suis gelden jaerlijcx 13 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren als voor
begrepen
folio 114.
Lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de quatiteijt van
26 vaten rogh.
Jan Hendricx geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten 1437 den 14 februarij
ende schepenen letteren van s’ Hertogenbossch van de jaren 1452 ende 1469 de rendanten hebben niet
ontfangen.
folio 114 verso.
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Ceel Peters geldt jaerlijcx 1 mud rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten anno 1404 ende 1440 de
12 meert ende anno 1445 begrepen, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697, 1698
ende 1699 de somme van
13-10-0.
Bruijsten Geven geldt jaerlijcx 6 gl. volgens schepenen letteren van Doirne gegeven op ligtmis avond 1537
folio 115.
lest betaelt 1695 de rendanten hebben ontfanck voor de jaeren 1696 ende 1697 de somme van
12-0-0.
Joost vande Sanden gelt jaerlijcx 10 gl. uijt sijne goederen gelegen tot Vlierden, lest betaelt 1697 de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1698 enden 1699 de somme van
20-0-0.
folio 115 verso.
Leeg.
folio 116.
Someren.
Hendrick Lambers Verhoeven geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Someren
anno 1533 begrepen, lest betaelt 1697 de rendanten hebben hier van niet ontfangen
1-2-8.
Wed. Job Daniels gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Someren gelegen volgens schepenen
letteren van Someren
folio 116 verso.
anno 1400 de 8 sondagh naer St. Jan Baptista dagh, lest betaelt 1697 de rendanten hebben niet ontfangen
Peter Franssen nu Grittij ende Handersken Willems tot Someren gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt de
voors. onderpanden int prothocoll van Helmondt de 10 martij 1670 begrepen, lest betaelt 1696 de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de sommen van
4-10-0.
folio 117.
Aert Hendrick Smidts Antoniske Jans ende Hendersken Scheepers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijtte
voors. onderpanden, lest betaelt 1690 ende opt jaer 1691, 1-18-8. de rendanten hebben ontfangen drie pagten
bedragende de somme van
6-15-0.
Antonis Marten Driessen ende Gielen Martens jaerlijcx 18 vaten rogge reductie uijtte onderpanden in schepenen
folio 117 verso. 2-4-8. Leste betaelt sijn Goortie Lambers ende Jan Willem Maes, de rendante hebben hier van
niets ontfangen memorie
Bastiaen Adriaens geldt gelt jaerlijcx 3 gl. uijt onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt 1696, de rendante
hebben
folio 118.
Ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van

6-0-0.

Jan Martens Aers geldt jaerlijcx 1 mudde rogge erffpacht uijt onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt
1696, de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de nombre van
24 vat rog.
Jan van Bree ende Michiel Jan Michielssen
folio 118 verso.
geldt jaerlijcx 15 vaten rogge in specie gaende uijt ondepanden tot Someren gelegen, lest betaelt 1677, de
rendanten brengen in ontfanck voor de jaere paght de nombre van
15 vate rog.
folio 119
8 octob. 1637, lest betaelt 1697, dese capilate somme mette intresse is werdig is met krnnisse vande heeren
provisoir en ande arm. Voet gelost ende gequten op de 18 junij 1697 voors ende in sijne reeckeninge fol 170
verantwoordt daerom desen ontfanck compt te cesseren dus
memorie
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Thonis Marten Driessen
folio 119 verso.
geldt jaerlijcx 15 vaten rogge in specie gaende uijt ondepanden tot Someren gelegen, lest betaelt 1677, de
rendanten brengen in ontfanck voor de jaere paght de nombre van
15 vate rog.
folio 119
8 octob. 1637, lest betaelt 1697, dese capilate somme mette intresse is werdig is met krnnisse vande heeren
provisoir en ande arm. Voet gelost ende gequten op de 18 junij 1697 voors ende in sijne reeckeninge fol 170
verantwoordrdaerom desen ontfanck compt
Thonis Marten Driessen
folio 119 verso.
geldt jaerlijcx 50 vaten rogge in specie gaende uijt onderpanden tot Someren gelegen, lest betaelt 1677, de
rendanten hebben ontfangen voor de jair pacht de nombre van 15 vaten rog
folio 120.
Lierop.
Dirck van Morssel geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie gaende uijt onderpanden in schepenen letteren van
Helmondt , lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van
9-0-0.
Aert Jansen Verhees geldt jaerlijcx 8 vaten
folio 120 verso.
rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt gegeven sondags naer sinte Denijs dagh
aane 1369 begrepen, lest betaelt 1696 de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme
van
6-0-0.
Aert Dircx van Morssel cum suo gelt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren
folio 121,
van Helmondt den 2 meij 1358 ende St.Mattijs dagh 1389 begrepen, lest betaelt 1696 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1697 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van
16-4-0.
Ende voor den jaire 1698 de nombre van
12 vaten rog.
Jan Dircx van Morssel cum suo gelt jaerlijcx 40 schellings paijements betaelt voord ende met 14 st.
folio 121 verso.
volgens schepenen letteren van Helmondt anno 1358 den 2 dagh meij, lest betaelt 1696 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van
1-8-0.
Jan Aert Verdonschot gelt jaerlijcx 2 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmondt anno 1445
op St. Bartolomeus dagh ende schepenen letteren van Helmondt anno 1438 de 8 sept. lest betaelt 1693 de
rendanten hebben
folio 122.
ontfangen voor de jaeren 1694 ende 1695 de somme van

1-10-0.

Jan Sanders cum suis gelden jaerlijcx de helfte van 40 schellinge paijements betaelt wordende met 7 st. in
schepenen letteren van Helmondt de dato des maendaghs naer 13 daghen anno 1373, lest betaelt 1673 de
rendanten hebben hier van niet ontfangen
memorie.
De wed. Jacob Verbeecq nu de wed. Colen tot Eijn.
folio 123 verso.
dhoven geldt jaerlijcx uijt haer huijs ende goet tot Lierop 3 st. 2 oirt volgens schepenen letteren voors., lest
betaelt 1693 de rendanten hebben niet ontfangen
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de wed. Sijmon Aerts nu Marcelis Aerts tot Lierop geldt jaerlijcx 3 st. 2 oirt volgens schepenen letteren voors.
lest betaelt 1691 de rendanten
folio 123.
hebben ontfangen voor de jaeren

folio 123 verso.
leeg.
folio 124.
Asten.
Willem Goorts van Lierop heeft in huijringe gehadt de hoeve op Bergelen onder Asten voors. dese boven
staende hoeve is vercoght den meert 1684 voor 875 gl. aen Dirck Gerrits tot Asten interesse ad 5 procent
verschijnt den meert volgens protocolle van Helmondt wordende jaerlijcx betaelt ideren pacht ad 43-15-0 lest
betaelt 1697
folio 124 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van

87-10-0.

folio 125.
Baeckel.
Willem Ansems heeft in huijringe den hoeffken gelegen onder Baeckel op de Hilacker jaerlijcx in voorlijff 26
gl. 30 vaten rogge ende 24 vaten boeckweijdt verschijnende het voorlijf st. Marten ende t graen te kerstmisse
dogh den boeckweijt te betaelen volgens de nieuwe huijringe vanden
folio 125 verso.
4 januarij 1690 ende 13 meert 1694, lest betaelt 1696 volgens de reeckeninge vanden armen mr. Voet
de rendanten brengen in ontfanck t ’ voorlijff verscheenen 8 marty 1697 ende 1698 de somme van
52-0-0.
Ende in rogge voor de voors. jaeren de nombre van
60 vate rogge
Ende daer en boven in boeckweijt ontfanck de quatiteijt van
48 vat B
folio 126.
Willem Willem Aerts heeft de andere hoeve in huijringe op den Hilacker tot Bakel ende daer voor mede te
betaelen als inde voors. condities van 4 januarij 1690 ende 13 meert 1694 staet geexpresseert, lest betaelt 1696,
wordt alhier voor ontfanck geselt het voorlijff vanden jaer 1697 ende 1698 de somme van
52-0-0.
ende in rogge voor
folio 126 verso.
de voors. jaeren de quantiteijt van
alsmede in boeckweijt de nombre van

60 vat rog
48 vat

Heijlke wed. Peter Jaspars heeft in huijringe de hoeve onder Baeckel gelegen op Grootel nu Luijten Peters ende
Peter haeren soon op conditien in voorlijff te betaelen 26 gl. 36 vaten rogge ende 60 vaten boeckweijt
folio 127.
volgens de verhuijr cedulle vanden 20 september 1691, lest betaelt volgens vanden armen mr. van t jair 1697 de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 ter somme van
52-0-0.
ende in rogge de quatiteijt van
72 vaten rog
als mede in boeckweijt de nombre vn
32 vaten
folio 127 verso.
leeg.
folio 128.
Baeckel.
1tem eenen acker groot ontrent 2 ½ loop gebr.
de rendanten hebben hier van niet ontfangen.
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Item eene acker genaemt de Roijenacker, lest betaelt 1668 den 30 augusti 1682 is dese acker verhuijrt geweest
aen Jan Gerrits van Gerwen voor 6 jaeren met 3 te mogen scheijden
folio 128 vers.
t sjairs voor 3 gl. aenvanck 8 martij comende rendanten hebben hier van niets ontfangen
Item eenen acker voor dese gebruijckt bij Willem Aerts ofte Willem Netten de rendanten hebben niet ontfangen
Item eene acker gelegen tot Baeckel groot ……. Jan Neesen, lest betaelt de rendante als bruij.
folio 129.
Doirne.
Jan Willem Goossens heeft in huijre eene acker groot 3 loop voor 6 vaten rogge t’ sjairs, lest betaelt 1665
Aert van Hove hadde ontfange de quantiteijt van 12 vaten rogge, de rendante nihiel
folio 129 verso.
leeg.
folio 130.
Ontfanck van vercochte rogge ende boeckweijt.
de rendanten brengen alhier in ontfanck wegens de vercocgte rogge ende boeckweijt en rogge volgens de pegge
voor de jaeren 1697 ende 1698 geduijrende der selven administratie soodanige somme van 1326 gl. 12 st.
folio 130 verso.
1 oirt dus de voorschreven somme van

1326-12-4.

folio 131.
Extraordinairen ontfanck.
de rendanten hebben op den 16 julij 1694 ontfangen van twee vercocgte willing boomen de somme van
4-10-0.
folio 131 verso.
leeg.
folio 132.
Utgeeff tegens den voors. ontfanck, eerstelijck vande vercochte granen die in specie ende in gelt respectinclijck
in ontfanck sijn gebracht.
Alsoo de rendanten alle graenen bij het ontfangen voor ontfanck aengerekent sijn soo ende gelijck het selve hier
voor in dese reeckeningen van fol. V. tot 129 is conterende ende dat dese ten profijte vanden armen hebben
vercocht de nombre van 7
Folio 132 [is 2 x]

folio 131 verso.
145 vaten 5 cop rogge mitsgaders 80 vaten boeckweijt van welcke de rendanten de penningen daer van
geprocedeert ter somme van 1326 gl. hier voor 130 recto halve brengen en moet rendant voor ontfanck hebben
gebragte der halveb brengen ende moeten de rendanten alhier de voors. vercochte 745 vaten en bij 1 cop rogge
ende 80 vaten boeckweijt in uijtgeef valideren
745 vaten 1 cop rog
Ende
80 vaten boeckweijt.

folio 132.
Utgeeff tegens den voors. ontfanck, eerstelijck van spijnde back van rogge ende meulenkarre
De rendanten van op 23 november 1697, 22 november 1699 voor die armen lieden doen backen ende gespijnt de
nombre van vijff hondert
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folio 132 verso.
vijff ende sesticg vaten die hier in uijtgeef werden geselt

565 vat.

de rendanten hebben betaelt aen Marten Jelis Verheijen voor backloon vande voorschreven granen eene somme
56 gl. 2 st. dus hier de voors. somme in uijtgeef wordt gebrachter dus
56-2-0.
folio 133.
Daer enboven hebben de rendanten betaelt aen Dirck Robbers voor het varen van het coren naer den molen inden
tijdt van 2 jaren de somme van
10-0-8.
folio 133 verso.
leeg.
folio 134.
Reparatien der hoeven, huijse als andere.
De rendanten hebben op den 25 februarij 1698 aent huijs van mr. Andries Buttenij verrepeert volgens annotatie
op den register eene somme van
1-19-12.
Op den 30 april gecogt tottet Gasthuijs ende andere huijsen drie bussele latten ende twee pondt nagels,
bedraegend
1-1-0.
folio 134 verso.
de rendante hebben betaelt aen eene bussel latten ende drie karren leem tottet huijs van Lijneken Craelen opt
Binders eijnd t szamen.
1-1-8.
Op den 4 meij ende 4 junij aen het huijs van Peter van Genuchten ende Lijneken Craelen betaelt en nagel latten
ende vande glasen de somme van
0-13-19.
Betaelt voor vier karren leem, nagel, gehengen ende calck totte deselve huijsinge tsamen
1-12-0.
[Let op 2 X 135]
folio 135.
De rendanten hebben verschoten aen het huijs van mr. Andries Buttenij aen crammen ende haken opde 8 julij
1694 de somme van
0-12.
Op den 20 sept. tottet hoeffke tot Mierloo gecocht twee pont nagel

0-0

de rendanten hebben betaelt ofte goet gedaenen aen Willem Thonis over gedaene reparatie aen voors. hoeffken
inde jaere 1698 de
folio 135 verso.
somme van 6 gl. 4 st. die hier voor uijtgeef comen
betaelt ofte well goet gedaen aen Willem Ansems gebruijcker van eene hoeve onder Bakel genaemt den Hilacker
over gedaene reparatien inden jaire 1698 volgens speciecatie ende quitantie de somme van 13 gl. 16 st. dus hier
16-16-0.
folio 136.
de 25 junij betaelt aen Peter Willems vanden Heuvel voor 12 dagen met twee mannen aende voors. hoeve
gewerckt hebbende eene somme van 24 gl. volgens quitantie dus
24-0-0.
betaelt aen Gijsbert Leemans glassemaker opden 8 meij 1699 over reparatien aende glaesen op de Deuseldoncq
volgens quitantie de somme van 1 gl. 2 st. 6 penn.
1-2-6.
folio 136 verso.
betaelt aen Thonis Peters voor twee vijmen dack schoven ieder ord 2 gl. 10 st. volgens quitantie de somme van
5-0-0.
betaelt aen Gijsbert Leemans over gedaene reparatien aen het huijs van Thomas Lambers volgens quitantie de
somme van
1-1-6.
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De rendante hebben betaelt aen Thomas den Becker over arbeijdts
folio 137.
Loon over verscheijde huijsen den armen toebehoorende gedeckt hebbende volgens specificatie ende quitantie de
dato des 20 junij 1698 de somme van
12-15-0.
Op den 5 julij 1699 aen Dirck Jaspars timmerman volgens specificatie ende quitantie betaelt van aen armen
hoeffke opt Bijsterveldt gewerckt hebbende de somme van
8-5-0.
Betaelt aen Peter Olifier
folio 137 verso.
voor delen plancken tot de schuijrdeuren van het huijs van Willem Gielen opt Bijsterveldt volgens specificatie
ende quitantie de dato den 11 julij 1699 de somme van
3-17-0.
Aen Jan Hendricx Verspaget over leverantie van ijser werck totte voors. huijsinge volgens quintactie van 12 julij
1699 betaelt de somme van
1-19-0.
Op den 8 augustus 1699 aen Thomas Marcelisse voor 8 dagen aen de hoeve gent.
folio 138.
den Hilacker tot Baeckel gewerckt hebbende betaelt als mede 12 dagh opt Bijsterveldt volgens quitantie de
somme van
15-0-0.
Alnogh goet gedaen aen Marcelis Ansems gebr. van eene hoeve tot Baeckel voors. over gedaene reparatie inde
jaire 1698 volgens memorie de sommen van
11-5-0.
De rendanten hebben aen Wilbert Janssen hoevenaer op de Deuseldoncq goet
folio 138 verso.
gedaen dat hij over repartij aende hoeve verschoten hadde volgens neffens gaende memorie eene somme van 7
gl. 10 st. dus hier
7-10-0.
Ende aen Joost de Bercker vande anderen hoeve opde Deuseldoncq over verschoten reparatien goet gedaen
volgens eene memorie vanden rendant de somme 5 gl. 8 st. die hier mede in uijtgeefs conne dus 5-8-0.
De rendanten hebben
folio 139.
Aen Peter Jacobs hoevenaer vande hoeve op Grootel over reparatien bij verschoten goet gedaen volgens mede
gaende memorie de somme van
1-6-0.
Betaelt aen Gijsbert Leemans over het maecken vande glasen voor de armen volgens specificatie ende quitantie
de somme van
4-10-12.
Betaelt aen Antoni Janssen van Eventuijn over goederen voor den armen gemaeckt hebbende volgens
specificatie
folio 139 verso.
ende quitantie de somme van 13 gl. 4 st. dus hier

13-4-0.

Goet gedaen aen Willem Antonis over reparetie aent hoeffken tot Mierloo inde jaere 1699 volgens memorie
0-12-4.
folio 140.
Anderen uijtgeeff vanden renten die den H. Geest jaerlijcx is geldende.
Hermanus Valckenhoff als vader ende vooght van sijne minder jarige kinderen verweck bij jof. Catharina van
Hooff geef tot laste vande armen taefele de somme van 350 gl. capitael intress loopende tegens 4 ½ per cento
ende betaelende vier maenden naer de verschijn dach conne met 4 gl. cento volgens schepenen letteren
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folio 140 verso.
van Helmondt de dato de 1 meert 1692waer van het selve jaer intres 1693, lest betaelt 1696 de rendanten hebben
betaelt voor der jaire 1697 ende 1698 de somme van
28-0-0.
de school mr. deser stadt geniet jaerlijcx 6 gl. voor leeren der armen kinderen, lest betaelt 1696 de rendante
hebben betaelt volgens
folio 141.
quitantie voor de jaeren 1697 ende 1698 de somme van

12-0-0.

Den rentmr. der geestelijcke goederen in Peelandt ende Bijnderen innen jaerlijcx eene rente van 35 ½ vat rogge
in specie ende 34 gl. 9 st. 3 oirt, lest betaelt 1695 de rendanten hebben betaelt volgende de qiutantie het cooren
folio 141 verso.
Tot geldt gereeckent ende volgens den pegge 1697 ende 1698 de somma van

229-11-6.

De schutters van St. Catharina alhier comt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1697 de rendanten hebben betaelt
volgens quitantie voor de jaeren 1698 ende 1699 de somme van
4-10-0.
De schutterije van St.
folio 142.
Catarine binnen s Hertogenbossche comt jaerlijcx vier sester roggel reductie betaelt wordende met 2 gl. 12 st. 2
oirt, lest betaelt 1696 de rendanten hebben betaelt volgens quitantie voor de jaere 1697 ende 1698 de somme van
5-5-5.
Het godts huijs gent. den H. Geest binnen s Hertogenbossche geldt jaerlijcx uijt de goederen
folio 142 verso.
Genaemt de Deuseldoncq ende hoeve gent. op Brugge toecomende Michiel Jan Cuijpers 4 mudde rogge die
betaelt werden met 25 gl. waer inne den armen geef jaerlijcx 11 gl. lest betaelt 1694 ende met het jair 1695 2-00. De rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1695, 1696 ende 1697 volgens 33 gl. de somme van
33-0-0.
Jufr. Maria Vos tot
folio 143.
S Hertogenbossch heeft eene rente van 4 mudde rogge reductie jaerlijcx betaelt werdende met 20 gl., lest betaelt
1693 de rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1694 ende 1695 volgens quitantie de somme van
40-0-0.
Juffrouw Maria van Boshuijsen heeft eene rente van 4 gl. jairs, lest betaelt 1694 de rendanten hebben
folio 143 verso.
Betaelt voor de jaeren 1695 ende 1697 volgens quitantie de somme van

8-0-0.

Het convent van Souterbeeck comt jaerlijcx 18 vaten rogge in specie, lest betaelt 1695 de rendanten hebben
betaelt volgens quitan. voor de jaeren 1696 ende 1697 de rogge volgens de pegge in gelde tot somme van 36 gl.
9 st. dus hier de voors. somme van
36-8-0.
folio 144.
De heer officier wordt jaerlijcx toegevoeijgt voor sijne diensten eene somme van 6 gl., lest betaelt 1697 de
rendanten hebben betaelt voor den jaere 1698 volgens quitantie op den rechten staende met eene somme van
6-0-0.
Mr. Joachem Kets chirurgijn deser stede werdt wegens de armen lieden te
folio 144 verso.
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Assisterenn voor den tractement mets kennisse vanden intendant vanden huijse van Helmondt ende schepenen
toegevoegh eene somme van 10 ducatons sjairs aenvanck nemende de 20 meert 1688, lest betaelt 1697 ende opt
jaer 1698, 6-6-0 de rendanten hebben betaelt voor de jaren 1698 ende 1699 volgens quitantie de sommen van
78-15
folio 145.
Den heere predicant ismen gewoon toe te voegen de somme van 12 gl. lest betaelt 1697 de rendanten hebben
betaelt volgens quitantie voor de jaeren vervallen 1698 ende 1699 de somme van
24-0-0.
Den secretaris deser stadt compt jaerlijcx voor te schijnen vanden appostillen op de armen reijnestij verbeteren
folio 145 verso.
Vande armen register ende op drachten … ter somme van 10 gl. lest betaelt ….. de rendanten hebben hier van
geene betaelinge gedaen dus memorie
De H. Geest uijt henne goederen, soo hier als tot Baeckel gelegen gelt diversche grondt chijnsen soo aenden
heere van Helmondt int boeck van Asten ende Rixtell als aende domeijnen
folio 146.
De voorganden ende armen mr. hebben de chijns vanden huijse van Helmondt betaelt tot de doodt vande rentmr.
Roeffs volgens t boeck van Goijart Voet, ende voorden chijns op reeckeninge betaelt 1-0-0. ende voor den chijns
vant boeck van Asten op reeckeninge 9-10-0.
Dircxken Dircx vanden Goor wed. Peter Dircx Vlas comt uijtte arme goederen een lijff
folio 146 verso.
Pensioen van 12 gl. sjairs daer van opden 2 januarij 1682 voor schepenen alhier schult brieff is gepasseert ende
verschijnt eerste jaer 1683, lest betaelt 1696 de rendanten hebben betaelt voorde jaeren verscheenen den 2
januarij 1697 ende 1698 de somme van
24-0
De kercken deser stede heeft eene rente van 5 st. 1 ge ende
folio 147.
Uijtte hoefske op het Bijsterveldt, lest betaelt 1688 de rendanten hebben geen betaelinge gedaen
Den armen deser stadt geldt jaerlijcx uitte goederen van Hendrick Aert Deckers volgens de opdragte de dato den
12 april 1690 voor schepenen alhier gexeeffeert dese voors. sijn bij de provisoiren geabbandoneert memorie
Nu Goijart Voet heeft
folio 147 verso.
Tot laste van dese armen taeffelen ofte H. Geest eene somme van 1250 gl. capitael intresse ad IIII pro cento
volgens schepenen letteren in Helmondt van dato den 9 junij 1697 waer van den eerste pagt verschijnt den 24
junij 1698 jaerlijcx tot 56-5-0 de rendanten hebben betaelt volgens quatiteijt voor de jaeren ende 20 junij 1698
ende
folio 148.
XVI c 99 de somme van 112 gl. 10 st. die hier in uijtgeeff comen dus
folio 148 verso.
leeg
folio 149.
leeg
folio 149 verso.
leeg.
folio 150.
Anderen uijtgeeff van bestelde oude lieden ende kinderen.
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112-10-0.

Het cleijnste kindt van Willem Lambers is beselt bij Willem Gielens voorde somme van 36 gl. voor een jaer
aenvanck nemende den 19 janrij 1693, nu bestelt den 19 janarij 1697 bij Antonij Ceunen om t weven te leeren
sjairs voor 40 gl. voor 3 jaeren , lest bet. totte 19 october 1697 de rendanten hebben betaelt opden 19 januarij
ende 19 april 1698 aen Tonij Janssen Ceunen twee vierde deel jaire maecken
20-0-0.
folio 150 verso.
Op den 19 april 1698 voorschreven is dit joncxken wederom bestelt bij Lambert Cuijpers voor 29 gl. jaerlijcx de
rendanten hebben op den 19 april 1699 betaelt voor een geheel jaer de somme van
29-0-0.
Dit voors. joncxken opden 19 april 1699 betaelt om het ambacgt te leeren bij Paulus Goorts voorde somme van
35 gl. jaers, de rendante hebben op den 19 october 1699 voor halff jaer betaelt de somme van
17-10-0.
Peter Janssen Rutten alias
folio 151.
Slabbers hebben de rendanten op de 24 december 1697 bestelt bij Delis Paulus opt goet van Jan de Rijck voor de
somme van 53 gl. jaerlijcx, betaelt voor een jaer costgeldt de somme van
53-0-0.
den soon van Lambert Gabriels bestelt opden 3 julij 1698 bij Joost Berckers hoevenaer op de Deuseldoncq
voorde somme van 50
folio 151 verso.
gl. int jaer, de rendante hebben betaelt ofte wel goet gedaen aende voorn. hoevenaer voor cost geldt vervallen
17-12-8
Het meijske van Jacob Adriaens is bestelt bij Goort Becx voor 20 gl. aenvanck nemende den 20 november 1695,
lest betaelt totte 10 sept.1697, de rendanten hebben betaelt anden voorn. Becx volgens annotatie op de register
voor de
folio 152.
jaar vervallen den 4 december 1698 de somme van

21-10-0.

Op den 5 december 1698 dit voorsaende meijske wederom beselt bij Joris vander Laeck voor de somme van 26
gl. sjairs, de rendanten hebben betaelt aende selven voor drie vierdendeel jairs eene somme van
19-10-0.
Het kindt van Antonij Peters is bestelt bij Jan Diliaens voor de somme van 25 gl. aenvancx nemenden de 4
januarij 1693.
folio 152 verso.
Lest betaelt totten 4 januarij 1697, de rendanten hebben betaelt voor 2 jaeren costgeldt de somme van 50 gl. dus
hier
50-0-0.
Maria Fabers is bestelt bij Joost Berckers op de Deuseldoncq voor de somme van 50 gl. aen vanck nemende den
2 november 1692, lest betaelt totten 21 augusti 1697 inclijs, de rendanten hebben betaelt ofte wel goet gedaen
voor de
folio 153.
mondt costen vande selve Maria de somme van 100 gl.
het joncxken van Joseph Franssen is betaelt bij Jan Roijens voor de somme van 20 gl. aenvanck nemende de 29
november 1693, lest betaelt den 29 novenber 1697, den rendanten hebben betaelt voor mondtcosten van het
voors. joncxken voor de jaeren 1698 de somme van
20-0-0.
het selve wederom bestelt
folio 153 verso.
voor de somme van 26 gl. de rendanten hebben betaelt voor de jair costgeltquatantie de soo van
26-0-0.
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het joncxken van Huijbert Simonts is bestelt bij Paulus Goorts voor 23 gl. lest betaelt totten ende nombre 1697,
de rendanten hebben betaelt voor mondt coste vervallen op den 6 februarij ende 6 meij 1698 de somme van 13
gl. 10 st. dus
11-10-0.
folio 154.
het voors. joncxken wederom bestelt voor 16 gl. jaerlijcx aenvanck nemende de 6 meij 1698 voors. de rendanten
hebben betaelt over de jair costgeldt aende voors. Paulus Goorts vervallen de soo van 16-0-0.
De 2 kinderen Aert Kieboom sijn bestelt bij haer grootmoeder opt Hout genaemt Jenneken de wed. Aert
Kieboom voor 2 jaeren, om in alles te onderhouden de somme van 40 gl.
folio 154v.
de rendanten hebben betaelt aende voors. wed. voor costgelt vande 2 kinderen voor eerste april 1698 totte 28
november 1699 volgens annotatie de somme van
46-15-0.
Jan Andries Jacobs is volgens ordonnantie vanden heeren schepenen als provisoiren bestelt bij Dirck Tonisse
voor 7 gl. sjairs aenvanck nemende den 6 april 1694, lest betaelt totten
folio 155.
10 october 1697 volgens de reeckeningen van Goijart Voet is betaelt tot 1 november 1697, de rendanten hebben
betaelt voor costgeldt voor de jaeren 1698 ende 1699 volgens quatantie de somme van 32-0-0.
Het kindt van Hendrick Dijckmans is bestelt bij Jan Franssen tot Vlierden voor 30 gl. t ’ jaers, lest betaelt totten
13 februarij 1697 de rendanten hebben
folio 155 verso.
betaelt op 13 meert 1698 aende voorn. Jan Fransse voor costgeldt betaelt eene somme van 8 gl. 17 st. waermede
comt te cesseren dus hier
8-17-0.
den soon van Marten Hendrick Becx is bestelt bij Tomas Hendricx t’ sjaers voor 26 gl. lest betaelt volgens den
register den 22 julij 1697 de rendanten hebben betaelt voor costgelt
folio 156.
aen Marten voors. voor een half jair de somme vanwaer meede betaelt tot den 22 januarij 1698
13-0-0.
den voors. soon van Marten voors. wederom op den 1 julij bij bestelt bij Willem Ansems tot Bakel voor 34 gl.
ende op den 1 julij 1698 wederom bij Willem Ansems, ende aende voor mondtcosten goet gedaen eene somme
van
36-0-0.
het cleijnste kindt van Denis Tonis Maria genaemt is bestelt bij Hermen
folio 156 verso.
Linders van Bragt voor ses eenen twintig jairs lest betaelt den 28 october 1697, de rendanten hebben betaelt voor
costgeldt eene somme van
19-10-0.
Op den 28 junij 1698 dit selve kindt bestelt voor de somme van 20 gl.t’ sjaer, de rendanten hebben voor
mondtcosten van heel jair ende betaelt volgens volgens annotatre opden register de somme van
25-0-0.
folio 157.
Het grootste kindt van Denis Thonis, is bestelt op de 24 meert 1694 Willem Dircx van Trigt voor de somme van
28 gl. met kennisse van heeren schepenen, lest betaelt totten 28 october 1697 de rendanten hebben betaelt voor
een jair mondtcosten, vervallen 28 october 1698 desommen van
28-0-0.
Op den 28 october 1698 het selve kindt wederom bestelt voor de somme van 25 gl. jaerlijcx.
folio 157 verso.
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de rendanten hebben betaelt voor den jair costgelt vervallen 28 october 1699 volgens armotie op den register de
somme van
25-0-0.
het cleijnste kindt van Hendrick Janssen, bestelt bij Willem Tonis tot Mierloo op den 5 april 1699 voor de
somme van 40 gl. de rendanten hebben betaelt voor den tijdt van 8 maenden costgelt volgens eene memorie
register staen de soo van
26-13-6.
folio 158.
op den 5 april 1699 is het grootste kindt vanden voornoemden Hendrick Janssen bestelt bij Willem Lambers voor
de somme van 33 gl. de rendanten hebben opden 5 november 1699 betaelt voor eene half jair costgelt volgens
amotie de somme van
16-10-0.

Iken Suters was was bij Willem Gielens op het Bijstervelt bestelt voor 45 gl. ingegaen met den 30 october
folio 158 verso.
1678, de rendanten heeft ofte moet betaelen voorden jare vervallen den 30 october 1698 ende 1699 bedragende
de somme van
90-0-0.
Den rendandt hadde in gevolgen opde request vande kinderen Lambert Gabriels van dato den 28 november 1697
der simpelen soon vande voors Gabriel beselt aen Willem Aert opden Hilackertot Bakel des sjaers voor 50 gl.
ende daer bij inde kosten dranck ect. betaelt voor den tijdt vanden 28 nover\mber voors. tot opden 3 julij 1698
sijnde
folio 159.
Jaeren ….. en 5 dagen bedragen de over selve eene somme van 29 gl. 17 st. 8 penn., die de rendant hier voor uijt
geeft worden geleeden dico
folio 159 verso.
Leeg.
folio 160.
Andere uijtgeeff raeckende doodts kisten ende begaeffenis ende costen.
de rendanten hebben op den 28 januarij 1698 aen een doodts kisten voor Maijken vetters volgens amotatie op de
register fol. 193 betaelt de somme van
2-10-0.
Op den 18 februarij betaelt voor een doodts kisten van het kindt Tonis Dijckmans ende andere oncosten de smme
van
2-8-0.
folio 160 verso.
de rendanten hebben op den 13 april 1698 betaelt aen Peter Olifier vanden Berge voor het maecken van
differente doodtskisten volgens specificatie ende qutantie de somme van
10-11-0
betaelt voor een doodtskist aen Dirck Jaspars voor Maria Aerts op den 10 april 1698 volgens quitantie hier mede
gaende de somme van
2-10-0.
Op den 30 julij 1698 betaelt selve voor bij doodts kist vande vrouw van Gerard Willems van Arle, volgens
qutantie de somme van
2-10-0.
Op de 29 november 1698 betaelt aende selve voor een doodts kist voor soon Jooste Jan Bex volgens quitantie de
soo van
1-15-0.
Betaelt aen selven .
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