Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te
Helmond, toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4512, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren
van de Tafel van de H. Geest
Bewerking door Theo Meulendijks
Periode 1702 november – 1705 november.

Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.
24 novemder 1702 - 24 nomber 1705
folio 1.
Reeckeninge bewijs ende reliqia die midts desen sijn doende ende overgeven Hendrick van Merrevoort cum suis
provisoren resppectie der taeffele vanden H. Geest alhier binnen Helmondt van allen den ontfanck ende uijtgaaf
gehadt inde tijdt van 3 jaeren waer van den voorschreven van Merrevoert… den ontfanck ende uijtgeeff bedraeht
folio 1 verso.
heeft beginnende den november 1702 ende expirerende den november 1705 soo ende gelijck hier naer is
volgende
ontfanck.
Jan Goort Adams gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende dries
folio 2.
Op het Bijnders eijnd ende oock aende Merckt alhier 8 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van
Helmondt in dato 13 avont ende noch ander brieve vanden 8 martij 1477, lest betaelt 1692.
De rendanten hebben ontfangen van Frans Janssen van Geldrop de
folio 2 verso.
quitanteijt van 24 vaten rogge wesende 3 jaren pachten dus hier.

24 vat rogge

het convent van Bijnderen gelt jaerlijcx 19 vaten rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen, lest betaelt
1700.
De rendanten
folio 3.
Hebben ontfangen van het convent van Bijnderen de quantiteijt van 95 vaten rogge dico.
95 vat rogge
Peter Lodewijcx van Grootel gelt jaerlijcx uijtte beemt aende watermolen 5 vaten rogge reductie, lest betaelt
1702.
De rendanten
folio 3 verso.
hebben ontfangen voor de jaeren 1703, 1704 ende 1705 eene somme van.

5-12-8

andries verhees ende Jan vande Graeff mitsgaders Gerrit Jan Becx gelden uijt henne goederen 2 mudde rogge
reductie volgens schepen letteren der stadt de dato sinte Lucia dach 1417, lest betealt
folio 4.
De rendanten hebben ontfangen vande voornoemde gelders de somme van 27 gl. dus.
27-0-0
Joncker Johan vander Stegen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie uijt sijne hoeve ende goederen opt Bijstervelt,
lest betaelt 1702
folio 4 verso.
de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703 ende 1704 de somme van 6 gl.
1

6-0-0
Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx een mudde rogge reductie uijtte hoeve ende goederen opt Bijstervelt,
lest betaelt 1701
De rendanten
folio 5.
Hebben ontfangen voor de jaeren vervallen 1702, 1703 ende 1704 de somme. 13-10-0
Lucas de Haes gelt jaerlijcx uijt een stuck landts gelegen inde Hage alhier groot 7 loop genaemt heer Sijmons
camp 1 mudde rogge in specie volgens schepenen letteren der stadt Helmondt 1311 sondaechs voor
folio 5 verso.
Sinte Maria Machdalena dach, lest betaelt 1702
De rendanten hebben ontfangen de jaeren 1703, 1704 ende 1705 de quitanteijt van 36 vatten roggen dus.
36 vat roggen
Jan Joost Everts gelt uijt sijn huijs en landerijen op het Bijstervelt 7 vaten rogge reductie,
folio 6.
Lest betaelt 1689 ende jaer 1690 ontfangen.

0-5-8

Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx een mudde rogge reductie uijt sijn huijs ende landerijen opt Bijstervelt genaemt de
Horck, lest betaelt 1702
De rendanten hebben ontfangen
folio 6 verso.
voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.

13-10-0

Adriaen Lucas van Gastel gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs genaemt de Swaen staende aende
Merckt alhier, lest betaelt 1701
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
6-15-0
folio 7.
Philips Goort Roefs gelt jaerlijcx uijt sijn huijs staende aende Merckt alhier mitsgaders sijnen hoff buijten de
Ameijde poorte 6 vaten rogge reductie, let betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
De weduwe Jan
folio 7 verso.
Willems van Dinter gelt jaerlijcx uijt hare goederen alhier gelegen 6 vaten rogge reductie gaende uijtte
onderpanden hier achter No…. gementioneert, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
De weduwe Peter
folio 8.
Teulinghs gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt huijs, hoff ende boomgart mettet landt gelegen
achter d Ameijde groot 7 loop 15 roeden opt landtboeck No. 189, lest betaelt 1702
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
folio 8 verso.
De pastorije van Helmondt gelt jaerlijcx 1 ½ vat rogge van ende uijt desselfs huijsinge inde Bijnderstraet volgens
schepenen letteren van Helmondt de dato Sinte Margarita avondt 1395 ende noch eenen anderen sanderdaechs
naer St. Bartolomeus dach 1428, lest betaelt 1696
De rendanten hebben hier van niets ontfangen
folio 9.
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Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 15 vaten rogge uijt sijne goederen ofte 2 huijsingen gelegen inde Heijstraet,
lest betaelt 1702
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
16-17-8
Gabriel van Beth nu Jan Aert vanden Grootenacker gelt 1 vat rogge
folio 9 verso.
In specie van ende uijt sijne 2 huijsen inde Bijnderstraet alhier.
Item gelt alnoch jaerlijcx 6 vaten rogge in specie uijt de voorschreven onderpanden, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de nombre.
28 vat rogge
Catharina vanden
folio 10.
Bergh wed. Gerrard van Heessel gelt jaerlijcx uijt haeren 2 huijsingen ende landerijen op het Hoogheijnde ende
ander in de Ameijde straet 18 vaten rogge reductie, lest betaelt
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Michiel Claessen van Nispelen gelt jaerlijcx uijt
folio 10 verso.
sijn huijs inde Veestraet een mudde rogge in specie volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 11 meij
1655, lest betaelt 1693 ende op het jaer 1694
6-11-0
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Jenneken weduwe Jan vanden Bergh gelt jaerlijcx 4
folio 11.
Vaten rogge in specie uijt haer huijs inde Veestraet neffens Michiel van Nispelen bij brieven No. 18 hier ter
sijde aengeteeckent, lest betaelt 1693.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Isabella van Geffen nu mr. Dirck Molemeester gelt jaerlijcx 6 vaten rogge
folio 11 verso.
Uijt eenen acker genaemt den acker genaemt den Alert gelegen tegen over t’ Eesterbos van Bijnderen, lest
betaelt 1692.
Matthijs vanden Vorst hadde op reeckens ontfangen 12 vat rogge
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Jan vanden Bergh nu Dirck Oldenzee
folio 12.
Gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs aende Merckt genaemt den Vijsel, lest betaelt 1701
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
6-15-0
Jan Hendrick Sanders gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie ijt sijn huijs inde
folio 12 verso.
Veestraet nu mr. Andries Buttenij bij coope voorde stadt lasten nu den armen bij coop volgens den vest brieff
daer van sijnde.
De rendanten hebben ontfangen voor huijshuer van mr. Antonij vanden Evertuijn den.

3

Wouter van Cranenbroeck
folio 13.
Gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestrate neffens Jan Sanders 6 vaten rogge in specie nu Adam Berckers daer
nae Margareta Leemans, lest betaelt 1677 ende is op reeckeningen ontfangen volgens het boeck van Goijart
Voet, Jan Roefs ende Matthijs vanden Vorst t’ samen de somme van.
44-11-8
De rendanten hebben ontfangen
folio 13 verso.
op reeckeninge de somme van.

3-0-0

Jan van Oldenzee prop. gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijn huijs inde Bijnderstraet, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
13-10-0
Philips Janssen de
folio 14.
mulder gelt jaerlijcx uijt sijn goet genaemt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
Hendrick Aert Faessen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt sijnde
folio 14 verso.
goederen gecomen van Willem Schoonen gelegen opt Hoogheijnd alhier, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn goet inde Heijstraet, lest betaelt 1702
folio 15.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
Sijne genade den heere deser stadt Helmondt gelt jaerlijcx 4 mudde rogge in specie uijt het Casteel ende anderen
goederen, lest betaelt 1682 ende opt jaer 1683 11 vat 1 cop.
De rendanten
folio 15 verso.
hebben op reeckeninge ontfangende nombre off quantiteijt van.

144 vat rogge

anthonij Princen cum suis voor deen helft mitsgaders mevrouwe Spoelberger vooe dander helft gelden jaerlijcx
uijt henne goederen opt Bijstervelt een vat erwetten betaelt wordende met 10 st. t’ jaers volgens schepenen
letteren in Helmondt van den 13 junij 1477
folio 16.
Gaende uitte Cluijsbeemt, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben hier van ontfangen de jaren 1700, 1701, 1702, 1703, 1704 ende 1705.
3-0-0
Meester Gerrard Lambers nude heer Gans heere van Nulandt gelt uijt sijn huijs ende goet staende ende gelegen
bij het Lijntje opt Bijnderseijnd 6 vaten rogge reductie betaelt wordende
folio 16 verso.
met 7 st. 8 penn. lest betaelt 1697
De rendanten hebben op reeckening ontfangen de somme van.
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6-15-0

Hendrick Cornelis van Col nu de erffgenamen Matthijs Coolen gelden jaerlijcx uijt henne goederen gestaen ende
gelegen inde hage 9 vaten en 3 cop rogge in
folio 17.
Specie
De 25 augustij 1676 liquiderende met den secretaris Suijcis voldaen.

20-6-4

Ende daer naer in gelt op reeckeninge ontfangen

36-2-0

Ende in rogge nu verscheijde reijsen ontfangen 80 vaten wnde 1 cop
Jan Roeffs hadde ontfangen eene somme van.

50-0-0

De rendanten hebben hier van niet ontfangen
folio 17 verso.
Wijnant vanden Putten gelt jaerlijcx uijt sijn leijen huijs inde Kerckstraet 6 vaten rogge in specie, lest betaelt
1696.
Jan Roeffs hadde ontfanghen de somme van.
6-0-0
De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge ofte wel 3 jaren pachten de somme van.
9-0-0
Jacob Janssen van Berckel gelt jaerlijcx
folio 18.
Uijt sijn huijs inde Kerckstraet aende plaets ende inde Middelclamp 1 mud rogge in specie, lest betaelt 1697/
De rendanten hebben hier van niets ontfangen
Peter vanden Boomen gelt jaerlijcx uijt sijn huijs tegens over de kercke ganaemt den Bonte Osch 6 vaten rogge
reductie
folio 18 verso.
Lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren1702, 1703 ende 1704 de somme van
6-15-0
Somma bedraagt desen ontfanq in gelt de somme 233 gl. 5 st.
In in rogge de nombre van 320 vaten
folio 19.
Hier near volgende de geldt renthen.
Aert Clumpers gelt jaerlijcx 1 oort stuijvers uijt sijn goet opt Bijnderseijnd, lest betaelt 1688
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
De weduwe Aert van Hove gelt uijt haeren goederen jaerlijcx
folio 19 verso.
Eene oude swarten ende 2 plecken, lest betaelt 1693.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie
Anthonij Janssen van Beeck gelt jaerlijcx 7 st. 4 ½ oirt uijt sijn goet inde Hage, lest betaelt 1702
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703
folio 20.
1704 ende 1705 de somme van.

1-3-8

Sijne genade den heere deser stadt Helmondt gelt uijt sijne goederen 1 mager blanck, lest betaelt 1630.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
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Jan Dielis van Hees gelt jaerlijcx uijt sijn goet inde Bijnderstraet off tusschen de brucxkens
folio 20 verso.
lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
18-0-0
De erffgenamen Margareta vanden Berge gelde jaerlijcx 2 st. 3 oort, lest betaelt 1692.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1693, 1694 ende 1695 de somme van.
0-8-4
folio 21.
Lambert Hendricx van Goch gelt jaerlijcx uijt eene acker inde Ameijde straet 2 st. 1 ½ oirt, lest betaelt 1697
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Hendrick Aerts van Croij gelt jaerlijcx uijt sijn goet aende Bijndersen dijck 2 ½ oort st. lest betael 1639.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen. memorie
Jan Becx Janssen nu Emken Willem Cornelis Clompen inde Ameijde straet gelt jaerlijcx 7 st. 2 ½ oirt uijt haer
huijs inde voors. straete, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 den somme van.
1-3-0
folio 21 verso.
Jan Dircx Coolen uijt sijn huijs in het Biesenstraetjen 1 mager blanck, lest betaelt 1688.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Peter Goort Adams gelt jaerlijcx uijt sijne huijsinge ende erffenisse inde Heijstraete 7 st. ofte 1 Bosch pont
volgens schepenen letteren in Helmondt
folio 22.
Vanden 12 maertij 1496, lest betaelt 1698.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Peter Anthonis Melis van Deurssen nu Jan Willems van Dinter gelt jaerlijcx 4 ½ oirt st. uijt eene dries gelegen
opt Hooghijnde alhier No. 290 ende eene beemt inde gemeenen beemden
folio 22 verso.
vanden 12 meij 1496, lest betaelt 1698
de rendanten hebben hier van niets ontfangen. memorie.
Peter Anthonis Melis van Deurssen nu Jan Willems van Dinter gelt jaerlijcx 4 ½ oirt st. uijt eene dries gelegen
opt Hoogheijnde alhier No. 290 ende eenen beemt Gemeene beemden
folio 23.
Lest betaelt 1697.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen. memorie.
Jan Janssen Slimmens gelt jaerlijcx uijt sijn huijs opt Bijnders eijnde 3 ½ oirt, lest betaelt 1694.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen. memorie.
Philips Clumpers gelt
folio 23 verso.
jaerlijcx 2 ½ oirt st. uijt sijn huijs opt Bijnders eijnde, lest betaelt 1694.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Jelis Jan Sanders en Jacob Adriaen Willems gelden uijt henne huijsen int Biesenstraetje jaerlijcx een magere
blanck, lest betaelt 1697
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folio 24.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Gabriel van Beth gelt jaerlijcx 200 uijt den beemt aende Swanendijck ijder hoen 5 st. lest betaelt 1702
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1703, 1704 ende 1705 de somme van 1gl. 10 st. dus.
1-10-0
folio 24 verso.
Jan Aert gelt jaerlijcx twee vierd halff pleck, lest betaelt 1698
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Den H. Geest vanden Bosch nu Jan Colen jaerlijcx uijt goet opt Bijstervelt 1 st. derde halff pleck, lest betaelt
1682
GoijartVoet hadden ontfangen de somme van
1-14-14
folio 25.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
De wed. Willem Janssen van Hausdonck gelt jaerlijcx uijt haer huijs inde Kerckstaet 5 gl. losbaer met 100 gl.
lest betaelt 1696
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Kantl: hier nae te informeren nu Matthijs vanden Vorst kinderen.
Frans Coonincx tot Deurssen nu Dirck
folio 25 verso.
Robbers gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstaet 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 17-4 ende 1705 de somme van.
1-8-8
Cathelijn weduwe Cornelis Frens Goben gelt jaerlijcx 9 st. 2 oirt uijt haer huijs inde Kerckstraet
folio 26.
Lest betaelt 1686.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Bartholomeus van Geldrop nu de kinderen Andries Goorts gelden jaerlijcx uijt het huijs inde Kerckstraet 2 gl.
lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen vorde jaren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-0-0
folio 26 verso.
Dirck van Oldenzee gelt jaerlijcx uijt sijnen hoff buijten de Hoogheijntse poort alhier volgens schepenen letteren
van 6 april 1537 ende 29 augustij 1546 1 gl. 1 st. lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
3-3-0
Jan Gijsbers van Herpen gelt jaerlijcx
folio 27.
Uijt sijn huijs opt Bijnderseijnd 2 gl. 10 st. lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
7-10-0
Peter Willems alias Wetten gelt jaerlijcx uijt sijn huijs aende kercken beemt 6 gl. lest betaelt 1627.
Hier van niet ontfangen.
folio 27 verso.
Gerrit Becx nu Goort Becx gelt jaerlijcx 10 gl. losbaer met 200 gl. capitael uijt sijn huijs inde Bijnderstraet
volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 30 november 1609 den 5 augustij 1621, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben hier van ontfangen voor de jaren 1701, 1702 en 1703.
30-0-4
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folio 28.
Jan Joost Evers gelt jaerlijcx 6 gl. uijt sijne goederen opt Bijstervelt alhier, lest betaelt 1692.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Dielis Janssen van Brussel gelt jaerlijcx 5 gl. uijt onderpanden gelegen inde Hage, lest betaelt 1698.
De rendanten hebben
folio 28 verso.
Ontfangen voorde jaeren 1699 ende 1700 de somme van.

10-0-0

Jan Paulus Wijnandt gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijn huijs aende Hoogheijtse poorte, lest betaelt 1697.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1698, 1699 ende 1700 de somme van.
9-0-0
Peter Bosmans gelt
folio 29.
Jaerlijcx uijt een zille landts gelegen opden Vossenbergh 4 vaten rogge in specie, lest betael.
De rendanten hebben ontfangen voor die jaeren pachten de nombre van.
12 vaten rogge
De kercke deser stadt gelt eene renthe van 30 gl. jaerlijcx losbaer met 600 gl.
folio 29 verso.
capitael gaende uijt den selve kercke goederen volgens schepenen letteren deser stadt in dato den 30 december
1634, lest betaelt 1697.
De rendanten hebben hier van ontfangen.
21-10-0
De selve kercke van Helmondt gelt alnoch jaerlijcx eene renthe van 37 gl. 10 st. losbaer met 750
folio 30.
Gl. capitael veschijnt opden 1 meijt volgens schepenen letteren van Helmondt van den 16 april 1636, lest betaelt
1696.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
De stadt van Helmondt gelt jaerlijcx 30 gl. losbaer met 600 gl. capitael de armen
folio 30 verso.
aengecomen van Jan Janssen scholaster verschijnt op de 30 october, lest betaelt 1698
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaren 1697, 1698, 1699 somme van.
90-0-0
Dielis Janssen van Brussel ende de kinderen van Thomas Janssen van Dinter gelden jaerlijcx 20 gl. losbaer
folio 31.
Met 400 gl. capitael uijt de onderpanden gelegen inde Hage volgens acte vanden 20 october 1665 te prothocolle
geregistreert den 10 augustij 1666, lest betaelt.
De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de somme van.
29-0-0
Jan Janssen Cuijpers
folio 31 verso.
Gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff achter de Ameijde straet 10 gl. lesbaer met 200 gl. capitael bij contract 2712-1667 den armen aengecomen, lest betaelt 1682.
Dit boven staende huijs ende hoff is door de voorige armenmr. aengeslagen voor de renthe daer uijt gaende ende
is verhuert voorde tijdt van een jaer aen
folio 32.
Marten Janssen ofte wel Philips Goort Roefs voor 18 gl. jaerlijcx nu 16 gl. jaerlijcx lest betaelt 1692 ende opt
jaer 1693 de somme van.
9-0-0
De rendanten hebben hier van niet ontfangen vermidts bijden armen wordt bewoont memorie.
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Huijbert Hendricx alias Best gelt jaerlijcx uijt sijn
folio 32 verso.
huijs op het Bijnders eijnde alhier tusschen de brucx kens 2 gl. 10 st. losbaer met 50 gl. volgens schepenen
letteren in Helmondt van dato den 7 junij 1664, lest betaelt 1698.
de rendanten hebben ontfangen voor 2 jaeren pachten 1699, 1700 de somme van.
5-0-0
Gielen Jan Gielens
folio 33.
Cum suis hebben opden 14 januarij 1681 belooft opden 17 november daer aent volgende te betaelen de somme
van 200 gl. capitael ende daer en boven alle jaren voor intresse 10 gl. eerste mael opden 17 november 1681, lest
betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
30-0-0
folio 33 verso.
Goort Joost Poorters gelt jaerlijcx de somme van 10 gl. volgens opdrachte de dato den 17 julij 1688 voor
schepenen der stede Helmondt gepasseert sijnde het capitael 200 gl. lest betaelt 1699
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1700 ende 1701 de somme van. 20-0-0
Wijnandt vander
folio 34.
Putten gelt jaerlijcx 4 gl. capitael 100 gl. den armen aengecomen bij testament van Margareta van Gefen ende
sijnde van dat. ……lest betaelt…
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaren pachten de somme van
12-0-0
Bedraagt dese ontfang in gelt de somme van 355 gl. 3 st. 6 penn.
folio 34 verso.
Leeg.
folio 35.
Landerijen alhier onder de stadt Helmondt gelegen.
Joost Berckers nu Cornelis Vogels heeft een vanden hoeven opde Deuseldonck in huere jaerlijcx in gelt de
somme van 90 gl. en daer en boven de qutantiteijt honderttien vaten rogge mits genietende voorde schade van t’
bevroren kooren eens alles volgende conditie
folio 35 verso.
De dato den 14 janrij 1689 ende voorts volgende huercedulle de dato den 15 december 1666 ende voorde buijten
landen 21 gl. 10 st.
Opden 12 januarij 1695 is de huere gemaeckt op nieuws ende daer voor jaerlijcx te betaelen in gelt de somme
van 100 gl. mitgaders 125 vaten rogge waerinne begrepen sijn de
folio 36.
Buijten landen bijde hoeve gebruijckt werdende
De rendanten hebben ontfangen wegens het voorlijff vanden jaere 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
300-0-0
Ende in rogge voor de voors. jaeren de quantiteijt ofte nombre van.
375 vat rogge
Wilbert Jan Thonis heeft in hueringe
folio 36 verso.
de andere Deuseldonck op conditie daer voor jaerlijcx sal moeten betaelen in gelt de somme van 130 gl.
mitsgaders 120 vaten rogge volgens de conditie de dato den 12 janrij 1695 waerinne begrepen de buijten lande
bijde hoeve gebruijckt werden.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702
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folio 37.
1703 ende 1704 wegens het voorlijff de somme van.
Ende in rogge voor de voors. jaeren de quantiteijt ofte nombre van.

390-0-0
360 vaten rogge

Bedraagt desen ontfang in gelt de somme van 690 gl.
In rogge de nombre van 735 vaten dico.

690-0-0
735-0-0

folio 37 verso.
Leeg.
folio 38.
Landen buijten de hoeven.
Peter Matthijssen gebr. van eenen acker inde Vossenstraet alhier groot 2 zillen jaerlijcx voor 20 vaten rogge in
specie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de quiatiteijt ofte nombre van.
60 vat rogge
folio 38 verso.
item eenen acker gelegen inde Ameijde straet groot 1 zille jaerlijcx voor 8 vaten rogge die aen Marten Jelis
Verheijen ste Marten Verhuert is, lest betaelt 1702.
De rendandanten hebben ontfangen voor de jaren 1703, 1704 ende 1705 de nombre van.
24 vat rogge
Item eene acker
folio 39.
gelegen inde Meulenstraet groot ontrent 1 ½ zille jaerlijcx voor 12 vaten rogge gebruijcker Paulus Janssen van
Deurssen, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1703, 1704 ende 1705 de nombre van.
36 vat rogge
Marten Brocx heeft
folio 39 verso.
In hueringe een hoefken opt Bijstervelt alhier opde condition als nu het boeck van Goijart Voet state
geexpresseert ende deselve gecontinnueert de 4 januarij 1690 jaerlijcx voor de somme van 50 gl. lest betaelt
1702.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1703, 1704 ende 1705 de somme van
150-0-0
folio 40.
Marten Thomas Brocx heeft alnoch in hueringe eenen acker opden Vossenbergh groot 1 zille jaerlijcx voor 9
vaten rogge, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
27 vaten rogge
De landen ende
folio 40 verso.
groesen gelegen aent Gasthuijs alhier sijn verhuert aen Roeloff Peter Swinckels voor 25 gl. jaerlijcx 34 gl.
jaerlijcx nu op 34 gl. jaerlijcx, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
102-0-0
Item noch een halve zille groes landt gelegen
folio 41.
Neffens t’ Gasthuijs landt voors. is verhuert aen Roeloff Peters ende mede onder voors. huere begrepen.
Het Gasthuijs metten hoff is verhuert aen Eijmbert voor 10 gl. jaerlijcx beginnende paessen 1682 tot 1683 alles
onder conditie vande huere met den voors. Eijmbert aengegaen inde jaeren 1681
folio 41 verso.
de rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
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Het huijs gecomen van Lijneken Cralen is aende armen opgedragen den 20 november 1690 volgens opdrachte
daer van sijnde is verhuert aen Marcelis van Luijck vermits Mechel de Claddeau daer bij is woonende jaerlijcx
voor huijs huer soude betaelen de somme van 6 gl. 6 st.
folio 42.
De rendanten hebben ontfangen voor huijshuere de somme van.

18-18-0

Catharina Jan Wouters eenen hoff gelegen inde Hage is verhuert aen Jan Linders van Bragt voor 6 gl.
De rendanten hebben ontfangen voor drie jaren pachten de somme van.

18-0-0

Het huijs van Peter
folio 42 verso.
Janssen van Genuchten staende ende gelegen aen het Bijndereijnd is verhuert aen Andries Jan Driessen van 16
gl. t’ jaers.
De rendanten hebben ontfangen voor huijshuere de somme van.
42-0-0
De kamer van t’selve huijs verhuert aen Aeltjen Berens voor 6 gl. jaerlijcx.
folio 43.
Het huijs van Thomas Lamberts vanden Elsen den armen alhier aengecomen bij testamente vanden selven is
inden jaeren 1703 paessen vervaertijt verhuert aen Peter Seelen voor 12 gl. jaerlijcx ende de camer voor 7 gl. 10
st.
De rendanten hebben ontfangen voor huijshuer mitsgaders vanden camer t’ samen van.
34-10-0
folio 43 verso.
een zille landts ofte hoijlats gegen aende Swaenedijck dewelcke Maria Peters ende Anna hare dochtere hebben
gegeven aende H. Geest alhier rijdende de voors. zille hoijlandts met Peter Claessen ende is verhuert aen
Hendrick Janssen de Bruijn tot Deursen rest noch voor 1697 de somme van. 4-10-0
de rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
folio 44.
Vanden selve alnoch een zille int Rinckvelt neffens mr. Laurens den Louw tot Deurne gecomen van Maria ende
Anna Peters voors. tot Venroij.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Item alnoch een zille landts gelegen opden Muelenhoff gecomen van Aelbert Goorts welcke zille verhuert aen
Delis
folio 44 verso.
Paulus alhier voor de somme van 6 gl. los ende vrij de laste tot lasten vanden eijgenaer mits dat den huerlingh sal
mogen houwen het schaerhout alst houbaer is, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
18-0-0
Item alnoch een
folio 45.
Plecken landts gelegen opt Bijstervelt neffens Michile Evers landt langhs den Kerckpadt gecomen vande
onmondige kinderen van David Vliegelaers dit verhuert aen Cornelis Bastiaens ten halven voor 5 vaten rogge,
lest betaelt 1701.
De rendanten hebben betaelt voorde jaren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
15 vaten rogge

folio 45 verso.
Item een driesken gecomen vande onmondige kinderen hier voor vehaelt gelegen inde Heijstraet neffens
effenisse Reijnder Janssen van Goch nu Peter Matthijssen voor 5 gl. jaerlijcx los ende vrijn van alles, lest betaelt
1702.
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De rendanten hebben ontfangen
folio 46.
Voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van 15 gl. die hier voor ontfanck comen dus.
15-0-0
De rendanten hebben ontfangen de somma van 401 gl. 8 st.
En in rogge de nombre van 162 vaten dico
folio 46 verso.
Leeg.
folio 47.
Renthen onder Mierloo.
Jenneken weduwe Goort Jan Brentjes gelt jaerlijcx uijt haere goederen opt Hout 19 vaten rogge in specie volgens
erffbrieff gepasseert tot Helmondt alhier opden 5 dag vande oogstmaent 1414
Wort betaelt volgens voorgaende boecken met 15 st. t’vadt
folio 47 verso.
Lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1703 de nombre van.

57 vat rogge

Gabriel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijne goederen opt Hout 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen
folio 48.
Voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.

9-0-0

Anthonis Jan Goorts ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge reductie nu Cornelis Ariaens, lest betael
1696.
Jan Roeffs hadden ontfangen op reeckening de somme van.
2-5-0
De rendanten hebben
folio 48 verso.
ontfangen voor 3 jaren pachten de somme van.

6-15-0

Hendrick Aerts aent Goor gelt jaerlijcx uijt sijne goederen onder Mierlo 20 vaten rogge nu specie, lest betaelt
1701
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de quantiteijt van
60 vatte rogge
folio 49.
Huijbert Dircx den cremer gelt jaerlijcx 2 vaten rogge in specie nu Jan ende Dirck Huijbers als erffgenamen, lest
betaelt 1695
Jan Roeff hadde ontfangen somme van………

6-14-0
ofte 3 vat rogge

op reeckens 4 vat rogge
De rendanten hebben ontfangen de quantiteijt oft nombere van.

3-0-0

folio 49 verso.
Adriaentje wed. Goort Becx gelt jaerlijcx uijt haer goet opt Hout 2 vaten rogge nu specie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1705 de nombre van.
6 vat rogge
Jan Huijbers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne huijsinge, hoff ende hofstadt met
folio 50.
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5 loop landts daer aen gelegen opt Mierloo Houdt volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 22
mert1462, lest betaelt 1702
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
Hendrick Daniels gelt jaerlijcx 16 ½ vat rogge in specie
folio 50 verso.
uijt sijne goederen onder Mierloo, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1703, 1704 ende 1705 de nombre van
49 ½ vat rogge
Marten Stevens nu Cornelis Driesen gelt jaerlijcx 1 mudd rogge reductie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben
folio 51.
Ontfangen voor de jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.

131-10-0

Jan Evers ende Cornelis van Vlercken gelt jaerlijcx 6 vaten reductie uijt een stuck erffenisse gelegen opt Mierloo
Houdt volgens brieven van Mierloo in dato den 19 van laumaent1409, lest betaelt 1699
folio 51 verso.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1700, 1701 de somme van .
702, 1703 et 1704

4-10-0
7-5-0

Jan Bernarts ende Jan Lambers gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie uijt eene bunder beemts gelegen opt
Mierloo Hout begrepen in schepenen brieven van Helmondt van dato den 6 jannuarij…., lest betaelt 1701.
De rendanten hebben
folio 52.
Ontfangen vande voormij gelders de somme van
Kantl: wet onder gepasseert voor de jaren 1702, 1703 et 1704.

13-15-0

Hendrick Aerts ende Willem Dircx gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne onderpanden gelegen opt
Hout, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
13-10-0
folio 52 verso.
Gabriel van Beth gelt jaerlicx uijt sijne erffenisse opt Hout 1 ½ vat rogge in specie, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen 1700, 1701, 1702, 1703 de quititeijt ofte nombre van.
6 vat rogge
Aert Denis ende Evert Philipsen gelden jaerlijcx 18 ½ vat rogge reductie uijt onderpanden gelegen tot
folio 53.
Mierloo volgens schepenen letteren van Mierloo van dato de 1 meij 1450, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
80-7-14
Jacob Jan Reijnen gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijne goederen gelegen opt Houdt
folio 53 verso.
Lest betaelt1698.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1699, 1700 ende 1701 de somme van 9-0-0
Kantl: de rendant moet nog verantwoorden de jaren 1702 en1703.
6-0-0
De wed: Jacob Aerts nu Jan Huijbers gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt
Kantl: de rendant moet verantwoorden de jaeren 1698, 1699, 1700, 1701, 1702 en 1730.
1-1-0
Lest betaelt1697.

13

De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
De hoeve op Langendonck
folio 54.
Gelt jaerlijcx 2 st. 2 oirt met 1 halve pleck, lest betaelt 1687 over opt jaer 1688 0-0-12
Ideren pacht is 2 st. 11 penn.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
De wed. Willem Roovers gelt jaerlijcx 3 gl. uijt haere goederen tot Mierloo,
folio 54 verso.
Lest betaelt 1700, 1701, 1702 ende 1703.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.

9-0-0

Anthonij Jan Goorst gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st.
Den selven gelt alnoch 6 gl. 5 st. uijt sijne goederen opt Mierloo Hout in schepenen letteren van Helmondt vande
25 martij 1573 begrepen nu
folio 55.
De wed. Hendrick Raeijmakers, lest betaelt 1687.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Gebriel van Beth gelt jaerlijcx uijtte goederen gecomen van Thomas van Aelst opt Hout 1 gl. 16 st. lest betaelt
1702.
De rendanten
folio 55 verso.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.

5-8-0

Joncker Raes van Grevenbroeck heer tot Mierloo gelt jaerlijcx 6 gl. uijt sijnen goederen volgens schepenen
letteren van Helmodt den 22 mert 1607, lest betaelt 1670 over.
3-10-0
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 56.
Aert Cornelis gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. uijt sijne goederen gelegen tot Mierloo volgens schepenen letteren aldaer
van dato 10 februarij 1564, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1700, 1701 ende 1702 de somme van
17-5-0
Thonis den Smidt opt
folio 56 verso.
Hout nu Delis Jan Sanders gelt jaerlijcx uijt sijne goederen opt Houdt gelegen 1 gl. 10 st. lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
4-10-0
Willem Aerts gelt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen tot Mierloo 2 gl. 10 st.
folio 57.
Lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
7-10-0
Willem Willem Franssen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gelegen opt Mierloo Hout, lerst
betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
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folio 57 verso.
de stadt Helmondt gelt jaerlijcx 1 renthe van 20 gl. uijt de goederen van Jan Peter Gulten tot Mierloo, lest betaelt
1694.
De rendanten hebben ontfangen voor 2 jaeren pachten de somme van.
40-0-0
Somma desen bedraagt in gelt 204 gl. 16 st. 14 penn.
En in rogge de nombre van 178 en een ½ vat
folio 58.
Landerijen onder Mierloo.
Den armen ofte H. Geest deser stadt Helmondt is bij coop ende acte van renuntiatie gepasseert voor schepenen
alhier den 24 julij 1669 ende den 4 julij 1670 aengecomen seecker huijs ende landerijen gelegen onder Mierloo
volgens de brieven daer van sijnde.
Desen goederen sijn
folio 58 verso.
verhuert aen Willem Thonis tot Mierloo voor 20 gl. jaerlijcx mits betaelende aende kercke tot Mierloo de somme
van 6 gl. jaerlijcx, lest betalt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
65-0-0
Joost Hermens de With nu Cleijnen
folio 59.
opt Hout eene renthe van 6 gl. t’ jaers losbaer met…. capitael gecou stitueert voor schepenen alhier opden 15
december 1625 gaende uijt onderpanden aldaer wert betaelt met 5 gl. lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
15-0-0
Somma bedrach deser somme in gelt 80 gl.
folio 59 verso.
leeg.
folio 60.
Stiphoudt.
De wed. Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx uijt haere goederen ende hoeve aldaer gelegen 6 vaten rogge
reductie volgens schepenen letteren van Helmondt de dato de 7 feb. 1447, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor jaren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
folio 60 verso.
Peter Hendricx van Duijnhoven ende Aert Hendricx van Neesen prop. gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie
uijt henne goederen tot Stiphoudt in schepenen letteren van Helmondt de dato den 4 julij 1414 begrepen, lest
betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
13-10-0
folio 61.
Michiel Wouters gelt jaerlijcx uijtte hoeve op Cruijschot ofte aent Gasthuijs 3 vaten rogge in specie volgens
schepenen letteren deser stadt in dato den 4 janrij. 1418, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
9 vat rogge
Jan Janssen den Ketelaer alias
folio 61 verso.
Campers gelt jaerlijcx sijne goederen tot Stiphoudt 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren in
Helmondt vanden 6 meij 1471, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
6-15-0
Hans Lemmens gelt jaerlijcx 4 vaten
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folio 62.
Rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Stiphoudt volgens schepenen letteren van Helmondt eerste
februarij 1458.
De 16 december 1681 desen acker verhuert aen Lucas Hendricx voor de tijt van 4 jaren voorde dorps lasten
beginnende kerstmis 1681.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 62 verso.
den H. Geest vanden Bosch cum suis gelden jaerlijcx uijt henne goederen ende hoeve gelegen opt Gasthuijs
onder Stiphout 5 st. lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
0-15-0
Jenneken Jaspers ende Dirck Goorts gelden uijt huijs hoff ende landt ter plaetse
folio 63.
Genaemt de Lind en anderen onderpanden jaerlijcx 3 gl. volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den
27 martij 1525, lest betaelt 1698.
De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge voorde jaren 1699, 1700 ende 1701 de somme van.
4-10-0
De erffgenamen van Truijken Verspaget gelt jaerlijcx 5 mudde rogge
folio 63 verso.
Ende anderhalff vat rogge in 2 besondere brieven gepasseert voor schepenen van Helmondt eene van dato den 15
feb. 1476 den anderen 2 janrij 1577 staende op onderpanden tot Stiphoudt gelijck in de selve brieven, lest
betaelt 1600.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 64.
Leeg.
folio 64 verso.
Aerle Beeck ende Ricxtel.
Nicolaes van Berckel nu Thomas Poorters gelt jaerlijcx uijt sijne huijsinge ende landerijen tot Arle 1 mud rogge
reductie in schepenen letteren van Helmondt vanden 19 october 1494 ende den 14 april 1670 begrepen, lest
betaelt 1698.
De rendanten hebben ontfangen
folio 65.
Op reeckeninge vanden jaeren 1699, 1700 ende 1701 de somme van.
Den rendant moet verantwoorden de jaren 1699, 1700, 1701 et 1702
De erffgenamen van
Peter Cornelis van Croij gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. gaende uijt onderpanden tot Strijp onder Arle volgens
schepenen brieff vanden Bossche 5 dagen naer paessen 1388, let betaelt 1701.
folio 65 verso.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-0-0
Willem Martens tot Ricxtel gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende goederen tot Ricxtel gelegen 7 st. lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voor jaren 1704 ende 1705 de somme van.
0-14-0
folio 66.
Jan Aert Peters ende Jan Marcelis gelt jaerlijcx uijt huijs ende hoff schuer ende erffenisse tot Beeck volgens
schepenen letteren van Arle vanden 23 mert 1566 ende letteren van Helmondt de 8 junij 1605 ende den 22 april
1632 6 gl. lest betaelt 1692.
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Matthijs vanden Vorst hadde op reeckening ontfange de somme van.

3-9-0

folio 66 verso.
De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de somme van.
De rendant verantwoort tot den jaren 1694 incluijs.

8-11-0

De wed. Willem Dircx gelt jaerlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Beeck in schepenen
letteren der stadt s Bossche 1436 ende den 9 feb. 1445, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben
folio 67.
Ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.

33 vat rogge

Goort Janssen van Dommelen de wed. Willem Dircx cum suis gelden jaerlijcx1 mudde rogge reductie uijt
onderpanden tot Beeck in schepenen letteren van s Bossche vanden lesten junij 1461 begrepen groot 1 loop, lest
betaelt.
folio 67 verso.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
13-10-0
Peter Gabriels woonende tot Arle eene renthe van 6 gl. t’ jaers nu betaelt wordende met 5 gl. losbaer met 100 gl.
capitael gaende uijt onderpanden aldaer in schepenen letteren deser stadt vanden 10 februarij 1627 begrepen
verschijnt
folio 68.
Op lichtmis dach
Is gereduceert ad 4 gl. t’s’ jaers, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voor jaren 1701, 1702, 1703 en 1704 de somme van.
16-0-0
Somma bedraagt in gelt 62 gl. en 15 st.
En in rogge de nombre van 33 vaten.
folio 68 verso.
leeg.
folio 69.
Nunen, Gerwen ende Wetten.
Jenneken Hendrick Appels ende Jan Dircx de Groot gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt henne
goederen gelegen tot Nunen in schepenen letteren van s Bossche de dato den 5 dach naer Ste. Matthijs 1391
noch eenen brieff 1391 noch van eenen 1393 noch eenenn brieff gepasseert
folio 69 verso.
voor schepenen van Helmondt opden 28 jannarij 1395 alle uijt onderpanden tot Nunen, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
36 vat rogge
Joost jan Philipsen ende Anneken weduwe Aert Hendricx gelden jaerlijcx 2 mudden rogge in specie uijt
onderpanden inde
folio 70.
Voors. schepenen brieven begrepen betaelt wordende met 15 st. t’ vadt, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703, 1704 in plaetse van rogge de somme van.
54-0-0
Gerrit Josephs cum suis gelden jaerlijcx uijtte voorschreve onderpanden 9 vaten ende 3 cop
folio 70 verso.
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rogge in specie, lest betaelt 1696 ende opt jaer 1697 2 vat 2 cop
De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge 1ot 1699 nombre van.
26 vat 3 cop
De rendant moet nogh verantwoorden de jaren 1700 et 1701 verder te informeren
Leendert Goort Hendricx ende Adr Claessen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmondt neffens de voors. Nunense renthe begrepen
folio 71.
Van dato Sinte Severijns dach 1379 voort betaelt met 15 st. t’ vat, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van inplaets van rogge dus.
27-0-0
Faes Goorts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie eene chijns van 4 mudde rogge
folio 71 verso.
ende 20 ponden paijements gaende uijtte onderpanden in schepenen letteren van Helmondt de dato den 5
februarij 1389 ende 3 januarij 1402 ende wort betaelt met 4 gl. 10 st. gelijck bij voorgaende armen mr. lest
betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
13-10-0
folio 72.
De kinderen Adiaen den mulder gelden seven pacht uijt huijs ende erffenisse gelegen bijden Wettensen molen
jaerlijcx 1 mudde rogge in specie volgens de voors. brieven, lest betaelt tot lichmis 1698.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Leunis Jacobs gelt
folio 72 verso.
Jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt eene meerderen pacht van 5 mudde rogge ende 1 mud gerst uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmondt 1379 begrepen ende gelijcke letteren vanden jaere 1426, lest
betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van 72 vat rogge.
Item 3 mudde gerst.
3 mud gerst
folio 73.
De wed. Aert van Col cum suis gelden jaerlijcx 6 vaten gerste in specie uijt 1 meerdere pacht hier voor in
brieven onder No. 4 begrepen mitsgaders oock in brieven van Helmondt vanden jaere 1369, 1370 ende 1373
De voorgaende armen mr. hebben t’samen op reeckeninge ontfangen de somme van.
40-10-0
De rendanten
folio 73 verso.
Hebben ontfangen op reeckeningh de somma van.

6-14-8

Hendrik Janssen van Nunen ende Jan Thonis van Vechel gelden jaerlijcx 18 vaten rogge in specie uijt henne
goederen in schepenen letteren van s Bossche de dato den 12 febr. 1471 ende noch eenen brieff de dato den
lesten october 1495 wort betaelt met 7 gl. 10 st.
folio 74.
Lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaeren 1702, 1703, 1704 pachten de somme van.
22-10-0
Jan Dircx de Groot cum suis gelden jaerlijcx 17 st. 2 oort uijt henne goederen tot Gerwen ende Nunen gelegen,
lest betaelt 1699.
De rendanten
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folio 74 verso.
Hebben ontfangen voor de jaeren 1700, 1701 ende 1702 de somme van.

2-2-8

Antonij van Gruijthuijsen gelt jaerlijcx uijt sijne goederen tot Gerwen 1 gl. den armen aengecomen bij testament
van Maria naergelaten wed. Dirck Volders inde jaere 1574, lest betaelt 1701.
folio 75.
De rendanten hebben ontfangen 1702, 1703 en 1704 op reeckeningh de somme van.
3-0-0
Lijsken wed. Evert van Col gelt jaerlijcx 7 st. uijt hare goederen tot Nunen ende Gerwen, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen voor jaeren de rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1700, 1701 ende 1702
de somme van.
1-1-0
folio 75 verso.
Jan Aerts tot Tongere gelt jaerlijcx 16 st. uijt onderpanden in schepenen letteren van Tongelre van dato den 15
april 1510 begrepen.
De rendant verantwoorden de jaren 1697, 1698 en 1699, lest betaelt 1696.
2-8-0
Somma den ontfanck in dit cp. in rogh bedraagt 190 vat rogge
Somma in gerst 3 mud
Somma in gelt bedraegt desen ontfanck eene somme 132 gl. 6 st.
folio 76.
Leeg.
folio 76 verso.
Lieshoudt.
Frans Willems gelt jaerlijcx eenen meerderen pacht van 18 vaten rogge reductie 13 ½ vat ende het resterende
gelt de wed. Joseph Anthonis uijt henne hoeve ende goederen gelegen tot Ginderdoor onder Lieshout voors. lest
betaelt 1698.
folio 77.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1699, 1700 ende 1701 de somme van.
15-3-12
De wed. Joseph Anthonis gelt inde voors. pacht 4 vaten 2 cop rogge reductie uijtte voorschreven goederen tot
Ginderdoor, lest betaelt 1702.
De rendanten
folio 77 verso.
Hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.

5-1-4

Somma bedraegt desen ontfanck eene somme van 20 gl. 5 st.
folio 78.
Son.
Jan off Hendrick soone Jan Tijbos woonende tot Zon gelden jaerlijcx 8 gl. 5 st. in schepenen letteren van Zon in
dato den 20 feb. 1627 begrepen maer vant lest betaelt was 1636 ende sulcx over 30 jaren verachtert ende de
renthe verlooren scheen is opden onderpanden geprocedeert ende
folio 78 verso.
Vervolgens vercocht gebleven aenden armen alhier daer oock reeckeninge is gedaen wesende 1 acker gelegen tot
Esp genaemt de Arleman verhuert aende wed. Jan Cornelis voor 10 vaten boeckwijt t’s’ jaers lest betaelt 1671
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 79.
Jan Gerrits den Jongen gelt jaerlijcx 5 gl. volgens schepenen letteren van Son de dato 9 meij 1631 gaende uijt
onderpanden daerinne vermelt nu Aert Gerrits den mulder, lest betaelt 1701.
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De rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
15-0-0
folio 79 verso.
Leeg.
folio 80.
Baeckel.
Willem Peter Seelen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijne goederen tot Baeckel gelegen, lest betaelt
1669 over.
2-11-0
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Frans Jacobs gelt jaerlijcx 1 mud rogge in specie uijt onderpanden tot Baeckel
folio 80 verso.
gelegen, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
36 vat rogge
Marten Jan Gevers van Deurssen gelt jaerlijcx uijtte hoeven ende toebehoorten 25 vaten vaten rogge in specie,
lest betaelt 1702.
De rendanten
folio 81.
Hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de nombre van.

75 vat rogge

De erffgenamen Driesken Hermens gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 10 loop ackerlandts gelegen aende
Beemden, lest betaelt 1697.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1698, 1699 ende 1700 de somme van
6-15-0
Den rendant moet nog verantwoorden de jaren 1701, 1702 et 1703.
6-15-0
folio 81 verso.
Jan Thonis Banckers gelt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Baeckel
1383 ende van Helmondt den 5 ougst maendt 1389 begrepenen, lest betaelt 1697.
De rendanten hebben ontfangen voor 2 jaeren 1698, 1699 de somme van
3-0-0
Den rendanten moet nogh verantwoorden 1700 et 1701.
3-0-0
Willem Marcelis
folio 82.
Verberne gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Baeckel, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
Reijnder Peters op Schipstal ende Jan Hendrick Hennekens gelden jaerlijcx 2 mudde rogge in
folio 82 verso.
specie uijt henne onderpanden schepenen letteren van Baeckel van dato de jaeren 1418 op St. Huijbers dach
begrepen, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1701, 1702 ende 1703 de nombre van.
72 vat rogge
Jan Janssen de scheper ende Peter Goorts Hermens nu Hermen Seelen gelden jaerlijcx
folio 83.
11 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Bakel in schepenen brieven van Helmondt vanden jaere 1415, 1428
den 17 februarij 1441, 1442 de 23 augustij begrepen, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1700, 1701 ende 1702 de nombre van.
33 vat rogge
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Leendert Dircx ende Joost Jan Banckers
folio 83 verso.
Gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
Leendert Janssen ende Anthonij Dircx gelden jaerlijcx 20 vaten rogge in specie uijt seeckere goederen genaemt
folio 84.
Vlincke vloije in schepenen letteren van Bakel ende Helmondt begrepen deen van dato 1419 dandere 1446 mits
gaders schepenen vonnisse van Bakel vanden 14 october 1541, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
60 vat rog
Leonart Willems
folio 84 verso.
Van Hout gelt jaerlijcx uijt sijn goet tot Milheze 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
6-15-0
Nicolaes van Neerven ende Willem Peter Seelen gelden jaerlijcx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen
folio 85.
letteren van Helmondt gegeven maendachs nae beloken pincxten dach 1399 ende op Sinte Nicolaes dach 1445
mitsgeders opden 3 febrij 1673 begrepen
Vermits de voorige armen mr. alles op reeckeninge hebben ontfangen ende de rendanten alle mogelijcken
devoiren hebben gedaen om eene pertinente liquidatie te moggen hebben doch niet connen
folio 85 verso.
Erlangen soo brengen deselve alhier voor ontfangen nombre van
Den rendant moet verantwoorden 3 jaer ter nombre.

45 vat rogge

Reijnder de Bercker gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie betaelt wordende met 6 gl. 15 st. swaer gelt uijt
seeckere beemt gelegen tot Bakel ontrent den Rijbelbergh groot 2 bunderen volgens t’ prothocol in Helmondt
vanden 12 julij 1670
folio 86.
Lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
20-5-0
Jan Neesen Goort Driessen cum suis gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie uijt henne goederen tot Baeckel, lest
betaelt 1681.
De rendanten hebben hier van niets memorie.
folio 86 verso.
Jan Janssen ende Jan Hendricx de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vat rogge reductie uijt onderpanden tot Baeckel
gelegen, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
5-12-8
Thonis Vreijnsen ende Thonis Franssen gelden jaerlijcx een mudde rogge reductie uijt henne goederen
folio 87.
Tot Bakel, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
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13-10-0
De selve gelden alnoch 6 vaten rogge in specie erffelijck uijt henne onderpanden mede gelegen tot Bakel, lest
betaelt 1701.
De rendanten
folio 87 verso.
Hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.

18 vat rogge

De wed. Thomas Banckers gelt jaerlijcx 16 st. 3 ½ oirt uijt haere goederen tot Baeckel, lest betaelt 1697.
De rendanten hebben ontfangen voorde 2 jaren 1698, 1699 de somme van.
1-12-12
Den rendant moet nog verantwoorden 1700 et 1701
1-12-12
Juff. Maria van
folio 88.
Lanckvelt vrouwe van Milhese gelt jaerlijcx uijt haere goederen ende heerlijckht aldaer 3 st. 2 oirt, lest betaelt
1696.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Willem Willems de With cum suis gelden jaerlijcx 3 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt 1700
folio 88 verso.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Aert Hendricx Hanen gelt jaerlijcx 36 braspenningen betaelt wordende met 2 gl. 5 st. uijt sijne goederen gelegen
tot Bakel volgens schepenen letteren aldaer van 3 december 1556, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor
folio 89.
De jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van

6-15-0

De kinderen Jan Andriessen gelden jaerlijcx 7 gl. 10 st. uijt henne goederen volgens brieve daer van sijnde, lest
betaelt ….
De voorgaende armen meesters hadde ontfangen voor 8 jaren pachten de somme van.
52-10-0
De rendanten
folio 89 verso.
Hebben ontfangen voor 3 jaeren pachten de somme van.

22-10-0

Dese uijt geef in rogh bedraegt in gelt 339 vat.
Ende ingebt eene somme van 111 gl. 13 st.
folio 90.
Gemert.
Peter vanden Bogart gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende anderen goederen gelegen tot Gemert 15 vaten rogge
erffpacht volgens schepenen letteren in Gemert 1385 op Sinte Martens dach, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1701, 1702 ende 1703 de nombre van.
45 vat rogh
folio 90 verso.
Peter Gielens gelt jaerlijcx uijt sijne goederen tot Gemert gelegen 2 gl. 10 st. lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor 4 jaeren 1702, 1703, 1704, 1705 pacht somme van.
10-0-0
folio 91.
Doirne.
Willem soone Evert Noijen gelt in 2 texten 3 mudden 3 vaten rogge reductie jaerlijcx, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
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43-17-8
Aert Hendrick Jacobs ende Hendrick Hendricx
folio 91 verso.
Coolen in 3 texten 21 vaten rogge reductie, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaren pachten de somme.

23-17-0

Gielen Jacobs ende Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vaten rogge reductie, lest betaelt 1686.
De rendanten hebben ontfangen de jaren 1687, 1688.
folio 92.
Op reeckeninge de somme van.
Redant moet nogh verantwoorden 1689 et 1690.

7-10-0
7-10-0

Bruijsten Jan Rutten Cluijtmans gelt jaerlijcx 16 vaten rogge reductie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
18-0-0
Jan Lambers van Gassel int Haegheijnd
folio 92 verso.
cum suo gelde jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen 1701, 1702, 1703 et 1704 de somme van

12-0-1

Jan Lambert IJsbouts ende Dirck Jan Goorts 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1698
folio 93.
Jan Roeffs hadde ontfangen voor 4 jaren de somme van

9-0-0

Matthijs Vorsters voor 2 jaren.

4-10-0

De rendanten hebben ontfangen voor 2 jaeren wegens d eene helfte de somme van.
4-10-0
folio 93 verso.
Leeg.
folio 94.
Hier volght het goet ten Eijnde.
Aert Anthonis van Ebbe nu Joost Lambers gelt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge in specie uijt onderpanden van t’
goet ten Eijnde, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben hier van niets ontfangen
De rendant moet verantwoorden voor de jaren 1700, 1701 et 1702 II vat I cop
Joost Willem Vereijcken gelt jaerlijcx
folio 94 verso.
6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
18 vat rogge
Hendrick Cuijpers, Hendrick Tjijssen ende Lijsken Franssen gelden jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge uijt het goet ten
Eijnde, lest betaelt 1692
folio 95.
De rendanten hebben ontfangen de nombre van
Den rendantmoet verantwoorden de jaren 1693, 1694, 1695 et 1695.

II vat I cop

Hendrick Tijs Claessen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge in specie uijttet goet ten Eijnde, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
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24 vat rogge
Jan Meulendijcx ende Willem Peter Spaenjarts gelden
folio 95 verso.
jaerlijcx 11 vaten rogge in specie, lest betaelt 1699 ende op jare 1700

8 vat 3 cop

De rendanten hebben ontfangen voorde jaren pachten
33 vaten
Kantl: Alsoo inde rekeningen van Mattijs vander Vorst den voorgaanden …. is bevonden dat op het jaar 1700 te
cort hadde ontfangen 2 vaten en 1 cop, soo worden den rendant geordineert iste ontfangen en hier in te brengen
dus.
2 vat 1 cop
De wed. Paulus Joosten, Dirck Jan Goorts ende Jan Hendricx de Hardt gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie,
lest betaelt 1695 ende opde jare 1696.
4 vat 3 cop
folio 96.
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaeren pachten de nombre van.

21 vat rogge

Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge in specie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1703, 1704 ende 1705 de nombre van.
42 vat rogge
Joost Seelen ende Iken
folio 96 verso.
wed. Jan Ariaens nu de erffgenamen Matthijs Jongelings 7 vat rogge in specie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
21 vat rogge
Dirck Hendrick Gielens ende Anthonijt Gerits den scheper gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie
folio 97.
Bijde voorgaende armeesters is op reeckeningh ontfangen de somme van 9-9-0 ende rogge 141 vat 3 cop, lest
betaelt….
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaeren pachten de nombre van.
21 vat rogge
Philips Willes gelt alle jaren 8 vaten 3 cop rogge erffpacht, lest betaelt 1701
folio 97 verso.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de quantiteijt van
24 vat 1 cop rogg
Evert Gielens gelt jaerlijcx 5 vat 1 cop rogge in specie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
15 vat 3 cop rogge
Joseph Rutten ende
folio 98.
Aert Hendrick Jacobs gelden jaerlijcx 3 vaten rogge in specie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van
9 vat rog
Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vaten rogge in specie nu Hendrick Dilis Noijen ende Peter Dries den Ketelaer
folio 98 verso.
lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1701, 1702 ende 1703 de nombre van.
9 vat rogge
Hier eijdt t’ goet ten Eijnde jaerlijcx uijt brengende 7 mudden ende 6 vaten rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmondt van dato den
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folio 99.
10 junij 1416 ende in schepenen letteren van s Hertogenbossche den dato anno 1389 begrepen
folio 99 verso.
Leeg.
folio 100.
Deurne.
Mr. Laurens de Louw ende Wouter Hendrcx gelden jaerlijcx 5 vaten rogge in specie uijt henne onderpanden ofte
goederen tot Deurne voors. lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de nombre van.
15 vat rog
Jan Ruelens ende
folio 100 verso.
Gijsbert Thomas gelden jaerlijcx 1 mud rogge reductie, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1701, 1702 ende 1703 de somme van.
13-10-0
Laurens Janssen gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen
folio 101.
Voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.

3-7-8

Jan Melis, Claes Martens ende Marten Melters erffgenamen gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt
1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
9-0-0
Ruth Cornelis gelt
folio 101 verso.
jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1700, 1701 ende 1702 de somme van.
3-7-8
De wed. Goort Dors ende Hendrick Mathijssen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie in plaetse van Hendrick
voornt. nu de wed. Wouter Cleijnen, lest betaelt vermits ongespleten moet geint worden 1683
folio 102.
En opt jaer 1684.

2-0-8

Jan Roeffs ende Matthijs van Vorst hadde ontfangen.

6-15-0

De rendanten hebben ontfangen 1688, 1689, 1690 op rekeninge de somme van.
6-15-0
De selve wed. gelt jaerlijcx noch 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1663.
De rendanten hebben hier van niets ontfangen memorie.
folio 102 verso.
Aert Jan Meulendijcx gelt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
4-10-0
Wilbert Reijnders, Aert Hendricx cum suo gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie betaelt wordende met 9 gl.
tegens 15 st. t’ vadt volgens
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folio 103.
Accoort, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
27-0-0
Willem Marcus gelt 1698 ende opt jaer 1699
De rendanten hebben hier van niets ontfangen

1-2-8

Evert Nelen gelt
folio 103 verso.
jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1701, 1702 ende 1703 de somme van.
4-10-0
Hendrick Franssen ende Willem Jan Ceelen alias Waeseman gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1701.
De rendanten
folio 104.
Hebben ontfangen voorde jaeren 1702 ende 1703 de somme van.
De rendant moet nogh verantwoorden het jaer 1704

4-10-0
2-5-0

folio 104 verso.
Leeg.
folio 105.
Liessel.
Joost Peter Martens gelt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
3-18-12
Hendrick Peter Mennen cum suis gelt jaerlijcx 5 ½ vat rogge, lest betaelt 1684
folio 105 verso.
De voorgaende armenmeesters hebben ontfangen de somme van.

30-12-8

De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaeren pacht de somme 1700, 1701, 1702
6-3-12
Thijs Berckers, Lambert Driessen ende wed. Marcelis Claes de Bercker gelden jaerlijcx 3 vaten rogge reductie,
lest betaelt 1701
folio 106.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
3-7-8
Daniel van Bree, Dries van Bree ende Jan Peter Wilbers gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt
1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
13-10-0
folio 106 verso.
Den H. Geest meesters van Doirne ende Peter vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest
betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1701, 1702 ende 1703 de somme van.
6-15-0
Joncker van Eijck ende joncker Bacx gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1702
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folio 107.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
6-15-0
De selve gelden alnoch 8 vaten rogge in specie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de nombre van.
24 vat rog
Adam Willems nu
folio 107 verso.
Gielen Damen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1689
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Lodewijck Janssen ende Claes Janssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1700
De rendanten hebben ontfangen
folio 108.
voorde jaeren 1701, 1702 ende 1703 de somme van 13 gl. 10 st. dico.

13-10-0

folio 108 verso.
Leeg.
folio 109.
Gelt renthen tot Deurne.
Michiel Hendrick, Thonis Laurens Janssen, Claes Jan Rutten cum suis gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt
1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1701, 1702 ende 1703 de somme van.
16-10-0
Goort Janssen de mulder gelt jaerlijcx
folio 109 verso.
5 gl. 10 st. lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
16-10-0
Jan Melis gelt jaerlijcx 2 st. 11 pleck lest betaelt 1696 ende opt jaer 1697 12 penn. ijder jaer te rekenen.
0-8-4
Lest betaelt 1699.
folio 110.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
De erfgenamen Aert Houben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1701, 1702, 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
0-15-0
Thonis Gerrits den scheper gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt 1693.
De rendanten hebben niet ontfangen
folio 110 verso.
item eene acker groot ontrent 3 loop gelegen tot Deurne, lest betaelt 1665.
Desen acker comt agter fol…….
folio 111.
Asten.
De goederen tot Geenenbos gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van
s’ Hertogenbossche 1396, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
38-5-0
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Jonkr. Gerwen opde
folio 111 verso.
Beeckse donck nu ….. gelt jaerlijcx uijt sijne goederen ofte hoeve op Heusden 13 vaten rogge in specie uijt
onderpanden tot Asten gelegen in schepenen letteren van Helmondt de dato den 17 october 1614 ende andere
documenten daer annex begrepen, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen
folio 112.
Voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van

39 vat rog

Dirck Jan Goorts cum suis gelden jaerlijcx 13 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren als voor
begrepen, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
39 vat rog
Jan Hendrick gelt
folio 112 verso.
Jaerlijcx 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten 1437 de 14 februarij ende schepenen
letteren van s Hertogenboch vande jaere 1452 ende 1469.
6-15-0
Lest betaelt 1698.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Ceel Peters gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie volgens schepenen
folio 113.
Letteren van Asten anno 1404 ende 1440 de 12 mert ende anno 1445 begrepen, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
13-10-0
Bruijsten Geven gelt jaerlijcx 6 gl. volgens schepenen letteren van Doirne …… lichtmis …..dt 1537
folio 113 verso.
Lest betaelt 1698.
De rendanten hebben ontfangen op reeckens de somme van
1699, 1700, 1701

18-0-0

Joost vande Sande gelt jaerlijcx 10 gl. uijt sijne goederen gelegen tot Vlierden, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
30-0-0
folio 114.
Leeg.
folio 114 verso.
Sommeren.
Hendrick Lambers Verhoeven gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Someren anno
1533 begrepen, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
3-7-8
De wed. Job Daniels
folio 115.
Gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Someren gelegen volgens schepenen letteren van
Someren anno 1400 den 8 sondach naer St. Jan Baptista. 1699, 1700 et 1701. 3-7-8
Peter Franssen nu Gritjen ende Handersken Willems tot Someren gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie

28

folio 115 verso.
Uijt de voorschreven onderpanden int prothocol van Helmondt den 10 marteij 1670 begrepen, lest betaelt 1701
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
6-15-0
Aert Hendrick Smits Antonisken Janssen ende Hendersken Schepers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie
folio 116.
Uijtte voorschreven onderpanden, lest betaelt 1696 ende opt jaer 1697.
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaeren 1698, 1699, 1700
Ent restant opt jaer 1697

1-18-8
6-15-0
0-7-8

Anthonis Marten Driessen ende Gielen Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge reductie uijte onderpanden in
schepenen letteren der stadt Helmondt
folio 116 verso.
vanden 3 meij 1505 den 4 januarij 1567 enden den 9 meij 1567 begrepen, lest betaelt 1677 ende op jaer 1678.
1-14-8
Kantl: den rendant moet verantw. op het jaer 1678 een somme van 5-0-8 en 1679 ende 1680 maeckt samen een
somme van.
18-10-8
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Bastiaen Adriaens gelt jaerlijcx 3 gl. uijt onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben
folio 117.
Ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.

9-0-0

Jan Marten Aerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge erffpachts uijt onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt 170.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 denombre van.
36 vat rogge
Jan van Bree ende Michiel Jan Michielsen
folio 117 verso.
gelden jaerlijcx 3 gl. uijt henne goederen tot Someren gelegen, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
9-0-0
Thonis Marten Driessen gelt jaerlijcx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Someren gelegen
folio 118.
Lest betaelt 1679.
De rendanten hebben ontfangen op reeckeningh de nombre van
Kantl: den rendant moet verantwoorden de jaren 1680, 1681, 1682 et 1683 sulcx 60 vat rog.
Ende noch 6 vaten boeckwijt tegens 11 st. t’ vat beloopt in gelt de somme van. 3-8-0
folio 118 verso.
leeg.
folio 119.
Lierop.
Dirck van Moorssel gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie gaende uijt onderpanden in schepenen letteren van
Helmondt, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
13-10-0
Aert Janssen Verhees gelt jaerlijcx 8
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folio 119 verso.
vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt gegeven sondaechs naer St. Denijs
dach 1369 begrepen, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
9-0-0
Aert Dircx van Moorsel cum suis gelt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie
folio 120.
Uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt de 2 meij 1358 ende Sinte Matthijs dach 1389 begrepen,
lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 de nombre van.
36 vat rogge
Jan Dircx van Moorsel cum suis gelt jaerlijcx 40 schillingh paijements betaelt wordende met 14
folio 120 verso.
st. volgens schepenen letteren van Helmondt ende 1358 den 2 dach meij, lest betaelt 1698
kantl: den rendant moet verantwoorden 1699, 1700 et 1701.
2-2-0
Jan Aerts Verdonschot gelt jaerlijcx 2 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmondt anno 1445
op St. Bartolomeus dach ende schepenen letteren van Helmondt
folio 121.
Anno 1438 den 8 september, lest betael 1698.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1697, 1698, 1699 ende 1700 de somme van
2-5-0
Den rendant moet verantwoorden 1701, 1702, 1703 ende 1704..
2-5-0
Jan Sanders cum suis gelden jaerlijcx 40 schillingen paijements betaelt wordende met 7 st. schepenen letteren
van Helmondt de dato des maendach anno 1373.
folio 121 verso.
lest betaelt 1673.
Kantl: den rendant moet verantwoorden de jaren 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1688,
1689 en 1690 maeckt de somme van.
8-8-0
De wed. Jacob Verbeeck nu de wed. Coolen tot Eijndhoven gelt jaerlijcx uijt haer huijs ende goet tot Lierop 3 st.
2 oirt volgens schepenen letteren voors.
Kant: den rendant moet verantwoorden de jaren 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699 ende 1700 sijn 7 jaren.
1-4-8
folio 122.
De wed. Sijmen Aerts nu Marcelis Aerts tot Lierop gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt volgens schepenen letteren voors.,
lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaren pachten de somme van 1700, 1701, 1702.
0-10-8
folio 122 verso.
Leeg.
folio 123.
De hoeven en landen onder Asten.
Willem Goorts van Lierop heeft in hueringe gehadt de hoeve op Bergelen onde Asten voors.
Dese bovenstaende hoeve is vercocht den 1 mert 1684 voor 875 gl. aen Dirck Gerrits tot Asten intresse ad 5
percent verscheijnt den 1 meert volgens prothocolle van
folio 123 verso.
Helmondt wordende jaerlijcx betaelt ijdere pacht ad 43-15-0, lest betael 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
131-5-0
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folio 124.
Hoeven en landen onder Baeckel.
Willem Ansems heeft in hueringe een hoeffken gelegen onder Baeckel op de Hilacker jaerlijcx in voorlijff 26 gl.
30 vaten rogge ende 24 vaten boeckwijt verschijnende het voorlijff St. Marten ende t graen te kerssemis doch
den boeckwijt te betaelen volgens de nieuwe
folio 124 verso.
Hueringe vanden 4 januarij 1690 ende 13 mert 1694, lest betaelt volgens de reeckens vanden armenmr. Matthijs
vorster 1701.
De rendanten hebben ontfangen t’ voorlijff verscheenen Sinte Marten 1702, 1703 ende 1704 de somme van.
78-0-0
Ende in rogge voorde jaren de nombre van.
90 vat rog
folio 125.
Ende daeren boven in boeckwijt ontfangen de quantiteijt van.

72 vat rog

Willem Willem Aerts heeft de anderen hoeve in hueringe opden Hilacker ende daer voor mede te betaelen als
inde voorschreve conditie vanden 4 januarij 1690 ende 13 mert 1604 ende t’ negentich staet geeppresseert
folio 125 verso.
lest betaelt 1701.
Wort alhier voor ontfanck gestelt het voorlijff vande jaere 1702, 1703 ende 1704 ter somme van.
78-0-0
Ende in rogge voorde voorschreve jaren de nombre van.
90 vat rogg
Ende daeren boven in boeckwijt de quantiteijt van.
72 vat br.
Lijtje Peters ende
folio 126.
Peter haren soon hebben in hueringe de heele hoeve onder Baeckel gelegen op Grootel op conditie jaerlijcx te
betaelen 26 gl. 36 vaten rogge ende 16 vaten boeckwijt volgens de verhuercedulle vanden 20 september 1691,
lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen het voorlijff voor
folio 126 verso.
lijff voorde jaren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.

78-0-0

ende in rogge de nombre van
72 vat rogge
vermits deen jaer is verhagelt daeromme niet ontfangen als voorde voors. 2 jaren ergo memorie
ende in boeckwijt voor de voors. 3 jaren de nombre van 48 vat b:
folio 127.
Leeg.
folio 127 verso.
Baeckel.
Item eenen acker groot ontrent 2 ½ loop gebr.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Item eene acker genaemt dn Roijen acker, lest betaelt 1668.
Den 30 augustij 1682 is desen acker
folio 128.
Verhuert geweest aen Jan Gerrits van Gerwen voor 6 jaren met 3 te mogen scheijden t’ jaers voor 3 gl. aenvanck
nemende 3 martij eerstcomen.
De rendanten hebben niet ontfangen.
Item eene acker voor desen gebruijckt bij Willem Aerts ofte Willem de Netten.
De rendanten hebben niet ontfangen.
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folio 128 verso.
item eenen acker gelegen tot Bakel groot …..gebr. Jan Neesen lest betaelt.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 129.
Deurne.
Jan Willem Goossens heeft in huere eene acker groot 3 loop voor 6 vaten rogge t’ jaers, lest betaelt 1665.
Aert van Hove hadden ontfangen de quantiteijt van 12 vaten rogge.
De rendante ni hil.
folio 129 verso.
leeg.
folio 130.
Ontfanck van vercoghten rogge ende boeckwijt.
De rendanten brengen alhier voor ontfanck wegens den vercochten rogge ende boeckwijt volgens de pegge
voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 geduijrende der selve administatie soodaninge somme van 1170 gl. 18 st. 4
penn.
folio 130 verso.
Die alhier voor ontfanck warden gebracht du shier voors. somme
Ende den boeckwijt comt te bedragen de somme van.

1170-18-4
116-15-0

folio 131.
Extraordinaren ontfanck.
De rendanten hebben ontfangen van t’ genen Frans Jacobs Inglas aenden armen alhier heeft gemaeckt wegens
testament de somme van.
50-0-0
De rendanten hebben ontfangen van Hendrick Sanders van Houdt dat om geweijt was de somme van.
14-6-4
folio 131 verso.
de rendanten hebben ontfangen van Adriaen van Boxtel wegens vercocht hout 2 reijsen de somme van.
13-0-0
de rendanten hebben ontfangen van Lambert den Raeijmaker wegens gecocht hout op Grootel de somme van.
25-0-0
de rendanten
folio 132.
Hebben ontfangen van enen boom die op Grootel was omgewaeijt de somme van
Kantl: NB. 5 gl. moeten gecort of uijtgeschrabe worden alsoo den rendant die partculier verekenen moet den
voorgaande rendant Mattijs Vorsters.
De rendanten hebben ontfangen van vercochte mutsaert de somme van.

9-0-0

de rendanten hebben ontfangen voor huijshuer van het huijs van Jan Driessen den decker de somme van.
5-0-0
folio 132 verso.
de rendanten hebben alnoch ontfangenvan vercocht hout aen Jan vander Heijden de somme van.
4-2-0
Rendanten hebben ontfangen van het huijs van Thomas Lamberts vander Elsen.
6-0-0
Nog ad idem van het selven huijs ontfangen.

6-0-0

Nog van de camer in dat selve huijs ontfangen.

7-10-0

Nog in disp. reijse van het selve huijs ontfangen.

15-0-0
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Somma bedragen desen ontfanck eene somme van.

159-18-4

Somma sommarum bedregt den gehelen ontfanck deser reeckeningin gelt eene somme van.
475-16-4
Ende in rogh ontfangen int geheel.

2791vath 2 cop rogh

Nogh in boekweijt.

192 vath boeckweijt

Ende laetste 36 vat gerst.

36 vat gerst

folio 133.
Uijtgeef tegens den voors. ontfanck, eerstelijck vande vercoghte granen die in specie ende in gelt respectivelijck
in ontfanck sijn gebraght.
Alsoo de rendanten de graenen bij hen ontfangen aengerekent sijn soo ende gelijck het selve hier voor in dese
reeckeninge van folio 1 tot 129 is consterende ende dat deselve
folio 133 verso.
Ten proffijte vanden armen hebben vercoht de nombre van 1558 vat ende 3 cop rogge, mitsgaders 204 vat
boeckwijt van welcken verkochten rogge ende boeckwijt de rendanten de penningen daer van geprocedeert ter
somme van 1014 gl. 12 st. 8 penn. ende 117 gl. 8 st.
folio 134.
Vanden boeckwijt hier voor folio 129 ten volle voor ontfanck hebben gebracht der halven brengen ende moeten
de rendanten de voors. vercochte 1558 vat ende 3 cop rogge ende 204 vaten boeckwijt in uijtgeeff valideren, dus
alhier
1558 vat 3 cop
Ende.
204 vat b.
folio 134 verso.
Leeg.
folio 135.
Uijtgeeff tegens den voors. ontfanck.
Eerstelijck van spijnden, backloon rogge ende meulenkarre.
De rendanten hebben van op den 10 december 1702 tot den 8 november 1705 voor de armen lieden door backen
ende gespijnt de nombre van 581
folio 135 verso.
Vaten rogge die alhier in uijtgeeff warden gestalt dus.

581 vat rog

De rendanten brengen in voor backloon vande voors. granen eene somme van 58 gl. 2 st. dus hier de voorschreve
somme in uijtgeeff wert gebrcht dico.
58-2-0
Daerboven hebben
folio 136.
De rendanten betaelt aen Dirck Robbers voor het varen van het cooren near den moolen inde tijt vande jaren
1703, 1704 ende 1705 de somme van.
10-18-0
Somma comt desen uijtgeeff in gelt te bedragen eene somme van.
Ende in rogh.

69 gl.
581 vat rogh

folio 136 verso.
Leeg.
folio 137.
Reparatien der huijsen als hoeven ende andersints.
De rendanten hebben op den 4 janrij 1703 betaelt aen Thomas den decker voor 3 dagen arbeijts loon van hoefken
aen het Broeck de somme van.
1-10-0
Kantl: comt tot laste vanden hoevenaer ende daerom geroijeert.
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Opden 13 februarij
folio 137 verso.
Betaelt aen mr. Dirck Jaspers voor arbeijts loon de somme de somme van 6 gl. 6 st. volgens quitantie dus.
6-6-0
Opden 12 mert betaelt aen Gijsbert Leemans voor het repareren vande glasen aen het huijs van Anthonij vanden
Eventuijn volgens quitantie de somme van.
2-07-0
Den 1 april 1703
folio 138.
Betaelt aen Gijsbert Leemans voor het repareren vande glasen aen het Gasthuijs alhier volgens quitantie de
somme van.
3-1-10
De rendanten hebben betaelt voor eene haeck aen het huijs mr. Andries Buttenij de somme van.
0-5-0
Op den 12 junij hebben de rendanten betaelt voor 3 mande kalck.

4-4-0

folio 138 verso.
op den 28 junij betaelt voor 3 karren leem de somme van.

1-4-0

de rendanten hebben betaelt aen Jasper Dielissen voor reparen van glasen de somme van.
2-8-0
Op den 3 junij hebben de rendanten betaelt aen mr. Dirck vande Sande voor arbeijts loon aen het hoefke opt
Bijstervelt
folio 139.
Volgens quitantie de somme van.

9-1-8

De rendanten hebben opden 12 julij betaelt voor steen aen mr. Coolen omder ooven op Grootel te leggen de
somme van.
3-3-0
De rendanten hebben betaelt voor reparatie gedaen aen het huijs tot Mierloo de somme van.
0-13-0
Opden 12 september
folio 139 verso.
Betaelt voor het repareren vanden hoeven opde Deuseldonck de somme van.

3-0-0

Opden 9 october hebben de rendanten goet gedaen aen Marten Brocx voor lijmen strooij ende cost voorde
arbeijders t’ samen de somme van.
8-17-0
De rendanten hebben betaelt voor een karre leem de somme van.

0-7-0

folio 140.
Opden 29 october betaelt aen Gijsbert Leemans voor het repareren vande glasen aen het huijs van Thomas
Lambers volgens quitantie de somme van.
1-5-0
De rendanten hebben betaelt voor reparatie vande Heijstraet ende grave n t’ samen.
6-0-0
Op den 12 december betaelt voor arbeijts loon vanden boomen
folio 140 verso.
aent Gasthuijs de somme van.

2-0-0
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de rendanten hebben betaelt aen Joris vander Vorst voor arbeijts loon verschot van hout ende andersints volgens
specificatie ende quitantie de somme van.
17-6-0
de rendanten hebben noch betaelt aen hout ende drie deelen plancken t’ samen de somme van.
9-6-0
folio 141.
Opden 29 december 1703 goet gedaen aen Willem Theunissen tot Mierloo voor reparatie de somme van.
5-2-0
Opden 8 januarij 1704 betaelt aen Lambert Eijmbers voor arbijts loon aen het huijs van Thomas Lambers de
somme van.
0-10-0
De rendanten hebben betaelt aen Jan
folio 141 verso.
Peters voor 3 busselen latten 100 deck roeijen gebruijckt tot de hoeff opt Bijstervelt mitsgaders noch 3 busselen
latten te samen de somme van.
2-2-0
Opden 18 dito betaelt aen 2 deckers wegens arbeijts loon aen het hoefken gewerckt hebbende de somme van.
2-16-0
folio 142.
De rendanten hebben betaelt aen Lambert der Raeijmaker voor geleverde plancken de somme van.
1-8-0
Opden 6 mert hebben de rendanten betaelt aen Anneken Kramers voor geleverde nagel de somme van.
2-15-0
Den 8 mert hebben de rendanten betaelt aen Frans Jacobs voor geleverde
folio 142 verso.
plancken tot de hoeve opde Deuseldonck om deuren te maecken de somme van.
3-13-0
Opden 12 mert hebben de rendanten betaelt aen Gijsbert Leemans voor het maecken vande glasen opde
Deuseldonck volgens quitantie de somme van.
5-11-0
Noch betaelt aenden
folio 143.
Selven voor het maecken van een glas in het Gasthuijs de somme van.

0-14-0

Opden 6 april betaelt aen Arnoldus Leemans voor het leveren plancken de somme van.
1-16-0
Betaelt aenden metser voor arbeijts loon de somme van.

0-7-8

Opden 6 april
folio 143 verso.
hebben de rendanten betaelt voor 5 vijmen stroo gebruijckt tot het huijs van Peter van Genuchten ende Thomas
Lambers de somme van.
9-10-0
de rendanten hebben opden 12 april betaelt voor 31 pooten die op het Bijstervelt sijn gesedt de somme van.
2-2-0
Opden 17 april
foli o 144.
1704 betaelt aen Arnoldus Elbers voor gemaeckt ijserwerck volgens memorie ende quith. de somme van.
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3-7-0
De rendanten hebben betaelt aen Jan vander Heijden voor latten ende deckroeijen de somme van.
2-.-.
Opden 24 april betaelt aen Jan de decker vor arbeijts loon de
folio 144 verso.
Somme van 6 gl. 13 st. dico.

6-13-0

Dito betaelt aen uperman voor 3 ½ dach arbeijts loon de somme van.

1-15-0

Opden 29 april betaelt aen Claes Portiers voor het binden van 600 mutsaert de sommen van
3-12-0
De rendanten hebben betaelt aen
folio 145.
Jan Peters de mulder voor geleverde nagel de somme van.

1-0-0

Noch betaelt aen Peter Gerarts tot Mierloo voor arbeijtsloon de somme van.

0-12-0

Opde 8 meij 1704 betaelt voor arbeijts loon vant maecken van 3 slachboomen aende Deuseldonck de somme
van.
3-0-0
Betaelt aen Steven
folio 145 verso.
vander Laeck voor geleverde pooten de somme van.

9-12-0

de rendanten aen Lambert Eijmbers voor arbeijts loon de somme van.

2-13-0

opden 18 meij 1704 betaelt aende heer officier voor gelevert hout de somme van.
5-15-0
Den 30 junij betaelt aen Marten Thomas Brocx 3 ½ vijm stroij de somme van. 8-15-0
folio 146.
Opden 30 junij 1704 betaelt voor reparatie aen Wilbert den hoevenaer de somme van.
3-0-0
Betaelt aen Gijsbert Leemans voor arbeijts loon ende maecken van een glas aen het huijs inde Heijstraet de
somme van.
0-15-0
Betaelt voor pannen tot het huijs van Andries Butterij de somme van.

0-14-0

Opden 8 augustij
folio 146 verso.
betaelt aen reparatie van het huijs tot Mierloo de somme van.

2-1-0

de rendanten hebben betaelt voor 10 busselen latten tot reparatie van de hoeve van Wilbert Janssen opde
Deuseldonck de somme van.
2-15-0

betaelt aende officier voor plancken tot het maecken van
folio 147.
Een schuer deur opden Hilacker de somme van.

14-10-0

De rendanten hebben betaelt van schuere opden Hilacker wegens mitsgaders strooij en latten daer toe
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folio 147 verso.
gebruijckt te samen de somme van.

58-15-0

de rendanten hebben alnoch betaelt voor het repareren vande hoeve opde Deuseldonck de somme van.
100-0-0
De rendanten hebben betaelt voor huijshuer vande kinderen Fabrij de somme van.
2-0-0
De rendanten
folio 148.
Hebben betaelt aen Peter Jacobs wegens reparatie vande hoeve op Grootel de somme van 8 gl. 3 st. volgens
specificatie dus.
8-3-0
De rendanten hebben opden 20 october betaelt voor 8 busselen latten tot de hoeve opden Hilacker de somme
van.
2-4-0
Opden 30 december
folio 148 verso.
1704 betaelt aen Jan Berckers voor 4 vijmen stroo de somme van.

9-0-0

De rendanten hebben opden 30 december betaelt ofte goet gedaen aen Willem Ansems wegens reparatie de
somme van.
50-5-0
De rendanten hebben betaelt aen Marcelis Ansems voor gelevert stroij
folio 149.
Ende deckbanden de somme van.

33-8-0

De rendanten hebben noch betaelt voor 3 vijmen stroij de vijmen 36 st. mitgaders voor latten t’ samen de
somme van.
8-18-0
Opden 12 jannuarij 1705 betaelt aen Peter Olifiers voor gelevert hout als arbeijts loon volgen memorie de
somme van.
12-1-0
folio 149 verso.
Opden 20 januarij 1705 betaelt aen Jan Joosten voor arbeijts loon opden Hilacker de somme van.
26-5-0
De rendanten hebben betaelt aen Willem de Smidt voor arbeijts loon ende gelevert ijserwerck volgen specificatie
de somme van.
28-3-6
Opden 25 dito betaelt voor 2 vijmen stroo
folio 150.
Die aenden Hilacker sijn verdeckt de somme van.

4-0-0

De rendanten hebben opden 16 januarij betaelt aen karre vracht ende verteringe naer Heusden onde Asten de
somme van.
1-8-0
Den 27 dito aen Jan den decker betaelt wegens reparatie latten ende banden aen het huijs achter de Meij.
3-8-0
folio 150 verso.
Opden 28 januarij betaelt off goet gedaen aen Peter Jacobs op Grootel wegens reparatie vande hoeve de somme
van.
8-13-0
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Betaelt aen latten de somme van.

1-0-0

De rendanten hebben opden 8 mert betaelt voor 4 ½ vijn stroo dat aen het huijs achter de Meij is verdeckt de
somme van.
8-0-0
folio 151.
De rendanten hebben betaelt voor pooten die aen het Gasthuijs sijn gesedt de somme van.
2-4-0
Opden 22 januarij betaelt betaelt aen Joost de smidth voor een ijseren te maecken aen het huijs van Peter van
Genuchten de somme van.
0-8-0
Betaelt voor 200 steen de somme van.

1-8-0

folio 151 verso.
de rendanten hebben betaelt aenden metsers wegens arbeijts loo mitsgaders voor 3 karren leem aen het Gasthuijs
van Peter van Genuchten te samen de somme van.
3-0-0
alnoch betaelt voor 1 karre leem de somme van.

0-7-0

op den 9 augustij hebben de rendanten laten maken 2 bussen voorde armen
folio 152
daer voor betaelt de somme van.

0-16-0

de rendanten hebben betaelt aen Jacob Willem Lambers voor 3 dagen arbeijts loon opt Bijstervelt mitsgaders
noch van t’ maecken ende repareren inde Heijstraet t’ samen de somme van. 14-7-0
opden 9 september betaelt voor het gelevert houdt dat
folio 152 verso.
aen Jan Driessen huijs is vertimmert de somme van.

11-7-0

betaelt voor latten aen Jan vander Heijden de somme van.

0-18-0

opden 13 october voor strooij aen het huijs van Peter van Genuchten de somme van.
0-12-0
Betaelt voor 12 busselen latten de somme van.

1-10-0

folio 153.
Opden 18 october betaelt voor arbeijts loon aen Lambert Goorts ende Joris den timmerman de somme van.
1-16-0
De rendanten hebben opden 14 november betaelt off goet gedaen aen Wilbert Janssen opde Deuseldonck over
gedaene reparatie volgens 2 specificatie ende onderstaende quitantie de somme van.
27-0-0
folio 153 verso.
opden 18 november betaelt aen Peter Olifiers wegens arbeijts loon ende gelevert hout de somme van.
5-17-8
De rendanten hebben opden 20 dito betaelt aen Joris vanden Vorst voor arbeijts loon volgens memorie ende
qutantie de somme van.
12-6-0
De rendanten
folio 154.
Hebben betaelt aen mr. Willem den smidt voor gelevert ijserwerck ende arbeijts loon volgens specificatie de
somme van.
7-8-0
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De rendanten hebben opden 6 januarij 1706 betaelt aen Willem Hendricx voor geleverde steen de somme van.
20-14-0
Opden 10 januarij
folio 154 verso.
hebben de rendanten alnoch betaelt off goet gedaen aen Willem Thonissen wegens reparatie volgens memorie de
somme van.
6-12-0
somma bedraegt desen gehelen uijt geeff eene somme van 652 gl. 11 st. 8 penn
folio 155.
leeg
folio 155 verso.
leeg.
folio 156.
Anderen uijtgeeff vande renthen als oock tractementen die den H. Geest jaerlijcx is geldende.
Hermanus Valckenhoff als vader ende vooght van sijnen minderjarige kinderen verweckt bij juffr. Catharina van
Hooff heeft tot laste van armen taeffele de somme van 350 gl. capitael intrenst loopende tegens 4 ende een halff
per cento
folio 156 verso.
ende betaelende 4 maenden naer den verschijn dach connen volstaen met 4 gl. per cento volgens schepenen
letteren van Helmondt de dato eerste meert 1692 waer van het eerste jaer intrest verschijnen sal den 1 meert
1693.
Lest betaelt 1701
De rendanten
folio 157.
Hebben betaelt voorde jaeren 1702, 1703 ende 1704 volgens quitantie dus.

47-5-0

Den schoolmeester deser stadt geniet jaerlijcx 6 gl. voor t’ leeren der armen kinderen, lest betael 1701
De rendanten hebben betaelt de jaren 1702, 1703 ende 1704 volgens quitantie de somme van.
18-0-0
folio 157 verso.
den rentmeester der Geestelijcke goederen in Peelandt ende Bijnderen innen jaerlijcx eene renthe van 65 ½ vat
rogge in specie ende 34 gl. 9 st. 3 oirt, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben betaelt 1701, 1702 ende 1703 jaer intrest volgens quitantie het cooren tot gelt
folio 158.
Gereeckent volgen de pegge t’ samen de somme van dico.

274-6-0

De schutters van St. Catharina alhier comt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1702.
De rendanten hebben betaelt de jaren 1703, 1704 ende 1705 volgens quitantie de somme van.
6-15-0
De schutterije van
folio 158 verso.
St. Catharina binnen S. Hertogenbossche comt jaerlijcx 4 sester rogge reductie betaelt wordende met 2 gl. 12 st.
2 oirt, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben betaelt volgens quitantie voorde jaeren 1701, 1702 de somme van.
5-5-0
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Het Gasthuijs gent.
folio 159.
Den H. Geest binnen s. Hertogenbossche gelt jaerlijcx uijt de goederen ….. Deuseldonck ende hoeve gent. op
Brugge toecomende Michiel Jan Cuijpers 4 mudden rogge betaelt wordende met 25 gl. waerinne de armen heeft
jaerlijcx 11 gl. lest betaelt 1700.
De rendanten
folio 159 verso.
Hebben betaelt voor 3 jaeren pachte volgens 2 distincte quitantie de somme van.
34-0-0
Juffrouw Maria Vos tot s Bossche heeft eene renthe van 4 mudden rogge reductie jaerlijcx betaelt wordende met
20 gl. lest betaelt 1698.
De rendanten
folio 160.
Hebben betaelt voorde jaeren 1699, 1700 ende 1701 volgens 3 distincte quitantie de somme van.
60-0-0
Juffrouw Maria van Boshuijsen heeft eene renthe van 4 gl. t’ jaers, lest betaelt 1702
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1703 ende 1704 volgens quitantie de somme van.
8-0-0
folio 160 verso.
het Convent van Soeterbeeck comt jaerlijcx 18 vaten rogge in specie, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1701, 1702 ende 1703 de nombre van 54 var rogge volgens 3
quitantie dus.
54 vat rog
De heere officier wert jaerlijcx toegevoegt eene somme
folio 161.
Van 6 gl. voor sijne gedaene diensten, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1702, 1703 ende1704 volgens quitantie de somme van.
18-0-0
Mr. Johan Kets chirugijn deser stadt doort wegens de armen lieden te
folio 161 verso.
offisteren vooreen tractement met kennisse vande heeren provisoren jaerlijcx toegevoecht eene somme van 10
ducatons ende daer naer eene somme van 25 gl. t’ jaers, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1702, 1703 ende 1704 de somme 75 gl.
folio 162.
Wegens tractement inde voorgaende reeckeninge t’ samen volgens quitantantie de somme van.
75-0-0
De heere predicant is..nen gewoon toe te voegen 12 gl. lest betaelt 1702.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
36-0-0
folio 162 verso.
den seretaris deser stadt compt jaerlijcx voor het schrijven vande appostillen opde armen regten verbeteren
vanden armen register ende opdrachten ter somme van 10 gl.lest betaelt 1702.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1703, 1704 ende 1705 volgens aenteeckens de somme van.
30-0-0
folio 163.
Den H. Geest uijt henne goederen soo hier als tot Bakel gelegen gelt diverse grondt chijnsen soo aenden heere
van Helmondt int boeck van Asten ende Rixtel als aende domeijnen, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1703, 1704 ende 1705 volgens quitantie de somme van.
46-0-0
folio 163 verso.
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Dircxken Dircx vande Goor wed. Peter Dircx Vlas comt uijtte armen goederen een lijff pensioen van 12 gl. t’
jaers daer van opden 2 janrij 1682 voor schepenen alhier schultbrieff is gepasseertende verschijnt t’ eerste jaer
den 1 janrij 1683. lest betaelt 1701.
De rendanten hebben betaelt
folio 164.
Voor de Jaren verschenen de 1 jannuarij 1702, 1703 ende 1704 volgens quith. de somme van.
36-0-0
De kercke deser stede heeft eene rente van 5 st. gaende uijt het hoefken opt Bijstervelt, lest betaelt 1686.
De rendanten hebben hier van geen betalinge gedaen. Memorie.
folio 164 verso.
Goijart Voet heeft tot laste van dese armen taeffele ofte H. Geest eene somme van 1250 gl. capitael intrest ad 4
percent volgens schepenen letteren in Helmondt van dato den 9 junij 1697 waer van de eersten pacht verschijnt
den 24 junij
folio 165.
1698 jaerlijcx tot.

56-5-0

De rendanten hebben betaelt volgens quitantie ende ordonnantie voor de jaren 1703, 1704 ende 1705 de somme
van.
168-15-0
Somma comt dese uijtgeeff te bedragen een somme van 853 gl. 6 st.
Item nogh 54 vat rogh.

853-6-0

folio 165 verso.
Leeg.
folio 166.
Anderen uijtgeeff van bestelde oude lieden en kinderen.
Het joncxken van Joseph Franssen is bestelt bij Jan Roijens voor 16 gl. aenvanck nemende den 29 november
1693, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben betaelt aende voorn. Jan Roijens voorde jaeren 1703
folio 166 verso.
1704 ende 1705 de somme van 48-0-0
Den soon van Marten Hendrick Brocx is bestelt bij Thomas Hendricx voor 26 gl. t’ jaers.
De rendanten hebben betaelt voor costgelt aen Marcelis Ansems de somme van.
31-0-0
Het cleijnste kindt van Denijs Theunis
folio 167.
Maria genaamt is bestelt bij Hermen Linders van Bracht voor 20 gl.
De rendanten hebben betaelt aenden voorn. van Bracht voor montcoste de somme van voor 3 jaren.
60-0-0
Het grootste kindt van Denijs Theunis is bestelt bij Willem Dircx van Tricht voor 28 gl. met kennissen van
provisoren
folio 167 verso.
De rendanten hebben betaelt voor montcosten van t’ voorschreven kindt de somme van.
49-0-0
Het kindt van Marten Peter Otten is bestelt bij Thomas van Merrevoort voor 30 gl.
De rendanten hebben betaelt voor 2 jaren montcost de somme van.
60-0-0
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folio 168.
Het kindt van Willem Dijckmans is bestelt bij Peter Lambers van Duppen opden 1 feb. 1703 voor 16 gl.
De rendanten hebben betaelt aen Peter Lambers van Duppen voor costgelt de somme van.
32-0-0
Het kindt van Jan Campers is bestelt bij Jan
folio 168 verso.
Laurenssen voor 16 gl. t’jaers
De rendanten hebben betaelt voor 3 jaeren costgelt de somme van.

48-0-0

Het kindt van Thomas Hendrick Brocx is bestelt voor een jaer bij Peter van Eijcken voor 30 gl.
De rendanten
folio 169.
Hebben betaelt voor costgelt de somme van.

60-0-0

Het kindt van Joost Jan Becx is bestelt bij Antonij Peters voor 25 gl. t’eerste jaer ent laeste jaer 16 gl.
De rendanten hebben betaelt voor montcosten de somme van.
41-0-0
Het kindt van Hendrick Cortens is bestelt bij Peter
folio 169 verso.
Janssen van Glabeeck voor 15 gl. int jaer.
De rendanten hebben betaelt voor montcosten aende voornoemde van Glabbeeck de somme van.
45-0-0
Het kindt van Kasper den schoenlapper is bestelt bijde weduwe Jan Diliaens voor 21 gl.
De rendanten
folio 170.
Hebben betaelt voor costgelt aenden voors. wed. de somme van.

63-0-0

Den soon van Peter Dircx van Arle is opden 8 meij 1704 bestelt bij Joris vander Laeck voor 16 gl.
De rendanten hebben betaelt voor montcosten van 1 ½ jaer aenden voorn. vander Laeck de somme van.
24-0-0
folio 170 verso.
Het kindt van Thonis Tijssen is bestelt bijde suster van Thonis Thonis Tijssen voor 28 gl. t’ jaers.
De rendante hebben betaelt voor montcosten eene somme van.

28-14-2

Den 5 april 1704 is Maijken Fabers bestelt bij Joris vanden Laeck voor 84 gl. t’ jaers.
De rendanten
folio 171.
Hebben betaelt voor een jaer montcosten de somme van.

80-13-0

Peerken Ennekens is bestelt bij Roeloff Peter Matthijssen voor 34 gl.
De rendanten hebben betaelt voor montcosten de somme van.

8-10-0

Den soon van Peter Dircx van Arle is bestelt bij
folio 171 verso.
De wed. Dirck Peter van Weert voor 20 gl. t’ jaers.
De rendanten hebben betaelt aende voorn. wed. voor montcosten de somme van.
40-0-0

42

Het kindt van Hendrick Jan Hermens is opden 22 september 1704 bestelt bij Marten Thomas Brocx daer voor
belooft de somme van 26 gl.
folio 172.
De rendanten hebben betaelt voor een jaer montcosten de somme van.

26-0-0

Willem Lambers is opden 1 mert 1705 bestelt bij Lambert den raeijmaker voor 36 gl. int jaer.
De rendanten hebben betaelt voor montcosten de somme van.
18-0-0
Somma bedraegt dese uijtgeeff eene somme van 630 gl. 17 st. 1 duijt
folio 172 verso.
van Claes Cornelisse voor 3 jaren costgelt de sommen van 104 gl.
ende voor het costgelt van Willem Dirck Jonckers een somme van 20 gl.
somma bedraeght desen uijtgeeff eene somme van 886 gl. 17 st. 2 penn.
folio 173.
Anderen uijtgaeff raeckende doots kisten ende begraeffenis costen.
De rendanten hebben betaelt voor het maecken van 12 doots kisten soo groot als cleijne voorden armen alhier
volgens annotatie opden register de somme van.
22-11-0
De rendanten hebben aen Geraerdus de Mater coster
folio 173 verso.
alhier betaelt over verscheijde armen soo groote als cleijne gestorven voor het luijen de somma van.
1-14-0
Desen uijtgeef bedraegt een somme van 24 gl. 5 st.

24-5-0

folio 174.
Anderen uijtgaeff raeckende craembier ende voor de siecken mitsgaders. doctoir.
De rendanten hebben betaelt aen heer doctot Grootenacker wegens gedaene medicamenten volgens quitantie de
somme van.
0-9-0
Mr. Cornelis van Deunrne comt chiringijn voor leveren van medicaementen als andersints volgens speficatie.
7-10-0
folio 174 verso.
Folio 150 et seqq met dach ende datum gestalt beginnende met 2 december 1702 ende eijndigens met den jaere
1706 staen ende gelijck ijder solinum staet opgetrocken ende gesommalatriseert ende om oncosten wegens deser
armen reeckeninge te menageren dus hier
folio 175.
Van uijtgeeff de somme van 386 gl. 5 st. 8 penn.
De rendanten brengen nog voor uijtgeeff eene somme van 443 gl. 3 st. voor klederen aen armen verstreckt
volgens annotitie op des rendants register folio 181 et seqq met dagh en datum gestelt beginnende met den 12
jann. 1703 ende eijndigende met den 14 jann. 1706 dus.
443-3-0
Somma compt dese uijtgeef tebragen eene somme van 829 gl. 8 st. 8 penn.
folio 175 verso.
uijtgaef geleden werden maervermits haer examinatis vande redants register bevonden werd confiderable
betalinge of giften bij den rendant aenden armen sonder ordonnantis van ons provisoren twelk alsoo niet en
beloort soo wert de dispositis ten principale werden henden om op dese post nae ons goetvinden volgens
reglementen op de administratis der armen goederen geeman… naerden op ……deser weder houden
dus
29-8-8
folio 176.
Anderen uijtgeeff van huijs en camer hueren voorden armen.
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De wed. Laurens Isaacx wort voor camer huer jaerlijcx toegevoeght eene somme van 10 gl. lest betaelt 1702
De rendanten hebben betaelt voor de jaren van 1703, 1704 ende 1705 de somme van 30 gl. dus.
30-0-0
folio 176 verso.
Jan Swagers is jaerlijcx voor huijshuer toegevoecht de somme van 13 gl. lest betaelt 1702.
De rendanten hebben betaelt voor huijshuer verschenen paessen 1703,1704 ende 1705 de somme van.
34-10-0
De kinderen van Jasper Eijnhouts is toegevoecht voor
folio 177.
Camer huer de somme van 7 gl.
De rendanten hebben betaelt voor huijshuer off camer huer de somme van.

15-0-0

Dirck Lourenssen wort voor huijshuer toegevoecht de somme van 7 gl. 10 st.
De rendanten hebben betaelt aen Quirinus
folio 177 verso.
Bosmans voor huijshuer de somme van.

7-10-0

Laurens Kensers is mede een huijs voor gehuert daer voor belooft int jaer 10 gl.
De rendanten hebben betaelt aen Jan Roeffs voor een jaer huijshuer de somme van.
10-0-0
De rendanten hebben een camer
folio 178.
Gehuert voor Hermen Jan Hermens t’ jaer voor 7 gl. 10 st.
De rendanten hebben betaelt aen Jenneken Jan Becx voor camer huer de somme van.
11-15-0
De rendant hebben betaelt voor huijs huer voor de kinderen Geertruij Fabrij een somme van 10 gl.
10-0-0
Den rendant heeft betaelt voor twee jaer huijshuer voor Leendert Gerrits
folio 178 verso.
een somme van 24 gl. dus.

24-0-0

voorde huijshuer van Catthalijn Hensser eene somme van 10 gl. 5 st.

10-5-0

aen Heijlken Jan Poort voor Jan van Lierop over een half jaer huijshuer

4-10-0

somma komt dese uijtgeeff te bedragen een somme van 160 gl. 10 st.

160-10-0

folio 179.
Anderen uijtgeeff van het weeckgelt aende armen lieden beginnende metten 8 december 1702.
De rendanten hebben betaelt aende wed. Laurens Isaacx voor 29 weeken ijder ad 6 st. facit de somme van.
8-14-0
De rendanten hebben betaelt aende wed. Jochem
folio 179 verso.
Kets voor 29 weken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.

8-14-0

Betaelt aenden wed. Thonis Middens voor 29 weken ijder tot 6 st. facit de somme van.
8-14-0
De rendanten hebben betaelt aen Maria Tijbosch
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folio 180.
Voor 29 weken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.

8-14-0

De rendanten hebben betaelt aen Maria Adriaens voor 29 weecken ijder ad 2 st. beloopt de somme van.
2-18-0
De rendanten hebben betaelt aen Jan Cuijpers
folio 180 verso.
voor 29 weecken ijder ad 3 st. bedragende de somme van.

4-7-0

De rendanten hebben betaelt aen Hendrick Swagers den ouden voor 29 weecken ijder ad 10 st. bedragende de
somme van.
14-10-0
De rendanten hebben betaelt
folio 181.
Aen Mijken Fabers voor 28 weecken ijder ad 6 st. bedragende de somme van. 8-8-0
De rendanten hebben betaelt aen Catelijn Tielens voor 25 weecken ijder ad 15 st. bedragende de somme van.
18-15-0
De rendanten
folio 181 verso.
hebben betaelt aen Maria Goort Becx voor 29 weken ijder ad 3 st. bedragende de somme van.
4-7-0
De rendanten hebben betaelt aen Maria Willems voor 13 weken ijder ad 4 st. bedragende de somme van.
2-12-0
De rendanten hebben betaelt
folio 182.
Peter Dreijmans voor 28 weecken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.

8-8-0

folio 182 verso.
Leeg.
folio 183.
Anderen uijtgeeff van het weeckgelt aende armen lieden beginnende mette jaere 1703 den.
De rendanten hebben betaelt aen aende wed. Laurens Isaacx voor 81 weken ijder ad 6 st. bedragende eene
somme van.
24-6-0
De rendanten hebben betaelt aende wed. Jochem Kets voor een ende
folio 183 verso.
81 weken ijder ad 4 st. bedragende de somme van.

16-4-0

Betaelt aenden weduwe Thonis Middens voor 81 weken ijder ad 4 st. bedragende de somme van.
16-4-0
De rendanten hebben betaelt aen Maria Adriaens voor 81 weeken ijder ad
folio 184.
2 st. bedragende de somme van.

8-2-0

De rendanten hebben betaelt aen Jan Cuijpers voor 81 weken ijder ad 3 st. beloopende de somme van.
12-3-0
De rendanten hebben betaelt aen Hendrick Swagers den oude
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folio 184 verso.
Voor 79 weken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.

23-14-0

Betaelt aen Maijken Fabers voor 4 weken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.
1-4-0
De rendanten hebben betaelt aen Peter Wijmans voor 30 weken ijder ad 4 st. facit de somme van.
6-0-0
folio 185.
De rendanten hebben betaelt aen Dircxken Thomas voor 81 weken ijder ad 6 st. begrepen de somme van.
24-6-0
De rendanten hebben betaelt aen Willem Lambers voor 14 weken ijder ad 8 st. bedragende de somme van.
5-12-0
De rendanten
folio 185 verso.
Hebben betaelt aen Peerken Ennekens voor 17 weken ijder ad 6 st. facit de somme van.
5-2-0
Somma bedraagt des uijtgaaf de somme van 142 gl. 17 st.
folio 186.
Anderen uijtgeeff van het weeckgelt aende armen lieden beginnende mette jaere 1704 den.
De rendanten hebben betaelt aen wed. Laurens Isaacx voor 40 weken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.
12-0-0
Noch aende selve voor 4 weken.
1-4-0
De rendanten hebben betaelt aende wed. Jochem Kets voor 40
folio 186 verso.
weeken ijder ad 4 st. bedragende de somme van.
noch aende selve voor 4 weken de somme van.

8-0-0
0-16-0

De rendanten hebben betaelt aende wed. Thonis Middens voor 44 weken ijder ad 4 st. bedragende de somme
van.
8-16-0
Betaelt aende wed. Adriaen den voerman voor 44
folio 187.
Weeken ijder ad 2 st. bedragende de somme van.

4-8-0

De rendanten hebben betaelt aen Jan Cuijpers voor 44 weken ijder ad 3 st. bedragende de somme van.
6-12-0
De rendanten hebben betaelt aen Hendrick Swagers voor 48 weken ijder ad 6 st. facit de somme van.
14-8-0
folio 187 verso.
De rendanten hebben betaelt aen Dircxken Thomas 44 weken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.
13-4-0

Betaelt aen Willem Lambers voor 2 weken ijder ad 8 st. bedraecht de somme van.
0-16-0
De rendanten hebben betaelt aen Peerken Ennekens
folio 188.
Voor 40 weken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.
Noch voor 4 weecken aen selve de somme van.
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12-0-0
1-4-0

Somma bedraeght desen uijtgeeff eene somme van 83 gl. 8 st.
folio 188 verso.
Leeg.
folio 189.
Anderen uijtgaeff van verpondingen ende gemeente lasten.
De rendanten hebben betaelt aen Hendrick Herincx als gecommitteerde deser stadt tot het ophalen der
verpondingen met de vijfde verhooginge van die over den jaere 1702 volgens neffens gaende memorie eene
somme van 110 gl.
folio 189 verso.
Dus hier volgende 2 quitantie de voorschreve somme van.

110-0-0

Naer gesien sijnde het boeck van Bergem Willem Maerthes van Hoeck is bevonden dat den borgemr. in sijn jaer
vanden armen comt eene somme van 134 gl. 15 st. 12 pen. moet voldoen aen gemelte ses weecken le… qiut. Dus
wort hier uijt getrocken de somme van.
134-15-12
Naer gesien sijnde het boeck van den borgemr. Jan van Gelders is bevonden dat den borgmr. in sijn jaer vanden
armen comt een somme van 174 gl. 12 st. 12 pen welcke somme met den rendant moet volaen aen gemelt borg
mr.
folio 190.
Van Geldrop ende daer van binne ses wecken leveren wuitantie dus wert hier uijt getrocken de somme van.tecxt
vande posten verschult is ende sal den arm. Mr. van Meervoort moet voldoen het ge…
174-12-12
Naer gesien sijnde het boeck vanden borgemr. Jan Roefs is bevonden dat den borgemr. ij sijn jaer vanden armen
mr. comt eene somme van 145 gl. 3 st. 12 penn. welcke somme den rendant moet voldoen aen gem. borgemr.
daer van binnen ses wecken severs quit. dus wert hier uijt getrocken de somme van.
145-3-12
Dese ende de aen gehalde post werden aen genomen onder de bedt quitantie dogh eenlijck bij probilie ende wert
den armen mr. van meer voor gelastsi te informeren wat den armen in sijn int jaeren ter saecke als inden
folio 190 verso.
Off goet gedaen aen Willem Ansems wegens de Fransse lasten als hoijgelden t’ samen eene somme van.
44-10-0
De rendanten hebben betaelt off goet gedaen aen Peter Jacobs wegens de Fransse lasten de somme van.
33-0-0
De rendanten hebben mede betaelt
folio 191.
Off goet gedaen aen Marcelis Ansems wegens de Franssen lasten de somme van.
35-4-8
Somma bedraegt desen uijtgeeff eene somme van 677 gl. 6 st.
De post rendant heeft nogh betaelt aenden borgemeester van Brussel een somme van 7 gl. tot voldoeninge van
contribintien vande hooij landen
7-0-0
folio 191 verso.
leeg
folio 192.
Folio 192, 192 verso en 193, 194, 194 verso, 195, 195 verso geheel doorgehaalt
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folio 196.
Van den uijt geef van schrijff loonen al sanders.
Betaelt voor register vanden rendant van ontfanck ende uijtgeeff.

3-4-0

Item betaelt aenden seretaris voort schrijven vant selve register een somme van 10 gl. dus.
10-0-0
Rendant heeft betaelt aen de heer adot voor een exeentoriael
folio 196 verso.
generael een somme van 15 gl. 15 st. dus.

15-15-0

Alnogh voor een executoriael betaelt aen Matthijs vander Vorst een somme van 5 gl. 5 st. dus
5-5-0
Item nogh ter sacke voors.
7-10-0
Item aende erffenamen van de heer Ad. ten Holten door den secretaris van Rijp betaelt.
5-8-0
Comt den secretaris van Rijp volgens specificatie eene somme van 30 gl. 16 st. dico.
30-16-0
folio 197.
Intressen welcken nogh niet te boeck staen en lasten daer opgevallen.
Den rendant heeft betaelt aen Goijart Voet een somme van 50 gl. over verschene intrest vant geneden voorn.
Voet bij slodt van reeckeninge vanden armen heeft te pretenderen volgens ordonnatie ende quitantie dus.
50-0-0
Betaelt aenden voornoemde
folio 197 verso.
Voet een somme van 39 gl. 5 st. bij den voornoemde Voet voldaen ende betaelt aenden procureur Loeff volgens
ordonnatie ende specificate met quitantie daer annecx dus.
39-5-0
Alnogh betaelt aenden deurwaerder Deckers een somme van 30 gl. bij hem verdient ends verschoten
folio 198.
Inde saecken vande voornoemde Voet tegen de provisoren over executie costen volgens ordonnatis ende de
specificatie daer annecx met den quitantie dus.
30-0-0
Nogh betaelt aende voogden overde minder jarigte kinderen van Peter Matthijsse vander Vorst eene somme van
70 gl. over 2 jaren
folio 198 verso.
Intem vant gene den voornoemde vander Vorst bij slot van reeckenninge vanden armen heeft te pretenderen
volgens quitantie dus.
70-10-0
Den rendant heeft betaelt aen heer Abraham Tempelaer als kerck mr. tot Mierlo de somme van 18 gl. in
voldoeninge van 3 jaeren
folio 199.
Intrest overds jaren 1702 ende 3 dus.

18-0-0

Den rendant heeft betaelt aen Goijart Voet over intrest als int eerste articel van dit capitel volgens het resoliutie
boeck vanden 25 meert 1705 een somme van 43 gl. 15 st. dus.
43-15-0
Item betaelt nogh aenden deurwaerder
folio 199 verso.
Van Lent de exeentie gedreven hebben nijmans van de heer Blotenburgh een somme van 16 gl. 8 st. dus.
16-8-0
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folio 200.
Leeg.
folio 200 verso.
Leeg.
folio 201.
Nu costen deser reeckeninghe.
Den secretaris Hendrick van Rijp comt voor het miniteren opstellen ende grosseren deser reeckeninge groot 206
folien ijder tot 4 st. als ordinan eene somme van 41 gl. 4 st. dico.
41-4-0
folio 201 verso.
Comt voort het affeoftileren deser reeckeninghe als veele dagten daer mede gevaceert hebbende een somme 18
gl. dus.
18-0-0
Item den here officier voor sijnen vacatien int horen ende bij toonen ende sluiten deser reckeninge een somme
van 12 gl. dus.
12-0-0
Den post
De heer predicant Walravens seght voor sijn eerw. niet te bretenderen memorie.
folio 202.
De heeren anditeure comt ten respecte als voor metter tekens ende sluiten deser reeckeninghe eene somme van
12 gl. dus.
12-0-0
Ende voor extra ordiniere oncosten vuur ende lig ende ligt inden stadt gedurende het doen deser reeckeninge
gevallen eene somme van 3 gl. 10 st.
3-10-0
folio 202 verso.
den vorster ende ingebieder deser stadt comt voor desselt citatien ende gedaene dagementen ten eijnde deser
reeck. de somme van 2 gl.
2-0-0
Wouter Becx voor desselfs diensten en op wagten gedinende deser reeckeninge de somme van 2 gl.
2-0-0
Somma bedaegt desen uijt geeff eene somme van 90 gl. 14 st.

90-14-0

folio 203.
Geheelen uijt geeff in gelt 4923 gl. 14 st. 14 penn.

4923-14-14

Ende geheele ontfangh in gelt hier voor folio 132 verso beloopt 4753 gl. 16 st. 8 penn.
47-16-8
Soo blijckt dat den rendant meer heeft ontfangen als uijt gegeven eene somme van 17 gl. 11 st. 10 penn.
17-11-10
Maer also f o 43 ende fo. 132 verso hen staen gereeckent 2 mael de mael van het huijs van Thomas Lamberts
vander Elsen ter somme van 34 gl. 10 st. welke vergelekentegen de voors. 17 gl. 11 st. 10 penn. soo heeft den
rendant uijt gegeven als ontfangen eene somme van 16 gl. 18 st. 6 penn.
16-18-6
folio 203 verso.
uijt geef in rogge de qnantiteijt 2193 vat 3 cop
ende den ontfanck daer jegens verleken bedragen 2791 vat 2 cop
soo blijckt dat den rendant meer uijtgegeven als ontfangh als uijt gegevende nombre van 597 vat 3 cop
den rendant brenght nogh voor ontfanck 192 vat boeckweijt war jegens hij deselve …heeft uijtgegeven dus
memorie.
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folio 204.
36 vat garts waer jegens tussen uit gegeven dus 36 vat gartst
Aldus gedaen gereeckent op genomen ende gesloten salvo errore calculo soo abuse mogte bevonden waer ten
overstaen van de heren auditeuren deser onderteecket hebben op heden de 7 april 1706.
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