Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te
Helmond, toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4513, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren
van de Tafel van de H. Geest
Bewerking door Theo Meulendijks
Periode 1705 november 9– 1709 november 9.

Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.
Begint foto [1] 916
folio 1.
Reekeningen
Concernerende
Den H. Geest der stadt Helmondt, doenders, Anthonij Janssen Ceunen cum suo armen mr. der voors. stadt
beginnende met den jare 1705.
folio 1 verso.
leeg
folio 2.
Reekeninge bewijs ende reliqua die mits dese is door de ende overgevende Anthonij Janssen Ceunen cum suo
provisoiren respectie den taeffele vanden Heilige Geest alhier binnen Helmondt van allen den ontfanck ende
uijtgave in de tijdt van vier jaren waer van den voorschreven
folio 2 verso.
Ceunen alleen den ontfanck ende uijtgaeff bedient heeft beginnende den 9 november 1705 ende expirerende de
9 november 1709 soo ende gelijck hier naer is volgende
Ontfanck.
Jan Goort Adams
folio 3.
Gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende dries op het Bijnders eijnd ende ende oock aende Merckt alhier 8 vaten rogge in
specie volgens schepenen letteren van Helmondt in dato 13 avont ende noch ander brieven vanden 8 martij 1477,
lest betaelt 1695, de rendanten hebben
folio 3 verso.
Ontfangen van Frans Janssen van Geldrop de quantiteijt van 32 vaten rogge wesende 4 jaren pachten dus hier
32 vaten rogge
Het convent van Bijnderen gelt jaerlijcx 19 vaten rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen, lest betaelt
1703
folio 4.
De rendanten hebben ontfangen vanden heer Hermen Cremers voor het convent van Bijnderen de quiantiteijt van
114 vaten rogge voor de jaren 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 dus. 114 vat rogge
Daniel Smits gelt jaerlijcx uijtten beemt aenden watermolen 5 vaten rogge reductie
folio 4 verso.
Lest betaelt 1705
De rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1706, 1707, 1708 ende 1709 eene somme van.
5-12-8
Andries Verhees, Jan vande Graeff ende Gerrit Jan Bercx gelden uijt henne goederen 2 mudde rogge reductie
volgens schepenen letteren
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folio 5.
Deser stadt de dato de Sinte Lucia dagh 1417, lest betaelt 1705
De rendanten hebben ontfangen vande voornoemde gelders de somme van 36 gl. dus.
36-0-0
Joncker Johan vanden Stegen gelt jaerlijcx
folio 5 verso.
8 vaten rogge reductie uijt sijne hoeve ende goederen opt Bijstervelt, lest betaelt 1705
Den rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1909 de somme van 12 gl. dus
12-0-0
Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx
folio 6.
1 mudde rogge reductie uijtte hoeve ende goederen opt Bijstervelt, lest betaelt 1704
Den rendanten hebben ontfangen voor 4 jaren pachten de somme van 18 gl. waermede betaelt in het jaer 1708
dus.
18-0-0
Luijcas de Haes gelt jaerlijcx uijt een
folio 6 verso.
Stuck landt gelegen inde Hage alhier groot 7 loop genaemt heer Sijmons camp 1 mudde rogge in specie volgens
schepenen der stadt Helmondt 1311 sondaechs voor Sinte Maria Maghdalena dagh, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen
folio 7.
De jaren 1706, 1707 ende 1708 de quantiteijt van 36 vat rogge dus.

36 vat rogge

Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijn huijs ende landerijen opt Bijstervelt genaemt den
Horck, lest betaelt 1705
Den rendanten hebben
folio 7 verso.
Ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 18 gl. dus.
18-0-0
Jan de Mol Becx gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs genaemt de Swaen staende aende Marckt
alhier, lest betaelt 1704
De rendanten hebben
folio 8.
Ontfangen voorde jaren 1705- 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 11 gl. 5 st. dus.
11-5-0
Philips Goort Roeffs gelt jaerlijcx uijt sijn huijs staende aende Marckt alhier mitsgaders uijt sijne hoff buijten de
Ameijde poort 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1705
folio 8 verso.
De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge van 4 jaren pachten de somme 7 gl. dus
9-0-0
De wed. Jan Willems van Dinter gelt jaerlijcx uijt haere goederen alhier gelegen 6 vaten rogge reductie gaende
uijt onderpanden hier agter gementioneert
Lest betaelt 1705
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folio 9.a
De rendanten hebben hier van ontfangen 4 jaren pacht waermede betaelt is 1709.
9-0-0
De wed. Peter Teulinghs gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt huijs, hoff ende boomgaert mettet
landt gelegen achter de Ameijde groot 7 loop 15 roeden opt landt boeck no 180, lest betaelt 1705
Den rendanten hebben
folio 9 verso
Ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 9 gl. dus 9-0-0
De pastorije van Helmondt gelt jaerlijcx 1 ½ vat rogge etc. lest betaelt 1696 de rendanten hebben hier van niet
ontfangen.
De wed. vande heer doctor Canters gelt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie uijt hare 2 huijsinge gelegen in de
Heijstraet, lest betaelt 1705, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voor
folio 10.b
De jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 22 gl.10 st. dus.

22-10-0

Gabriel van Beth nu Jan Aerts vanden Grootenacker gelt jaerlijcx 1 vat rogge in specie van ende uijt sijne 2
huijsinge inde Bijnder straet alhier.
Item gelt alnoch jaerlijcx 6 vaten
folio 10 verso
Rogge in specie uijt de voorschreven onderpanden, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1704, 1705, 1706 ende 1707 de nombre van 21 vat rogge
Ende in gelt volgens de pegge 1 somme van.

4-11-0

Catharina wed. Gerrard van Heessel gelt jaerlijcx uijt haere 2 huijsinge ende
folio 9. c
landerijen opt Hoogheijnde ende d’ander inde Ameijde straet 18 vaten rogge reductie, lest betaelt.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Michiel Claessen van Mispelen gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestraet 1 mudde in specie volgens schepenen
letteren van Helmondt vanden
folio 9 verso.
11 meij 1655, lest betaelt 1693 ende opt jaer 1694.

6-11-0

De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Jenneken wed. Jan vanden Bergh gelt jaerlijcx 4 vaten rogge in specie uijt haer huijs inde Veestraet neffens
Michiel van Nispelen bij brieven. No. 18 hier ter sijde aen geteeckent
folio 10.
Lest betaelt 1693.
Den rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
Isabella van Geffen nu mr. Dirck Molemeester gelt jaerlijcx 6 vaten rogge uijt eene acker genaemt den Alart
gelegen tegen over t’ Eerster bos van Bijnderen, lest betaelt 1694.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie.
folio 10 verso.
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Jan vanden Bergh nu Dirck Oldenzee gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs aende Marckt gent. de
Vijsel, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van 9 gl.
9-0-0
Jan Hendrick Sanders
folio 11.
Gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs inde Veestraet nu den armen bij coop volgens den vestbrieff
daer van sijnde, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voor huijshuur van meester Anthonij vanden Eventuijn de somme van
Wouter van Cranenbroeck
folio 11 verso.
gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestraet nevens Jan Sanders 6 vaten rogge in specie nu de kinderen Adriaen
Leemans.
Lest betaelt 1677 ende is op reeckeninge ontfangen volgens het boeck van Goijart Voet, Jan Roeffs, Matthijs
vande Vorst ende Hendrick van Merrevoort te samen de somme van.
47-11-8
De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge
folio 12.
Van Arnoldus Leemans eene somme van 9 gl. dus.

9-0-0

Jan van Oldenzee prop. gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijn huijs inde Bijnderstraet, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
18-0-0
Jan Gerits vanden Cruijs
folio 12 verso.
gelt jaerlijcx uijt sijn landt genaemt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 9 gl. dus.
9-0-0
Hendrick Aert Faessen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt
folio 13.
Sijnde goederen gecomen van Willem Schoonen gelegen opt Hoogheijnd alhier, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 9 gl. dus.
9-0-0
De weduwe doctor Canters gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt haer goet inde Heijstraet alhier, lest betaelt
1705.
folio 13 verso.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
9-0-0Sijne genade den heere deser stadt Helmondt gelt jaerlijcx 4 mudde rogge in specie uijt het casteel ende anderen
goederen, lest betaelt.
De rendanten hebben op reeckeninge ontfangen in gelt volgens de pegge eene
folio 14.
Somme van 79 gl. 4 st. dus.

79-4-0
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Anthonij Princen cum suis voor d’een helft mitsgaders voor d’ander helft gelden jaerlijcx uijt henne goederen op
Bijstervelt 1 vat erwetten betaelt werdende met 10 st. jaerlijcx volgens schepenen letteren in Helmondt vanden
13 junij 1477 gaende uijtten Cluijsbeemt
folio 14 verso.
Lest betaelt 1705
De rendanten hebben ontfangen voorde helft 4 jaren pacht de somme van.

1-0-0

Mr. Gerrard Lambers nu de heer Gans heere van Nulandt gelt uijt sijn huijs ende goet staende ende gelegen bij
t’ Lijntje opt Bijndereijnd 6 vaten rogge reductie betaelt wordende met 7 st. 8 penn.
folio 15
lest betaelt 1700.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Hendrick Cornelis van Col nu de erffgenamen Matthijs Coolen gelden jaerlijcx uijt henne goederen gestaen ende
gelegen inde Hage 9 vaten ende 3 cop rogge in specie, lest betaelt.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
folio 15 verso.
Wijnandt vander Putten gelt jaerlijcx uijt sijn leijen huijs inde Kerck straet 6 vaten rogge in specie, lest betaelt
1701.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
………….
Jacob van Oeckel gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstraet aende Plaets ende inde Middelclamp 1 mudde
rogge in specie, lest betaelt 1697
………….
Doorgehaalt.
Kantl: vermits afgebrandt daer omme niet opt register gestelt daeromme geroijeert.
folio 16.
Peter vande Boomen gelt jaerlijcx uijt sijn huijs over de kercke genaemt de Bonte Osch 6 vaten rogge reductie,
lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
9-0-0
Somma bedraeght dese ontfanck in gelt de somme van 307 gl. 2 st. 8 penn.
Ende in rogge de nombre van 203 vaten.
folio 16 verso.
hier naer volgen de geldt renthen.
Aert Clumpers gelt jaerlijcx 1 oort st. uijt sijn goet opt Bijnders eijnd, lest betaelt 1705
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 somme van.
0-1-0
De wed. Aert van Hoeve gelt uijt hare goederen jaerlijcx 1 ouden swarten ende 2 plecken, lest betaelt 1693
folio 17.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Anthonij Janssen van Beeck gelt jaerlijcx 7 st. ende vier dalff oort uijt sijn goet inde Hage, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Sijne genade de heere van Helmondt gelt jaerlijcx uijt sijne goederen 1 mager blanck
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folio 17 verso.
Lest betaelt 1630
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
Jan Dielis van Hees gelt jaerlijcx uijt sijn goet inde Bijnderstraet off tusschen de brucxkens 6 gl.lest betaelt
1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, ende 1708 de somme van.
18-0-0
De erffgen. Margareta
folio 18
Vanden Bergh gelt jaerlijcx 2 st. 3 oort, lest betaelt 1695
De rendanten hebben hier van ontfangen voorde jaren 1696, 1697, 1698, ende 1699 de somme van.
0-11-0
Lambert Hendricx van Goch gelt jaerlijcx uijt eene acker inde Ameije straet 2 st. 1 ½ oort, lest betaelt 1700
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
Hendrick Aerts van
folio 18 verso.
Hendrick Aerts van Croij gelt jaerlijcx uijt sijn goet aende Bijndersen Dijck, lest betaelt 1639.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Jan Becx Janssen nu Cornelis Clomp gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Ameijde straet 7 st. 2 ½ oort, lest betaelt
1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
1-10-8
folio 19.
Jan Dircx Coolen uijt sijn huijs in het Biesen straetje 1 mager blancken, lest betaelt 1688.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Jan Lambers van Duppen gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Heijstraet 7 st. ofte 1 Bosch pont volgens schepenen
letteren van Helmondt vanden 12 mert 1496, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor 3 jaren pachten.

1-1-0

folio 19 verso.
Peter Anthonij Melis van Deurssen ende Jan Willems van Dinter gelt jaerlijcx 4 ½ oort st. uijt enen dries
gelegen opt Hoogheijnd alhier no. 290 ende eenen beemt inde gemeene beemden, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Jan Janssen Slimmens gelt jaerlijcx uijt sijn huijs opt Bijnders eijnde 3 ½ oort, lest betaelt 1697.
folio 20.
De rendanten hebben ontfangen voor 12 jaren pacht de somme van 10 st. 8 penn. waer mede betaelt is het jaer
1709 dus.
0-10-8
Philps Clumpers gelt jaerlijcx 2 ½ oort st. uijt sijn huijs opt Bijnders eijnde, lest betaelt 1694
De rendanten hebben betaelt voor 15 jaren pacht de somme van 9 st. 6 penn. waer mede betaelt in het jaer 1709
dus.
0-9-6
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folio 20 verso.
Delis Jan Sanders ende Jacob Adriaen Willems gelden uijt henne huijsen int Biesen straetje jaerlijcx 1 mager
blancke, lest betaelt 1697.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Goort Janssen van Mierlo gelt jaerlijcx 2 hoenders uijt den beemt gelegen aende Swanendijck ijder hoen 5 st. lest
betaelt 1705
folio 21.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van
2-0-0
Jan Aerts gelt jaerlijcx twee vier dalff pleck, lest betaelt 1698.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Den H. Geest vanden Bosch nu Jan Coolen gelt jaerlijcx uijt het goet Bijstervelt 1 st. derde halff pleck, lest
betaelt. Hier van niet ontfangen memorie
folio 21 verso.
De wed. Willem Janssen van Hausdonck nu de kinderen Matthijsvande Vorst gelt jaerlijcx uijttet huijs inde
Kerckstraet 5 gl. losbaer met 100 gl. lest betaelt 1696.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Frans Conincx nu Dirck Robbers gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstraet 9 st. 2 oort
folio 22
lest betaelt 1705
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
1-18-0
Catelijn wed. Cornelis Frens Geben gelt jaerlijcx 9 st. 2 oort uijt haer huijs inde Kerkstraet, lest betaelt 1686
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Bartholomeus van
folio 22 verso.
Geldrop nu Evert Ottho gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstraet 2 gl. lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 de somme van. 6-0-0
De effgen. Willem Gijsen gelden jaerlijcx 1 st. 2 penn. lest betaelt 1599.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 23.
Dirck van Oldenzee gelt jaerlijcx uijt sijne hoff buijten de Hoogheintse poorte alhier volgens schepenen letteren
van 6 april 1537 ende 29 augustus 1546, 1 gl. 1 st. lest betaelt 1705.
De rendanten hebben hier van ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
4-4-0
Jan Gijsberts van Herpen nu Peternella Roeffs gelt jaerlijcx uijt haer huijs opt Bijnders eijnd 2 gl. 10 st.
folio 23 verso.
lest betaelt 1704.
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De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706 ende 1707 de somme van.
7-10-0
Peter Willems alias Vetten gelt jaerlijcx uijt sijn huijs aende Kerckstraet en beemt 6 gl. lest betaelt 1627
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 24.
Becx gelt jaerlijcx 10 gl. losbaer met 200 gl. capitael uijt sijn huijs inde Bijnderstraet volgens schepenen letteren
van Helmondt van 30 december 1609 ende 5 augustij 1621, lest betaelt 1703
De rendanten hebben hier van ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706.

30-0-0

Jan Joost Evers gelt jaerlijcx 6
folio 24 verso.
gl. uijt sijne goederen opt Bijstervelt alhier, lest betaelt 1692.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Dilis Janssen van Brussel gelt jaerlijcx 5 gl. losbaer met 100 gl. uijt onderpanden gelegen inde Hage, lest betaelt
1702.
De rendanten hebben
folio 25.
Hier van ontfangen.
Jan Paulus Wijnaendt nu de kinderen Matthijs Matthijssen gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijn huijs aende Hoogheijntse
poort, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706. 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
12-0-0
Peter Bosmans nu
folio 25 verso.
Jan Bosmans gelt jaerlijcx uijt een zille landt gelegen opden Vossenbergh 4 vaten rogge in specie, lest betaelt.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren pachten de nombre van.

12 vat rogge

De kercke deser stadt gelt eene renthe van 30 gl. jaerlijcx losbaer met
folio 26.
600 gl. capitael gaende uijt der selven kercke goederen volgens schepenen letteren deser stadt dato den 30
december 1634, lest betaelt 1697.
De rendanten hebben hier van op reeckens ontfangen voorde jare 1698, 1699, 1700 ende 1701 de sommen van.
100-0-0
Deselve kercke van Helmondt gelt alnoch jaerlijcx eene renthe van 37 gl.
folio 26 verso.
10 st. losbaer met 750 gl. capitael verscheijnt opden 1 meij volgens schepenen letteren van Helmondt van 16
april 1636, lest betaelt 1696.
De rendanten hebben hier van op reekeningen ontfangen voor het jaer 1697, 1698 ende 1699 de somme van.
100-0-0
De stadt van Helmondt gelt jaerlijcx 30 gl. losbaer met 600 gl.
folio 27.
Capitael den armen aengecomen van Jan Janssen scholaster verschijnt op den 30 october, lest betaelt 1699.
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De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1700, 1701, 1702, 1703 ende 1704 van verscheijde borgemeester
eene somme van 150 gl. dus.
150-0-0
Dilis Janssen van Brussel ende de
folio 27 verso.
kinderen van Thomas Janssen van Dinter gelde jaerlijcx 20 gl. losbaer met 400 gl. capitael uijt onderepanden
gelegen inde Hage volgens acte van 20 october 1665 ter protocolle geregistreert 10 augustij 1666, lest betaelt.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 28.
Jan Janssen Cuijpers gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff achter de Ameijde straet 10 gl. losbaer met 200 gl. bij
contract vanden 27 december 1665 de armen aengecomen, lest betaelt. De rendanten hebben ontfangen voorde 3
jaren huijshuur de somme van.
42-0-0
Huijbert Hendricx alias
folio 28 verso.
Best nu Adriaen van Bocxtel gelt jaerlijcx uijt sijn huijs opt Bijnderseijnd alhier tusschen de brucxkens 2 gl. 10
st. losbaer met 15 gl. volgens schepenen letteren in Helmondt van dato den 7 junij 1664, lest betaelt 1705
de rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
10-0-0
folio 29.
Gielen Jan Gielens cum suo hebben opden 14 januarij 1681 belooft opden 17 november daer aen volgende te
betaelen de somme van 200 gl. capitael daer en boven alle jaer voor intresse 10 gl. eerstmael opden 17 november
1681, lest betaelt 1704.
de rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706 op reekeninge de somme van.
15-0-0
folio 29 verso.
Goort Joosten Poorters gelt jaerlijcx de somme van 10 gl. volgens opdracht de dato 10 julij 1688 voor
schepenen deser stadt Helmondt gepasseert sijnde capitael 20 gl. lest betaelt 1702
de rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1703 een somme van.
10-0-0
Wijnandt vanden Putten
folio 30.
Gelt jaerlijcx 4 gl. capitael 100 gl.den armen aengecomen bij testament van Margareta van Geffen ende sijnde
van dato den, lest betaelt
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Somma bedraeght dese ontfanck in gelt de somme van 512 gl. 15 st. 6 penn.
Ende in rogge de nombre van 12 vat.
folio 30 verso.
leeg
folio 31.
landerijen onder Helmondt gelegen.
opden 8 januarij 1707 is de huere gemaeckt op nieuws ende daer voor jaerlijcx te betaelen gelt de somme van 90
gl. voorlijff mitsgaders 125 vaten rogge waerinne begrepen sijn de buijten lande bijde hoeve gebruijckt
werdende.
folio 31 verso
De rendanten hebben ontfangen wegens het voorlijff vanden jaeren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
360-0-0
Ende in rogge voor de voorschreve jaren de quantiteijt ofte nombre van.
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500 vaten rog

De wed. Wilbert Jan Banckers heeft in hueringe de andere Deuseldonckse hoeve
folio 32.
Op conditie daer voor jaerlijcx sal moeten betaelen in gelt de somme van 120 gl. mitsgaders 120 vaten rogge
volgens de huercedulle de dato voors. der 8 januarij 1707 waer inne begrepen sijn de buijten landen bijde
voorschreven hoeve gebruijckt werdende.
De rendanten hebben
folio 32 verso.
Ontfangen wegens het voorlijff vanden jaeren van 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van
480-0-0
Ende in rogge voor de voorschreven jaren de quantieteijt ofte nombre van.

480 vat rogge

Somma bedraeght dese ontfanck in gelt de somme van 840 gl.
Ende in rogge de nombre van 980 vaten
folio 33.
Landen buijten de hoeve.
Item eene acker gelegen inde Vosse straet alhier groot 2 zille jaerlijcx voor 20 vaten rogge in specie gebr.
Cornelis Aerts, lest betael 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706 in plaets van rogge volgens de pegge de somme van.
23-10-0
folio 33 verso.
ende noch ontfangen voor de jare 1707 de nombre van.

20 vat rogge

item eenen acker gelegen inde Ameijde straet groot een zille jaerlijcx voor 8 vaten rogge gebr. Joris van
Warenburgh, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 in rogge de nombre van.
24 vat rogge
folio 34.
Item eenen acker gelegen inde Meulenstraet groot ontrent 1 ½ zille jaerlijcx voor 12 vaten rogge gebruijcx voor
12 vaten rogge gebruijcker Paulus Janssen van Deurssen, lest betaelt 1705
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707 de nombre van.
24 vat rogge
Ende noch op het jaer jaer 1708 in gelt volgens de pegge.

11-8-0

folio 34 verso.
Martien Brocx heeft in hueringe een hoefken en landerijen gelegen opt Bijstervelt alhier opde conditien als in het
boeck van Goijart Voet staet geepresseeert ende deselven gecontinueert den 4 jannuarij 1690 jaerlijcx voor de
somme van 50 gl. lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 de somme van 150 gl.
folio 35.
Marten Brocx voors. heeft alnigh in heeringe eene acker opden Vossen bergh groot 1 sille jaerlijcx voor 9 vaten
rogge, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 de nombre van. 27 vat rogge
De landen ende groese gelegen aent Gasthuijs alhier sijn verhuert
folio 35 verso.
Aen Roeloff Peter Tijssen voor 34 gl. jaerlijcx ende 2 jaren op 25 gl. lest betaelt 1704.

De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707, 1708 van verscheijde huerders de somme van.
118-0-0
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Item noch 1 halff zille groeslandt gelegen neffens t’ Gasthuijs landt voors. ende mede onder de voorschreven
huere begrepen.
folio 36.
Het huijs metten hoff inde Heijstraet verhuert aen Gijsbert Janssen voor 10 gl. jaerlijcx.
De rendanten hebben ontfangen voorde voors. huere de somme van 30 gl. waer mede betaelt in den jare 1708
dus.
30-0-0
Het huijs gecomen van Lijneken Cralen is aenden armen opgedragen opden 20 november 1690
folio 36 verso.
volgens opdrachte daer van sijnde is verhuert aen Marcelis Peter Ceelen voor 10 gl.
De rendanten hebben ontfangen voor 4 jaren huere vant voors. huijs eene somme van.
36-19-0
Item eenen hoff gelegen inde Hage groot 4 roeden verhuert aen Jan Linders van Bragt
folio 37.
Voor 6 gl.
De rendanten hebben ontfangen voor 4 jaren pachten de somme van.

28-0-0

Het huijs gecomen van Peter Janssen van Genuchten staende ende gelegen opt Bijnders eijnd is verhuert aen
Dries Jan Driessen voor 14 gl.

folio 37 verso.
Voorschreven hueren eene somme van.

35-0-0

De kamer van t’ selve huijs in verhuert aen Aeltjen Bernaerts voor 6 gl.
De rendanten hebben ontfangen voor 4 jaren huere de somme van.

24-0-0

Het huijs van Thomas Lambers vander Elsen den armen alhier aengecomen bij testament
folio 38.
Vanden selve inden jare 1703 verhuert aen Peter Seelen voor 12 gl. jaerlijcx de camer voor 7 gl. 10 st.
De rendanten hebben ontfangen voor huijshuer mitsgaders vande kamer t’samen eene somme van.
42-15-0
Een sille landts ofte hoijlandts gelegen aende Swanendijck
folio 38 verso.
dewelcke Maria Peters ende Anna hare dochtere hebben gegeven aenden H. Geest alhier rijdende de
voorschreven sille hoijlandt met Peter Claessen is verhuert voor desen aen Hendrick Janssen de Bruijn tot
Deurssen rest noch voor 1697 de somme van.
4-10-0
de rendanten hebben hier van niet ontfangen.
vande selve alnoch
folio 39.
1 zille int Rinckvelt nevens mr. Laurens de Louw tot Deurne gecomen van Maria ende Anna Peters woonen tot
Venraeij.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Item alnoch 1 zille landts gelegen opden Meulenhoff gecomen van Aelbert Goorts welcke zille is verhuert aen
Delis
folio 39 verso.
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Paulus alhier voor de somme van 6 gl. los ende vrij de laste vanden eijgenaer mits de huerlingh sal mogen
houwen het schaerhout alst houwbaer is, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707, 1708 de somme van.
24-0-0
Item alnoch een
folio 40.
Plecxken landts gelegen opt Bijstervelt neffens Michiel Evers landt langhs den kerckpadt gecomen vande
onmondige kinderen van David Vlichelaers dit verhuert aen Cornelis Bastiaens ter halve voor 5 vaten rogge, lest
betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707, 1708 de nombre van.
20 vat rogge
folio 40 verso.
item een driesken gecomen vande onmondige kinderen hier voor verhaelt gelegen inde Heijstraet neffens
erffenisse Reijnder Janssen van Ghoch nu Peter Matthijsse voor 5 gl. jaerlijcx los ende vrij van alles, lest betaelt
1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1706, 1707
folio 41.
1708 ende 1709 de somme van 23 gl. die hier voor ontfanck werden gebracht dus.
23-0-0
Somma bedraeght dese ontfanck in gelt de somme van 546 gl. 12 st.
Ende rogge de nombre van 115 vaten.
folio 41 verso.
leeg.
folio 42.
Renthen onder Mierloo.
Jenneken weduwe Goort Jan Brentjens gelt jaerlijcx uijt hare goederen opt Hout 19 vaten rogge in specie
volgens erffbrieff gepasseert tot Helmondt opden achsten dach vande oigst maendt 1414, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde
folio 42 verso.
jaren 1705, 1706 in plaetsen van rogge volgens de pegge de somme van.
ende in rogge de nombre van.

22-6-8
19 vat rogge

Gabriel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen opt Hout 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
9-0-0
Anthonis Jan Goorts
folio 43.
Ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge reductie nu Cornelis Adriaens, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1700, 1701 de somme van.

4-10-0

Hendrick Aerts aent Goor gelt jaerlijcx uijt sijne goederen onder Mierloo 20 vaten rogge in sprecie, lest betaelt
1704.
folio 43 verso.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge de pegge de
somme van.
41-10-0
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Huijbert Dircx den Cremer gelt jaerlijcx 2 vaten rogge in specie nu Jan ende Dircx Huijbers als erffgen. lest
betaelt 1700.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Adraentje wed. Goort
folio 44.
Becx gelt jaerlijcx uijt haer goet opt Hout 2 vaten rogge in specie, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge volgens de pegge
de somme van.
5-0-0
Jan Huijbers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne huijsinge hoff ende hoffstadt met 5 loop landt
folio 44 verso.
daer aen gelegen opt Mierloo Hout volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 22 meert 1462, lest betaelt
1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
9-0-0
Ende noch opt jaer 1710.
2-5-0
Hendrick Daniels gelt jaerlijcx 16 ½ vat rogge in specie uijt sijne goederen onder Mierloo, lest betaelt 1705
folio 45.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 in plaetse van rogge volgens de pegge
de somme van.
49-10-0
Marten Stevens nu Cornelis Driessen gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 18 gl. dus.
18-0-0
folio 45 verso.
Jan Evers ende Cornelis van Vlercken gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 1 stuck erffenisse gelegen opt
Mierloo Hout volgens brieven van Mierloo in dato 19 van lauwmaent[januari] 1409, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
9-0-0
Jan Bernarts en Jan
folio 46.
Lamberts 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 januarij, lest betaelt 1704.
1704
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge de somme van.
21-0-0
Hendrick Aerts ende Willem Dircx gelden jaerlijcx 1 mudde
folio 46 verso.
Rogge reductie uijt henne onderpanden gelegen opt Hout, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
18-0-0
Gabriel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijne effenisse opt Hout 1 ½ vat rogge in specie, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben
folio 47.
ontfangen voorde jaren 1704 en 1705 de nombre van.

3 vat rogge
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Aert Denis ende Evert Philpsen gelden jaerlijcx 18 ½ vat rogge reductie uijt onderpanden gelegen tot Mierloo
volgens schepenen letteren van Mierloo van dato den 1 meij 1450, lest betaelt 1704
folio 47 verso.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van
27-15-0
Jacob Jan Reijnen gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijne goederen opt Hout, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706 ende 1707 de somme van.
12-0-0
Ende voorde jaren 1708
3-0-0
De wed. Jacob Aerts
folio 48.
Nu Jan Huijberts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
De hoeve op Langendonck gelt jaerlijcx 2 st. 2 oort, lest betaelt.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
De wed. Willem Rovers
folio 48 verso.
gelt jaerlijcx 3 gl. uijt haere goederen tot Mierloo, lest betaelt 1703.
Anthonij Jan Goorts gelt jaerlijcx 1 gl. 16 st.
Den selven gelt alnoch 6 gl. 5 st. uijt sijne goederen opt Mierloo Hout in schepenen letteren Helmondt vanden 25
meert 1573 begrepen nu de wed. Hend. Raeijmakers
folio 49.
Lest betaelt 1687, De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Gebriel van Beth gelt jaerlijcx uijt sijne goederen gecomen van Thomas van Aelst opt Hout 1 gl. 16 st. lest
betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 7 gl. 4 st. dus.
7-4-0
folio 49 verso.
jonkr. Raes van Grevenbroeck heere van Mierloo gelt jaerlijcx 6 gl. uijt sijne goederen volgens schepenen
letteren van Helmondt den 22 mert 1607, lest betaelt 1670 over.
3-10-0
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Aert Cornelis gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. uijt sijne goederen gelegen tot Mierloo
folio 50.
Volgens schepenen letteren aldaer van dato den 10 febr. 1564, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben hier van ontfangen voorde jaren 1703, 1704 ende 1705. 17-5-0
De wed. Jan Peters gelt jaerlijcx uijt haere goederen tot Mierloo 10 st. lest betaelt 1704.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Thonis den Smit opt
folio 50 verso.
Hout nu Delis Jan Sanders gelt jaerlijcx uijt sijne goederen opt Houdt gelegen 1 gl. 10 st. lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707, 1708 de somme van 4-10-0
Ende noch ontfangen.
1-10-0
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Willem Aerts gelt jaerlijcx uijt sijne goederen tot Mierloo 2 gl. 10 st. lest betaelt 1704
folio 51.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van 10-0-0
Ende opt jaer 1709.
2-10-0
Willem Willem Franssen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gelegen opt Mierloo Hout, lest
betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van 9 gl. dus.
9-0-0
folio 51 verso.
de stadt Helmondt gelt jaerlijcx een renthe van 20 gl. uijt de goederen van Jan Peter Gulten tot Mierloo, lest
betaelt 1696.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1697, 1698, 1699 ende 1700 de somme van.
80-0-0
Ende op het jaer 1701
20-0-0
Summa bedraeght dese ontfanck in gelt de somme van 406 gl. 15 st. 8 penn.
folio 52.
Landerijen onder Mierloo.
Den armen ofte H. Geest deser stadt Helmondt is bij coop ende acte van remistratie gepasseert voor schepenen
alhier den 24 julij 1669 ende 4 juli 1670 aengecomen seecker huijs ende landerijen gelegen onder Mierloo
volgens de brieven daer van sijnde.
Dese goederen sijn
folio 52 verso.
verhuert aen Willem Theunis tot Mierloo van 20 gl. jaerlijcx mits betalen aende kercke tot Mierloo jaerlijcx 6 gl.
lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
80-0-0
Jan Hendrick Cleijnen opt Hout eene renthe van 600 gl. t’jaers losbaer met capitael
folio 53.
Geconstitueert voor schepenen alhier opden 15 december 1625 gaen de uijt onderpanden aldaer wert betaelt met
5 gl. lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
20-0-0
Somma bedraeght deser ontfanck in gelt de somme van 100 gl.
folio 53 verso.
leeg.
folio 54.
Stiphoudt.
De weduwe Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx uijt haere aldaer gelegen goederen ende hoeve aldaer gelegen 6
vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den 7 febr. 1447, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
folio 54 verso.
Peter Hendricx van Duijnhoven prop. ende Aert Hendricx van Neesen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie
uijt henne tot Stiphoudt begrepen in schepenen letteren van Helmondt de dato 4 julij 1414, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1706, 1708 de somme van. 13-10-0
Ende op het jaer 1709.
4-10-0
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folio 55.
Michiel Wouters gelt jaerlijcx uijtte hoeve op Cruijschot ofte aent Gasthuijs 3 vaten rogge in specie volgens
schepenen letteren deser stadt dato den 4 januarij 1418. Lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de nombre van.
9 vat rogge
Ende gelt volgens de pegge de somme van.

1-19-0

folio 55 verso.
Jan Janssen den Ketelaer alias Campers gelt uijt sijne goederen tot Stiphoudt 6 vaten rogge reductie volgens
schepenen letteren in Helmondt vanden 6 meij 1471. Lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707, 1708 de somme van.
9-0-0
Hans Lemmens gelt.
folio 56.
Jaerlijcx 4 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Stiphoudt volgens schepenen letteren van
Helmondt 1 februarij 1458, lest betaelt.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Den H. Geest vanden Bosch cum suis gelden jaerlijcx uijt henne goederen ende hoeve gelegen opt Gasthuijs
folio 56 verso.
onder Stiphoudt 5 st. lest betaelt 1704,
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
1-5-0
Jenneken Jaspers ende Dirck Goort gelden uijt huijs, hoff ende landt ter plaetse genaemt de Linde ende anderen
onderpanden den jaerlijcx 3 gl. volgens schepenen letteren
folio 57.
Van Helmondt de dato den 27 martij 1525. lest betaelt 1701.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
De erffenaemen van Truijken Verspaget gelt jaerlijcx 5 mudde rogge ende 1 ½ vat rogge in twee besonderen
brieven gepasseert voor schepenen van Helmond d’ eene van dato den 15 februari
folio 57 verso.
1476 den anderen 2 januarij 1577 slaende op onderpanden tot Stiphoudt gelijcx inde selve brieven.

folio 58.
Aerle Beeck ende Rixtel.
Nicolaes van Berckel nu Thomas Poorters gelt jaerlijcx uijt sijnde huijsinge ende landerijen tot Aerle 1 mud
rogge reductie schepenen letteren van Helmondt vanden 10 october 1494 ende den 14 april 1670 begrepen, lest
betaelt 1702.
De rendanten hebben
folio 58 verso.
ontfangen voorde jaren 1703, 1704, 1705 ende 1706 op reeckeninge de sommen van.

15-0-0

de erffgenaemen van Peter Cornelis van Croij gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. gaende uijt onderpanden tot Strijp onde
Arle volgens schepenen letteren vanden Bosch 5 dagen naer paesschen 1388.[2-04-1388]
folio 59.
Lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
6-0-0

16

Willem Martens tot Ricxtel gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende goederen tot Ricxtel gelegen 7 st. lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde
folio 59 verso.
jaren 1706, 1707 de somme van.

0-14-0

Jan Aert Peters ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx uijt huijs, hoff schuere ende erffenisse tot Beeck 6 gl. volgens
schepenen letteren van Arle vanden 23 meert 1566 ende letteren van Helmondt den 8 junij 1605 ende den 22
april 1632, lest betaelt 1694
folio 60.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1695, 1696 de somme van.

14-10-0

De weduwe Willem Dircx gelt jaerlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Beeck begrepen in
schepenen letteren der stadt s’ Bossche 1436 ende 9 febrij. 1445, lest betaelt 1704.
folio 60 verso.
de rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 nu inplaetse van rogge volgens de
pegge de somme van.
31-7-8
Goort Janssen van Dommelen de wed. Willem Dircx cum sius geleden jaerlijcx een mud rogge reductie uijt
onderpanden tot Beeck in schepenen letteren van s’ Hertogenbossche vanden leten julij
folio 61.
1461 begrepen groot een loop, lest betaelt
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 17-5, 1706, 1707 ende somme van.
18-0-0
Peter Gabriels woonen tot Arle eene rente van 6 gl. jaerlijcx nu betaelt wordende met 5 gl. losbaer met 100 gl.
capitael gaen de uijt onderpanden aldaer in schepenen
folio 61 verso.
leteren deser stadt vanden 10 febr. 1627 begrepen verschijnt op lichtmis dach, lest betaelt 1704 de rendanten
hebben hier van ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
20-0-0
Somma bedraeght dese ontfanck in gelt somme van 105 gl. 11 st. 8 penn.
folio 62.
Nunen, Gerwen ende Wetten.
Jenneken Hendrick Appels ende Jan Dircx de Groot gelden jaerlijcx een mudde rogge in specie uijt henne
goederen gelegen tot Nunen in schepenen letteren van s Bossche de dato den 5 dach naer Sinte Matthijs dach
1396[21-9-1386] anno 1386, 1391 noch een brieff van anno 1391 noch eenen brieff gepasseert
folio 62 verso.
1693 ende noch eenen voor schepenen van Helmondt 28 januarij 1395 alle uijt onderpanden tot Nunen, lest
betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 nu plaetse van rogge de somme van.
27-0-0
Ende voor het jaer
9-0-0
Joost Jan Philpsen ende wed. Aert Hendricx gelden
folio 63.
Jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt onderpanden inde voors. schepenen brieven begrepen betaelt wordende
met 15 st. t vadt, lest betaelt 1704
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge volgens de
pegge eene somme van.
54-0-0
Ende noch ontfangen opt jaer 1708
18-0-0
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Gerrit Josephs cum suis
folio 63 verso.
gelden jaerlijcx uijtte voorschreven onderpanden 9 vaten en 3 cop rogge in specie, lest betaelt 1701. De
rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1702, 1703 ende 1704 nu plaetse van rogge volgens de pegge de
somme van.
22-8-8
Leendert Goort Hendricx ende Adriaen Claessen geleden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie
folio 64.
Uijt onderpanden in schepenen letteren Nunense renthe begrepen van dato Sinte Severijns dach 1379 [23-101379] met 15 st. t’vat, lest betaelt 1705.
rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 nu plaetse van rogge de somme van
27-0-0
Faes Goorts gelt jaerlijcx
folio 64 verso.
Een mudde rogge in specie in eene chijns van 4 mudde rogge en 20 ponden paijments 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 meester, lest betaelt
folio 65.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706 de somme van.

9-0-0

De kinderen Adriaen Jacobs den mulder gelden inde selve pacht uijt huijs ende erffenisse gelegen aende
Wettensen molen jaerlijcx 1 mudde rogge in specie volgens de voors. brieven, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben
folio 65 verso.
ontfangen voor de jaren 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707 den nombre van 54 vat rogge
Leunis Jacobs gelt jaerlijcx 2 mudden rogge in specie uijt een meerderen pacht van 5 mudden rogge ende 1 mud
gerst uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt 1579 begrepen enden gelijcke letteren van jaren
1426, lest betaelt 1704
folio 66.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de nombre van 96 vat rogge
De wed. Aert van Col cum suis gelden jaerlijcx 6 vaten gerste in specie uijt eenen meerderen pacht hier voor in
brieven onder no. 4 begrepen mitsgaders oock in brieven van Helmondt vanden jaren 1369, 1370, 1373, lest
betaelt
folio 66 verso.
De rendanten hebben ontfangen op reeckeningen in plaetse van gerst de somme van.

9-0-0

Hendrik Janssen van Nunen ende Jan Thomas van Vechel gelden jaerlijcx 18 vaten rogge in specie uijt henne
goederen in schepenen letteren van s’ Bosch de dato 12 febr. 1471 ende noch eene brieff de dato den leste
october 1495 wort betaelt met 7 gl. 10 st.
folio 67.
Lest betaelt 1704
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
30-0-0
Jan Dircx de Groot cum suis gelden jaerlijcx 17 st. 2 oort uijt henne goederen tot Gerwen ende Nunen gelegen,
lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1703, 1704, 1705, 1706 ende 1707 de somme van
4-7-8

18

folio 67 verso.
anthonij van Gruijthuijssen gelt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen tot Gerwen 1 gl. den armen aengecomen bij
testament Maria naer gelate wed. Dirck Volders in jaren 1574, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706 de somme van
2-0-0
Lijsken wed. Evert
folio 68.
van Col gelt jaerlijcx 7 st. uijt hare goederen gelegen tot Nunen Gerwen, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren pachten eene somme van 2 gl. 9 st. waermede betaelt in het jaer
1709 dus.
2-9-0
Jan Aert tot Tongelren gelt jaerlijcx 16 st. uijt onderpanden in
folio 68 verso.
schepenen letteren van Tongelren van dato 15 april 1510 begrepen, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1700, 1701, 1702, 1703 ende 1704 de somme van
4-0-0
Somma bedraeght den ontfanck in gelt de somme van 218 gl, 5 st.
Ende in rogge de nombre 150 vat.
folio 69.
Lieshoudt.
Frans Willems gelt jaerlijcx uijt eene meerderen pacht van 18 vaten rogge reductie 13 ½ vat ende het resterende
gelt de weduwe Joseph Anthonis uijt henne hoeve ende goederen gelegen tot Ginderdoor onder Lieshout voors.
lest betaelt 1701
folio 69 verso.
De rendanten hebben ontfangen op reekeninge voorde jaren 1702, desomme van.

5-1-4

De weduwe Joseph Anthonis gelt inde voorschreven pacht 4 vaten 2 cop rogge reductie uijtte voorschreven
goederen tot Ginderdoor, lest betalt 1705
folio 70.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 de somme van

5-1-4

Somma bedraeght ontfanck in gelt de somme van 10 gl. 2 st. 8 penn.
folio 70 verso.
Son.
Jan off Hendrick soone Jan Tijbos woonende tot Zon gelt jaerlijcx 8 gl. 5 st. in schepenen letteren van Son in
dato den 20 feb. 1627 begrepen maer want, lest betaelt was 1636 ende sulxc over de 13 jaren verachtert ende de
rente verlooren scheen is op de onderpanden geprocedeert ende
folio 71.
Vervolgens vercocht gebleven aende armen alhier daer van oock reekeningen is gedaen wesende eene acker
gelegen tot Esp genaemt den Arleman groot 8 loopende gebruijckt wordende bij Ghijsbert Theunis Daendels de
Graef, lest betaelt 1671.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
Jan Gerrits den jongen
folio 71 verso.
gelt jaerlijcx 5 gl. volgens schepenen letteren van Son de dato den 9 meij 1631 gaende uijt onderpanden daerinne
vermelt nu Aert Gerrits de mulder, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van
20-0-0
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Ende voor het jaer 1709

5-0-0

Somma bedraeght deser ontfanck eene somme 25 gl.
folio 72.
Baeckel.
Willem Peter Seelen gelt jaerlijcx een mudde rogge reductie uijt sijne goederen tot Bakel gelegen, lest betaelt
1669.
2-11-0
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
Frans Jacobs gelt jaerlijcx een mud rogge in specie uijt onderpanden tot Bakel
folio 72 verso.
gelegen, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de nombre van 48 vaten rogge
Marten Jan Gevers van Deurssen gelt jaerlijcx uijtte hoeve ende toebehoorten 25 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1705.
De rendanten hebben
folio 73.
ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de nombre van 100 vat rogge
de erfgen. Driesken Hermens gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 10 loop ackerlandts gelegen aende
Beemden, lest betaelt 1703
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
Jan Thonis Banckers
folio 73 verso.
gelt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Baeckel 1383 van Helmondt den
5 oigstmaent 1389 begrepen, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1702, 1703, 1704 ende 1705 de somme van
6-0-0
Willem Marcelis
folio 74.
Verberne gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel, lest betaelt 1705
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van
9-0-0
Reijnders Peters op Schipstal ende Jan Hendrick Hennekens gelden jaerlijcx 2 mudde rogge
folio 74 verso.
nu specie uijt henne onderpanden in schepenen letteren van Baeckel 1418 op St. Huijbers dach begrepen, lest
betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1704, 1705, 1706 ende 1707 van verscheijde gelders de nombre
van.
96 vaten rogge
folio 75.
Jan Janssen den scheper ende Peter Goort Hermens nu Hermen Seelen gelden jaerlijcx 11 vaten rogge specie uijt
onderpanden tot Bakel in schepenen brieven van Helmondt van jaren 1415, 1428 den 23 augustij begrepen, lest
betaelt 1702
De rendanten hebben ontfangen volgens
folio 75 verso.
Appostille op den rendanten register staende te weten van september 1705 in plaetse van rogge de somme van.
5-3-2
Ende alnoch in rogge voor den jaren 1707 de nombre van 8 ¼ vat rogge
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Leendert Dircx ende Joost Jan Banckers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel, lest
betaelt 1705
folio 76.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
9-0-0
Leendert Janssen ende Anthonij Dircx gelden jaerlijcx 20 vaten rogge in specie uijt seeckere goederen genaemt
Vlinckevloijen in schepenen letteren van Bakel en Helmondt begrepen d’ eene van dato van 1419 d’andere
folio 76 verso.
1446 mitsgaders schepenen vonnisse van Bakel vanden 14 october 1541 lest betaelt 1704 De rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de nombre van.
80 vaten rogge
Leonart Willems van Hout gelt jaerlijcx uijt sijn goet tot Milheze 6 vaten rogge reductie
folio 77.
Lest betaelt 1704. De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
9-0-0
Nicolaes van Neerven ende Willem Peter Ceelen gelden jaerlijcx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden
schepenen letteren van Helmondt gegeven maendagh nae bloke pincxteren dach 1399 ende op sinte Nicolaes
dach 1445
folio 77 verso.
mitgaders opden 3 februarij 1673 begrepen
vermits de vorige armen mr. alles op reeckeninge hebben ontfangen ende de rendanten alle mogelijcke debooiren
hebben gedaen om een pertimente liquidatie te mogen hebben doch niet connen erlangen sulcx dat de rendanten
hier van niet hebben ontfangen
folio 78.
Reijnder de Bercker gelt jaerlijcx 18 vaten rogge reductie betaelt wordende met 6 gl. 15 st. swaer gelt uijt
seeckeren beemt gelegen tot Bakel ontrent de Rijpelbergh groot 2 bunderen volgens t’ protocol in Helmondt
vanden 12 julij 1671, lest betaelt 1704
folio 78 verso.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
27-0-0
Jan Neesen ende Joost Driessen cum sius gelden jaerlijcx een mudde rogge reductie uijt hennen goederen tot
Bakel, lest betaelt 1681.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen,
Jan Janssen ende
folio 79.
Jan Hendricx de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vat rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel gelegen, lest betaelt
1704.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
7-10-0
Thonis Freijnsen ende Thonis Franssen gelden jaerlijcx een mudde rogge reductie uijt henne goederen tot
folio 79 verso.
Baeckel, lest betaelt
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1607 ende 1708 de somme van.
18-0-0
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De selve gelden alnoch 6 vaten rogge in specie erffelijck uijt henne onderpanden tot Bakel, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben
folio 80.
Ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van.
15-12-0
De wed. Thomas Banckers gelt jaerlijcx 16 st. 3 ½ oirt uijt haere goederen tot Baeckel, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voorde
folio 80 verso.
jaren 1702, 1703, 1704 ende 1705 de somme van.

3-7-8

juffrouw Maria van Lanckvelt vrouwe van Milheze gelt jaerlijcx uijt haeren goederen ende heerlijckheijt aldaer 3
st. 2 oort, lest betaelt 1696.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 81.
Willem Willems de With cum suis gelt jaerlijcx 3 st. 2 oort uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voor 9 jaren pacht eene somme van.
1-11-8
Aert Hendrick Hans gelt jaerlijcx 36 braspenningen betaelt wordende met 2 gl. 5 st. uijt sijne goederen gelegen
tot Bakel
folio 81 verso.
Volgens schepenen letteren aldaer vanden 3 december 1556, lest betaelt 1704
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
11-5-0
De kinderen Jan Andriessen gelden jaerlijcx 7 gl. 10 st. uijt henne goederen
folio 82.
Volgens brieven daer van sijnde, lest betaelt.
De rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de somme van.

18-15-0

Somma bedraeght dese ontfanck in gelt somme van 141 gl. 4 st. 2 penn.
Ende in rogge de nombre 332 vat 1 cop.
folio 82 verso.
Leeg.
folio 83.
Gemert.
Peter vanden Bogert gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende goederen gelegen tot Gemert 15 vaten rogge erff pachten
volgens schepenen letteren in Gemert 1385 op St. Marten dach, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de nombre van.
45 vaten rogge
folio 83 verso.
ende alnoch in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van
26-5-0
Peter Gieens gelt jaerlijcx uijt sijne goederen tot Gemert gelegen 2 gl. 10 st. lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de omme van 10-0-0
Somma bedraeght dee ontfanck in gelt de somme 36 gl.
Ende in rogge de nombre 45 vat
folio 84.
Doirne.
Willem soone Evert Noijen gelt in 2 texten 3 mudde 3 vaten rogge reductie jaerlijcx, lest betaelt 1705

22

De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
58-10-0
Aert Hendrick Jacobs ende Hendrick Hendricx
folio 84 verso.
Coolen in 3 texten 21 vaten rogge reductie, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van
39-7-8
Gielen Jacobs ende Corst Vesters gelden jaerlijcx 10 vaten rogge reductie, lest betaelt 1690.
folio 85.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1691, 1692, 1693, 1694 ende 1695 de somme van 18-15-0
Bruijsten Jan Rutten Cluijtmans gelt jaerlijcx 16 vaten rogge reductie, lest betaelt 1704
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
24-0-0
folio 85 verso.
Jan Lambers van Gassel int Haegh int Haegh eijndt cum suis gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt
1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 de somme van. 9-0-0
Jan Lambert IJbouts ende Dirck Jan Goort gelden jaerlijcx
folio 86.
Een mudde rogge reductie, lest betaelt.
De rendanten hebben ontfangen voorde twee jaren wegens d’ eene helft de somme van.
4-10-0
voor d’ ander helft
4-10-0
somma bedraeght desen ontfanck in gelt de somme van 158 gl. 12 st. 8 penn
folio 86 verso.
leeg
folio 87.
Hier volght het goet ten Eijnde.
Aert Anthonis van Ebben nu Joost Lambers gelt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge in specie uijt onderpanden van t’
goet ten Eijnden, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1703, 1704 ende 1705 de nombre van.
11 ¼ vat rogge
folio 87 verso.
Ende voor de jaren 1606 ende 1707 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van.
3-6-0
Joost Willems Vereijcken gelt jaeerlijcx 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de nombre van
24 vat rogge
folio 88.
Hendrick Cuijpers – Hendick Tijssen ende Lijsken Franssen gelt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge uijt het goet ten
Eijnde, lest betalt 1695
De rendanten hebben ontfangen de nombre van.
4 ½ vat rogge
Hendrick Tijs Claessen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge in specie
folio 88 verso.
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Uijt het goet ten Eijnde, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de nombre van.
32 vat rogge
Jan Meulendijcx ende Willem Peter Spaenjarts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie, lest betaelt 1703
folio 89.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706 ende 1707 de nombre 44 vat rogge
De weduwe Paulus Joosten Dick Jan Goorts ende Jan Hendricx de Hart gelden jaerlijcx seven vaten rogge in
specie, lest betaelt 1699.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1700, 1701, 1702 ende 1703 de nombre van.
28 vat rogge
folio 89 verso.
Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge in specie, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708, 1709 de nobre van 56 vat rogge
Joost Seelen ende Iken wed. Jan Adriaens nu de erffgenaemen Matthijs Jongelinghs gelt jaerlijcx 7
folio 90.
Vaten rogge in specie, lest betaelt 1704
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707, 1708 de nombre van.
28 vat rogge
Dirck Hendrick Gielens ende Anthonij Gerrits de scheper gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt

folio 90 verso.
De rendanten hebben ontfangen voor 4 jaren pacht de nombre van 28 vat rogge
Philps Willems gelt alle jaren 8 vaten 3 cop erffpachts, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de quiantiteijt van.
35 vat rogge
folio 91.
Evert Gielens gelt jaerlijcx 5 vat eenen cop rogge in specie, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de nombre van 21 vat rogge
Joseph Rutten ende Aert Hendicx Jacobs gelden jaerlijcx 3 vaten rogge in specie
folio 91 verso.
Lest betaelt 1704, De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 de nombre
van 12 vat rogg
Ende op de voorschreven 1706 nu plaetsen van rogge volgens de pegge de somme van.
1-17-8
Willem Marcus gelt jaerlijcx 3 vaten rogge nu specie nu hendrick Dielis Noijen ende
folio 92.
Peter Dries den Ketelaer, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge volgens de
pegge de somme van.
9-10-8
Hier eijndt t’ goet ten Eijnde jaerlijcx uijt brengende 7 mudde ende 6 vaten rogge in specie uijt
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folio 92 verso.
Onderpanden in schepenen letteren van Helmondt van dato den 10 junij 1416 in schepenen letteren van
s Bossche de dato den 1389 begrepen.
Somma comt dese ontfanck in gelt te bedragen eene somme van 14 gl. 14 st.
folio 93.
Deurne.
Mr. Laurens de Louw ende Wouter Hendricx gelden jaerlijcx 5 vaten rogge in specie uijt henne onderpanden
ofte goederen tot Deurne voors. lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708, 1709 de nombre van.
20 vaten rogge
folio 93 verso.
Jan Ruelens ende Huijbert Thomas gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704 de somme van.
6-0-0
Laurens Janssen gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1705
folio 94.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
4-10-0
Jan Melis Claes Martens ende Marten Melters erffgenaemen gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt
1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
12-0-0
folio 94 verso.
Ruth Cornelis gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1703, 1704, 1705, 1706 ende 1707 de somme van.
5-12-8
De wed. Gerrit Dors ende Hendrick Mathijssen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie in plaetse van Hendrick
voornt.
folio 95.
Nu de wed. Wouter Cleijnen voor eene helft, lest betaelt 1690.
De rendanten hebben ontfangen voorde 4 jaren pachten de sommen van.

9-0-0

De selve weduwe gelt jaerlijcx noch 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1663.
De rendanten hebben
folio 95 verso.
hier van niet ontfangen
Aert Jan Meulendijcx gelt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
6-0-0
Wilbert Reijnders ende
folio 96.
Aert Hendricx cum suis gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie betaelt wordende met 9 gl. tegens 15 st. t’vat
volgens accoort, lest betaelt 1705
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
36-0-0
Willem Marcus gelt
folio 96 verso.
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jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Evert Neelen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706 ende 1707 de somme van.
9-0-0
folio 97.
Hendrick Franssen ende Willem Jan Ceelen alias Waesman gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1704. De rendanten hebben ontfangen voorde jaren1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
11-5-0
Somma bedaeght dese ontfanck in gelt een somme van 99 gl. 7 st. 8 penn.
Ende in rogge de nombre van 20 vaten.
Dico 20 20 vat r.
folio 97 verso.
Leeg.
folio 98.
Liessel.
Joost Peter Martens gelt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van
5-5-0
Hendrick Peter Mennen cun sius gelt jaerlijcx
folio 98 verso.
5 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1702.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1703, 1704, 1705. 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
14-8-12
Thijs Berckers, Lambert Driessen ende wed. Marcelis Claes de Bercker gelden jaerlijcx 3 vaten rogge reductie
folio 99.
Lest betaelt 1704. De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1707, 1707 ende 1708 de sommen van.
4-10-0
Daniel van Bree – Dries van Bree ende Jan Peter Wilberts gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt
1705. De rendanten hebben
folio 99 verso.
Ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.

13-10-0

De H. Geestmeesters van Deurne ende Peter vande Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1703. De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706 de somme van.
6-15-0
folio 100.
Joncker van Eijck ende Joncker Bacx gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
9-0-0
Deselve gelden alnoch jaerlijcx 8 vaten rogge in specie, lest betaelt 1705
folio 100 verso.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de nombre van.
32 vat rogge
Adam Willems nu Gielen Damen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1689.
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De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Lodewijck Janssen
folio 101.
Ende Claes Janssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
27-0-0
De somma bedraeght de ontfanck in gelt de somme van 80 gl. 8 st. 12 penn.
Ende in rogge de nombre van 32 vat r.
folio 101 verso.
leeg.
folio 102.
Gelt renthen tot Deurne.
Michiel Hendrick Thonis, Laurens Janssen, Claes Jan Rutten cum suis gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt
1703. De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
27-10-0
folio 102 verso.
Goort Janssen den mulder gelt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708, 1709 ende 1710 de somme van.
22-0-0
Jan Melis gelt jaerlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1702
folio 103.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
0-14-0
De erffgenaemen Aert Houben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1703.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
0-18-0
folio 103 verso.
theunis Gerrits den scheper gelt jaerlijcx 3 gl. nu Laurens Hendricx – poock, lest betaelt 1693.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1694, 1695, 1696 ende 1697 de sommen van.
12-0-0
Item eenen acker groot ontrent 3 loop gelegen tot Deurne
folio 104.
Lest betaelt 1665. Desen acker comt achter folio.
Somma bedraeght desen ontfanck in gelt de somme van 63 gl. 2 st.
folio 104 verso.
Asten.
De goederen tot Geenenbos gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van
s’ Hertogenbosse 1396, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 17-6, 1707 ende 1708 de somme van.
54-0-0
folio 105.
Joncker Gerwen opde Beeckse donck nu gelt jaerlijcx uijt sijne hoeven ofte goederen op Heusden 13 vaten rogge
in specie uijt onderpanden tot Asten gelegen in schepenen brieven van Helmondt de dato 17 october 1614 ende
andere documenten daer annex begrepen, lest betaelt 1704
De rendanten hebben
folio 105 verso.
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Ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van.
33-10-0
Dirck Jan Goorts cum sius gelden jaerlijcx 13 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van dato als voor
begrepen, lest betaelt 1704. De rendanten hebben
folio 106.
Ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van.
33-10-0
Jan Hendricx gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van s’ Bossche van jaren 1452,
1469, lest betaelt 1701.
folio 106 verso.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
Ceel Peters gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten anno 1404 ende 1440 den
12 meert ende anno 1445 begrepen, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
18-0-0
folio 107.
Brusten Geven gelt jaerlijcx 6 gl. volgens schepenen letteren van Deurne gegeven op lichtmis anno 1537, lest
betaelt 1701.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen
Joost vanden Sande gelt jaerlijcx 10 gl. uijt sijne goederen tot Vlierden, lest betaelt 1705
folio 107 verso.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
40-0-0
Somma bedraeght desen ontfanck in gelt de somme van 179 gl.
folio 108.
Someren.
Hendrick Lambers Verhoeven gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Someren anno
1533 begrepen, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
4-10-0
De wed. Job Daniels
folio 108 verso.
Gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie uijtte onderpanden tot Someren gelegen volgens schepenen letteren van
Someren anno 1400 den achtsten dach van St. Jan Babtista dach, lest betaelt 1701.
De rendanten hebben ontfangen voor 6 jaren pachten de somme van 6 gl. 15 st. waermede betaelt is 1707 dus.
6-15-0
folio 109.
Grietjen ende Handersken Willems tot Someren gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt voors. onderpanden int
protocol van Helmondt den 13 martij 1670 begrepen, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
9-0-0
Aert Hendricx Smits
folio 109 verso.
Anthonissen Janssen ende Hendersken Schepers gelden jaerlijcx6 vaten rogge reductie uijtte voors.
onderpanden, lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme
van.
18-0-0
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Anthonij Marten Driessen ende Ghielen
folio 110.
Martens gelden jaerlijcx 18 vaten rogge reductie uijtte onderpanden in schepenen letteren der stadt Helmondt
vanden 3 meij 1505 den 4 januarij 1537 ende 9 meij 1567 begrepen, lest betaelt 1680.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Bastiaen Adriaens gelt jaerlijcx 3
folio 110 verso.
gl. uijtte onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
12-0-0
Jan Marten Aerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge erffpacht uijt onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt 1704
folio 111.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge volgens de pegge
de somme van.
37-18-0
Jan van Bree ende Michiel Jan Michielsen gelt jaerlijcx 3 gl. uijt henne goederen tot Someren gelegen, lest
betaelt 1705.
De rendanten hebben
folio 111 verso.
ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.

12-0-0

Thonis Marten Driessen gelt jaerlijcx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Someren gelegen, lest betaelt
1683. De rendanten hebben ontfangen op reeckeningen van Jan Willem Maes eene somme van 8 g. in plaetse
folio 112.
van rogge ende alsoo die goederen sijn vercocht niet meer van becomen dus.

8-0-0

Somma bedraecht den ontfanck in gelt de somme van 108 gl. 3 st.
folio 112 verso.
Lierop.
Dirck van Moorsel gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie gaende uijt onderpanden in schepenen letteren van
Helmondt, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
18-0-0
Aert Janssen Verhees
folio 113.
Gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt gegeven sondachs nae
St. Denijs dach 1369 begrepen, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
12-0-0
Aert Dircx van
folio 113 verso.
Moorsel cum sius gelt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt
den 2 meij 1358 ende St. Matthijs dach 1369 begrepen, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 in plaetse van rogge volgens de pegge
de somme van.
34-4-0
folio 114.
Jan Dircx van Moorsel com sius gelt jaerlijcx 40 schillingh paijements betaelt wordende met 14 st. volgens
schepenen letteren van Helmondt anno 1358 den 2 dach meij, lest betaelt 1701.
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De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1702, 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
2-16-0
Jan Aert Verdonschot
folio 114 verso.
Gelt jaerlijcx twe vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmondt 1445 op St. Bartolomeus dach
ende schepenen letteren van Helmondt anno 1438 den den 8 [sept] lest betaelt 1704.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van.
3-0-0
Jan Sanders cum sius gelden jaerlijcx
folio 115.
40 schillingen paijements betaelt wordende met 7 st. in schepenen letteren van Helmondt de dato des maendachs
nae 13 dach anno 1373, lest betaelt 1690.
De rendanten hebben hier van niet ontfangen.
De wed. Jacob Verbeeck nu de wed. Coolen tot Eijndhoven gelt jaerlijcx uijt haer
folio 115 verso.
Huijs ende goet tot Lierop 3 st. 2 oirt volgens schepenen letteren voors. lest betaelt 1700.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren pachten eene somme van 1 gl. 8 st. waermede betaelt is het jaer
1708 dus.
1-8-0
Marcelis Aert tot
folio 116.
Lierop voor dese de wed. Sijmen Aerts gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt volgens schepenen letteren van Helmondt, lest
betaelt 1702. De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 ende 1709 de
somme van.
1-4-8
Somma bedraeght den ontfanck in gelt de somme van 72 gl. 12 st. 8 penn.
folio 116 verso.
Leeg.
folio 117.
Hoeven en landen onder Asten.
Willem Goorts van Lierop heeft in hueringen gehadt de hoeve op Bergelen onder Asten voors.
Dese bovenstaende hoeven is vercocht den 1 meert 1684 voor 875 gl. aen Dirck Gerrit tot Asten intresse ad vijff
percent verschijnt de eerste meert volgens
folio 117 verso.
Den protocollen van Helmondt wordende jaerlijcx betaelt ijderen pacht ad 43-15-0, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708, 1709 de somme van.
195-0-0
Dico 195-0-0
folio 118.
Hoeven en landen onder Baeckel.
Willem Ansems heeft in hueringe een hoefken gelegen onder Baeckel opden Hilacker jaerlijcx in voorlijff 26 gl.
30 vaten rogge ende 24 vaten boeckwijt verschijnende het voorlijff st. Marten ende t’ graen te kerssemis dach
den boeckwijt te betaelen volgens de nieuwe hueringe
folio 118 verso.
Vanden 4 januarij 1690 ende 13 mert 1694, lest betaelt volgens de reeckens van Hendrick van Merrevoort 1704.
De rendanten hebben ontfangen t’ voorlijff verschenen Sinte Marten 1705 de somme van.
104-0-0
Ende in rogge voor de voors. jaren de nombre van.

120 vat rogge
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folio 119.
Ende daer en boven in boeckwijt de quantiteijt van.

96 vat B.

Willem Willem Aerts nu Marcelis Ansems de anderen hoeve in hueringe op de Hilacker ende daer voor mede te
betalen als inde voors. conditien vanden 4 jannuarij 1690 ende 13 meert sestien
folio 119 verso.
hondert vier ende negentich staet geexpresseert, lest betalt 1704.
Wort alhier voor ontfanck gestelt het voorlijff vanden jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 ter somme van.
104-0-0
Ende rogge voor de voorschreve jaren de nombre van.

120 vaten rogge

Ende daeren boven
folio 120.
In boeckwijt de quantiteijt van.

96 van B

Luijtje Peters ende Peter haren soon hebben in hueringe de heele hoeven onder Baeckel op Grootel op conditie
jaerlijcx te betaelen 26 gl. 36 vaten rogge ende 16 vaten boeckwijt volgens de verhuer cedulle vanden
folio 120 verso.
20 september 1691, lest betaelt 1705.
De rendanten hebben ontfangen het voorlijff voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
104-0-0
Ende in rogge de nombre van.
144 vat rogge
Ende in boeckwijt voorde voorschreven
folio 121.
4 jaren de nombre van.

64 vat B

Somma bedraeght den ontfanck in gelt de somme van.
Ende in rogge de nombre van.
Ende in boeckwijt de nombre van.

312 gl.
384 van R
256 vat B

folio 121 verso.
Leeg.
folio 122.
Ontfanck van vercoghte rogge ende boeckwijt.
De rendanten brengen alhier voor ontfanck wegens den vercockten rogge ter nombre van 1039 vat ende
boeckwijt ter nombre van 174 ½ vat volgens de pegge voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 geduerende der
selve administratie
folio 122 verso.
soodanige somme van 692 gl. 15 st. die hier voor ontfanck werden gebraght dus.
692-15-0
Ende den boeckwijt comt te bedragen eene somme van.

83-19-0

Somma bedraeght den ontfanck in gelt de somme van.

776-14-0

folio 123.
Extraordinaren ontfanck.
De rendanten hebben ontfangen vanden vercochten huijsraet van Jan Silvesters de somme van.
59-16-12
Op den 27 october 1706 ontfangen op ordre vande heere provisoiren uijt handen van Thomas Bisschoppen eene
somme van.
400-0-0
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folio 123 verso.
De rendanten hebben noch ontfangen van Dirck Deckers over arm gelt vande vercochte goederen vande wed. de
Haes de somme van.
3-1-0
Den 2 april 1707 ontfangen van Georgius Franciscus vander Weijden wegens eenige restanten vanden armen een
somme van.
43-9-0
De rendanten hebben ontfangen voorde armen wegens de
folio 124.
vercochte goederen van Laurens Espend: de somme van.

4-0-0

De rendanten hebben ontfangen wegens costgelt van Jan Silversters de somme van.
10-0-0
Alnoch ontfangen van Peter Swinckels wegens den selven eene somme van.

10-0-0

Ende noch wegens
folio 124 verso.
den selven ontfangen voor 2 jaren pacht van eene acker tot Lierop waermede betaelt de jaren 1707 ende 1708 de
nombre van.
28 vat rogge
somma bedraecht den ontfanck in gelt de somme 530 gl. 6 st. 12 penn.
ende in rogge de nombre van 28 vat R.
folio 125.
Anderen extraordinaren ontfanck van t’ gene de respective armbussen deser stadt hebben opgebraght.
De rendanten hebben ontfangen vande respectie rotmeesters deser stadt wegens het omgaen met arm bussen ende
is denselven ontfanck begonnen 18 october 1705 tot den negen ende
folio 125 verso.
20 december 1709 volgens amotie boeck bijden rendanten daer van gehouden bedrag ende uit geheel eene
somme van 712 gl. 6 st. 12 penn.
Somma bedraeght desen ontfanck de somme van 712 gl. 6 st. 12 penn.
folio 126.
Geheele ontfanck in gelt te bedragen eene somme van 6582 gl. 4 penn.
Ende in rogge int geheel de nombre van 2656 vat.
Ende in boeckwijt de nombre 256 vat B.
folio 126 verso.
leeg.
folio 127.
Uijtgaeff tegens den voors. ontfanck.
Eerstelijck vande vercoghte granen die in specie ende in gelt respectivelijck in ontfanck sijn gebraght.
alsoo de rendanten de granen bij hen ontfangen voor ontfanck aengereeckent sijn soo ende gelijck het selve hier
voor in dese reeckeninge van folio 1 tot 126 is consterende ende dat deselve ten
folio 127 verso.
proffijte vanden armen hebben vercocht de nombre van 1039 vat rogge mitgaders 174 ½ vat boeckwijt van
welcke vercochten rogge ende boeckwijt de rendanten penningen daer van geprocedeert ten somme van 692 gl.
15
folio 128.
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st. vanden rogge ende 83 gl. 19 st. van boeckwijt hier voor folio 122 verso vollen voor ontfanck hebben gebracht
derhalven brengen ende moeten de rendanten de voors. vercochte 1164 vat rogge ende 174 ½ vaten boeckwijt in
uijt gaeff valideren dus.
1039 vat rogge
Ende
174 ½ B
De rendanten heeft ontfangen
folio 128 verso.
Van beijden de hoevenaers der armen hoeve gent. de Deuseld: ingevolg vanden heeren provisoiren over den jare
1709, 209 vat boeckwijt in plaetse van 209 vat boeckwijt ende selve 209 vat boeckwijt hier voor fol. 31 ende 32
verso te vollen als rogge voor ontfanck gebracgt ende vermits de rogge aldoen tot merckelijcken hoogere prijs
als den boeckwijt heeft gestaen soo voert voor de rogge alhier geselt tegens 2 gl. t’vat gereeckent de somme van.
418-0-0
Ende voorden boeckwijt tegen 14 st. het vat gerekent de somme van.
196-6-0
Welcke voors. somme van 146 gl. 6 st. afgetrocken sinde vanden voors. somme van 418 gl. soo comt de
rendanten deswegen de somme van 271 gl. 19 st. dus alhier voor uijtgaeff wert gebracht dus.
217-19-0
Somma comt dese uijtgaeff in gelt te bedragen eene somme van.
Ende den rogge de nombre van.
Ende in boeckwijt.

271 gl. 14 st.
1039 vat
179 ½ vat B.

folio 129.
Uijtgeeff tegens den voors. ontfanck. Eerstelijck van spijnden backloon rogge ende meulenkarre.
De rendanten hebben van opden 15 november 1705 tot 29 december 1709 voor die armen liden doen backen
ende gespijnt de nombre
folio 129 verso.
van 741 vaten rogge die alhier in uijtgeeff werden gestelt dus.

741 vat rogge

alnoch hebben de rendanten gespijnt onder de voors. rogge in verscheijde reijsen de nombre van 24 vaten
boeckwijt dus.
24 vat B
de rendanten
folio 130.
Brengen in voor backloon vande voorschreven graenen eene somme van 67 gl. 1 st. 12 penn. welcke somme
alhier in uijgeeff wert gebracht dus.
67-1-12
Daer en boven hebben de rendanten betaelt aen Hendrick Jaspers
folio 130 verso.
voor het varen van het kooren naer de moolen inde tijdt vande jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 de somme van.
14-6-0
Somma comt dese uijtgaeff te bedragen eene somme 81 gl. 7 st. 12 penn.
Ende in rogge de nombre van 741 vat R.
Ende boeckwijt de nombre van 24 vat B.
folio 131.
Reparatien der hoeven, huijsen als andersints.
De rendanten hebben betaelt opden 18 feb. 1706 aen Marcelis Franssen voor leem de somme van.
2-0-0
Opden 21 meert betaelt aen Peter Matthijssen vande Vorst voor 4 vijmen dack stroo de somme van 6 gl. dus.
6-0-0
folio 131 verso.
noch betaelt voor latten ende deckroeden de somme van.
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2-4-0

den 9 meij gecocht vijff busselen latten daer voor betaelt de somme van.

0-18-0

dito hebben de rendanten betaelt aen Hendrick Swinckels voor seven vijmen dackstroo de somme van.
10-4-0
Den selven dito
folio 132.
Betaelt aen Matthijs Peter Swinckels voor 2 ½ vijm stroo de somme van.

3-15-0

Dito noch betaelt aen Goort opde Deuseldonck voor negen vijmen dacken stoo de somme van.
13-10-0
Den selven dito noch betaelt aen Wilbert op Schipstal van twee vijmen dach stroo de somme van.
3-0-0
folio 132 verso.
den selve dito betaelt aen Thomas den Decker voor arbeijts loon ende banden volgens quitantie de somme van.
No. 2.
23-17-0
den selve dito betaelt aen Cornelis Janssen voor twintich dagen arbeijts loon ijder dach 10 st. dus volgens quiten.
No. 3
10-0-0
Den 10 meij hebben
folio 133.
De rendanten betaelt aen Jan Leenders van Lieshout voor schalien te halen aende Maes tot de Hoogheijntse poort
beloopt met de vracht de somme van.
11-10-0
Den 23 meij betaelt aen Hermen Hendricx leijdecker wegens arbeijts loon ende nagels aende Hoogheijntse poort
de somme van 7 gl. 10 st. dus bij quith. No. 4.
7-10-0
folio 133 verso.
den 26 dito hebben de rendanten betaelt voor 24 vat kalck aen Andries Janssen van Asten om te gebruijcken tot
de armen goederen volgens quitantie de somme van. No. 5.
16-6-0
den 10 junij betaelt voor 17 bussel latten gebruijckt op de hoeve de Deuseldonck de sommen van.
3-0-0
folio 134.
Den 20 dito hebben de rendanten betaelt aen Lambert Eijmbers voor arbeijts loon van loocke ende lijnen de
somme van. No. 6.
5-4-8
Den 24 junij betaelt voor 14 vat kalck ijder vat 12 st. beloopt een somme van. 9-8-0
Den selven dito betaelt voor 2 karren leem de somme van.

0-12-0

folio 134 verso.
den 12 julij hebben de rendanten betaelt aen Dirck vande Sande voor arbeijts loon gedaen aen het huijs van
Anthonij vanden Eventuijn ende opde Deuseldonck volgens quitantie de somme van. No. 7.
14-0-8
Den 18 julij betaelt aen Nicolaes Perdijck tot s’ Bosch voor 14 gesaeghde delen die aende voors. huijsen
folio 135.
Gebruijckt sijn ende beloopen met de vracht de somme van. No. 8.

10-17-0

De 1 augustij goet gedaen aen Jacob Janssen opde Deuseldonck over reperatie de somme van 12 gl. 6 st. dus
volgens quitantie. No. 9.
12-6-0
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Den 11 dito betaelt
folio 135 verso.
aen Jan Isbouts voor 4 vijmen dack stoo gebruijckt opde Hilacker volgens quitantie de somme van. No. 10.
6-0-0
Dito betaelt aen Joost de Smit voor arbeijts loon aen het huijs in de Veestraet de somme van.
1-1-0
Den 24 october aen vander Meijden betaelt voor plavuijsen de somma van.

1-11-0

folio 136.
Den 7 november goet gedaen aen Willem Thonissen wegens arbeijts loon ende reparatie aen het armen goet tot
Mierloo volgens memorie ende qutantie de somme van. No. 11.
17-16-0
De rendanten hebben betaelt aen Jacobus Aerts van Schijndel wegens arbeijts loon volgens quitantie eene
somme van. No. 12.
6-17-12
folio 136 verso.
den 12 december 1706 betaelt aen Dirck Jaspers voor arbeijts loon ende gelevert hout volgens specificatie ende
quitantie de somme van. No. 13.
30-2-0
de rendanten hebben betaelt aen Wilbert Gerrits voor latten volgens quitantie de somme van. No. 14.
1-17-8
Noch betaelt voor vier busselen latten de somme van.

0-18-0

folio 137.
Den 7 jannuarij 1707 hebben de rendanten betaelt aen Willem van Liempd wegens arbeijts loon ende gelevert
ijserwerck volgens specificatie ende quitantie de somme van. No. 15.
20-1-10
Den 21 feb. betaelt aen Peter Matthijssen voor arbeijts loon van sant ende gegruijs te varen inde Heijstraet tegen
de goederen vande armen de somme van bij quith. No. 16.
2-12-0
folio 137 verso.
den 24 dito betaelt aen Jan Tonij vande Laer voor 22 vat kalck beloop de somme van.
11-0-0
Den 22 mert betaelt ofte goet gedaen aen Jan Cornelis Vogels over arbeijts loon ende deckbanden de somme
van. No. 135
9-10-0
Den 22 april betaelt aen Gijsbert Leemans over arbeijts loon
folio 138.
Ende reparatie vande glasen aen het huijs van Frans van Ruth volgens specificatie ende quitantie de somme van.
No. 17.
5-4-12
Den 4 meij betaelt aen latten ende deckroede de somme van.

4-17-8

Den 10 dito betaelt voor een kar calck de somme van.

8-1-0

Den 22 junij betaelt
folio 138 verso.
aen Jacobus Aerts van Schijndel voor arbeijts loon volgens specificatie ende quitantie de somme van. No. 18.
12-2-8
Den 24 dito hebben de rendanten goet gedaen aen Jan Cornelis Vogels volgens quitantie van gedaen reparatie
dus. No. 19.
10-0-0
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Den 10 julij goet gedaen aen Jacob
folio 139.
Janssen over gedaen reparatie aende hoeve opde Deuseldonck volgens speficatie en quitantie de somme van. No.
20.
8-2-0
Den 9 augustij betaelt aen Willem Hendrick Raeijmaker over gecochte steen tot de armen goederen gebruijckt
volgens quitantie de somme van. No. 21.
28-2-0
Den 12 dito betaelt
folio 139 verso.
aen Frans Tijs Janssen voor afgecochte latten de somme van.

2-5-0

den 6 december betaelt aen Thomas den decker voor arbeijts loon vanden armen huijsen volgens quitantie de
somme van. No. 22.
6-1-0
de rendanten hebben betaelt voor dack stroo gebruijckt aenden armen huijsen de somme van.
6-0-0
folio 140.
De rendanten hebben opde 12 december goet gedaen aen Marten Brocx over gedaene reparatie volgens quitantie
de somme van. No. 23.
4-2-0
Den 16 dito betaelt aen Jacobus van Batenburgh wegens arbeijts loon volgens quitantie de somme van. No. 24.
6-8-0
Den 5 meert 1708 betaelt aen Dirck
folio 140 verso.
Jaspers wegens arbeijts loon ende gelevert hout volgens specificatie ende quitantie de somme van. No. 25.
39-0-0
De rendanten hebben goet gedaen aen Jacob op de Deuseldonck wegens reparatie de sommen van. No. 26.
25-0-0
Den rendanten hebben betaelt aen Willem
folio 141.
Janssen van Deurssen wegens steen van het leijen huijs aff te varen volgens quitantie de somme van. No. 27.
5-10-0
Den 27 mert 1708 betaelt aen Lambert Eijmbers over arbeijts loon volgens quith. den somme van. No. 28.
2-2-0
Den 16 meij meij hebben de rendanten goet gedaen aen Willem Theunissen wegens
folio 141 verso.
Reparatie aen de armen goederen tot Mierloo volgens memorie ende quitantie de somme van. No. 29.
16-9-0
Den 28 meij betaelt aen Willem van Liempd wegens arbeijts loon ende gelevert ijserweck volgens specificatie
ende quitantie de somme van. No. 31.
20-1-10
Den 5 augustij
folio 142.
Hebben de rendanten goet gedaen aen Willem Theunissen wegens reparatie aen het armen huijs tot Mierloo
volgens memorie ende quitantie de somme van. No. 31.
3-12-0
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De rendanten hebben goet gedaen aen Jacob opden Deuseldonck over gedaene reparatie volgens quitantie de
somme van. No. 32.
4-19-12
folio 142 verso.
Den 24 april hebben de rendanten betaelt aen Gijsbert Leemans wegens reparatie vanden glasen aen huijs van
Frans van Ruth volgens specificatie ende quitantie de somme van. No. 33.
0-17-12
De rendanten hebben goet gedaen aen Marten Brocx wegens reparatie volgens quitantie de somme van. No. 34.
4-3-8
folio 143.
Den 2 junij 1709 hebben de rendanten betaelt aen Jacobus Aerts van Schijndel wegens arbeijts loon volgens
memorie ende quitantie de somme van. No. 35.
8-13-0
Den 10 augustij betaelt aen Gijsbert Leemans over reparatie vande gelasen aende armen huijsen alhier volgens
specificatie ende quitantie de somme van. No. 36.
4-3-12
folio 143 verso.
De rendanten hebben opde 13 october goet gedaen Jacob opde Deuseldonck over gedaenen reparatie ende latten
volgens memorie ende quitantie de sommen van. no. 37.
5-11-0
Den 28 dito betaelt aen Dirck Jaspers voor arbeijt loon ende geleverde plancken volgens memorie ende quitantie
de somme van. No. 38
12-0-0
folio 144.
Den 24 november hebben de rendanten betaelt aen Dirck vande Sanden voor arbeijt loon van huijs opden Wal
volgens memorie ende quitantie de somme van. No. 39.
18-7-0
Den 12 december hebben de rendanten goet gedaen aen Willem Ansems over gedaenen reparatie van de
goederen opden Hilacker. No. 40
folio 144 verso.
onder Baeckel volgens memorie ende quitantie de sommen.

27-13-0

den 15 dito alnoch goet gedaen aen Cornelis Ansems wegens gedaene reparatie volgens memorie ende quitantie
de somme van. No. 134
14-0-0
den 16 dito hebben de rendanten goet gedaen aen Peter
folio 145.
Jacobs wegens gedaene reparatie aent armen huijs op Grootel volgens quitantie de somme van. No. 41.
3-3-0
Den 26 dito betaelt aen Gijsbert Leemans wegens reparatie van glasen aen Thomas Lambers volgens memorie en
quitantie de somme van. No. 42.
1-16-8
De rendanten hebben
folio 145 verso.
Opden 29 december betaelt aen Cornelis Janssen over voor arbeijts loon van 17 dagen ijder dach 10 st. dus
volgens quitantie de somme van. No. 43.
8-10-0
De 8 januarij 1710 betaelt aen Willem van Liempd wegens voor arbeijts loon ende gelevert ijserweck volgens
memorie ende quitantie de somme van 9 gl. 4 st. dus. No. 44.
9-4-0
folio 146.
Den 12 dito aen Lambert Eijmbers betaelt wegens voor arbeijts loon volgens quitantie de somme van. No. 45.
8-2-0.
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Den 14 dito aen Willem Janssen van Deurssen betaelt voor voor arbeijtsloon van leem sandt ende steen te varen
volgens memorie quitantie de somme van. No. 46.
14-14-0
Dito betaelt aen
folio 146 verso.
Jan Cornelis Vogels wegens gedaenen reparatie volgens memorie ende quitantie den somme van. No. 47.
Den selven dito betaelt aen Peter opden Hertbergh voor dachstroo latten ende deckroeijen aen het huijs op den
Wal ende inde Heijstraet t’ samen de somme van.
20-10-0
Den 20 dito betaelt aen Thomas den
folio 147.
Decker voor voor arbeijts loon ende deckbanden van het huijs opde Wal ende het hoefken opt Bijstervelt dus bij
quitantie de sommen van. No. 48.
5-0-0
Dito betaelt aen Jacobus Aerts van Schijndel voor arbeijts loon aen het huijs inde Heijstraet volgens quitantie de
sommen van. No. 48.
5-0-0
Dito betaelt aen Jacobs Aerts van Schijndel voor arbeijts loon aen het huijs inde Heijstraet volgens quitantie de
somme van. No. 49.
4-5-0
Den 21 dito betaelt
folio 147 verso.
betaelt aen Paulus Janssen van Deursen voor arbeijts loon van sant varen aen het huijsken opden Wal volgens
quitantie de somme van. No. 50.
2-9-0
den 22 dito betaelt aen Dirck Jaspers wegens arbeijts loon van het huijs opden Wal volgens memorie ende
quitantie de sommen van. No. 51.
34-12-0
den rendanten hebben
folio 148.
Betaelt aen Hendrick vander Putten voor arbeijts loon van steen ende kalck te varen volgens quitantie de somme
van. No. 52.
3-1-8
De rendanten hebben alnoch betaelt aen Gijsbert Leemans wegens reparatie vande glasen opde Deuseldonck
ende andere armen huijsen welcke specificatie den rendant op sijn armen register
folio 148 verso.
ofte annotatie boeck op den 28 december 1706 niet hadde aengereeckent soo blijckt t’ selve folio 162 verso
welcke voorschreven specificatie alhier in uijtgaeff wert gebracht ende comt deselve te bedragen volgens
quitantie de some van. No. 53.
10-4-5
ende alnoch betaelt aen Marten Thomas Brocx wegens arbeijts loon en stooij ten behoeven vanden armen
folio 149.
Gelvert bedragende eene somme van 10 gl. 19 st. die mede staen aengeteeckent folio 162 verso uijt gelijcken
reden als voor dus alhier volgens quitantie. No. 54.
10-19-0
Betaelt aen Dirck Jaspers voor arbeijts loon ende hout aent huijs van Frans van Ruth volgens quitantie. No. 55.
2-10-0
Aen Hendrick Becx betaelt 98 voet plancken eene somme van. No. 56.
De rendanten hebben betaelt
folio 149 verso.
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4-18-0

aen Willem Hendricx Raeijmaker wegens gelevert plancken steen ende doots kist volgen quitantie de somme
van. No. 136.
24-15-0
somma comt desen uijtgaeff te bedragen eene somme van 777 gl. 13 st. 6 penn.
folio 150.
Anderen uijtgeeff vande renten als oock tractementen die den H. Geest jaerlijcx is geldende.
Hermanus Valckenhoff als vader ende voogt van sijne minderjarige kinderen verwecht bij juff. Catharina van
Hooff heeft tot lasten vanden armen taeffele de somme van 350 gl. capitael
folio 150 verso.
Intrest loopende tegens 4 ½ percent ende betalen 4 maenden near den verschijndach connen volstaen met 4 gl.
percent volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den 1 mert 1692 waer van het eerste jaer intrest
verschijnen sal den 1 mert XVI drie ende t’ negentich
folio 151.
Lest betaelt 1704
De rendanten hebben betaelt voorde jaren 1705, 1706, 1707 volgens 3 quitanti de sommen van. No. 57.
47-5-0
Den schoolmeester deser stadt geniet jaerlijcx 6 gl. voort leeren de armen kinderen, lest betaelt 1704 de
rendanten hebben
folio 151 verso.
Betaelt de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 volgens 3 quitantie de somme van. No. 58.
24-0-0
Den rentmeester der geestelijcke goederen in Peellandt ende Bijnderen innen jaerlijcx een renthe van 65 ½ vat
rogge in specie ende 34 gl. 9 st.
folio 152.
3 oirt, lest betaelt 1703.
De rendanten hebben betaelt voorde jaren 1704, 1705, 1706 ende 1707 bij quitantie het cooren tot gelt
gereeckent volgens de pegge tsamen de somme van. No. 59.
283-10-8
De schutter van Sinte Catharina alhier compt jaerlijcx 2 gl. 5 st.
folio 152 verso.
Lest betaelt 1705.
De rendanten hebben betaelt voorde jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 volgens 4 quitantie de somme van. No.
60.
9-0-0
De schutterije van St. Catharina binnen s’ Bossche comt jaerlijcx 4 sesters rogge reductie betaelt werdende met 2
gl.
folio 153.
12 st. 2 oirt, lest betaelt 1704.
De rendanten hebben betaelt voorde jaren 1705, 1706, 1707 volgen quitantie de somme van. No. 61.
Het Gasthuijs gent. den H. Geest tot s’ Bossche gelt jaerlijcx uijt de goederen gent. de Deuseldonck ende de
hoeve genaemt
folio 153 verso.
Op Brugge toecomende Michiel Jan Cuijpers 4 mudden roggen die betaelt worden met 23 gl. waerinne de armen
geeft jaerlijcx 11 gl. lest betaelt 1703
De rendanten hebben betaelt voorde jaren 1704, 1705, 1706 ende 1707 volgens 2 quitantie de somme vsn 44 gl.
dus. No. 62.
44-0-0
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folio 154.
Juffr. Maria Vos tot s’ Bossche heeft een renthe van 4 mudde rogge reductie betaelt wordenden met 20 gl. lest
betaelt 1701.
De rendanten hebben betaelt voorde jaren 1702, 1703, 1704 ende 1705 volgens 4 quith. de somme van. No. 63.
80-0-0
Juffrouw Maria
folio 154 verso.
Boshuijsen heeft eene renthe van 4 gl. t’jaers, lest betaelt 1704
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1705, 1706 en 1707 volgens quitantie de somme van. No. 64
12-0-0
Het convent van Soeterbeeck comt jaerlijcx 18 vaten rogge in specie
folio 155.
Lest betaelt 1703.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1704, 1705, 1706 ende 1707 volgens quitantie de sommen van. No.
65.
7 vat rogge
Den heere officier deser stadt wert jaerlijcx toegevoegt voor sijne diensten 6 gl. lest betaelt 1704.
folio 155 verso.
De rendanten hebben betaelt aende heer Albert Brielius voor 3 jaren volgens quitantie de somme van. No. 66.
18-0-0
Mr. Jan Kets chirurgijn deser stadt wort wegens de armen lieden te affifteren voor een tractement met kennissen
vande heeren provisoren
folio 156.
Jaerlijcx toegebracht eene somme van 25 gl. lest betaelt 1704.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1705, 1706, 1707 ende 1708 volgens quitantie de somme van. No. 67.
100-0-0
De heere predicant ismen gewoon toe te voegen jaerlijcx eene somme van 12 gl.
folio 156 verso.
lest betaelt 1705.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 volgens quitantie de somme van. No. 68.
48-0-0
Den secretaris deser stadt comt jaerlijcx voor het schrijven vande appostillen opden armen reqte verbeteren
vanden armen register ende
folio 157.
Opdrachten ter somme van 10 gl. lest betaelt 1705.
De rendanten hebben betaelt voorde jaren 1706, 1707, 1708 de somme van 30 gl. dus volgens quijtantie. No. 69.
30-0-0
De H. Geest uijt henne goederen soo hier als tot Bakel gelegen gelt diverse
folio 157 verso.
Gront chijnsen soo aende heere van Helmodt int boeck van Asten ende Ricxtel als aende domeijnen, lest betaelt
1705.
De rendanten hebben betaelt aenden rentmeester de Rijck voor de jaren 1706, 1707, 1708 volgens quitantie de
somme van. No. 70.
45-0-0
Dirxken Dircx vande Goor wed. Peter
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folio 158.
Dicx Vlas comt uijtte armen goederen een lijff pensioen van 12 gl. t’sjaers daer van opden 2 janrij 1682 voor
schepenen alhier is schultbrieff gepasseert ende verschijnt t’ eerste jaer den eerste jannuarij 1683. Lest betaelt
1704.
De rendanten hebben betaelt aen Jan Linders van Bracht
folio 158 verso.
de somme van 15 gl. volgens quitantie waermede dese rent comen te cesseren dus. No. 71.
De kercke deser stede heeft eene renthe van 5 st. gaende uijt het hoefken opt Bijstervelt, lest betaelt 1686.
De rendanten hebben geen betalinge gedaen. memorie
folio 159.
Goijart Voet heeft tot laste van dese armen taeffelen ofte H. Geest eene somme van 1250 gl. capitael 4 percent
volgens schepenen letteren van Helmondt van dato den 9 junij 1697 waer van dern eerste pachte verschijnt den
24 junij 1698.
folio 159 verso.
jaerlijcx tot 56-5-0, lest betaelt 1705. No. 72.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 volgens quitantie de somme van.
225-0-0
Somma comt deser uijtgaeff te bedragen eene somme van 988 gl. 8 st.
folio 160.
Anderen uijtgeeff van bestelde oude lieden en kinderen.
De rendanten hebben opden 12 februarij 1707 bestelt bij Jan Willems vanden Meulen het cleijnste kindt van Jan
den Decker voor eene somme van 26 gl. ende daer naer bestelt bij Jochem Jan Maessen tot Stiphoudt jaerlijcx
voor 21 gl.
De rendanten
folio 160 verso.
Hebben betaelt voor een jaer cost gelt aen Jan Willems vander Meulen volgens quitantie de somme van. No. 73.
26-0-0
Ende van het selve kint betaelt voor 2 jaren costgelt aen Jochem Jan Maessen volgens 2 quitantie de somme van.
No. 74.
42-0-0
De dochter van
folio 161.
Claes Cornelissen is bestelt bij Marcelis Ansems opde Hilacker jaerlijcx voor 39 gl.
De rendanten hebben betaelt voor 3 jaren ende 7 weken cost gelt de somme van.
122-12-0
Het ander kindt van Jan den Decker is bestelt bijde wed. Anthonij Peters
folio 161 verso.
inde Haegh voor 25 gl. jaerlijcx.
De rendanten hebben betaelt voor cost gelt van 3 jaren aende voors. wed. volgend quitantie de somme van. No.
75.
75-0-0
Het derde kindt van Jan den Decker is bestelt bij Frans Hendicx van Ruth jaerlijcx voor 24 gl.
folio 162.
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De rendanten hebben betaelt aende voorn. Frans van Ruth voorde 3 jaren cost gelt de somme van 72 gl. volgens
3 quitantie. No. 76.
72-0-0
Het kindt van Anthonij Jansen van Gerwen is bestelt bij Adriaen Janssen opt Hout jaerlijcx voor 20 gl.
folio 162 verso.
De rendanten hebben betaelt wegens het costgelt van het voors. kindt volgens quitantie de somme van. No. 77
29-7-0
Het kindt van Jan Campers is bestelt bij Jan Laurensse voor 16 gl. jaerlijcx ende daer naer voor 12 gl. te s’jaeren.
De rendanten hebben
folio 163.
Betaelt voor het cost gelt aende der voorn. Jan Laurenssen volgens quitantie 3 int getal de somme van. No. 78.
40-0-0
Het kindt van Anthonij Kensers is bestelt bij Peter Peters voor 12 st. ter weken.
De rendanten hebben betaelt aenden voornoemden.
folio 163 verso.
Peter Peters voor het costgelt de somme van 18 gl. 12 st. volgens quith. dus.
18-12-0
Het kindt van Hendrick Cortens is bestelt bij Peter Janssen van Glabbeeck voor 15 gl. t’s’ jaer ende nu 10 gl.
De rendanten hebben betaelt voor 3 ½ jaer costgelt volgens quitantie.
folio 164.
De somme van.

35-0-0

Het kindt van Jasper den schoenlapper is op de 21 november 1702 bestelt bijde wed. Jan Diliaens voor 21 gl. t’
s’ jaers.
De rendante hebben betaelt aenden wed. Jan Diliaens voor 1 jaer cost gelt volgens quijth. de somme van.
21-0-0
folio 164 verso.
Ende alnoch betaelt van het voors. kindt aen Francis Jacobs van Deurssen alsoo t’selve op nieuws daer bij bestelt
was jaerlijcx voor 20 gl. ende aende selven volgens quitantie voor 3 jaren ende eenige weecken goet gedaen eene
somme van. No. 82.
63-4-0
Ende het voorschreven
folio 165.
Kindt wederom bestelt bij Andries janssen om stucken te leeren weven voor 2 jaren voor eene somme van 16 gl.
De rendanten hebben betaelt aenden seven wegens t’ cost gelt volgens quitantie de somme van. No. 83.
28-0-0
Het kindt van Peter Dircx van Arle op den 8 meij 1704 bestelt bij Joris vander Laeck voor 16 gl. t’jaers.
De rendanten hebben betaelt aen Joris vander Laeck voor een halff jaer cost gelt volgens quitantir de somme van.
No. 84.
8-0-0
Het kindt van Theunis Tijssen is bestelt
folio 166.
Bijde suster van Theunis Tijssen voor 14 gl. 10 st. t’ s’ jaers
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De rendanten hebben betaelt voor 4 jaren costgelt volgens quitantie de somme van. No. 85.
58-0-0
Het grootste kindt van Jan den Decker is bestelt bij de wed. Dirck Tonissen
folio 166 verso.
voor 22 gl. t’s’ jaers
de rendanten hebben betaelt voor 3 jaren costgelt volgens quitantie de somme van. No. 86.
66-0-0
Het kindt van Peter Dircx van Arle is opden 16 november 1703 bestelt bij Jacomijn Peters

folio167.
Van Weert voor 20 gl. t’s’ jaers
De rendanten hebben betaelt voor het costgelt van het voors. kindt volgens quitantie de somme van. No. 87.
29-16-0
Het kindt van Hendrick Jan Hermens is opden 22 september 1704
folio 167 verso.
Bestelt bij Marten Thomas Brocx voor 26 gl. t’s’ jaers.
De rendanten hebben betaelt voor een jaer cost gelt de somme van. No. 88.

23-0-0

Den 12 october 1706 is dit kindt bestelt bij Peter Janssen jaerlijcx voor 12 gl.
Den rendanten hebben betaelt aen Peter.
folio 168.
Janssen voor het cost gelt de somme van. No. 89.
Willem Lambers is opden eerste mert 1705 bestelt bij Lambert Goorts van Mierloo voor 36 gl. int jaer.
De rentdanten hebben betaelt aen Lambert Goorts van Mierloo voor cost gelt van een
folio 168 verso.
ende een half jaer volgens quitantie de somme van. No. 90.

54-0-0

ende alnoch voor cost gelt vanden selve betaelt aen Cornelis Aerts volgens quijtantie de somme van. No. 91.
64-15-0
Het kindt van Jan Driessen is bestelt bij Sijmen Jan Driessen voor 15 gl. jaerlicx.
folio 169.
De rendanten hebben betaelt aen Sijmen Jan Driessen voor cost gelt van 4 jaren ende 3 maenden volgens
quitantie den somme van. No. 92.
63-15-0
Het meijsken van Jan Driessen betaelt bij Wouter Dilissen van Liemt voor 8 gl. jaerlijcx
De rendanten hebben
folio 169 verso.
betaelt voor een ende een half jaer cost gelt volgens quitantie de somme van. No. 93.
12-0-0
Het kindt van Sijmen Dircx is bestelt bij Jacob Driessen voor 24 gl. t’ sjaers ende nu voor 30 gl.
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De rendanten hebben betaelt voor een ende een halff jaer cost gelt volgens quitantij de somme van. No. 94
39-0-0
folio 170.
Het grootste kindt van Jan Roijackers is bestelt bij Jan Anthonis Clumpers voor 20 gl. jaerlijcx.
De rendanten hebben betaelt voor 3 jaren cost gelt volgens quitantie de somme van. No. 95.
60-0-0
De dochter van Hendrick Stercken
folio 170 verso.
woonende tot Boxtel is bestelt bij haer swager aldaer voor 25 gl. t ‘sjaers.
De rendanten hebben betaelt voor een vierendeel jaers cost gelt volgens quitantie de somme van.
5-0-0
Het cleijnste kindt van Jan Roijackers is bestelt bij Dirck
folio 171.
Janssen van Duppen voor 24 gl. t’sjaers.
De rendanten hebben betaelt voor 3 jaeren cost gelt volgens quitantie de sommen van. No. 96.
72-0-0
Catelijn Tonissen is bestelt bij Peter van Stercksel voor eene somme van 6 gl. jaerlijcx
folio 171 verso.
De rendanten hebben betaelt voor cost gelt vande selve volgens quitantie de somme van. No. 97.
24-0-0
Op den 15 september 1706 is jan Silvesters bestelt bij Peter Swinckels ende sulcx door ordre van de heeren
provisoren voor 62 gl. 10 st. jaerlijcx.
De rendanten hebben
folio 172.
Betaelt aenden voorn. Swinckels wegens het cost gelt alsmede voorde oncosten vande begraeffenisse volgens 2
quitantie t’ samen de somme van. No. 98.
99-14-8
Somma comt dese uijtgaeff te bedragen eene somme van 1278 gl. 11 st. 8 penn.
folio 172 verso.
Leeg.
folio 173.
Anderen uijtgeeff raeckende doots kisten en begraeffenissen costen.
De rendanten hebben betaelt voor het maecken van 28 doots kisten soo groote als clijne voorde armen alhier
volgens ammotatie op den register de somme van. no. 99.
60-11-0
De rendanten hebben aen Gerrardus de
folio 173 verso.
Mater coster alhier betaelt over verscheijde armen soo groote als cleijne gestorven voor het luijden de somme
van.
2-2-0
Item aen Johan vanden Horst ter saecken voort. de somme van.
somma comt deser uijtgeeffte bedragen een somme van 66 gl. 18 st.
folio 174.
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4-5-0

anderen uijtgeeff raeckende craembier ende voor de siecken mitgaders doctor.
De rendanten hebben hier van eenige uijtgaeff gehadt doch staet onderden dagelijcxse uijtgaeff begrepen dus
memorie.
folio 174 verso.
Leeg.
folio 175.
Dageijcxsen uijtgeeff.
De rendanten brengen alhier ende dagelijcxsen uijtgeeff soodanige somme van 189 gl. 15 st. 8 penn. als sij
hebben gedistribueert ende betaelt aen menich vuldige noot saeckelijck heden
folio 175 verso.
Voor de armen volgens ammotie op den register fol. 196 et seqq met dach ende datum gestalt ende alnoch uijt
een ammotie boeck vanden armenbussen welck alhier is bij getrocken beginnende metten 14 november 1705
ende eijndigen met den jaere 1709 soo ende gelijck ijder goliam aldaer staet opgetrocken ende gesommalatri
seert
folio 176.
Ende oncosten dese armen reeckeninge te menageren dus hier voor uijtgaeff de somme van.
989-15-8
De rendanten hebben noch betaelt aen verscheijde cleijnicheden welck den rendant op sijn register onder t’
capittel vanden bestelde kinderen heeft aengeteeckent ende hadde behooren te staen onder den dagelijcxsen
uijtgaeff welcken uijtgaeff comt te bedragen eene somme van.
20-3-8
Somma comt dese uijtgaeff te bedrage eene somme van 1009 gl. 19 st.
folio 176 verso.
Leeg.
folio 177.
Anderen uijtgeeff van huijs en camer hueren voorden armen.
De wed. Laurens Isaacx wert voor camer huer jaerlijcx toegevoegt eene somme van 10 gl. No. 100, lest betaelt
1705.
De rendanten hebben betaelt voor de jaren 1706, 1707, 1708 ende 1709 tot bamis de somme van 40 gl.
mitsgaders.
folio 177 verso.
Noch aen Dirck Wagemans betaelt wegens verscheijde huijs ende camer huer voor de armen volgens quitantie t’
samen de somme van.
60-7-8
Hermen Jan Hermens is jaerlijcx voor huijs huer toegevoeght eene somme van 7 gl.
Den rendanten hebben
folio 178.
Betaelt voorde huijs huer tot bamis 1708 volgens quitantie de somme van. No. 101.
22-10-0
Elisabet Fabri woont in het huijs van Cathelijn van Grootel jaerlijcx voor eene somme van 8 gl.
De rendanten hebben betaelt voor de voors. huere van 4 jaren ende 3 maenden volgens quitantie den somme van.
No. 102.
34-0-0
folio 178 verso.
Christina Jacobs wert jaerlijcx voor huijs huer toegevoeght eene somme van 7 gl.
De rendanten hebben betaelt voor huijs huer aen Jan Anthonis vanden Bruggen voor 4 jaeren de somme 8 gl.
ende sulcx tot bamis 1709 dus volgens quitantie. No. 103.
28-0-0
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Hendrick Hendrick
folio 179.
Bastiaens is jaerlijcx toegevoeght voor huijs huer eene somme van 7 gl. 10 st.
De rendanten hebben betaelt aen Antonij Wilbert Vissers voors. huijs huer volgens quitantie de somme van. No.
104.
26-5-0
Iesken Adriaens is jaerlijcx voor huijs huer toegevoeght
folio 179 verso.
Eene somme van 5 gl. volgens quitantie
De rendanten hebben betaelt aen Hendrick Philipsen wegens de voors. huijs huer de somme van.
13-15-0
Jenneken Somerdijcx is jaerlijcx toegevoeght voor huijs huer eene somme van 5 gl. volgens reqte
De rendanten hebben betaelt aende wed.
folio 180.
Dirck Peters van Weert voorde … huere de somme van. No. 105.

5-0-0

Peter vande Stijl is voor huijs huer bij reqte toegevoeght de sommen van 7 gl.
De rendanten hebben betaelt aen wed. Peter Becx voorde voors. huere de somme van
7-0-0
Catharina Jan Swagers
folio 180 verso.
Is mede bij reqte toegevoecht voor huijs huer de somme van 8 gl.
De rendanten hebben betaelt aen Peter Swinckels voorde voors. huere de somme van.
14-0-0
Jan Dircx van Weert ij bij reqte toegevoecht voor huijs huer de somme van 7 gl. t’ jaers
folio 181.
De rendanten hebben betaelt aen Arnoldus Oldenzee voor huijs huer quitantie de somme van. No. 106.
7-0-0
Jan Janssen van Glabeeck is jaerlijcx bij reqte toegevoecht voor huijs huer eene somme van 10 gl.
De rendanten hebben betaelt voor drie vierendeel jaers
folio 181 verso.
Huijs huer aen Jan Verspaget volgens quitantie de somme van. No. 107.

7-10-0

De rendanten hebben noch betaelt aen Peter Swinckels voor huijs huer van Jan Silvesters volgens quitantie de
somme van. No. 108.
7-0-0
Nicolaes Janssen vande Bosch is bij
folio 182.
Reqte voor huijs huer toegevoecht een somme van 9 gl. 10 st.
De rendanten hebben betaelt aen Peter Matthijssen vande Vorst voor een jaer huijs huer de somme van.
9-10-0
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Leendert Gerrits is mede bij reqte toegevoeght de huijs huere soo ende gelijck den armenmester
folio 182 verso.
Ten meester proffijte vanden provisoren oirdelen sal ende deselve huere eene somme van 10 gl.
De rendanten hebben betaelt aende kinderen Grootenacker voor huijs huer van een jaer de somme van.
10-0-0
Anthonij Hend. Jaspers is bij reqte toegevoecht voor huijs huer eene somme van 6 gl.
folio 183.
De rendanten hebben betaelt voor huijs huer vanden voors. Anthonij Hend. Jaspers de somme van.
6-0-0
Engel wed. Sijmon Vettens is jaerlijcx bij reqte toegevoeght voor huijs huer de somme van 6 gl.
De rendanten hebben betaelt voor een vierendeel jaers huijs huer de somme van 1 gl.
folio 183 verso.
10 st. dus.

1-10-0

Somma bedraeght desen uijtgeeff de somma van 259 gl. 7 st. 8 penn.

folio 184.
Anderen uijtgeeff van het weeckgelt aende armen lieden beginnende metten 9 november tot den 29 december
1709.
De rendanten hebben betaelt aende weduwe Lauren Isaacx voor 208 weecken ijder ad 6 st. de sommen van.
62-8-0
De rendanten hebben
folio 184 verso.
Betaelt Lende wed. Jochem Kets voor 208 weken ijder ad 4 st. bedragende de somme van.
41-12-0
De rendanten hebben betaelt aen wed. Thonis Muddens voor 115 weecken ijder ad 4 st. bedragende eene somme
van.
23-0-0
folio 185.
De rendanten hebben betaelt aen Maria Adriaens voor 80 weken ijder ad 2 st. facit de somme van.
8-0-0
De rendanten hebben betaelt Jan Cuijpers voor 170 weken ijder ad 3 st. facit de somme van.
20-10-0
De rendanten hebben
folio 185 verso.
betaelt aen Hend. Swagers den ouden voor 65 weken ijder as 6 st. facit de somme van.
19-10-0
De rendanten hebben betaelt aen Dircxken Thomas van Asten voor 54 weken ijder as 6 st. facit de somme van.
16-4-0
Item noch aende
folio 186.
Selve betaelt voor 154 weken ijder ad 12 st. bedragen de somme van.
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92-8-0

De rendanten hebben betaelt aen Peter Ennekens voor 40 weken ijder ad 6 st. facit de somme van.
12-0-0
De rendanten
folio 186 verso.
hebben betaelt aen Frans Martens van Hoeck voor 23 weken ijder ad 10 st. facit de somme van.
11-10-0
De rendanten hebben betaelt aen Maijken Josephs voor 49 weken ijder ad 6 st. bedragende de somme van.
14-14-0
folio 187.
De rendanten hebben alnoch betaelt aen Anneken Corsten voor 97 weken ijder ad 4 st. facit de somme van.
19-8-0
Somma bedraeght dese uijtgaeff eene somme van 341 gl. 4 st.
folio 187 verso.
leeg.
folio 188.
Anderen uijtgaeff van verpondingen en gemeente lasten.
De rendanten hebben betaelt aen Hermen Cremers wegens de verpondingen lasten vanden armen de somme van
256 gl. 10 st.15 penn. volgens quitantie dus.
256-10-15
Op den 9 jannuarij
folio 188 verso.
1709 hebben de rendanten betaelt aende selven over de verpondingen vanden jaeren 1707 volgens quitantie de
somme van. No. 110.
50-0-0
Den 17 april aenden voorn. Cremers betaelt opden voors. jaren 1707 volgens quitantie de somme van.No. 111.
50-0-0
Den 19 julij hebben
folio 189.
De rendanten betaelt aenden voornoemde Cremers opdevoors. verpondingen volgens quitantie de somme van.
No. 112.
50-0-0
Op den 12 october 1709 ende 10 janrij 1710 hebben de rendanten alnoch betaelt aenden voorn. Cremers op
reeckeninge vande voors. verpondingen volgens quitantie de somme van 150 gl. No. 113.
150-0-0
folio 189 verso.
De rendanten hebben betaelt aen Dirck Wagemans wegens de ordinare ende extraordinare lasten van alle de
armen goederen volgens quitantie de somme van. No. 114.
161-10-4
De rendanten hebben betaelt aen Huijbert van Brussel wegens borgemeesters lasten soo van contributie als
andersints vanden
folio 190.
Armen goederen volgens mede gaende memorie ende quitantie de somme van. No. 115.
291-18-10
De rendanten hebben betaelt aen Jan van Weert uijt hoofde als voor wegens de armen goederen volgens memorie
ende quitantie de somme van. No. 116.
158-7-10
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De rendanten hebben betaelt aen Hendrick
folio 190 verso.
Cornelis Fijten wegens de borgemer. lasten volgens quitantie de somme van. No. 117.
20-1-8
De rendanten hebben mede betaelt aen Arnoldus Oldenzee wegens de borgemr. lasten vanden armen goederen
volgens memorie ende quitantie de somme van. No. 118.
20-1-8
De rendanten hebben
folio 191.
Betaelt off goet gedaen aen Peter Jacobs wegens de Franse lasten vande armen goederen op Grootel volgens 4
quitantie bedragende de somme van. No. 119.
30-19-0
De rendanten hebben betaelt off goet gedaen aen Marcelis Ansems wegens de Fransse lasten vande goederen
opden Hilacker
folio 191 verso.
Volgens 3 quitantie de somme van. No. 120.

33-4-8

De rendanten hebben alnoch betaelt off goet gedaen aen Willem Ansems wegens de Fransse lasten vanden
armen goederen opden Hilacker volgens 3 quitantie de somme van. No. 121. 33-4-8
folio 192.
Dit cppittel begrepen te bedragen eene somme van 1313 gl. 18 st. 7 penn.
folio 192 verso.
Leeg.
folio 193.
Anderen uijtgeeff van extraordinare betalinge soo bij ordonnantie al sander sints gedaen.
De rendanten hebben betaelt aen heer secretaris van Rijp eene somme van 165 gl. 11 st. volgens ordonantie ende
quitantie dus. No. 122.
165-11-0
De rendanten hebben
folio 193 verso.
Betaelt aen Goijart Voet voorintresse van slot sijnder reeckeninge de somme van 43 gl. 9 st. dus volgens
quitantie. No. 123.
43-9-0
De rendanten hebben betaelt aende heer secretaris van Rijp voor den 80 pen.. wegens het passeren van een
obligatie ten behoeven van Thomas Bisschoppen
folio 194.
De somme van 5 gl. 16 st. ende noch eene somme van 6 gl. 3 st. 8 penn. wegens een transport van obligatie tot
lasten van Jan de Lijck aen sr. Hermen Cremers t’samen eene somme van 11 gl. 19 st. 8 penn. dus. No. 124
11-0-8
De rendanten hebben betaelt aen de heer
folio 194 verso.
van Rijp voor het lichten van een executoriael generael volgens quitantie de somme van. No. 125.
7-10-0
De rendanten hebben betaelt aen Hendrick Herincx wegens restant van s’ lants verpondingen mette vijffde
verhooginge over de jaren 1702 volgens ordonnantie ende quitantie de somme van 57 gl. 6 st. 1 penn.No. 126.
57-6-1
folio 195.
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De rendanten hebben noch betaelt aenden voorn. Herincx over den contributie lasten vanden 15 meij 1702 tot
den 15 meij 1704 de somme van 100 gl. in minder nisse vanden armen goederen dus volgens ordonnatie ende
quitantie dus. No. 127.
100-0-0
De rendanten hebben alnoch betaelt aende voorn. Herincx uijt hoofde als voor
folio 195 verso.
wegens de reele contributie lasten vanden armen goederen vanden armen goederen van 15 meij 1702 tot den 15
meij 1704 de somme van 127 gl. 12 st. 4 penn. over t’ voors. restant dus bij ordonatie ende quitantie. no. 128.
127-12-4
De rendanten hebben betaelt aen Thomas Bisschoppen wegens een
folio 196.
jaer intresse van een cappitael van 400 gl. tot laste vande armen staende bedragende jaerlijcx 17 gl. dus volgens
quijtantie. No. 129.
17-0-0
De rendanten hebben betaelt voor Philips Claessen wegens t’ genen den selven verschult was aen Jan Roeffs
met de oncosten volgens ordinnatie en quitantie de somme van. No. 130.
8-3-0
folio 196 verso.
De rendanten hebben betaelt aen Goijart Voet wegens intresse van t’ slodt sijnde reeckeninge hen vande armen
competerende de somme van 121 gl. 4 st. volgens ordonantie en quijtantie dus. 121-4-0
De rendanten hebben betaelt aen Thomas Bisschoppen voor twee jaren intresse
folio 197.
Van een capitael van 400 gl. tot laste vanden armen staende jaerlijcx 17 gl. dus voor 2 jaren volgens quitantie de
somme van. No. 131.
34-0-0
De rendanten hebben betaelt aen Peter van Hooff kerckmr. tot Mierloo voor 1 jaer pacht tot lasten vanden armen
volgens quitantie de somme van. No. 132.
6-0-0
folio 197 verso.
De rendanten hebben betaelt in het boeck van Mierloo wegens achterstaende chijns ende gewinne over de armen
goederen volgens quitantie de somme van. No. 133,
6-1-0
Somma bedraeght desen uijtgaeff te bedragen eene somme van 584 gl. 11 st. 13 pen.
folio 198.
Naerderen uijtgaeff van schrijfloonen als andersints.
Compt den gewesene sectaris van Rijp volgens specificatie de somme van.
De rendanten hebben betaelt wegens oucosten van executie vanden armen vanden Bosch tegens dese provisoren
doch dese provisoiren waren aen armen maer verschult de helft vande rente waerromme gepecuteert wiert ende
de heer ofte vrouw van Milheze de andere helft ende alsoo
folio 198 verso.
De heer off vrouw van Milheze in gebreke bleve haere helft betalen ended at den rentmr. vanden …… goederen
die helfte vanden rendant niet wilde ontfangen te ware dander helfte daer bij betaelt wierde dat de oorsaecken
vande specutie is geweest ende waer tegens den rendant heeft geprotesteert on deselve costen vanden heer off
vrouwe van Milheze te repeteren bedragende de betalinge deewegen aende den deuraerder van Lendt bij
moderatie de somme van 30 gl. dus.
30-0-0
Item voor reijscosten als ande verschotten bijden rendant gedaen eene somme van 12 gl. dus.
12-0-0
Betaelt voor aende vorster voor t’ doen van het voorn. protest de somme van.
folio 199.
Oncosten deser reeckninge.
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1-0-0

Den secretaries Hendrick van Rijp comt voor het munuteren opselleen ende grosseren deser reeckningen groot
twee hondert vier folio ijder tot vier stuijvers ordiaair eenen somme van 40 gl. 16 st. dico
folio 199 verso.
Compt den selven voor het appostillen deser reeckeninge als veele dagen daermede gevaceert hebbende eene
somme van.
18-0-0
Item comt den heere officier voor sijne vacatien int t’ hooren bijwoonen ende sluijten desen reeckeningen eene
somme van.
12-0-0
De heer predicant de post Walraven segt voor sij eerw. auditie niet te pretenderen memorie
folio 200.
Den heere auditeuren comt te respecte als voor nettet teecken ende sluijten deser reeckeninge eene somme van.
12-0-0
Ende voor extraaordinaire oncosten vuer ende licht inden stadt huijsen gedueren ende het doen desen
reeckeningen gevallen eene somme van 2 gl. 10 st. dus.
2-10-0
folio 200 verso.
den vorster ende ingebieden deser stadt comt voor desselffs citatien gedaen dagementen ten eijnde deser
reeckeninge de somme van. No. 134
15-0-0
Wouter Becx voor deselelfs diensten ende op wachten geduerende dese reeckeninge de somme van.
2-0-0

Somma comt deser uijtgaeff te bedragen eene somme
folio 201.
Van 102 gl. 6 st.
Somma sommarum bedraeght den geheelen uijtgaeff nu gelt eene somme van 7118 gl. 19 st. 6 penn.
Ende den geheelen ontfanck in gelt hier voor folio 126 camt te bedragen eene somme van 6582 gl. 4 penn.
Soo blijckt dat den rendant meer heeft uijtgegeven eene somme van 536 gl. 19 st. 2 penn.
Ende den geheelen uijtgaeff in rogge comt te bedragen de quitaiteijt van 1852 vat R
folio 201 verso.
ende den geheelen ontfanck in rogge comt te bedragen de nombre van 2656 vat rogge
soo blijckt dat den rendant meer heeft ontfangen als uijtgegeven de nombre van 804 vat R.
waer van afgetrocken 114 vaten rogge hier voor fol. 4 ontfanck gebraght wegens het convent van Bijnderen
volgens appostille op de reerkeningen staende ende voor …rimp kooren van 4 jaren ijder jaer 24 vat als van outs
facit 96 vat soo blijft den rendant nogh schuldig de nombre van 594 vat
ende den ontfanck in boeckwijt comt te bedragen de nombre van 256 vat R.
folio 202.
Ende den uijtgaeff in boeckwijt camt te bedragen de nombre van 198 ½ vat waer jegens vergeleken den
voorenstaende ontfanck ter nombre van 256 vat soo blijckt dat den rendant meer heeft ontfangen als uijtgegeven
den nombre van 57 ½ vat B.
Aldus gedaen gereeckent op genomen ende geslooten salvo erreuren in calculo abuijs indie naermaels bevonden
mochte worden ten overstaen vanden heeren porovisoiren dese onderteeckende hebbende op heden den 4
december XVII en dertien.
folio 202 verso.
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