Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4515, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1713 november 19, 1715 november 19.
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

folio 1.
Reeckeninge , …..
Den H. Geest der [stadt] Helmondt
Doenders, Cornelis van Deu[ren]
Cum suo armen mr.
Voors. stadt beginnende
Met den 19 november 1713
folio 1 verso.
Leeg.
folio 2.
Teks niet meer kompleet.
folio 2 verso.
Rogge wesende 2 jaeren pachten

16 vat rogge

Het convent van Bijnderen gelt jaerlijcx 19 vaten rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen, lest betaelt
de rendanten hebben ontfangen vande heer Hermen Cremers voor het convent
folio 3.
Van Bijnderen de quantiteijt van 38 vaten rogge voor de jaren 1712 ende 1713dus
De wed. Daniel Smits gelt jaerlijcx uijt den beemt aende watermolen 5 vaten rogge reductie, lest betaelt 1713 de
rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 en 1715 de somme van
3-15-0.
folio 3 verso.
Andries Verhees, Jan vande Graeff ende Gerrit Jan Becx gelden uijt henne goederen 2 mudde rogge reductie
volgens schepenen letteren deser stadt de dato den………… St. Lucia dacg, lest betaelt 1713, de rendanten
hebben ontfangen voor 2 jaeren pachten de somme van
18-0-0.
folio 4.
Jonr. Johan vander Stegen gelt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie uijt sijne hoeve ende goederen opt Bijstervelt, lest
betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van 6 gl. dus
6-0-0.
Den H. Geest vanden
folio 4 verso.
Bosch gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijtte hoeve ende goederen opt Bijstervelt, lest betaelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen voor 2 jaren pachten de somme van 9 gl. dus
9-0-0.
Thomas Bisschoppen gelt jaerlijcx uijt een
folio 5.
Stuck landts gelegen inde Hage alhier groot 7 loop genaemt heer Simonts Camp 1 mudde rogge in specie
volgens schepenen letteren den stadt Helmondt 1311 sondagh voor sinte Maria Magdalena dach, lest betaelt
1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de nombre van
24 vaten
folio 5 verso.
Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijn huijs ende landerijen opt Bijstervelt genaemt den
Horck, lest betaelt 1713 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van
9-0-0.
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Jan de Moll Becx
folio 6.
Gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs genaemt de Swaen aende Marckt alhier, lest betaelt 1713 de
rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van
4-10-0.
Philips Goort Roefs gelt jaerlijcx uijt sijn huijs aende Merckt alhier mitsgaders uijt
folio 6 verso.
Sijnen hoff buijten de Ameijde poort 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1713 de rendanten hebben hier van niet
ontfangen, wert de rendat aengereekent het jaer 1714 en 1715 dus
4-10-0.
De wed. Jan Willem van Dinter gelt jaerlijcx uijt haere goederen alhier gelegen 6 vaten
folio 7.
Rogge reductie gaende uijt de onderpanden hier achter
gementioneert lest betaelt 1713 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van
4-10-0.
De wed. Peter Teullings gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie
folio 7 verso.
Van ende uijt huijs hoff ende boomgart metten landt gelegen achter de Ameijde groot 7 loop 15 roeden opt lant
boeck no. 180, lest betaelt 1713 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van
4-10-0.
De pastorije van
folio 8.
Helmondt gelt jaerlijcx 1 ½ vat rogge van ende uijt desselfs huijsinge inde Bijnderstraet volgens schepenen
letteren van Helmont de dato op Sinte Margareta avont 1395 ende noch eenen anderen sanderdaechs naer St.
Bartolomeus dach 1428, lest betaelt 1696 de rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 8 verso.
De wed. vanden heer doctor Canters gelt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie uijt hare twee huijsinge gelegen inde
Heijstraet, lest betaelt 1713 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714ende 1715 de somme van
11-5-0.
Gabriel van Beth
folio 9.
Nu Jan Aert vande Grootenacker gelt jaerlijcx 1 vat rogge in specie uijt sijne twee huijsinge inde Bijnderstraet
alhier.
Item gelt alnoch jaerlijcx 6 vaten rogge uijt de voors. onderpanden, lest betaelt 1713 de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1714 enden 1715 de nombre van
14 vaten
folio 9 verso.
Catharina wed. Gerrard van Heessel gelt jaerlijcx uijt hare twee huijsinge ende landerijen opt Hoogheijnd ende
andere inde Ameijde straet 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696volgens de restant lijste
de rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie
Michiel Claessen van Mispelen gelt jaerlijcx
folio 10.
Uijt sijn huijs inde Veestraet 1 mudde rogge in specie volgens schepenen letteren van Helmont vanden 11 meij
1455, lest betaelt 1693
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de rendanten hebben hier van niet ontfangen…….
Isabella van Geffen nu mr. Dirck Meulenmeester gelt jaerlijcx 6 vaten rogge uijt eene acker
folio 10 verso.
Genaemt den Alart gelegen tegen over het Eester bosch van Bijnderen, lest betaelt 1694 de rendanten hebben
hier van niet ontfangen memorie
Jan vanden Bergh nu Dirck Oldenzee gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs aenden Marckt genaemt
folio 11.
Den Vijsel, lest betaelt 1712 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1713 ende 1714 de somme van
4-…
Wouter van Cranenbroeck nu Joost Delis Sanders gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Veestraet 6 vaten rogge in
specie, lest betaelt 1677 ende reeckeninge
folio 11 verso.
Ontfangen volgens het boeck van Goijart Voet ende volgens armen mr. t samen somme van
56-11-8.
de rendanten hebben ontfangen op reeckeningen van Joost Sanders eene somme van
6-0-0.
Jan van Oldenzee prop. gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijn huijs inde Bijnderstraet
folio 12.
Lest betaelt 1713
de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van

9-0-.

Jan Gerrits vande Cruijs tot Gemert gelt jaerlijcx uijt sijn landt genaemt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie,
lest betaelt 1713 de rendanten hebben
folio 12 verso.
ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van

4-10-0.

Hendrick Aert Faessen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gecomen van Willem Schoonen
gelegen opt Hoogheijnd alhier, lest betaelt 1713 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715
folio 13.
De somme van 4 gl. 10 st. dus

4-10-0.

De wed. de heer doctor Canters gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt haer goet inde Heijstraet alhier, lest
betaelt 1713 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van 4 gl. 10 st. dus
4-10-0.
folio 13 verso.
Sijne excell. den heere van Helmondt gelt jaerlijcx 4 mudde rogge in specie uijt het casteel ende anderen
goederen, lest betaelt, den armen mr. Ceunen hadde op reeckeningen ontfangen
156-0-0.
de rendanten hebben hier van niet ontfangen
AnthonijPrincen cum
folio 14.
Suo voor deen helft mitsgaders mevrouw Spoelbergen voor ander helft gelden jaerlijcx uijt henne goederen opt
Bijstervelt 1 vat erwetten betaelt wordende met 10 st. jaerlijcx volgens schepenen letteren in Helmont vande 13
junij 1477 gaende uijt den Cluijsbeemt, lest betaelt 1713
folio 14 verso.
de rendanten hebben hier van niet ontfangen memorie
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mr. Gerrard Lommers nu heer heer van Nulandt gelt uijt sijn huijs ende goet staende ende gelegen bij t’ Lijntje
opt Bijnders eijnd 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1700 de rendanten hebben
folio 15.
ontfangen voor 14 jaren pach ten de somme van 31 gl. 10 st. dus

31-10-0.

Hendrick Cornelis van Col nu Johan Matthijs Colen gelt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen inde Hage 9 vaten
ende 3 cop rogge, lest betaelt de rendanten hebben
folio 15 verso.
hier van niet ontfangen memorie
Peter vanden Boomen gelt jaerlijcx uijt sijn huijs over de kercke genaemt den Bonte Osch 6 vaten rogge
reductie, lest betaelt 1712 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1713 ende 1714 de somme van 4 gl. 10
folio 16.
St. dus

4-10-0.

folio 16 verso.
Hier naer volgen de geldt renthen.
Aert Clumpers gelt jaerlijcx 1oort st. uijt sijn goet opt Bijnderseijnd, lest betaelt 1713 de rendanten hebben hier
van ontfangen betaelt 17 ende 1715
De wed. Aert van Hove gelt uijt hare goederen jaerlijcx
folio 17.
Eene oude swarte en 2 plecken, lest betaelt 1693 de rendanten hebben hier van niet ontfangen
Sijn excell. den heere van Helmondt gelt jaerlijcx uijt sijne goederen 1 mager blanck, lest betaelt 1630 de
rendanten hebben hier van niet ontfangen
folio 17 verso.
De erffgen. Margareta vanden Berghe geldt jaerlijcx 2 st. 3 oirt, lest betaelt 1703 de rendanten hebben hier van
ontfangen voor de jaren 1704 ende 1705.
0-5-8.
Lambert Hendricx van Gogh gelt jaerlijcx uijt eene acker inde Ameijde straet 2 st. ½ oirt lest betaelt 1700
folio 18.
de rendanten moeten hier van ontfangen voor de jaren 1701 en 1702
Hendrick Aerts van Croij gelt jaerlijcx uijt sijn goet aende Bijndersen Dijck 2 ½ oirt st. lest betaelt 1639 de
rendanten hebben hier van niet ontfangen
Cornelis Clomp gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Ameijde straet 7 st.
folio 18 verso.
2 ½ oirt, lest betaelt 1713 de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van
015-8.
Jan Diecx Colen gelt uijt sijn huijs in het Biesenstraetje1 mager blanck, lest betaelt 1688 de rendanten hebben
hier van niet ontfangen
folio 19.
Jan de Mol Becx gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Heijstraet 7 st. ofte 1 Bosch pont volgens schepenen letteren
van Helmont vanden 12 meert 1496, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende
1715 de somme van
8-14-0.
Peter Antonis Melis
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folio 19 verso.
Van Deurssen ende Jan Willems van Dinter gelden jaerlijcx vierde halff oirt st. uijt eene dries gelegen opt
Hoogheijnde alhier nor. 290 ende eenen beemt inde gemeene beemden, lest betaelt 1700, de rendanten moeten
ontfangen voor de jaren 1701 ende 1702
0-2-4.
Jan Janssen Slimmens gelt jaerlijcx uijt sijn huijs opt Bijnderseijnd
folio 20.
3 ½ oirt, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van
0-1-12.
Philips Clumpers gelt jaerlijcx 2 ½ oirt st. uijt sijn huijs opt Bijnderseijnde, lest betaelt 1713, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715
0-1-4.
folio 20 verso.
Jelis Jan Sanders ende Jacob Adriaens Willems gelden uijt henne huijsen in het Biesenstraetje jaerlijcx 1 mager
blanck, lest betaelt 1713 voor de helft, de rendanten hebben ontfangen van Joost Delis Sanders voor de helfte de
somme van
0-80-.
Goort Janssen van Mierloo gelt jaerlijcx 2 hoenders uijt
folio 21.
Den beemt gelegen aenden Swaenendijck ijder hoe 5 st., lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaren 1714 ende 1715
1-0-0.
Jan Aers gelt jaerlijcx twee vier de halff pleck, lest betaelt 1698, de rendanten hebben niet ontfangen memorie
Den H. Geest vanden
folio 21 verso.
Bosch nu Jan Colen gelt jaerlijcx uijt het goet opt Bijstervelt 1 st. derde halff pleck, lest betaelt, de rendanten
hebben niet ontfangen.
Jan Aelbers vanden Reeck gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstraet 5 gl. losbaer met 100 gl. lest betaelt 1696.
folio 22.
de rendanten hebben niet ontfangen memorie.
Dirck Robbers gelt jaerlijcx uijt sijn huijs inde Kerckstraet 9 st. 2 oirt, lest betaelt 1713, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van
0-19-0.
Catelijn wed. Cornelis
folio 22 verso.
Frens Hoben gelt jaerlijcx 9 st. 2 oirt uijt haer huijs inde Kerckstraet, lest betaelt 1686, de rendanten hebben niet
ontfangen memorie
De kinderen Verhees gelden jaerlijcx uijt haer huijs inde Kerckstraet 2 gl. lest betaelt 1713 de rendanten hebben
folio 23.
ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van 4 gl. dus

4-0-0.

Dirck van Oldenzee gelt jaerlijcx uijt sijnen hoff buijten deHoogheijntse poort alhier volgens schepenen letteren
vande 6 april 1537 ende 29 augustij 1546 1 gl. 1 st. lest betaelt 1713, de rendanten hebben
folio 23 verso.
ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van 2 gl. 2 st. dus

2-2-0.

Peternella Roefs gelt jaerlijcx uijt haer huijs opt Bijnders eijnde 2 gl. 10 st. lest betaelt 1713, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van
5-0-0.
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folio 24.
Goort Becx gelt jaerlijcx 10 gl. losbaer met 200 gl. capitael uijt sijn huijs inde Bijnderstraet volgens schepenen
letteren van Helmont vanden 30 december 1609 ende den 5 augustij 1621, lest betaelt 1711, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1712 ende 1713 de somme van
20-0-0.
folio 24 verso.
Jan Joost Evers gelt jaerlijcx 6 gl. uijt sijne goederen opt Bijstervelt alhier, lest betaelt 1692, de rendanten
hebben niet ontfangen memorie
Dilis Janssen van Brussel gelt jaerlijcx 5 gl. losbaer met 100 gl. uijt onderpanden gelegen inde Hage
folio 25.
Lest betaelt 1702, de rendanten moten ontfangen voor de jaren 1713 ende 1714.
Jan Paulus Wijnants nu Jan Janssen van Geldrop gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijn huijs aende Hoogheijntse poorte, lest
betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van 6-0-0.
folio 25 verso.
De kercke deser stadt gelt jaerlijcx eene renthe van 30 gl. losbaer met 600 gl. capitael gaende uijt der selve
kercke goederen volgens schepenen letteren deser stadt in dato 30 december 1634, lest betaelt 1702, de
rendanten hebben hier van ontfangen als blijckt bij den volgende.
folio 26.
De kercke van Helmont gelt nogh jaerlijcx eene renthe van 37 gl. 10 st. losbaer met 750 gl. capitael verschijnt
opden 1 meij volgens schepenen letteren van Helmont vanden 16 april 1636, lest betaelt, de rendanten hebben
folio 26 verso.
Hier van op reeckeninge ontfangen de somme van 150 gl. dus

15-0-0.

De stadt Helmondt gelt jaerlijcx 30 gl. losbaer met 600 gl. capitael den armen aengecomen van Jan Janssen
scholaster verschijnt opden 30 october, lest betaelt 1707, de rendanten hebben
folio 27.
ontfangen vanden borgemr. Claes Hendricx op reekeningen de somme van 50 gl. dus

5-0-0.

Dilis Janssen van Brussel ende de kinderen van Thomas Janssen van Dinter, gelden jaerlijcx 20 gl. losbaer met
400 gl. capitael uijt onderpanden gelegen inde Hage volgens acte vande 29 october 1665 ten protocolle
geregistreert
folio 27 verso.
De 10 augustij 1666 lest betaelt volgens liquidatie bij de heeren auditeuren hier over gemaeckt 1704,
De rendante …. Ontfangen voor het jaer
1709 en 1706
Huijbert Hendricx alias Best nu Adriaen van Bocxtel gelt jaerlijcx uijt huijs opt Bijnders eijnd alhier tusschen de
brucxkens 2 gl. 10 st. losbaer met 50 gl. volgens
folio 28.
Schepenen letteren in Helmont van dato den 7 junij 1664, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor
2 jaren pachten de somme van 5 gl. dus
5-0-0.
Gielen Jan Gielens cum suo hebben opden 24 januarij 1681 belooft opden 17 november daer aen volgende te
folio 28 verso.
Betaelt de somme van 200 gl. capitael ende boven alle jaer voor intresse 10 gl. eerstmael opden 17 november
1681, lest betaelt 1704, de aemen mr. Ceunen heeft ontfangen op reeckeninge 44-0-0, waer mede betaelt het jaer
1705, 1796, 1707, 1708 ende op het jaer 170, 9-10-09
de rendanten hebben ontfangen voor 2 jarende somme van 20 gl.
20-10-0.
folio 29.
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Goort Joosten Poorters gelt jaerlijcx de somme van 10 gl. volgens opdraecht de dato den 10 julij 1688 voor
schepenen deser stadt Helmont gepasseert sijnde capitael 200 gl. lest betaelt 1703, de rendanten hebben niet
ontfangen memorie
summa comt desen ontfangh te bedragen in gelt de somme van 320 gl. 4 penn.
ende staet te weten dat de post van 20 gl. jaerlijcx spruijtende uijt een
folio 29 verso.
Capitael van 400 gl. gekomen van Johannes Roefs tot ijder voor agterstallige verpondingen en contrbutie vermits
de armoede vanden armen aen de hr. hermen Cremers, tot voor kominge van verdere executie en slijtingh van
armen goederen volgens resolutie vande provisoiren in dato de 22 noverber 1713 op den 23 dito daer aen
volgende is getransporteert dient voor
folio 30.
Landerijen onder Helmondt gelegen.
Op den 6 janrij 1713 is de huijre gemaeckt op nieuw met Hendrick Cornelis Vogels ende daer voor jaerlijcx te
betalen in geldt de somme van 80 gl. in voorlijfs mitsgaders 80 vaten rogge waer inne begrepen sijn de buijten
lande bij de hoeve gebraijckt werdende, lest betaelt 1712, rest t’ jair 1712 te weten 90 gl. ende in rogge …125
vat
folio 30 verso.
de rendanten hebben ontfangen wegens het voorlijff vande jaeren 1713 ende 1714 de somme van
170-0-0.
Ende in rogge voor de voorschreven jaeren de quatiteijt ofde nombre van

205 vaten

Joost van Warenbergh heeft in huijringe de andere hoeve, en daer voor jaerlijcx sall moeten betaelen in geldt
folio 31.
De somme van 75 gl. 95 vaten rogge volgens de huijre cedulle vanden 24 meij 1712 daer onder begrepen de
buijten lande daer bij gebruijcks werdende, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen wegens het
voorlijff vanden jaeren 1713 ende 1714 somme van
15-0-0.
Ende in rogge voor
folio 31 verso.
De voorschrende jaere de quantiteijt ofde nombre van

150 vaten rog

Summa comt dese ontfanck te bedragen in gelt 320 gl.
Ende in rogge de nombre van 355 vat
folio 32.
Landen buijten de hoeven.
Item eene acker gelegen inde Vossenstraet alhier groot 2 sille jaerlijcx voor 20 vaten rogge in specie gebr.
Cornelis Aerts, lest betaelt 1711, de rendanten hebben ontfangen in rogge de nombre van 40 vaten rogge
Item eene acker gelegen inde Ameijde straet groot 1 zille jaerlijcx
folio 32 verso.
Voor 8 vaten rogge gebr. Hend. Brouwers nu Gerrard Huberti, lest betaelt 1711, de rendanten moeten ontfangen
voor bij jaer huijringe somme van
14-0-0.
Item eenen acker gelegen inde Meulenstraet goort ontrent 1 ½ zille jaerlijcx voor 12 vaten rogge gebr. Paulus
Jansen van Deursen lest betaelt 1712
de rendanten hebben
folio 33.
ontfangen voor de jaren 1713 ende 1714 in plaetsen van rogge volgens de pegge de somme van
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21-12-0.
Marten Thomas Brocx heeft in huijringe een hoeffken ende landerijen opt Bijsterveldt alhier ende de huijren
gecontimeert de 4 januarij 1690 jaerlijcx voor de somme van 50 gl. lest betaelt 1712, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1713 ende 1714 de somme van 100 gl.
100-0-0.
de rendanten hebben
folio 33 verso.
Marten Brocx voors. heeft alnoch in huijringe eene acker opde Vossebergh groot 1 zille jaerlijcx voor 9 vaten
rogge, lest betaelt 1710, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1711 ende 1712 de nombre van
18 vate rog
De landen ende groessen gelegen aent Gasthuijs alhier, sijn verhuijrt aen Roeloff Peter Tijssen voor 25 gl.
jaerlijcx
folio 34.
Lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1713 ende 1714 de somme van
50-0-0-.
Item 9 ½ sille groeslandt gelegen neffens het Gasthuijs landt voors. ende mede onder de vors. huijre begrepen
Het huijs metten hoff inde Heijstraet is verhuijrt aende wed. Huibert Janssen voor 10 gl. jaerlijcx, lest betaelt
1712 op het jaer 1713
2-10-0.
folio 34 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de voors. huijre de somme van

20-0-0.

het huijs van Lijneken Cralen is aenden armen opgedraegen den 20 november 1690 volgens opdragten daer van
gepasseert verhuijrt aen Marcelis Peters voor 14 gl., lest betaelt paessen 1713, de rendanten hebben ontfangen
voor 2 jaeren huijre eene somme van 28 gl.
28-0-0.
folio 35.
Item eene hoff gelegen inde Hage groot 4 roede verhuijrt aen Jan Linders van Bragt voor 6 gl. de rendanten
hebben ontfangen voor 2 jaeren de somme van
12-0-0.
waermede betaelt den jaere 1714 ende 1715
Het huijs gecomen van Peter Janssen van Genughten staende en gelegen opt Bijnders eijnde is verhuijrt aen
Dries Jan Driessen voor 14 gl. de rendanten hebben ontfangen voor de voors.

folio 35 verso.
Jaeren de somme van 28 gl. waermede betaelt is tot paessen 1715 dus

28-0-0.

De camer van selve huijs is verhuijrt aen Altien Bernaerts voor 11 gl. de rendanten hebben ontfangen voor 2
jaeren huijre de somme van
12-0-0.
Het huijs van Thomas Lambers vander Elsen den armen alhier aengocomen bij testament
folio 36.
Vanden selven inde jaeren 1703 verhuijrt aen Peter Seelen voor 12 gl. jaerlijcx de camer voor 7 gl. 10 st. lest
betaelt de rendanten hebben ontfangen voor huijs huijr mitsgader voor de camer de somme van
24-0-0.
1 zille landts ofte hoijlanden gelegen aende Swanendijck t welck Maria Peters ende Anna haer dogter hebben
gegeven aende H. Geest alhier reijdende de voors. zille hoijland met Peter
folio 36 verso.
Claessen is verhuijrt voor desen aen Hendrick Janssen de Bruijn tot Deurne rest nogh van 1697 4-10-0, de
rendanten hebben hier van niet ontfangen
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Vande selve alnogh 1 sille int Rinckveldt neffens de Laurens Louw tot Deurne gecomen van Maria ende Anna
Peters woonende tot Venroij, de rendanten hebben hier van niet ontfangen
Item alnogh 1 zille
folio 37.
Landts gelegen opden Meulenhoff gecomen van Albert Goorts, welcke zille verhuijrt is aen Delis Paulus alhier
voor de somme van 6 gl. los ende vrij de lasten tot laste vanden eijgenaer mids dat den huijringh sal mogen
houde het schaihoudt als t’ houwbaer is
de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1713 ende 1714 de somme van

12-0-0.

Item alnogh 1 plecxken landts gelegen opt Bijsterveldt neffens Michiel Evers landt, langs den kerckpadt
gecomen vande onmondige kinderen
folio 37 verso.
Van David Vlichelaers aen Cornelis Bastiaens verhuijrt halve voor 5 vaten rogge, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaren 1713 en 1714 de nombre van
10 vaten rog
Item en driesken gecomen vande onmondige kinderen voor verhael gelegen inde Heijstraet neffens erffenisse
Reijnder Janssen Gog nu Peter Matthijsen vander Vorst jaerlijcx voor 5 gl. los ende vrij van alles de rendanten
hebben
folio 38.
ontfangen voor de jaren 1714 ende 1715 de somme van

10-0-0.

Den armen deser stadt een huijs inde Veestraete gecomen van mr. Andries Buttenij is vercoght voor stadts lasten,
den armen bij coop volgens den vest brieff daer van sijnde verhuijrt aen mr. Anthonij vanden Eventuijn voor 14
gl. jaerlijcx, de rendanten moeten hier van ontfangen
28-0-0.
folio 38 verso.
Den armen bij opdragt aengecomen een huijs toebehoort hebbende Jan Dielis van Hees, opt Binders eijnd
tussche de brucxkens gebruik.Jan Swaegers ende Jan Thomas t’ voors.

De rendanten hebben opden 12 februarij 1714 van Jan Swagers ontfange ¼ jair huijshuijr eene somme van 3 gl.
11 st. 8 penn. waer mede te werdene vanden armen onderhouden vanden armen dus hier de vs. somme van
3-11-8.
Ende van Jan Thomas
folio 39.
Jaerlijcx 7 gl. ontfange voor ander half jaere huijringe de somme van

102-10-0.

Item 1 zille landts gelegen op den Vossenbergh gecomen van van Jan Bosmans de armen aengecomen bij
opdracht gebr. Jan Gielens, sjairs voor 8 vat rogge ende 2 vat ende 2 vat gerste, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaere 1714 ende 1715 de nombre van
16 vaten rog
Ende voor 4 vaten gerste die vercocht sijn de somme van

2-7-0.

folio 39 verso.
Item aen huijs ende hoff acgter de Ameijde straet, gecomen van Jan Janssen Cuijpers den armen aengecomen bij
opdraght, lest betaelt tot bamis 1713, de rendanten hebben voorste vande selve huijsinge van huijr aen Marcelis
van Luijck ende daer van voor 1 ½ huijr ontfangen den somme van
10-10-0.
Ende voor 2 jaere huijringen vande selve huijsinge van Frans Hendricx van Ruth een jaer voor 14 gl. en een 1
Jaer 16 gl. jaerlijcx ingegaen paesschen 1740 eene somme van
folio 40.
30 gl. dus hier de voors. somme van

30-0-0.
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Summa comt desen ontfank te bedragen inde gelt de somme van 416 gl. 10 st. 8 penn.
folio 40 verso.
Leeg.
folio 41.
Renthen onder Mierloo.
Jenneken wed. Goort Jan Brentiens geldt jaerlijcx uijt haere goederen opt Houdt 19 vaten rogge in specie
volgens schepenen letteren gepasseert tot Helmondt op den 8 dagh vande ougste maend 1414, lest betaelt 1710,
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1711, 1712, ende 1713 in plaetse van rogge volgens de pegge
aldan steeckende tegens 18 ½ in geldt de somme van twee ende
folio 41 verso.
50 gl. 14 st. 8 penn. dus hier eene voors. somme van

52-14-8.

Gabriel van Beth, gelt jaerlijcx uijt sijne goederen opt Houdt 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1713, de
rendanten hebben ontfangen voor 1714 ende 1715 de somme van
4-10-0.
Anthonij Jan Goverts ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx 19 ½ vat rogge reductie nu Cornelis Adriaens op het
Hout, lest betaelt.
folio 42.
de rendanten hebben ontfangen vanden 2 jaeren de somme van

4-10-0.

Hendrick Aerts aent Goor geldt jaerlijcx uijt sijne goederen onder Mierloo 20 vaten rogge in specie, lest betaelt
1712. de rendanten hebben ontfangen voor jaeren vervallen 1713, 1714 ende 1715 in plaetse van rogge ende
volgens de pegge in geldt de somme van
19-10-0.
Huijbert Dircx de Cremer
folio 42 verso.
Geldt jaerlijcx 2 vaten rogge in specie, nu Jan ende Dirck Huijbers als erffgen. , lest betaelt 1700, de rendanten
hebben ontfangen voor 1 jaer 1715 volgens de pegge ad 18 st. de somme van
1-16-0.
Adriaentie wed. Goort Becx geldt jaerlijcx uijt haer goet opt Houdt 2 vaten rogge in specie, lest betaelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen voor jaeren 1713 ende 1714 in plaetse van
folio 43.
Rogge volgens de pegge ad 14 ½ st. de somme van

2-18-0.

Jan Huijbers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne huijsinge, hoff ende hoffstadt met 5 loop landt daer
aen gelegen op Mierloo Houdt volgens schepenen letteren van Helmondt vanden 22 meert 1462, lest betaelt
1713. de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
4-10-0.
Hendrick Daniels geldt jaerlijcx 16 ½ vat rogge in
folio 43 verso.
Specie uijt sijne goederen onder Mierloo, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jairen 1714
de nombre van 16 ½ vat rogge ende jaere 1715 in rogge de resterende 10 vaten ontfang volgens de pegge eene
somme van
8-10-0.
Marten Stevens nu Cornelis Driessen geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1713, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1714ende 1715 de somme van
9-0-0.
folio 44.
Jan Evers ende Cornelis van Vlercken gelde jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt eene stuck erffenisse gelegen
opt Mierloo Houdt volgens brieven van Mierloo in dato den 19 van loumaendt 1409, lest betaelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
4-10-0.
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Jan Bernarts ende Jan Lambers gelde jaerlijcx 7 vaten rogge in specie uijt eene bunder beemts gelegen opt
Mierloohout begrepen in schepenen letteren van Helmondt van dato den 6 januarij
folio 44 verso.
lest betaelt 1712, de rendanten hebben hier van niet
Hendrick Aerts ende Wiilem Dircx gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne onderpande gelegen opt
Houdt, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende1714 de somme van
9-0-0.
Gabriel van Beth geldt jaerlijcx uit sijne erffenisse opt Houdt 1 ½
folio 45.
Halff vat rogge in specie, lest betaelt 1713, de rendanten hebben voor de jaeren 1714 ende 1715 intfangen in
plaetse van rogge volgens de pegge de somme van
Aert Denis ende Evert Philips gelden jairlijcx 18 ½ vat rogge reductie uijt onderpanden gelegen tot Mierloo
volgens schepenen letteren van Mierlo van dato den 1 meij 1450, lest betaelt 1712, de rendanten hebben
folio 45 verso.
Ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de somme van

20-6-8.

Jacob Jan Reijmen geldt jaerlijcx 3 gl. uijt onderpanden opt Houdt, lest betaelt 1711, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaere 1712 ende 1713 de somme van
6-0-0.
De wed. Jacob Aerts nu Jan Huijbers geldt jaerlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaelt 1703
folio 46
de rendanten hebben haer van niet ontfangen
de hoeve op Langendonck geldt jaerlijcx 2 st. 2 oirt met een ½ pleck, lest betaelt…
de rendanten hebben niet ontfangen
de wed. Willem Roovers geldt jairlijcx 3 gl. uijt haere goederen tot Mierloo, lest betaelt 1703 de rendanten
hebben hier van niet ontfangen
folio 46 verso.
Anthonij Jan Goorts geldt jaerlijcx 1 gl. 16 st. de selve geldt alnoch 6 gl. 5 st. uijt sijne goederen opt Mierloo
houdt in schepenen letteren van Helmondt vanden 125 martij 1573, begrepen nn de wed. Hend. Raijmakers, lest
betaelt 1687, de rendanten hebben hier van niet ontfangen
Gebriel van Beth geldt jaerlijcx uijt sijne goederen gecomen van Thomas van Aelst opt Houdt 1 gl. 16 st.
folio 47.
Lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
3-12-0.
folio 47 verso.
Lest betaelt 1705, de rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de somme van 18 gl. 8 st. 8 penn. dus hier
voors. somme van
18-8-8.
De wed. Jan Peters geldt jaerlijcx uijt haere goederen tot Mierloo 10 st. lest betaelt 1704, de rendanten hebben
niet ontfangen.
Thonis den smidth opt het Houdt, geldt jaerlijcx uijt sijne goederen opt Hout gelegen 7 gl. 10 st. nu Gerrit Jansen
Ketelaers
folio 48.
Lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
3-0-0.
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Willem Aerts geldt jaerlijcx uijt sijne goederen tot Mierlo 2 gl. 10 st. lest betaelt 1712, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
5-0-0.
Willem Willem Franssen geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gelegen opt Mierloo Houdt
folio 48 verso.
Lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
4-10-0.
De stadt Helmondt geldt jairlijcx eene rente van 20 gl. uijt de goederen van Jan Peter Gulten tot Mierlo, lest
betaelt 1704, de rendanten hebbenhier van niet ontfangen voor, wert den rendant aegereekent voot het jaer 1705
en 1706
40-0-0.
Summa comt desen ontfank te bedragen in gelt de somme van 224 gl. 19 st, 8 penn.
folio 49.
Landereijen onder Mierloo.
De armen fte H. Geest deser stadt Helmondt is bij coop ende acte van rennutiatie gepasseert voor schepenen
alhier de 24 julij 1669 ende de 4 julij 1670 seecker huijs ende landerijen gelegen onder Mierloo volgens de
brieve daer van sijnds,
Dese goeddren sijn verhuijrt aen Willem Thonis tot Mierloo voor 20 gl. jaerlijcx mits betaelt anden kercke tot
Mierloo de somme
folio 49 verso.
Van 6 gl. jairlijcx, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme
van
40-0-0.
Jan Hendrick Cleijnen opt Houdt geldt eene rente van 6 gl. sjairs losbaer met …… capitael geconstitueertvoor
heere schepenen alhier bij den 15 december 1625 gaende uijt de onderpanden aldaer werdt betaelt met 5 gl. lest
betaelt 1708, de rendanten hebben
folio 50.
ontfangen op reeckeninge van Cornelis Cleijne de somme van

15-10-0.

Summa comt desen ontfanck in gelt te bedragen een somme 55 gl. 10 st.
folio 50 verso.
Leeg.
folio 51.
Stiphoudt.
De wed. Willem van Oldenzee gelt jaerlijcx uijt haere goederen hoeve aldaer gelegen 6 vaten rogge reductie
volgens schepenen letteren van Helmondt de dato de 7 feb. 1447, lest betaelt 1712, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de somme van
6-15-0.
Peter Hend. van Duijnhoven propr. en Aert Hendricx van Neesen, gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt
henne goederen tot
folio 51 verso.
Stiphoudt begrepen in schepenen letteren van Helmondt de dato 4 julij 1414, lest betaelt 1713, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
9-0-0.
Michiel Wouters, geldt jaerlijcx uijtte hoeve op Cruijschot 3 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren
deser stadt in dato den 4 januarij 1418, lest betaelt 1712, de rendanten hebben
folio 52.
ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de nombre van 6 vate rogge
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Jan Janssen Ketelaers alias Campers geldt uijt sijne goederen tot Stiphoudt 6 vaten rogge reductie volgens
schepenen letteren in Helmondt van 6 meij 1471, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1713 ende 1714 de somme van
4-10-0.
Hans Lemmens geldt jaerlijcx 4 vat rogge in specie uijt onderpanden
folio 52 verso.
Gelegen tot Stiphout volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den 1 feb. 1458, lest betaelt … de
rendanten hebben niet ontfangen.
Den H. Geest vanden Bossch cum suis gelden jaerlijcx uijt hene goederen ende ondepanden gelegen opt
Gasthuijs onder Stiphout 5 st. lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715
de somme van
0-10-0.
folio 53.
Jenneke Jaspers ende Dirck Goorts gelden uijt huijs, hoff ende landt ter plaetse gent. de Linde en andere
onderpande jaerlijcx 3 gl. volgens schepenen letteren van Helmondt de dato den 17 martij 1525, lest betaelt
1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
6-0-0.
De erffgen. van Truijken Verspaget gelden jaerlijcx 5 mudde rogge ende 1 ½ vat rogge in 2 besondere brieven
gepasseert
folio 53 verso.
Voor schepenen van Helmondt eene van dato den 15 jan. 1476 de anderen vanden 2 jan. 1577 staende op
onderpanden tot Stiphoudt gelijck ende selve brieven, lest betaelt 1600, de rendanten hebben hier van niet
ontfangen.
Summa comt desen ontfanck te bedragen in gelt de somme van 26 gl. 15 st.
folio 54.
Aerle Beeck ende Rixtel.
Nicolaes van Berckel nu Thomas Poorters geld jaerlijcx uijt sijne huijsinge ende landerijen tot Arle 1 mudde
rogge reductie in schepenen van letteren van Helmondt vanden 10 october 1494 ende den 14 april 1670, lest
betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de somme van
13-10-0.
De erffgenamen van
folio 54 verso.
Peter Cornelis van Croij gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. gaende uijt onderpanden tot Strijp onder Aerle volgens
schepenen brieff vande Bossche 5 dagen nae paessen 1388, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
3-0-0.
Willem Martens tot Rixtel geldt jaerlijcx uit 1 huijs ende goedere tot Rixtel gelegen
folio 55.
7 st. lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
0-14-0.
Jan Aert Peters ende Jan Marcelis gelden jaerlijcx uijt huijs, hoff, schuijr ende erffenise tot Beeck 6 gl. volgens
schepenen letteren van Arle vanden 23 meert 1566 ende letteren van Helmondt de 8 junij 1605 ende 22 april
1632, lest betaelt 1697 is op het 1697
2-10-0.
de rendanten hebben
folio 55 verso.
Hier van niet ontfangen
De wed. Willem Dircx geldt jaerlijck 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Beeck gelegen begrepen in
schepenen letteren der stadt Bossche 1436 ende de 9 febrij 1445, lest betaelt 1712, de rendanten hebben
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ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van 20 gl. 1 st. 8
penn. dus
20-1-8.

folio 56.
Goort Janssen van Dommelen ende wed. Willem Dircx 1 mudde rogge reductie uijt onderpanden tot Beeck in
schepenen letteren van Bossche vande leste junij 1461 begrepen groot 1 loop, lest betaelt 1712, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
9-0-0.
Peter Gabriels woonende tot Arle eene rente van 6 gl. jaerlijcx nu betaelt werdende met 5 gl. losbaer met 100 gl.
capitael.
folio 56 verso.
Gaende uijt onderpanden aldaer in schepenen letteren deser stadt vanden 10 febrij 1627 begrepen verschijntop
ligmis dagh is gereduceert ad 4 vers. ajaers, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
1714 ende 1715 de somme van
8-0-0.
Summa cont desen ontfank in gelt te bedragen eene somme 54 gl. 5 st. 8 penn.
folio 57.
Nunen, Gerwen, Wetten.
Jenneken Hend. Appels ende Jan Dircx de Groot, gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt henne goederen
tot Nunen in schepenen letteren vanden Bossch de dato den 5 dagh naer St. Matthijs dagh 1376, 1388, 1391 nogh
eene brieff van 1391 noch 1395 noch 1394 noch eenen van 1394 eenen gepasseert voor schepenen van Helmondt
op den 28 janrij 1395 alle uijt onderpanden tot Nunen, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren
folio 57 verso
1713 ende 1714 de somme van

18-0-0.

Ende opden jaire 1715 de somme van

3-10-0.

Joost Jan Philisen ende Anneke wed. Aert Hendriccx gelden jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt onderpanden
inde vs. Schepenen brieven begreepen, betaelt werdende met 15 st. t’ vat, lest betaelt 1711, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1712, 1713, 1714 ende 1715 de some van
72-0-0.
folio 58.
Gerrit Josephs cum suis gelden jaerlijcx uijtte vs. Onderpande 9 vaten ende 3 coppe rogge in specie, lest betaelt
1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 inplaetse van rogge volgens de pegge de
somme van
18-0-10.
folio 58 verso.
Van dato St. Severijns dagh 1379 werdt betaelt met 15 st. t’ vat, lest betaelt 1712, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
18-0-0.
Faes Goorts geldt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie chijns van 4 mudde rogge 20 ponden paijements gaende uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmont de dato de 5 feb. 1389 ende den 3 jaeren begrepen ende werden
betaelt met 4 gl. 10 st.
folio 59.
Gelijck bij de voorgaende armen mr. lest betaelt 1706, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
7-3-0.
Leunis Jacobs geldt jaerlijcx 2 medde rogge in specie uijt eene meerderen pacht van 5 mudde rogge ende 1
mudde gerst uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt 1379 begrepen ende gelijcke letteren vanden
jaeren 1426, lest betaelt 1711, de rendanten hebben
folio 59 verso.
ontfangen voor de jaeren 1712 ende 1713 in plaetse van rogge de somme van

14

de kinderen Adriaen Jacobs de mulder gelden in selve pacgt met Faes Goorts voors. uijt huijs ende erffenisse
gelegen aenden Wettensen molen jaerlijcx 1 mudde rogge in specie volgens de voors. brieven, lest betaelt 1709,
de rendanten naer alle aengewende de vooren hebben hier van niet ontfangen
folio 60.
De wed. Aert van Coll cum suis gelden jaerlijcx 6 vaten gersten in specie in eenen meerdere pacht hier voor in
brieven onder no. 4 begrepen mitsgaders oock in brieven van Helmondt vanden jaeren 1369, 1370, 1373, lest
betaelt……..de armen mr. Ceunen hadde ontfangen 8 jaren ter somme van 18 gl.
de rendanten hebben hier van ontfangen de somme van
4-10-0.
Hendrick Janssen van Nunen ende Jan Thonis van Vechel gelden jaerlijcx 18 vaten rogge in specie uijt henne
goederen in schepenen let. van Bossch
folio 60 verso.
De dato den 12 febrij 1471 ende noch eenen brieff de dato den leste october 1495 wordt betaelt met 7 gl. 10
penn. de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
15-0-0.
Jan Dircx de Groot cum suis gelden jaerlijcx 17 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Gerwen ende Nunen gelegen,
lest betaelt 1709, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1708, 1709, 1710, 1711 ende 1712 de somme
van
4-7-8.
folio 61.
Anthonij van Gruijhuijsen geldt jaerlijcx uijt sijne goederen gelegen tot Gerwen 1 gl. den armen aengecomen bij
testament van Maria naergelaeten wed. Dirck Volders inde jaeren 1574, lest betaelt 1706, de rendanten hebben
hier van niet ontfangen wert den rendante aengereecken voor den jaeren 1707 ende 1708
2-0-0.
Lijsken wed, Evert van Coll gelt jaerlijcx 7 st. uijt haeren goederen tot Nunen Gerwen, lest betaelt 1713, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme
0-14-0
folio 61 verso.
Jan Aerts tot Tongeren gelt jaerlijcx 17 st. uijt onderpanden in schepenen letteren van Tongeren van dato de 18
april 1510, begrepen, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme
van
1-12-0.
Summa comt desen ontfank bedragen inde gelt de somme 166 gl. 14 st. 2 penn.
folio 62.
Lieshoudt.
Frans Willems geldt jairlijcx uijt eenen meerdere pacht 18 vaten rogge reductie 13 ½ vat, ende het resterende
geldt de wed. Joseph Antonis uijt henne hoeve ende goederen gelegen tot Ginderdoor onder Lieshoudt voors. lest
betaelt opt jair 1711, 5-1-4 bij de arm. Ceunen, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1712, 1713 ende
1714 de somme van 15 gl. 3 st. 12 penn.dus alhier
15-3-12.
folio 62 verso.
De wed. Joseph Antonis geldt inde voors. pachte jaerlijcx 4 vaten 2 cop rogge reductie uijtte voors. goederen tot
Ginderdoor, lest betaelt 1708, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1709, 1710, 1711 ende 1712 de
somme van
6-15-0.
Summa cont desen ontfank in gelt te bedragen de somme van 21 gl. 18 st. 12 penn.
folio 63.
Son.
Jan off Hend. soone Jan Tijbos tot Son, geldt jaerlijcx 8 gl. 5 st. in begrepen letteren van Son in dato 20 februarij
1627 begrepen maer want oft betaelt was 1636 ende sulcxover 30 jaeren verachtert ende de rente verlooren
schene, is of de onderpanden geprocedeert ende vervolgens vercocht hebbende aende armen alhier daer van oock
reeckening is gedaen wesende eenen acker gelegen tot Esp groot 8 loop genaemt de Aerle man verhuijrt aen
wed. Jan Cornelis voor 10 vaten rogge ende 3
folio 63 verso.

15

Vaten boeckweijt sjaers, lest betaelt 1671, de rendanten hebben hier van niet ontfange
Jan Gerrits den jongen geldt jaerlijcx 5 gl. volgens schepenen letteren van Sonne de dato den 9 meij 1631 gaende
uijt ondepanden daerinne verhaelt nu Aert Gerrits den mulder, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ons. Voor
de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
10-0-0.
folio 64.
Baeckel.
Willem Peter Ceelen geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijne goederen tot Bakel gelegen, lest bataelr
1669 over 2-11-0, de rendanten hebben hier van niet ontfangen
Frans Jacobs, geldt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpande tor Bakel gelegen, lest betaelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen den rogge verscheenen `713 ende 1714 de nombre ofte quantiteijt van
24 vaten rogge.

folio 64 verso.
Marten Jan Beniers van Deurssen geldt jaerlijcx uijt de hoeve ende toebehoorten 25 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de nombre van
50 vaten rog
De erffgen. Drieske Hermens geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 10 loop acker landts gelegen aende
beemden, lest betaelt 1703, de rendanten hebben hier van niet conne ontfangen.
folio 64.
Baeckel.
Willem Peter Ceele geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductive uijt sijne goederen tot Bakel gelegen lers betaelt
1669 over 2-11-0. de rendanten hebben hier van niet ontfangen .
Frans Jacobs, geldt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt ondepanden tot Bakel gelegen, lest bataelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen den rogge verscheenen 1713 ende 1714 de nombre ofte quantiteijt van
24 vate rogge.
folio 64 verso.
Marten Jan Beniers van Deurssen geldt jaerlijcx uijt de hoeve ende toebehoren 25 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de nombre van
50 vaten rogge
De erffgen. Driesken Hermans geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 10 loop acker landt gelegen aende
beemden, lest betaelt 1703, de rendanten hebben hier van niet ontfangen.
folio 65.
Jan Thonis Banckers geldt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren 1383 van
Helmondt den 5 van oigst maendt 1398 begrepen, lest betaelt 1706, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 ende 1712 de somme van
9-0-0.
Willem Marcelis Verberne geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Baeckel 1713, de rendanten
hebben hier van niet ontfangen.
folio 65 verso
Reijnder Peters op Schipstall ende Jan Hendrick Hennekens gelde jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt henne
onderpanden in schepenen letteren van Bakel van dato den …… jaire 1418 op St. Huijbers dagh begrepe, lest
betaelt 1710, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1711, 1712 nombre van 60 vaten rogge
Ende daer enboven voor 4 vaten rogge in geldt volgens de pegge de somme van
Jan Jansen de scheeper
folio 66.
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3-14-0.

Ende Peter Goort Hermens nu Hermen Seelen gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot
Bakel in schepenen brieve van Helmondt inde jaere 1415, 1428 de 17 feb. 1441, 1442 de 23 augti begrepen
Lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de rogge de somme van
11-4-0.
Lindert Dircx ende Joost Jan Banckers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Baeckel
folio 66 verso
lest betaelt 1713, de rendaten hebben van Anthoni Jan Willems voor zijn contingent ontfangen voor de jaeren
1714 de somme van
1-13-12.
Leendert Janssen ende Anthoni Dirckx gelde jaerlijcx 20 vaten rogge in specie uijt seeckere goederen gent.
Vlincke vloijen in schepenen van letteren Bakel ende Helmondt begrepen deene van dato 1419 dander 1478
midsgaders schepenen vonnis van Bakel vanden 14 octo. 1541, lest betaelt 1711, ende opt jaer 1712, 10 vaten
rogge
folio 67.
de rendanten hebben ontfangen op reeckeninge de nombre van 20 vaten rogge dus

20 vaten rogge

Leonardt Willems van Hout, geldt jaerlijcx uijt sijn goet tot Milheese 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
4-10-0.
Nicolaes van Neerven ende Willem Peter Seelen gelde jaerlijcx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen letteren
folio 67 verso.
Van Helmondt gegeven maendagh naer beloken pinxtren dagh 1399 op St. Nicolaes dagh 1445 mitsgaders op
den 3 febr. 1673 begrepen, lest betaelt vermits de voorige arm. alles op reeckening hadde ontfangen ende
rendanten alle de voiix aengewendt hebben docg niet conne erlangh
Reijnder de Bercker gelde jairlijcx 18 vaten rogge reductie betaelt werdende met 6 gl. 15 st. waer geldt uijt
plecken beemt gelegen
folio 68.
Tot Bakel onder den Rijpelbergh groot 2 bunderen volgens prothocol is Helmond vanden 12 ½ julij 1671, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1712 de somme van
6-15-0.
Wert den rendanten aengereekent voor de jaeren 1713
6-15-0.
Jan Neesen ende Goort Driessen cum suis gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Bakel,
lest betaelt 1681, de rendanten hebben hier van niet ontfangen

folio 68 verso
Jan Janssen ende Jan Hend. de Bruijn gelden jaerlijcx 5 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel gelegen,
lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
3-15-0.
Thonis Frijnssen ende Thonis Franssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Bakel,
lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
9-0-0.
folio 69.
De selve gelden alnoch 6 vaten rogge in specie erffen. uijt henne onderpanden tot Bakel, lest betaelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren1713 ende 1714 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van
10-7-0.
De wed. Thomas Banckers geldt jaerlijcx 16 st. ende 1 half oirt uijt haere goederen tot Bakel, lest betaelt 1710,
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1711 ende 1712 de somme van
1-14-0.
folio 69 verso
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Juffr. Maria Lanckveldt vrouwe van Milheese geldt jaerlijcx uijt haere gelden en heerlijckheijdt aldaer 3 st. 2
oirt, lest betaelt 1696, de rendanten hebben hier van niet ontfangen.
Willem Willems de With cum suis gelde jaerlijcx 3 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Baeckel, lest betaelt 1715,
de rendanten hebben betaelt voor jaee 1714
0-3-8.

folio 70.
Aert Hendrick Haenen geldt jaerlijcx 36 braspenninge betaelt werdende met 2 gl. 5 st. uijt sijne goederen
gelegen tot Baeckel volgens schepenen aldaer vande 3 dec. 1556, lest betaelt 1712, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
4-10-0.
De kinderen Jan Andriessen gelden jaerlijcx 7 gl. 10 st. uijt henne goederen volgens de brieve daer van sijnde
folio 70 verso.
Lest betaelt ……..bij den armen mr. cennen op reeckeninge opt 28-15-0. de rendanten hebben hier van niet
ontfangen
Summa comt desen ontfank te bedragen inde gelt de somme 95 gl. 11 st.
Ende in rogge de nombre van 174 gl.
folio 71.
Gemert.
Peter vanden Boogaert gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende anderen goederen tot Gemert 15 vaten rogge erff pachten
volgens schepenen letteren in Gemert 1385 op sinte Martens dagh, lest betaelt 1713, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1714 en 1715 de nombre van
30 vaten rogge
Peter Gielens gelt jaerlijcx uijt sijne goederen tot Gemert gelegen 2 gl. 10 st. lest betaelt 1713, de rendanten
hebben
folio 71 verso
ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van

5-0-0.

Summa comt dese ontfangh te bedragen in gelt de somme van 5 gl.
Ende in rogge de nombre 30 vat rog
folio 72.
Deurne.
Willem soone Evert Noijen geldt in 2 texten 3 mudde 3 vaten rogge reductie jaerlijcx, lest betaelt 1711, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1712 ende 1713 de somme van
29-5-0.
Aert Hendrick Jacobs ende Hendrick Hend. Colen in 3 texten 21 vaten rogge reductie, lest betaelt 1712, de
rendanten hebben
folio 72 verso.
Ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de somme van

23-12-8.

Gielen Jacobs ende Corst Vesters gelden jairlijcx 10 vaten rogge reductie, lest betaelt 1699, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1700, 1701, 1702, 1703 ende 1704 de somme van
18-15-0.
Bruijsten Jan Rutten Cluijtmans geldt jaerlijcx 16 vaten rogge reductie
folio 73.
Lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de sommevan
18-0-0.
Jan Lambers van Gassel int Haegheijnd cum suo geldt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de somme van
9-0-0.
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Jan Lambert Isbouts ende Dirck Jan Goorts gelde jaerlijcx 1 mudde
folio 73 verso.
Rogge reductie, lest betaelt …………den armen mr. cone op reeckening ontfangen 11-5-0.
De rendanten hebben ontfangen de somme van
Summa comt dese ontfank in gelt te bedragen eene somme 107 gl. 12 st. 8 penn.
folio 74.
Hier volght het goet ten Eijnde.
Aert Anthonis van Ebben nu Joost Lambers geldt jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge in specie uijt onderpanden vant
goet ten Eijndt, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de nombre van
7 ½ vat rogge
Joost Willem Vereijcken gelt jaerlijcx 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1712
folio 74 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de nombre van

12 vat rogge

Hendrick Cuijpers, Hend. Tijsssen ende Lijsken Franssen gelden jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogge uijt goet ten
Eijnde, lest betaelt 1695, bij arm. connen hadde op reeckening ontfangen 4 ½ vat r
de rendanten hebben ontfangen op reeckening de somme van
5-3-0.
Hendrick Thijs Claesse geld jaerlijcx 8 vaten rogge in specie
folio 75.
Uijt het goet ten Eijnde, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715
de nombre van
24 var rogge
Jan Meulendijcx ende Willem Peter Spaniaerts gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie, lest betaelt 1711, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1712, 1713, 1714 ende 1715 in rogge de nombre van
25 vaten rog
Ende in gelt in plaetse van rogge volgens de pegge
folio 75 verso.
De somme van

17-4-0.

De wed. Paulus Joosten, Dirck Jan Goorts ende Jan Hendicx de Hardt gelden jaerlijcx 7 vaten rogge in specie,
lest betaelt 1703, de rendanten hebben ontfangen voor de jaere 1704 in plaetsen van rogge volgens de pegge de
somme van
7-0-0
Jan vanden Boomen gelt jaerlijcx 14 vaten rogge in specie, lest betaelt 1712
folio 76.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende1715 de nombre van

42 vaten rog

Joost Ceelen ende Iken wed. Jan Adriaens nu erff. Mattijs Jongelincx gelt jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, ende 1714 de nombre van 7 vat rog
Dirck Hendrick Gielens

folio 76 verso.
Ende Anthoni Gerrits den scheeper gelde jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt ……. de rendanten hebben
ontfangen op het reeckeninge de nombre van 13 vat 1 cop rog
Ende in gelt voor 3 cop rogge de somme van
0-13-8.
Philips Willems geldt jaerlijcx 8 vaten 3 cop rogge erffpachts, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren
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folio 77.
1713 ende 1714 de nombre ofte quantiteijt van
Ende in geldt volgens de pegge de somme van

15 vaten rogge
17-5-0.

Evert Gielens gelt jaerlijcx 5 vaten rogge eene cop in specie, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de nombre van
15 vat 3 cop rogge
Joseph Rutten ende Aert Hendrick Jacobs gelden
folio 77 verso.
Jaerlijcx 3 vaten rogge in specie, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 de
nombre van
3 vatt rogge
Willem Marcus gelden jairlijcx 3 vaten rogge in specie, nu Hendrick Dielis Noijen ende Peter Dries den
Ketelaer, lest betaelt 1711, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1712, 1713, 1714 ende 1715 de
nombre van
6 vaten rogge
Ende in plaetsen van
folio 78.
Rogge in gelt volgens de pegge de somme van

5-8-0.

Hier eijndicht t’ goet ten Eijnde jaerlijcx uijt brengende 7 mudde en 6 vaten rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen van letteren van dato den 10 junij 1416 ende in schepenen letteren s Bossche de dato 1389 begrepen.
Summa comt desen ontfangh te bedragen in gelt de somme 58 gl. 13 st.
Ende in rogge de nombre van 180 ½ vat.
folio 78 verso.
Leeg.
folio 79.
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 1711, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1712, 1713,
1714 ende1715, inplaetse van rogge volgens de pegge de somme van
3-5-12.
Ende in rogge vande voors. jaere ontfancx de nombre van
15 vate 2 cop rog
folio 79 verso.
Jan Ruelens ende Huijbert Thomas gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductive, lest betaelt 1703, de rendanten
hebben hier van niet ontfangen
Laurens Janssen geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1714 ende 1715 de somme van
2-5-0.
Jan Melis, Claes Martens
folio 80.
Ende Marten Melters erffegen. Gelden jaerlijcx 8 vaten rogge reductive, lest betaelt 1710, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1711, 1712, 1713 ende 1714 de somme van
12-0-0.
Ruth Cornelis geldt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt 1710, de rendanten hebben ontfangen voor 3
jaeren te weten 1711, 1712 ende 1713 de somme van 3 gl. 7 st. 2 oort dus
3-7-8.
folio 80 verso,
de wed. Gerrit Doers ende Hendrick Matthijssen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie in plaetse van Hendrick
voornt. nu de wed. Wouter Cleijnen voor eene helft, lest betaelt 1696, de rendanten hebben hier van niet
ontfangen voor de jaeren wert den rendante aengerekent voor den jaere 1697 ende 1698
4-10-0.
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De selve wed. geldt jaerlijcx noch 4 vaten rogge reductie , lest betaelt 1663, de rendanten niet ontfangen.
Jan Aert Meulendijcx
folio 81.
Gelt jaerlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende
1714 de somme van
3-0-0.
Wilbert Reijnders, Aert Hendricx cum suis gelden jairlijcx in specie 1 mudde rogge, betaelt wordende met 9 gl.
tegens 15 st. t vat volgens accoordt, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende
1715 de somme van
18-0-0.
folio 81 verso.
Willem Marcus geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1701, de rendanten hebben ontfangen voor 4
jaeren de somme van
9-0-0.
Wordende betaelt 1702, 1703, 1704 ende 1705
Evert Nelen geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1713 ende 1714 de somme van
4-10-0.
Hendrick Franssen ende Willem Jan Seels, alias Waesman gelden jaerlijcx
folio 82.
6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de
somme van
4-10-0.
Summa comt deser ontfank te bedragen in gelt de somme 73 gl. 8 st. 4 penn.
Ende in rogge de nombre 15 vaten en 3 cop R.
folio 82 verso.
Leeg.
folio 83.
Liessel.
Joost Peter Martens gelt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor
de jaeren 1714 de somme van
1-6-4.
Wert den rendante aengereekent voor de jaere 1715
1-6-4.
Hendrick Peter Mennen cum suis geldt jaerlijcx 5 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1713, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren
folio 83 verso.
1714 ende 1715 de somme van

4-2-8.

Lodewijck Janssen ende Claes Janssen gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1712, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de somme van
13-10-0.
Thijs Berckers, Lambert Driessen ende wed. Marcelis Claes de Bercker gelden jaerlijcx 3 vaten rogge reductie,
lest betaelt 1712
folio 84.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de somme van

3-7-8.

Daniel van Bree, Dries van Bree ende Jan Peter Wilbers, gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt
1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
9-0-0.
De H. Geest van Deurne ende Peter vanden Boomen gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1712
folio 84 verso.
de rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
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4-10-0.

Jonkr. van Eijck en jonkr. Bacx gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1713, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1714 d
2-5-0.
Wert den rendanten aengereeckent voot den jaere 1715
2-5-0
De selven gelden alnoch jaerlijcx 8 vaten rogge in specie, lest betaelt 1713, de rendanten hebben
folio 85.
ontfangen voor de jaeren 1714 de nombre ofte quantiteijt van

8 vaten rogge

Adam Willems nu Gielen Damen gelt jaerlijcx 6 vaten rogge erffelijck, lest betaelt 1689, de rendanten hebben
hier van niet ontfangen
Summa comt desen ontfank te bedragen in gelt de somme van 41 gl. 12 st. 8 penn.
Ende in rogge de nombre van 16 vaten.
folio 85 verso.
Leeg.
folio 86.
Geldt renthen tot Deurne.
Michiel Hend. Tonis Laurens Janssen, Claes Jan Rutten cum suis gelden jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1712, de
rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende 1715 de somme van
16-10-0.
Goort Janssen den mulder geldt jaerlijcx 5 gl. 10 st. lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1714 ende 1715 de somme van
11-0-0.
folio 86 verso.
Jan Melis geldt jaerlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaelt 1712, de rendanten hebben niet ontfangen
De erffgenaemen Aert Hoeben gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 171, de rendanten hebben niet ontfangen
Thonis Gerrit den scheeper geldt jaerlijcx 3 gl. nu Laurens Hend. Poock, lest betaelt 1701, de rendanten hebben
folio 87.
ontfangen voor de jaeren 1702, 1703, 1704 ende 1705 de somme van

15-0-0.

Item eenen acker groot ontrent 3 loop gelegen tot Deurne.
Desen acker comt achter folio 101.
Summa comt dese ontfank in gelt te bedragen de somme 43 gl. 1 st.
folio 87 verso.
Leeg.
folio 88.
Asten.
De goederen tot Geenen bosch gelden jairlijcx 3 mudde rogge reductie uijt onderpande in schepenen letteren van
Bossche, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
27-0-0.
Jonr. Van Gerwen op de Beeckse donck nu…….. jaerlijcx uijt sijne goederen op hove op Heusden 13 vaten
rogge in specie uijt onderpande tot Asten gelegen in schepenen brieven van Helmondt de dato den
folio 88 verso.
17 october ende anderen documenten daer annex begrepen, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1713 ende 1714 in plaetse van rogge volgens de pegge de somme van 22-2-0.
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Dirck Jan Goortscum suis gelden jaerlijcx 13 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van dato als voor
begrepen, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen in plaetse
folio 89.
Van rogge voorde jaeren 1713 ende 1714 de somme van

22-2-0.

Jan Hendricx geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten 1437 den 14 februarij
de schepenen letteren van s Bossche vande jaeren 1452 ende 1469, lest 1701, de rendanten hebben hier van niet
ontfangen.
Ceel Peters geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten ende 1404 ende 1440
den 12 meert ende 1445 begrepen, lest betaelt 1713.
folio 89 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van

9-0-0.

Bruijsten Jan Geven gelt jaerlijcx 6 gl. volgens schepenen letteren van Deurne gegeven op lichmis dagh anno
1537, lest betaelt 1701, de rendanten hebben ontfangen voor de jairen 1702 de somme van 6 gl. dus
6-0-0.
Ende reckeninge noch ontfangen op de jaere 1703 de somme van
1-5-0.
En wert den rendante tot suplement vant jaer 1703 aengereekent
4-15-0.
folio 90.
Joost vande Sande geldt jaerlijcx 10 gl. uijt sijne goederen tot Vlierden, lest betaelt 1713, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1714, ende 1715 de somme van
20-0-0.
De summa comt desen ontfank te bedragen en gelt de somme 112 gl. 4 st.
folio 90 verso.
Leeg.
folio 91.
Someren.
Hendrick Lambers Verhoeven gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Someren anno
1533 begrepen, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
2-5-0.
De wed. Job Daniels
folio 91 verso.
gelde jaerlijcx 3 vaten rogge reductie uijtte onderpanden tot Someren gelegen volgens schepenen letteren van
Someren anno 1400 den 8 dagh van St. Jan Bastisten dagh, lest betaelt 1711, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1712 de somme van
1-2-0.
Griettien ende Handersken Willems tot Someren gelt jaerlijcx 6 vaten rogge in reductie uijt de voors.
folio 92.
Onderpanden volgens protholl van Helmond den 13 martij 1670 begrepen, lest betaelt 1712, de rendanten
hebben hier van niet ontfangen
Wert den rendante voor de jaren 1713 ende 1714 aengereekent
4-10-0.
Aert Hendrick Smidts, Anthonisken Janssen ende Hendrick Scheepers gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie
uijtte voors. onderpanden, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713, 1714 ende
1715 de somme van
6-15-0.
folio 92 verso.
Bastiaen Adriaens geldt jaerlijcx 3 gl. uijtte onderpanden tot Someren, lest betaelt 1712, de rendanten hebben
ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
6-0-0.
Jan marten Aerts geldt jaerlijcx 1 mudde rogge erffpachts uijt onderpanden gelegen tot Someren, lest betaelt
1711, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1712, 1713 ende 1714, in

23

folio 93.
Plaetse van rogge volgens de pegge de somme van

28-4-0.

Jan van Bree ende Michiel Jan Michielssen gelden jaerlijcx 3 gl. uijt henne goederen tot Someren gelegen, lest
betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 de somme van
3-0-0.
Summa comt desen ontfank in gelt bedragen de somme 55 gl. 19 st.
folio 93 verso.
Leeg.
folio 94.
Lierop.
Dirck van Morssel geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie gaende uijt onderpanden in schepenen letteren van
Helmondt, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
9-0-0.
Aert Janssen Verhees geldt jaerlijcx 8 vaten rogge reductie
folio 94 verso.
Uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmondt gegeven sondaghs naer St. Denijs dagh 1369 begrepen,
lest betaelt 1710, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
6-0-0.
Aert Dircx van Morssel cum suis gelt jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren
van Helmondt den 2 meij 1388
folio 95.
Ende St. Matthuijs dagh 1389 begrepen, lest betaelt 1712, de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1713,
1714 ende 1715 de nombre van
36 vaten rog
Jan Dircx van Morssel cum suis gelt jaerlijcx 40 schell. paijements betaelt werdende met 14 st. volgens
schepenen letteren van Helmondt anno 1355 de 2 dagh meij, lest betaelt 1709,
folio 95 verso.
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren 1710, 1711, 1712, 1703[1713], 1714 ende 1715 de somme van
4-4-0.
Jan Aert Verdonschot gelt jaerlijcx 2 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmondt 1445 op St.
Bartolomeus dagh ende schepenen letteren Helmondt ende 1438 de 8 sept. lest betaelt 1712, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1713 ende 1714 de somme van
1-10-0.
folio 96.
Jan Sanders cum suis gelden jaerlijcx de helft van 40 schellingen paijments betaelt wordende met 7 st. in
schepenen letteren de dato de maendagh naer ….. dagh anno 1373, lest betaelt 1690, de rendanten hebben hier
van niet ontfangen.
De wed. Jacob Verbeeck nu de wed. Colen tot Eijndhoven gelt jaerlijcx uijt haer huijs ende goet tot Lierop 3 st.
2 oirt volgens
folio 96 verso.
Schepenen letteren voors. lest betaelt 1708, de rendanten hebben niet ontfangen wert den rendante aengereekent
voor de jaere 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714 en 1715
1-4-8.
Marcelis Aerts tot Lierop voor dese de wed. Sijmon Aerts tot Lierop gelt jaerlijcx 3 st. 2 oirt volgens schepenen
letteren van Helmondt, lest betaelt 1713, de rendanten hebben niet ontfangen.
Summa comt desen ontfank te gedragen in gelt de somme
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folio 97.
22 gl. 5 st. 8 penn.
folio 97 verso.
Leeg.
folio 98.
Hoeven en landen onder Asten.
Willem Goorts van Lierop, heeft in huijringe gehadt de hoeve op Bergele onder Asten voors.
Dese hoeve is vercocht den 10 meert 1684 voor 875 gl. aen Dirck Gerrits tot Asten intresse ad sup cent
verschijnt de 1 meert volgens prothocolle van Helmondt ieder pacht is sjaers 43-15-0, lest betaelt 1709 ende jaer
1710 ontf. 25-0-0.
folio 98 verso.
de rendanten hebben ontfangen de somme van 57 gl. 9 st. 8 penn.
folio 99.
Hoeven en landen onder Baeckel.
Willem Ansems heeft in huijringe een hoeffken op Hilacker onder Bakel te betaelen jaerlijcx in voorlijft 26 gl.
30 vaten rogge en 24 vat boeckweijdt verschijnende St. Marten ende t graen te kerstmisse dogh den boeckweijt
te betaelen volgens nieuwe huijre vanden 4 janrij 1690ende 14 meert 1694, lest betaelt 1711, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1712 ende 1713 ende voorlijff
folio 99 verso.
Verschenen St. Marten ter somme van

52-0-0.

Ende rogge voor de voors. jaeren de nombre van
Ende daer boven in boeckweijt de nombre ofte quantiteijt van

60 vaten rooge
48 vat boeckw.

Marcelis Ansems heeft de anders hoeven in huijringe op den Hilacker ende daer voor mede te betaelen als in
voorgaende conditie vanden 4 janrij 1690 ende 13 meert 1694 mitsgader de nieuwe huijringe de dato den
folio 100.
12 januarij 1712 staet geexpresseert te weten in voorlijf 22 gl. 14 st. vaten rogge ende 18 vaten rogge ende 18
vaten boeckweijt, lest betaelt 1711, de rendanten hebben ontfangen voorlijff voor de voors jaeren 1712 ende
1713 de somme van
44-0-0.
Ende in rogge de nombre van
48 vaten rogge
Ende daerboven wordt alhier noch voor ontfanck geselt de mombre op
36 vaten boeckweijt
Luijttie Peters ende Peter haeren soon hebben in huijringe
folio 100 verso.
De geheele hoeve onder Baeckel op Grootell op conditij jairlijcx te betalen 26 gl. 36 vaten rogge ende 16 vaten
boeckweijdt volgens de huijr cedulle vanden 20 sept. 1691, lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen het
voorlijff voor de jaeren 1714 ende 1715 de somme van
52-0-0.
Ende in rogge de nombre van
Ende in boeckweijt voorde voors. 2 jaeren

72 vaten
32 vaten

Summa comt desen ontfank te bedragen in gelt de de somme van
Ende in rogge de nombre van
Ende in boeckweijt de nombre van

148 gl.
180 gl.
116 vat R

folio 101.
Landerijen onder Deurne.
Jan Willem Goossens heeft in huijre een acker groot 3 loop voor 6 vaten rogge t’ jaers, lest betaelt 1665 de
rendanten hebben hier van niet ontfange.
folio 101 verso
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leeg.
folio 102.
Ontfanck van vercochte rogge ende boeckweijdt.
de rendanten hebben alhier voor ontfanck wegens de vercochte rogge de nombre van 410 vaten 1 cop rogge ende
in boeckweijdt de nombre van 107 voors. den rogge volgens de pegge en daer van geprocedeert geduijren der
selve bedieninge soodanige somme van
folio 102 verso.
436 gl. 4 st. 10 penn. volgens ammotatie op den register folio 121 recto et sq, dus daer van gehouden die hiier
voor ontfanck woeden gebracht dud
436-4-10
folio 103.
Extraordinaren ontfanck.
Op den 6 meert 1714hebben de rendanten hebben onttfangen wegens Marten Jacobs diedeserwevelt was
commen te overlijden de somme van
48-15-0.
Den 17 meert hebben de rendanten ontfangen van Perijn Lambers de somme van

99-10-8

Ontfangen van vercohte mutsart vanden armen de somme van

1-15-0.

folio 103 verso.
op den 26 meij ontfangh van 2 wilghe boomen op Grootel de somme van

6-6-10.

de rendanten hadden op den 6 augusti 1714 eenige meubeltiens bij Catelijn Thonisse agter gelaeten vercocht
daer van geprocedeertde somme
11-10-0.
Op den 9 januarij 1715 ontfangen van Gerard Huberti vant Hout dat op de Deuseldonck hadde vercocht de
somme van
38-10-0.
folio 103.
Extraordinairen ontfanck.
Op den 6 meert 1714 hebben de rendanten ontgange wegen Marten Jacobs die deser werelt was comen te
overlijden de somme van
48-15-0.
Den 27 meert hebbe derendante ontfange van Perijn Lambert de somme van
Ontfangen van vercoghte mutsart vande armen de somme van

99-10-9
1-15-0.

folio 103 verso.
Op den 26 meij ontfange van 2 wilgen boomen op Grootel somme van

6-6-0.

de rendanten hadden opden 6 augustij 1714 eenige meubeltiens bij Catelijn Thonisse achter gelaten veacocht
daer van geprocedaaert de somme
11-10-0.
Op de 9 januarij 1715 ontfangen van Gerard Huberti vant Hout dat op den Deuseldonck hadde vercocght de
somme van
38-10-0,

folio 104.
Op dato voors. ontfange van Peter Wilbers tot Beeck over verochte huijs ende landt aldaer eene somme van
108-0-0.
De rendanten hebben op den januarij voors. ontfangh van Jan Palen wegens vercocht hout op Grootel de somme
van
11-5-0.
De selven dito ontfangen van Peter op Grootel over vercocht hout de somme van
Dato voors. hadde Hendrick Vogels gecochte houdt op de Deuseldonck, daer

26

4-7-0.

folio 104 verso.
Voor ontfange bij de rendanten de somme van

4-0-0.

Op dato voors. hadde Gerard Huberti med= houdt gecocht daer voor ontfangx de somme van
4-10-0.
Den 26 febr. selve hadde Dirck Jaspars eenen boom gecocht op Grootel daer van ontf. de somme van
3-10-0.
de rendanten hebben ontfangen vanden hoffplaets van Laurens Espendonck de somme van
2-10-0.
folio 105.
Op den 3 meij hadde de rendanten ontfangen vanden schepen Leennans van Boomen die hij op Grootel hadde
vercocht den somme van
14-00.
Ontfangen van de vercocht samarken van Catelijn Adams de somme van

1-0-0.

De rendanten hebben ontfangen van Arnoldus Leemans schepen, volgens Jan Stenot gewesen borgm. de somme
van
21-0-0.
Alnoch vande dekens van t’ ambacht vande schoenmakers ontfangen
folio 105 verso.
De somme van

1-0-0.

De rendanten hebben ontfangen eenige meubelen bij Jacob Bartels achtergelaten de somme van
2-13-8.
Op den 9 november hadden de redanten ontfangen van Delis Bernaerts over t’ landt dat hij in huijringe heeft
gecomen van Jan Bosmans de somme van
11-0-0.
Summa comt desen ontfank in gelt te bedragen de somme van 395 gl. 2 st.
folio 106.
Geheele ontfank te bedragen in gelt de somme van 3420 gl. 10 st. 4 penn.
Ende in rogge de nombre van 1413 vaten en 3 cop rogge
Ende in boeckweijt denombre 116 vaten
folio 106 verso.
Leeg.
folio 107.
Uitgaeff tegens den voors. ontfanck.
Eerstelijck vanden vercochte granen die in specie ende in geldt respectuielijck in ontfanck sijn gebracht.
Alsoo de rendanten de granen bij het ontfangh voor ontfanck aengereeckent sijn soo ende gelijck het selve hier
voor in dese reeckeninge van folio 1 tot 106 is consterende ende dat de selve ten proussijte vanden armen
hebben vercocht
folio 107 verso
de nombre van 410 vaten rogge …… 107 vaten boeckweijt ende 1 cop van welcke vercochten graenen de
rendanten de penninge daer van geprocedeert ter somme van 430 gl. 4 st. 10 penn. hier voor fol. vollen voor
ontfanck hebben gebragt de halve brengen ende moeten de rendanten de voorschreven vercochte 410 vaten 1 cop
rogge in uitgaeff
folio 108.
Alhier valideren dus

41 vaten 1 cop

Ende aen boeckweijt als boven inden text de nombre van 107 vaten dus

107 vaten B
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Ende in boeckweijt de nombre van 107 vat
folio 108 verso.
Leeg.
folio 109.
Uijgeeff van backloo meulenkarre ende rogge spijnden ect.
de rendanten hebben van op den 19 november 1713 tot den 17 november 1715 voor die arme lieden den backen
ende gespijnt de nombre van 417 vaten rogge volgens anno tatie op der rendante register folio 123 recto et verso
die
folio 109 verso.
Alhier in uijtgeeft werden gebracht

417 vaten rogge

De rendanten brengen bedraagen in voor backloon vande voors. graenen volgens huijr eene somme van van 41
gl. 14 st. welcke somme mede in uitgeeff werden geselt dus
41-14-0.
Daer en boven hebben de rendanten betaelt aen Hendrick Jaspers
folio 110.
Voor het vaeren van de voorschreven granen naer den molen inden tijdt van 2 jaeren der rendanten administratie
de somme van
5-17-0.
Summa comt desen uijtgaeff te bedragen in gelt de somme van
Ende in rogge de nombre van 417 vat

47 gl. 11 st.

folio 110 verso.
Leeg.
folio 111.
Reparatien der hoeven, huijsen als andersints.
De rendanten hebben betaelt op den 9 april 1714 aen Dirck vande Sande over arbeijdts loon in verscheijde
wijsen aende armen goederen verdient volgens 4 quitantien een somme van
12-12-0.
De 12 april aen en banden banden aent Gasthuijs mitsgaders decken ende rooijen tsamen de somme van
1-11-8.
folio 111 verso.
De rendanten hebben betaelt aen leem ende sandt gebruijckt aen het huijs inde Heijstraet ende Thomas Lambers
tsamen
2-6-0.
Aen panne ende plavuijsen
0-13-8.
De rendante hebben betaelt aen Lambert Eijmbers voor gedaene reparatien aen 2 huijsen
folio 112.
De armen toebehoorende volgens quitantie

1-4-0.

Ende aende hoeff op het Bijsterveldt aen nagel betaelt

0-4-8.

Den ….october aen gruijs laten varen inde Heijstraet betaelt

0-14-0.

Aen glasen te maecken

0-3-4.

Betaelt voor sandt ende steen varen tsamen

0-13-0.

Op de Hilacker totte reparatie aldaer gedaen aen nagels gebruijcker

0-6-0.

folio 112 verso
de rendanten hebben betaelt aen 3 vlijmen stroo tot reparatie vanden armen goederen de somme van
5-11-0.
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Aende decker ende handen betaelt

2-18-0.

Ende aen latten ende nagels totte huijs en gebruijckt de somme van

0-7-4.

Betaelt aen Andries de steenbacker aen stroij op de Deuseldonck gebruijckt volgens quitantie de somme van
3-10-0.
Ende nog op den 2
folio 113.
Augusti betaelt aende voors. over leverantie van steenen gebruijckt als voor volgens 2 quitantie
6-0-0.
Aen decken ende banden tot reparatie van vier armen huijsen betaelt de omme van

4-8-0.

De rendanten hebben ontfangen van Jan IJsbouts 2 vlijmen dack stroo daer voor betaelt volgen quit.
3-10-0.
Betaelt aen Hendrick
folio 113 verso.
De Haen over ende tersaecken van arbeijts loon bij hem verdient aende poorte vanden armen ter somme van
5050.
Voor 2 karren leem ende sandt varen eene gagh tsamen bet

1-16-0

de rendanten hebben betaelt aen Wouter Hendricx aen stroo volgens quitantie de somme van
3-0-0.
Op den 12 februarij hebben ontfangen de rendante betaelt aende haer volgens sijne specificatie ende
folio 114.
Quitantie over verdient loon de somme van

10-18-8.

Betaelt bij quit. aen Cornelis Clomp ver leverantie van nagel totte Hoog eijntse poorte ende ader ter somme van
2-2-0.
Op de 28 september aen Jacob Cuijpers voor 2 vijmen stroo volgens quitantie betaelt de somme van
3-6-0.
Ende aen Thomas Janssen Hoberge betaelt voor 2 vijmmen scholvel

folio 114 verso.
Ofte dack strooij volgens memoris de somme van

3-6-0.

Betaelt aen Arnoldus Wibors over leverantie van ijser werck volgens quitantie de somme van
0-11-0.
De rendanten hebben betaelt aen Willem Hendrick Raijmakers voor geleverde steenen totte Deuseldoncxse
hoeve volgens quitantie de somme van
17-14-0.
De selve hadde alnoch gelevert plancken ende
folio 115.
Stijlen gebruijckt aent goet tot Mierloo, daer Willem Anthonis woont de armen toebehorends volgens quitantie
de somme van
4-11-0.
Betaelt aen Joost Sanders over leverantie van ijserwerck ende arbeijdts loon volgens quitantie betaelt de somme
van

29

2-11-0.
De rendanten hebben goet gedaen aen Willem Antonis tot Mierloo eene somme van 5 gl. 5 st. welcke somme
inde reeckening
folio 115 verso.
Vanden armen mr. Ceunen niet en is ingebracht dus volgens memoris ende quitanties de voorschreven somme
van
5-5-0.
Betaelt aen Peter Wilbers over arbeijdts loon ende leverantie van banden aende armen huijsen volgens twee
quaitantien eene somme van
10-16-0.
Aen Peter Jacobs op Grootel goet gedaen over gedaen reparatie volgens specificaties de somme van
5-3-0.
folio 116.
De rendanten hebben betaelt aen Dirck Jaspars over leverantie van hout ende arbeijdts loon en verscheijde hoeve
ende huijsen vanden armen volgens specificaties ende quitantie daer onder staende somme van
48-1-12.
Betaelt ofte goet gedaen aen Hendrick ofte Jan Cornelis Vogels hoeve naer opde Deuseldoncq oiver verschotten
van reparatie, houdt ende arbeijts loonen volgens die specificatien ende
folio 116 verso.
quitanties bedragen t samen somme van 70 gl. 9 st. die hier uijtgeeft conne dus

70-9-0.

Mede goet gedaen aen Joost Janssen van Warenberch over nodige materialen dienende tot reparatie vande hoeve
bij hem gebruijckt wordende volgens memorie ende quitantie de somme van
37-3-0.
Ende noch aen nagel betaelt aen Jan de Moll
folio 117.
Becx volgens memorie de somme van

1-6-14.

Betaelt aen Willem van Liempde over verdient loon aende Hoocgeijntse poorte volgens quait. den somme van
0-11-0.
De rendanten hebben betaelt ofte goet gedaen aen Willem Ansems over gedaen reparatien die hem goet quaemen
volgens quitantie vande erffg. ende somme van
14-19-0.
folio 117 verso.
Aen Peter Jacobs op Grootel, goet gedaen over schade die den deurw. Oucoop hadde gedaen voor de 5
verhooginge volgens quit. de somme van
3-12-0.
De rendanten hebben gerestitueert aen Joost van Waerenbergh hoevenaer op de Deuseldoncq volgen quitantie
dat over betaelt hadde de somme van
10-0-0.
Indejaeren 1714 ende 1715 hadde Marcelis
folio 118.
Ansems hoevenaer op de Hilacker goet gedaen over reparatien volgens specificatie ende quatantie de somme van
37-10-8.
Daer enboven aende selven goet goet gedaen aen Joseph over de verpondinge volgens quitantie den somme van
6-7-4.
Ende over de verhuijringe vande jaere 1715 volgens quitantie de somme
De rendanten hebben inde voors. jaren
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3-16-0.

folio 118 verso.
1714 ende 1715 aende erffgenamen Willem Ansems op den Hilacker over gedaen reparatien lasten costen
volgens specificatie van Daniel Willems of der erffgenamen de somme van
40-12-0.
worden alhier mede in reeckeninge geselt soodanig somm van 5 gl. wegens de vijffde verhooging

folio 119.
Heeft bij gevoeght ter somme voors. volgens memorie dus

5-0-0.

De rend.
De rendanten hebben betaelt aen Lambert van Galen wegens arbeijtsloon als mutsert maker poten sette etc.
volgens quitante de somme van
12-19-12.
Item heeft de rendant betaelt aen Marte Thomas Broecx wegens gedaene reparatien inde jaeren 1713 en 1714
gedaen volgens quitanties de somme van
13-10-0.
Summa comt desen uijtgaeff
folio 119 verso.
In gelt te bedragen de somme van 275 gl. 1 st. 10 penn.
folio 120.
Anderen uijtgeeff vande renthen als oock tractementen die den H. Geest jaerlijcx is geldende.
Hermanus Valckenhoff als vader ende vooght van sijne minderjaerige kinderen verweckt bij Jo. Catarina van
Hooff, heeft tot lasten vande armen taefele de somme van 350 gl. capitael intrest loop ende tegens 4 ½ pr. Cent
ende betaelen 4 maenden naer den verschijndagh connen voldaen met 4 gl. .. volgens schepenen letteren van
Helmondt de dato
folio 120 verso.
Den 6 meert 1692 waer van het eerste jaer intrest verschijnen jaer de eerste meert 1693, lest betaelt 1709, de
rendanten hebben betaelt voor 1 jaer intrest volgen quitantie de dato de 14 september 1716 de somme van
15-15-0.
De schoolmeester deser stadt geniet jaerlijcx 6 gl.
folio 121.
Voor t’ leeren de armen kinderen, lest betaelt 1712, De rendanten hebben betaelt de jaeren verscheene 1713 ende
1714 volgens 2 quitantien de somme van
12-0-8.
Ende aende selven alnoch betaelt wegens t’ begraven vanden armen inde jaeren 1714, volgens quit. de somme
van
0-15-0.
De rentmeester
folio 121 verso.
Der geestelijcke goederen in Peellandt ende Bijndere innen jaerlijcx eene renthe van 65 ½ vat rogge
In specie ende 34 gl. 9 st. 3 oirt, lest betaelt 1712
de rendanten hebben ontfangen voor de jaeren
1713 ende 1714 volgens annotatie opde register fol 130 recto mitsagaders quitentie de somme van
186-18-12.
folio 122.
De schutters van st. Catharina alhier comt jaerlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1713, de rendanten hebben ontfangen
voor de jaeren 1714 ende 1715 vervallen volgens 2 quitantie de somme van
4-10-0.
De schutterrije van sinte Catharina binne s Bossche comt jaerlijcx 4 sester rogge reductie betaelt werdende met 2
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folio 122 verso.
gl. 12 st. 2 oirt, lest betaelt 1704, De rendanten hebben betaelt voor 2 jaeren verscheenen 1707 ende 1708
volgens quitantie de somme van
5-5-0.
Het Gasthuijs genaemt de H. Geest tot s Bossche gelt jaerlijcx uijt goederen gent. de Deuseldonck ende hoeve
genaemt op Brugge toecomende
folio 123.
Michiel Jan Cuijpers 4 mudde rogge die betaelt worden met 23 gl. waerinne de armen goet 11 gl. jaerlijcx, lest
betaelt….., de rendanten hebben betaelt voor 2 jaeren volgens annotatie op de register fol. 131 verso sequitantie
de somme van
22-0-0.
Juffr. Maria Vos tot s Hertogenbosch heeft eene renthe van 4
folio 123 verso.
Mudde rogge reductive betaelt wordende met 20 gl. lest betaelt 1709, de rendanten hebben betaelt voor jaeren
verscheenen 1710 ende 1711 volgen quitantie de somme van
40-0-0.
Maria van Boshuijsen heeft een renthe van 4 gl.St. Jans, lest betaelt 1712, de rendanten hebben
folio 124.
Betaelt voorde jaeren verschenen 1713 en 1714 volgens 2 quitantien de somme van

8-0-0.

Het convent van Soiter beeck comt jaerlijcx 18 vaten rogge in specie, lest betaelt 1711, de rendanten hebben
betaelt voor de jaeren 1712 ende 1713 volgens quit. de nombre van
36 vaten rogge
De heer officier
folio 124 verso.
Wordt jaerlijcx toegevoeght voor sijne dienste 6 gl., lest betaelt 1712, de rendanten hebben betaelt voor de jaeren
verscheenen 1713 ende 1714 volgens 2 quitantien de somme van
12-0-0.
Mr. Jan Kets chirurgijn deser stede wordt wegens de armen lieden te assisteren met kennisse van sijne excelltie
den heere deser stadt ende provisoiren
folio 125.
Toegevoeght een somme van 10 ducatens ende nu geselt op 25 gl. t’ s jairs, lest betaelt 1712, de rendanten
hebben betaelt voor de jaeren verscheenen 1713 ende 1714 volgens ordonn. ende quitantien de somme van
50-0-0.
De heere predicant is mij gewoon toe tevoegen jaerlijcx 1 somme van 12 gl.
Kantl: also men heeft ondervonden dat desen text is spruijtende ter saken van missen in de vorige tijden bij de
roomse priesters gedaen, so wert desen post geroijeert gereserveert om het vorige genoten van de hr. predicant
Walravens te reperen daer en se te rde en wert de secretais gelast dese post in de register vande volgende armen
mr. te roijeren en in toekoomende niet meer in de registers off reekeningen te brengen. Domine Walravens hier
prsent verclaert niet te hebben geweten waer uijt dese 12 gl. spruijtende sijn sal sighmetter titdaer naderover
declaren
folio 125 verso.
de rendanten hebben betaelt voor 2 jaeren verscheenen 1714 ende 1715 volgens 2 quttanties de somme van
24-0-0.
De secretaris deser stadt comt jaerlijcx voor het verschijnen vanden appostillij op de armen reqten vanden armen
register ende opdrachte ter somme van 10 gl. lest betaelt 1713

folio 126.
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de rendanten hebben betaelt voor 2 jaeren verscheenen 1714 ende 1715 volgens quitantien de somme van
20-0-0.
Daeren boven hebben de rendanten bij het overlenieren van henne register en t’ verschrijnen vanden selven met
het boeck daer toe gebruijcken aende secretaris ofde wel sijne clecx volgens quit. betaelt de somme van
Den H. Geest alhier
folio 126 verso.
Uijt henne goederen soo hier als tot Bakel gelegen gelt diversche grondt chijns soo aenden heere van Helmondt
int boeck van Asten, Mierlo ende domeijnen , de chijns van Helmondt lest betaelt 1712, de rendanten hebben
betaelt aen sijn eccell. den heere van Helmondt de jaeren verscheenen 1713 ende 1714 volgens 2 quit. de somme
van
31-10-0.
folio 127.
Ende aende Vrouwe van Mierloo betaelt voor het winnen of ende aftschrijven van eene chijns van 4 st. en 4
penn. volgens quitantie de somme van
1-3-12.
De kercke deser stede heeft eene renthe van 5 st. gaende uijt t’ hoeffken opt Bijsterveldt, lest betaelt 1686, de
rendanten hebben betaelinge gedaen
folio 127 verso.
Goijart Voet heeft tot laste van dese armen taefele ofte H. Geest eene somme van 1250 gl. capitael intres ad 3 gl.
10 st. procent volgens schepenen letteren in Helmondt in dato den 9 junij 1697 waer van den eerste pacht
verschijnt den 24 junij 1698 jairlijcx 56 gl. 15 st. lest betaelt 1712, de rendanten hebben betaelt voor jaeren
folio 128.
1713 ende 1714 volgens quitantien de somme van

112-10-0.

Goijart Voet compt vande armen taeffel ofte H. Geest wegens sijne gedaene reeckeninge volgens resolutie vande
heeren provisoiren de dato 5 meij 1710 eene somme van 1251-8-0 capitael intresse ad 3 gl. 10 st. cento
verschijnt de 27 meert jaerlijcx bedragende 43 gl. 15 st.
folio 128 verso.
lest betaelt 1712, de rendanten hebben betaelt voor de jaeren verscheenen 1713 ende 1714 volgens twee
quitantien de somme van
87-10-0.
Thomas Bisschoppen heeft tot laste vanden armen deser stadt eene obligatie van 400 gl. capitael gepasseert voor
heeren schepenen alhier de dato den 27
folio 129.
October 1706 intres tegens 4 gl. 5 st. procento verschijnt den 27 october jaerlijcx de somme van 17 g. lest
betaelt 1712, de rendanten hebben betaelt voor jaeren 1713 ende 1714 volgens twee quitantien de somme van
34-0-0.
De erffgen. Matthijs Mathijssen vanden Vorst in sijne leven armen mr. deser stadt comen vande
folio 129 verso.
Armen taeffelen ofde H. Geest deser stadt wegens sijne gedaene reeckeninge volgens resolutie vande heere
provisoiren de dato den 5 meij 1710 eene somme van 588-4-10 capitael intresse ad 4 pocent verschijnt de 5 meij
jaerlijcx bedragende 23 gl. 9 st.
de rendanten hebben voor 2 jaeren pachten aende Jan Aelbers vande Reeck betaelt eene somme van 46 gl.
folio 130.
ende 18 st. volgens amotatie op de register dus hier in uijtgeeft de voors. de somme van 46-18-0.
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Jenneken wed. Anonij Janssen Ceunen in sijn leven armen mr. deser stadt compt van de armen taefele, ofte H.
Geest, volgens sijne respecten gedaen reeckeninge volgens resolutie vanden heeren provisoiren de dato den 3
januarij 1715 monterende ter somme
folio 130 verso.
Van 1259 gl. 12 st. 6 penn. capitael intresse en de 4 per cent jaerlijcx beginnende met dato dat voors.
reeckeningen sijn gesloten te weten den 4 december 1713 bedragen enden 50-8-0.
de rendanten hebben aende voorschreven wed. connen voor ons jair intresse betaelt volgens ordonnantien vande
heere provisoiren ende quitantien de somme
folio 131.
Van 50 gl. 8 st. du shier in uijtgeeft de somme van
50-8-0.
Op de 26 october 1714 hebben de rendanten betaelt aen Jan Gulden kerckmr. tot Mierlo eene renthe van 6 gl. die
den armen alhier is geld ende volgens quit. de voors. somme van
6-0-0.
de rendanten hebben betaelt aen de heer Hermen
folio 131 verso.
Cremers wegens een capitael van 404 jaer tot laste van de armen deser stadt in 4 percent jaerlijcx ter somme van
17 gl. dus voor 2 jaeren
31-9-0.
Waermede betaelt 1709 en 1710
Summa comt deser uijtgaeff te bedragen in gelt de somme van 814 gl. 18 st. 8 penn.
Ende in rogge de nombre van 36 vaten
folio 132.
Bestelde kinderen ende oude lieden.
Het kindt van Jan den Decker met name Hendrick volgens conditie vanden 23 nov. 1713 is bestelt bij Jochem
Janssen tot Stiphoudt 47 gl. s jairs, de rendanten hebben betaelt volgens ammotie op de register ende quitantie
somme van
37-6-0.
de rendanten hebben
folio 132 verso.
Bestaelt van t’ 2 kindt van Jan den Decker volgens 2 qantantij de somme van

25-10-0.

Het 3 kindt van Jan den Dencker was bestelt bij Handersken Peters inde Hage voor 12 gl. jairs, de rendante
hebben betaelt voor de jaeren 1714 ende 1715 volgens quitantie
24-0-0.
De dogter van Hendrick Sterckx met name Clara is bestelt bij haer suster tot Boxtel voor 25 gl.
folio 133.
Jaerlijcx, de rendanten hebben betaelt voor de jaeren 1714 ende 1715 volgens 6 quitanties de somme van
50-0-0.
Het kindt van Thonis Tijssen is bestelt bij de susters voor 15 gl. sjaers, de rendanten hebben betaelt voor de
jaeren vercheenen als voor somme van 30 gl. volgens quit. dus
30-0-0.
Marcelis Belle is bestelt
folio 133 verso.
Volgens conditie bij Willem Becx jaerlijcx voor 28 gl. de rendanten hebben betaelt ende goet gedaen volgens 3
quitanties de somme van
62-0-0.
Marten Jacobs is bestelt bij Willem vander Sluijs jaerlijcx voor 40 gl. de rendanten hebben betaelt aende selven
vander Sluijs de somme van
13-12-0.
folio 134.
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Catelijn Thonissen is bestelt bij Jochem Janssen tot Stiphoudt voor 32 gl. t’ sjaers de rendanten hebben betaelt
ende goet gedaen volgens 4 quitantien een somme van
23-5-0.
Kantl: also Cathalijn Jansen met drie vieren deel jaers is comen te overlijden so wert hier voor deselve ¾
gepasseert
Anthonij Janssen van Gerwen is volgens conditie bij Joost vanden Waarenburgh bestelt jaerlijcx voor 33 gl. de
rendanten hebben betaelt voor 2 jaeren volgend quitantie de somme van
66-0-0.
folio 134 verso.
Den jongsten soon van Marten Peter Otten is bestelt bij Peter Seelen jairlijcx voor 1 gl. de rendanten hebben
betaelt voor 1 jaer ende den tijdt die hij over was volgens quitantie de somme van
9-0-0.
Jacob Bartels vanden Broeck is bestelt bij Marten Thomas Brocx jaerlijcx voor 32 gl.
folio 135.
de rendanten hebben op den 2 april 1714 aen Marten Brocx bij liquidatie goet gedaen over mondt costen voor 1
jaer volgens quitanties de somme van
32-0-0.
Ende daer enboven voor de tijdt die hij over was eene somme van 13 gl. 10 st. volgens quitanties dus
13-10-0.
Het grootste kindt van Jan den Decker met name Maria is volgens condities bestelt bij Gerrard
folio 135 verso.
Huijberti jaerlijcx voor 8 gl. de rendanten hebben betaelt aen Willem Neelen voor 1 jaer de somme van
8-0-0.
Summa comt desen uijtgaeff in het te bedrage eene somme 393 gl. 17 st. 8 penn.
folio 136.
Leeg.
folio 136 verso.
Leeg.
folio 137.
Anderen uijtgeeff raeckende doodts kisten en begraeffenis costen.
de rendanten hebben betaelt aen
Pieter Olifiers vanden Bergh voor t’ maecken van verscheijde doots kisten voor den armen alhier volgens 3
quitanties de somme van
13-10-0.
Ende aen Dirck Jaspars voor het maecken van twee doots kisten
folio 137 verso.
Volgens quitanties de dato den 3 meert 1716 de somme van

2-19-0.

de rendanten hebben betaelt over ende ter saecke vande begraeffenis costen van Catalijn Thonissen tot Stiphout
de somme van
3-19-0.
Betaelt aen mr. Anthonij Ginhoven over verscheijde armen, soo groote als cleijne gestorven voor het luijden
eene somme van
0-15-0.
folio 138.
de rendanten hebben betaelt ofte goet gedaen over de begraeffenis van Catalijn Adams tot Asten gestorven
doodts kist ende luijbier etc. de somme van
6-4-0.
Summa comt desen uijtgaeff in gelt te bedragen de somme 26 gl. 12 st.
folio 138 verso.
Leeg.
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folio 139.
Craembier en doctor etc.
de rendanten hebben geduijrende der selve administratie betaelt ende uijtgerijckt aen eenige behoeftige
craemvrouwe volgens annotatie op de register folio 148 een somme van
1-16-0.
folio 139 verso.
Leeg.
folio 140.
Dagelijcx en uijtgeeff.
de rendanten brengen alhier inde dagelijcx uijtgaeff soodanige somme van 255 gl. 10 st. 4 penn. als hij hebben
gedistribueert, ende betaelt aen meeniche vuldige noodtsaecke lijck heden voor den armen volgens annotatie op
den register folio 149 et seq bus met dacg ende datum gestelt, soo ende gelijck der folium aldaer
folio 140 verso.
Betaelt op getrocken ende gesommalatriseert ende omme de oncosten deser reeckeninge ter menageren dus hier
voor uitgaeff de voors. somme van
174-18-1.
Daerboven hebben de rendanten alnoch goet gedaen ofte betaelt aende wed. Andries ……….. voor den armen
volgens memorie de somme van
10-7-8.
de rendanten hebben betaelt aen Anthonij van den
folio 141.
Eventuijn voor het maken en repareren van kledere volgens specificatie ende quitantie de somme van
18-2-0.
Alnogh hebben de rendanten betaelt aen glasenmaker Adriaen Leemans volgens specificatie ende quitantie de
somme van
1-7-0.
Summa comt dese uijtgaeff te bedragen in gelt de somme van 20-4 gl. 14 st. 12 penn.
folio 141 verso.
Leeg.
folio 142.
Andere uijtgeeff van huijs ende camer huijren voor de armen.
De wed. Laurens Isaacx wordt voor camer huijs jaerlijcx toegrvoeght de somme van 10 gl. de rendanten hebben
betaelt aen Dirck Wagemans voor een half jair huijshuijre volgen quit, de somme van 4010-0.
Cristina Jacobs wert
folio 142 verso.
Jaerlijcx voor huijshuir toegevoeght de somme van van 7 gl. de rendanten hebben betaelt aen Dirck Verbruggen
voor een jair huijshuijre volgens quitantie de somme van
7-0-0.
Maijken wed. Dirck van Bracht werdt jaerlijcx voor huijshuijre toegevoegt de somme van 8 gl.
de rendanten hebben betaelt aen Jan Linders van Bracht voor 1 ½ jaer huijshuijre volgens 2 quit. de somme
12-0-0.

folio 143.
De wed. Willem Franssen van Stiphoudt werdt jairlijcx toegevoeght voor huijshuijre somme van somme van 8
gl.
de rendanten hebben betaelt aen Jan Raessen volgens 5 disdiacten quitantien de somme van
16-0-0.
Nicolaes vanden Bossch is bij regte voor huijshuijre toegevoeght de somme van 12 gl. jairlijcx,
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de rendanten hebben betaelt aen Peter Tijssen
folio 143 verso.
Vande Vorst ende aen Arnoldus Elbers volgens 4 quitantien de somme van

23-0-0.

De wed. Daniel Jacob Martens werdt jairlijck voor huijshuijre toegevoeght de somme van 7 gl.
Lest betaelt tot bamis 1713
de rendanten hebben betaelt aen Willem van Liemp de volgende 5 disuitie quitantie den anderen annex de
somme van
19-0-0.
folio 144.
De wed. Peter vanden Meulenhoff wordt jairlijcx toegevoeght eene somme van 8 gl.
de rendanten hebben betaelt aen Jan Verspaget bij ordonnautie ende tot 4 int getal quitantien den somme van
22-0-0.
De wed. Jacob van Goes wordt jairlijcx voor haer huijshuijs toegevoeght eene somme van 8 gl. lest betaelt 1713,
de rendanten hebben
folio 144 verso.
Betaelt voor de jaeren verscheene 1714 ende 1715 aen Jan Willem Somers volgens 4 quitantie de somme van
16-0-0.
Jan Peters van Glabbeeck wordt jairlijcx voor huijshuijre toegevoeght de somme van 10 gl. lest betaelt 1713
de rendanten hebben betaelt aen Arnoldus Elbers ende Dirck Verbrugge voor de jaeren 1714 ende 1715 volgens
de quitantie de somme van
20-0-0.
folio 145.
Sophia Janssen woont tot Lieshoudt bij Reinder Hendricx werdt jairlijcx voor huijshuijre toegevoeght de somme
van 5 gl., lest betaelt…….
de rendanten hebben betaelt aen Jan Marcelis voor 2 jaeren huijshuijre de somme van 15 gl. volgens 2 quitantien
dus
10-0-0.
Jan Dircx van Weert is bij regte toegevoeght de somme van 7 gl. voor sijn huijshuijre, lest betaelt 1713
folio 145 verso.
de rendanten hebben betaelt aen Arnoldus Leemans wegens en half jair huijshuijre wegen quatantie den somme
3-10-0.
De wed. Gijsbert Leemans werdt jairlijcx voor huijshuijre toegevoeght de somme van 12 gl.
de rendanten hebben betaelt aen Maertijntie wed. Gijsbert Leemans volgens 5 distucte quitantie de somme van
21-0-0.
folio 146.
Volght nadere uijtgeeff vande huijs huiren als andersints.
de rendanten hebben betaelt aen de wed. Peter Becx ende ander wegensde huijshuijre van Marij Hermens
volgens 4 quitantien de somme van
11-0-0.
Op de 16 april 1714 hebben de rendanten betaelt aen Barbara vande Sanden volgens de huijshuijre van Maria
Aelbers
folio 146 verso.
Volgens 4 quitantien de somme van

24-0-0.
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de rendanten hebben met den 10 meij betaelt voor huijshuire van Peter HendrickBisschoppen volgens 4 distnicte
quitantien de somme van
25-0-0.
Betaelt aen Huijbert van Brussel en Jan Swinckels wegens huijshuijre van Dirck vande Sande volgens sijne
quitantie de somme van
7-0-0.
folio 147.
Op den 5 october 1715 hebben de rendanten betaelt aen Thomas Wilbers wegens huijshuijre volgens quith. de
somme van
3-15-0.
De rendanten hebben op den 12 november 1715 volgens regte aen heere provisoiren gepreseert bij de wed. van
Peter vanden Stijll betaelt over mondt cost van een kindt aen Hendrick Gerrit Becx volgens de voors. Reijnerse
ende de
folio 147 verso.
quitantien voor eene half jair de somme van

9-0-0.

Op den 28 november 1715 betaelt met kennisse van domine Walravens aen Hendrick Joachims vander Linden
over mondt coste van Lucas Verspaget volgens quitentie de somme van
7-10-0.
Betaelt aen Willem vander Sluijs voor een half jair huijshuijre van Lijneken Aelbers
folio 148.
Volgens quitantien de somme van

3-0-0.

Summa comt de uijtgaeff van desen twee capitaele en gelt te bedragen de somme van 264 gl. 15 st.
folio 149 verso.
Leeg.
folio 150
anderen uitgeeff van t weeckgeldt aende armen liden beginnende metten 19 november.
de rendanten hebben betaelt aende wed. Laurens Isaacx voor voor 13 weecken ijder ad 6 st. de somme van
3-18-0.
De wed. Willem Francen van Stiphout was sweecx toegevoeght 6 st. ende aende selve betaelt voor
folio 150 verso.
104 weecken de somme van

31-4-0.

de rendanten hebben betaelt aen Jan Slooten weecx 6 st. … voor 80 weecken de somme van
24-0-0.
De wed. Jan Lambers van Aelst was sweecx toegevoeght 6 st. ende aende selve betaelt voor 26 ende weecken
de somme van
7-16-0.
folio 151.
De wed. Gijsbert Leemans was sweecx toegevoeght 8 st. ende aende selve 135 gl. betaelt de somme van 41-0-0.
de rendanten hebben betaelt aende wed. Joachim Kets sweecx 4 st. comt voor 8 weecken de somme van
1-12-0.
Lucas Huijbers Verspaget
folio 151 verso.
was sweecx mede toegevoeght eene somme van 10 st. ende aende voor 97 weecken betaeltde somme van
48-10-0.
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Jan Hendricx van Woensel was vermits sijne lanck durige siecken sweecks toegevoeght 6 st. ende aende selve
voor 57 weecken
folio 152.
Betaelt de somme van

17-2-0.

Summa comt desen uijtgaeff van 128 gl. 10 st.
folio 152 verso.
Leeg.
folio 153.
Anderen uijtgeeff van verpondingen ende gemeentens lasten.
De rendanten hebben op den 13 meert 1714 betaelt aen Adriaen van Boxtel als verpondings beurder mette
conincx bede over dese stadt vanden jaire1712 wegens de goeden vanden armen aen hem verschult, volgens
quitantie eene somme van 261 gl. 12 st.
folio 153 verso.
4 penn. ende dat in 3 distuicte wijsen dus hier voor uijtgeeff de voors. somme van

261-12-4.

De rendante hebben op den 25 october 1715 betaelt aen Joseph van Riel over de verpondinge ende conincx bede
mette beurloon in verscheijde reijsen volgens amotatie op de register eene somme 263 gl.
folio 154.
10 st. 6 penn. volgens quitantie dus hier voor somme van

263-10-6.

Op den 12 januarij 1715 hebben de rendanten betaelt voor den jaire 1713 aen Wouter Janssen vande Velde over
de france lasten volgens quirantie de somme van
101-16-0.
De rendanten hebben
folio 154 verso.
Betaelen aen Nicolaes Hendricx van Stiphoudt borgmr. van october 1713 tot october 1714 de lasten wegens de
huijsen ende landerijen der armen goederen alhier volgens quitantie de somme van
30-14-8.
Betaelt aen Jan Albers vanden Reeck ofte wel Jan Roeffs mede borgemr. van bamis 1714 tot bamis 1715 mede
vanden huijsen
folio 155.
ende landerijen der armen goederen alhier volgens quitantie de somme van

30-14-8.

De rendanten hebben betaelt op den 4 december 17 ende 50 aen Aert Peters vanden Bogart als collecteur vanden
verpondinge met vijffde verhooginge ende conincx bede over de stadt Helmondt vanden jaire 1714
folio 155 verso.
Aen disstructe reijsen volgens quitantie eeene somme van 316 gl. 14 st. 2 penn.
Summa comt desen uitgaeff de gelt te bedragen eene somme van 1005 gl. 1 st. 12 penn.
folio 156.
Leeg.
folio 156 verso.
Leeg.
folio 157.
Naerderen uijtgeeff van van schijfsloonends als andersints.
Eerstelijck compt den tegenwoordige secretaris van Leeuwen over ende ter saecke van verdiende schrijffloon
mitsgaders vacatie geduijrende de jaeren 1710, 1711, 1712 ende 1713 volgens specificatie inde reeckeninge van
Anthoni Janssen Ceunen ingebracht dacg niet gevalideert, ende gereserueert bij de
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folio 157 verso.
Heeren provisoiren tot dat de heer van Rijp sijne reeckeninge vande restant lijde souden hebben gedaen welcke
voors. specieficatie is bedragende de somme van 36 gl. 16 st. dus hier voor uijtgeeff de vst. somme van
22-11-0.
Item comt den selven wegens schrijffsalaris vacatien ect. inde jaeren der adminstatie vanden
folio 158.
Rendant voorgevallen en geschiet, volgens specificatie de somme van

33-14-0.

Summa comt desen uitgaeff in gelt te bedragen eene somme van 56 gl. 5 st.
folio 158 verso.
Leeg.
folio 159.
Oncosten deser reeckeninge.
Den secretaris van Leeuwen compt voor het ministerij opstellen, ende grosseerij deser reeckeningen groot
hondert drieen sestig ijder ad 4 st. als ordinair eene somme van
32-12-0.
Compt de selven
folio 159 verso.
Voor het appostilleren deser reeckeninge als veele dagh daer mede gevaceert hebbende eene somme van
18-0-0.
Item compt de heer officier voor sijne vacatie int hooren bij woonen ende sluijten deser reeckeningen de somme
van memorie
De heeren aiditouren
folio 160.
Compt ten respecte als voor metten sluijten ende teeckens deser reeckeninge eene somme van memorie
Ende voor extvaer dinaire oncosten vier ende licgt inde stadt huijsen geduijrende het doen deser reeckeninge
gevallen eene somme van
Den voster, ende
folio 160 verso.
Ingebieden deser stadt comt voor desselffs .citatien, ende gedaene dagemente ten eijnde deser reeckeninge de
somme van
2-0-0.
De schutter …… gewoon voor desselffs diende ende oppassen geduijrende deser reeckeningen toe te voegen
eene somme van 2 gl. welcke somme aen Nicolaes Roos is
folio 161.
Comp et rende dus hier de voor somme van

2-0-0.

Summa comt desen uitgaeff de gelt te bedragen eene somme van 54-12-0.
Item comt alhier voor uijtgaeff soodanig 1 gl. 15 st. als de rendant heeft betaelt aen de W. J. Grotenacker
wegens vierendeel huijshuijr van een opcamerke bewoont sijnde geweest bij mechel Jaspers, volgens quitantie
dus
1-15-0
Summa summarum comt den geheele uijtgaeff in gelt te bedragend eene somme van drie duijsent twee
folio 161 verso.
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Hondert en vijff 70 penn.
Ende den ontfanck hier voor fol. 106 comt te bedragen eene somme 3420 gl. 10 st. 4 penn.
So blijckt dat den rendant meer heeft ontfangen als uijtgave eene somme 127 gl. 10 st. 2 penn. vaer van
affgetrocken 18 gl. voor de specificatie vanden rendant wegens sijne buijte vacatie bij modereatie dogh sonder
consequentie, so blijft nogh 127 gl. 10 st. 2 penn.
Ende den geheele uijthaeff in
folio 162.
Rogge comt te bedragen de quatiteijt van 863 vat 1 cop
Ende de geheele ontfanck in rogge comt te bedragen de nombre van 413 vat 1 cop
So blijckt dat den rendanten meer heeft ontfangen als uijtgegeven nombre van 50 vat rogge, waer van
affgetrocken voor crimp boven van 2 jaeren ider jaer 24 vat als van ontfanck 48 vat, so blijft den rendant nogh
schldig 502 vat rogge
Ende den geheele uijtgaeff in boeckweijt comt te bedragen den
folio 162 verso.
nombre 107 vat.
Ende den geheele ontfanck in boeckweijt comt te bedragen de nombre van 116 vaten
So blijcktdat den rendanten meer heeft ontfangen als uijtgegeven en vervolgens schuldigh blijft de nombre van 9
vat R.
Aldus gedaen, gereeckent, opgenomen ende gesloten salvo errove in calulo en abuijse so naderhandt bevonde
mogten worden ten overstaen vande heere provisoiren deser onderteekent hebbende
folio 163.
Op heden de 18 augusti 1719.
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