Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4521, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1730 november, 1733 november
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

folio 1.
Reekeninge bewijs ende reliqua die mitsdesen is doende ende overgegende Jacobus vander Velde provisoren
respective des arme taeffele vanden armen der stadt Helmont van allen den ontfank en uijtgaaff inden tijt van
drie jaaren gedaen ende gehadt begonnen den november1730 ende geexpireert 1733 soo ende gelijck hier naar is
volgende.
Ontfank van slooten van reekeninge
Comt alhier voor ontfangh sodanige somme van 31 gl. 3 st. als den rendants predesessen over den jaare 1728,
1729 en 1730 schuldigh was gebreven gelijck blijkt in derselven rekenn. fol. 73 verso. dus.
31-3-0
folio 1 verso.
Anderen ontfank.
Jan Goort Adams nu de erfgen. Frans Jansen van Geldrop uijt huijs ende dries op het Bijnderseijnt ende ook
aande Merkt alhier 8 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van Helmont in dato 13 avond ende nog
anderen brieven vanden 8 meert 1477. lest betaelt 1720.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1721, 1722 en 1723 de nombre van .

24 vat rogh

Het convent van Bijnderen gelt jaarlijcx 19 vat rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen, lest betaalt
1728.
folio 2.
Den rendant heeft ontfangen voor jaaren 1729, 1730 ende 1731 tegens de pegge de somme van.
28-19-0
Jan Smits gelt jaarlijcx uijt den beemt aande watermolen 5 vaten rogge reductie, lest betaalt 1730 den rendant
heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
5-12-8
Andries Verhees, Jan vande Graaff ende Gerit jan Becx gelden uijt henne goederen 2 mudde rogge volgens
schepenen letteren deser stadt de dato den St. Lucie dag 1417, lest betaalt 1730
folio 2 verso.
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

27-0-0

Joncr. Johan vander Stegen nu Jan Delis Bernarts gelt jaarlijcx 8 vaten rogge reductie uijt sijne hoeve en
goederen opt Bijstervelt, lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

9-0-0

Den H. Geest vanden Bosch gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen opt Bijstervelt lest betaalt
1729 door de erfgen. van Johan Mattijs Colen ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de somme van
13-10-0
folio 3.
Nu Jacob van Deursen noe uxorus Tomas Bisschoppen gelt jaarlijcx uijt een stuck landts gelegen in de Hage
alhier groot 7 loop gent. heer Sijmonts camp 1 mude rogge in specie volgens schepenen letteren de stad Helmont
1311 sondaegs voor St. Magdalena dagh, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van.
37 vat rogge
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Gijsbert Aarts nu de wed. Jan Nooten gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt huijs ende landereijen opt
Bijstervelt genaamt de Hurck. Lest betaalt 1730
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en
folio 3 verso.
1733 de somme van.

13-10-0

Jan de Mol Bexc nu Francis van Hoek noe uxoris gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs genaamt de
Swaen aande Merkt alhier. lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

6-15-0

Juffr. Petronella Roefs gelt jaarlijcx uijt het huijs staende aande Merkt mitsgar. uijt haren hoff buijten de
Ameijde poort 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1730, ontfangen de jaren 1731, 1732 en 1733
6-15-0
folio 4.
De wed. Jan Willems van Dinter nu Jacob Berkers gelt jaarlijcx uijt sijne goederen alhier gelegen 6 vat rogge
reductie uijt de onderpanden hier agter gementioneert, lest betaalt 1730, ontfangen de jaaren 1731, 1732 en 1733
de somme van.
6-15-0
De wed. Peter Teulings nu de erfgen. Lindert van Hoek gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie van en uijt huijs
hoff ende boomgart mettet landt gelegen agter de Ameijde groot 7 loop 15 roeden opt lantboek nr. 180, lest
betaalt 1730. den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
6-15-0
folio 4 verso.
de pastorije van Helmont gelt jaarlijcx anderhalf vat rogge van een uijt huijsinge inde Bijnderstraet volgens
schepenen letteren van Helmont de dato St. Margreta avont 1395 ende nog eenen anderen daags naer St.
Bartholomeus dag 1428. Lest betaalt …… den rendant moet ontfangen voor de jaaren 1712, 1713 en 1714 de
nombre van.
4 ½ vat rogge
de wed. van heer doctor Canters gelt jaarlijcx 15 vaten rogge reductive uijt hare goederen en twee huijsingen
gelegen inde Heijstraet, lest betaalt 1730. ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
16-17-8
folio 5.
Gabriel van Beth nu Jan Aarts vanden Grotenacker gelt jaarlijcx 1 vat rogge in specie van en uijt sijne twee
huijsinge de Bijndestraet alhier item nog 6 vaten rogge in specie uijt voors. onderpanden, lest betaelt 1730 de
rendant heeft ontfangen de jaaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van.
21 vat rogge
Catharina wed. Gerardt van Heessel gelt jaarlijcx uijt hare twee huijsen ende landerijen opt Hoogeijnt ende
dander inde Ameijde straet 18 vaten rogge reductie, lest betaelt 1696hier van niet ontfangen memorie.
folio 5 verso.
Jenneken wed. Jan vanden Bergh gelt jaarlijcx 4 vaten rogge in specie uijt haar huijs inde Veestraet neffens
Machiel van Mispelen bij brieven nr. 18, lest betaelt 1693 hier van niet ontfangen memorie
Sijn exell. Den here deser stadt voor d’eene helft en Dirk Deckers voor d’ander helft gelt jaarlijcx 6 vaten rogge
uijt eenen acker gent. den Alart gelegen tgen over het Eesterbosch van Bijnderen, lest betaalt 1694
folio 6.
Den rendant heeft hier van niet ontfangen memorie
Jan vande Bergh nu Dirk van Oldenzee gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs aan de Marckt gent. de
Vijsel, lest betaalt 1729 den rendant moet ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.
6-15-0
Wouter van Cranenbroek nu Joost Delis Sanders gelt jaarlijcx uijt sijn huijs inde Veestraet 6 vaten rogge in
specie, lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van 9 gl. in plaatse van rogge volgens de pegge dus.
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9-0-0
Folio 6 verso.
Nu Dirk Mattheussen Roefs, Johan Oldenzee gelt jaarlijcx uijt het huijs inde Bijnderstraet 1 mudde rogge
reductie, lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
13-10-0
Jan Gerrits vande Cruijs tot Gemert gelt jaarlijcx uijt sijn landt genaamt het Hemelrijck 6 vaten rogge reductie,
lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
6-15-0
Willem Hend. Raeijmaekers gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gekomen van Willem
Schoonen gelegen opt Hoogeijnt alhier, lest betaalt 1730
folio 7.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.6-15-0
Nu de 2 kinderen van Jan Gielens de wed. dheer doctor Canters gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt haar
goet inde Heijstraet alhier, lest betaalt 1730
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.6-15-0
Sijn exell. den heere van Helmondt gelt jaarlijcx 4 mudden rogge in specie uijt het casteel en anderen goederen,
lest betaalt….
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren de nombre van.
144 vat rogge
De heer Johan van Leeuwen gelt uijt sijn huijs ende goet staende ende gelegen bijt Lijntje
folio 7 verso.
Op Bijndereijnt 6 vaten rogge reductie betaalt wordende met 7 st. 8 penn. t’vadt, lest betaalt 1729
Ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de sommen van.
6-15-0
Hendrik Cornelis van Col nu de erfgen. van Johan Mattijs Colen gelden jaarlijcx uijt haare goederen gelegen
inde Hage 9 vaten en 3 cop rogge in specie, lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van.
29 ¼ vat rogge
Nu Jacobus vande Velden
Peter vanden Boomen gelt jaarlijcx uijt het huijs over de kerke genaamt den Bonten Osch 6 vat rogge reductie,
lest betaalt 1729
folio 8.
Ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.

6-15-0

Summa bedraagt desen ontfank in gelt de somme van 204 gl. 9 st.
Ende in rogge de nombre van 258 ¾ vat
folio 8 verso.
Hier volgen de gelt rente.
Aart Clumpers nu Jan van Osch gelt jaarlijcx 1 oirt st. uijt sijn goet opt Bijndereijnt, lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
0-0-12
De wed. Aart van Hove gelt uijt haare goederen jaarlijcx eenen oude swerten en 2 plecken, lest betaalt 1693 hier
van niet ontfangen memorie.
Sijn exell. Den heere deser stadt Helmont gelt jaarlijcx uijt sijne goederen een mager blank, lest betaalt 1630
Hier van niet ontfangen memorie
folio 9.
De erfgen. Margreta vanden Bergh gelt jaarlijcx 2 sr. 3 oirt, lest betaalt 1720.
Hier van niet ontfangen memorie
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Te innen voor 3 jaren sijnder administratie tot.

0-8-4

Lambert Hendricx van Gogh gelt jaarlijcx uijt ……acker inde Ameijde straet 2 st. 1 ½ oirt, lest betaalt 1719
Hier van niet ontfangen memorie.
Hendrick Aarts van Croij gelt jaarlijcx uijt sijn goet aenden Bijndersen dijck 2 ½ oirt st. lest betaalt 1639
Hier van niet ontfangen memorie.
Cornelis Clomp gelt jaarlijcx
folio 9 verso.
uijt sijn huijs inde Ameijde straet 7 st. 2 ½ oirt, lest betaalt 1730
den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van 1-2-14
Jan Dircx Coolen gelt jaarlijcx uijt sijn huijs int Biesestraetje 1mager blank, lest betaalt 1688 hier van niet
ontfangen memorie.
Nu Francis van Hoek
Jan de Mol Becx gelt jaarlijcx uijt sijn huijs inde Heijstraet 7 st. ofte 1 bos pont volgens schepenen letteren van
Helmont vanden 12 maart 1496, lest betaalt 1730.
Den rendant moet ontfangen
folio 10.
Voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

1-1-0

Peter Anthonij Melis tot Deursen an Jan Willems van Dinter gelden jaarlijcx vierde half oirt st. uijt eene dries
gelegen opt Hoogeijnt alhier no. 290 en eenen beemt inde gemeen beemden, lest betaalt 1717
Hier van niet ontfangen memorie.
Jan Jansen Slimmens nu Peter Jansen van Osch gelt jaarlijcx uijt sijn huijs opt Bijnderseijnt 3 ½ oirt st. lest
betaalt 1730
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 0-2-10
Philips Clumpers nu Peter
folio 10 verso.
Anthonij Ceunen gelt jaarlijcx 2 ½ oirt st. uijt sijn huijs opt Bijndereijnde, lest betaalt 1730
Den rendant moet ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
0-1-14
Jelis Jan Sanders en Jacob Adriaen Willems gelden uijt henne huijs int Biesestraetje 1 mager blank betaalt
werdende met 4 st. sjaars, lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
0-12-0
Goort Janse van Mierlo gelt jaarlijcx 2 hoenders uijt den beemt gelegen aande Swanen dijck ider hoen 5 st. lest
betaalt 1730
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
1-10-0
folio 11.
Jan Aarts gelt jaarlijcx twee vier d’alff pleck, lest betaalt 1698 niet ontfangen memorie.
De wed. Johan Mattijs Colen gelt jaarlijcx uijt het goet opt Bijstervelt 1 st. derde half pleck, lest betaalt 1685
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren sijnder administratie de somme van. 0-5-10
Dirk Robbers gelt jaarlijcx uijt sijn huijs inde Kerkstraet 9 st. 2 oirt, lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
1-8-8
Bartholomeus van Geldrop nu de kinderen Verhees gelden jaarlijcx uijt haar huijs inde Kerkstraet 2 gl.
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folio 11 verso.
Lest betaalt 1730
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 6-0-0
Dirk van Oldenzee gelt jaarlijcx uijt sijnen hoff buijten Hoogeijntse poort alhier volgens schepenen letteren
vanden 6 augh. 1537 ende 29 augh 1546 1 gl. 1 st. lest betaalt 1730
Den rendant moet ontfangen voor de jaaren 1731. 1732 en 1733 de somme van.3-3-0
Jan Gijsberts van Herpen nu Petronella Roefs gelt jaarlijcx uijt haar huijs op Bijnderseijnd 2 g. 10 st. lest betaalt
1730
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
7-10-0
folio 12.
Goort Becx gelt jaarlijcx 10 gl. losbaar met 200 gl. capitael uijt huijs inde Bijnderstraet volgens schepenen
letteren van Helmont vande 30 december 1609 en den 5 aug. 1621 dog volgens appt. vanden heeren provisoren
in dato 14 junij 1732 gegeven opde reqte van Hend. Goort Becx dese rente gereduct tegens 3 gl. 10 st. aanvank
nemende met den eerste vervaldag, lest betaalt 1728
Den rendant moet ontfangen voor de jaaren 1729, 1730 en 1731 de somme van.
30-0-0
Dielis Jansen van Brussel gelt jaarlijcx 5 gl. losbaar met 100 gl. uijt onderpanden gelegen inde Hage, lest betaalt
1719.
Ontfangen voor de jaaren 1720, 1721 en 1722 de somme van.
15-00
folio 12 verso.
Jan Paulus Wijnants nu Jan Janse van Geldrop gelt jaarlijcx 3 gl. uijt sijn huijs aande Hoogeijntse poort, lest
betaelt 1730
Ontvangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
9-0-0
De kerke deser stadt gelt jaarlijcx een rente van 30 gl. losbaar met 600 gl. capitaal gaande deselver kerke
goederen volgens schepenen letteren deser stadt in dato 30 december 1634, lest betaalt 1706
Den rendant heeft hier van niet ontfangen memorie.
Deselve kerke gelt alnog jaarlijcx een rente van 37 gl. 10 st. losbaar met 750 gl. verschijnt opden 1 meij volgens
schepenen.
folio 13.
Letteren van Helmont vanden 16 april 1636, lest betaalt ….
De rendant heft moet ontfangen voor 3 jaaren sijnder administratie en sulx tegend 3 percento
67-10-8
De stadt Helmont gelt jaarlijcx 30 gl. losbaar met 600 gl. den armen aangekomen aen Jan Janse schoolaster
verschijnt op 30 october nu tengens reductie ad 3 percento tot 18-0-0, lest betaalt 1724.
Den rendant heeft hier van niet ontfangen memorie.
Dielis Jansen van Brussel en de kinderen van Thomas Jansen van Dinter gelden jaarlijcx 20 gl. werden betaalt
met 14 gl. 10 st. gelijck sulx blijkt bij apostille gegeven inde rekening van Andries Dircx van Lieshout
folio 13 verso.
armen vanden jare 1723 en 1724 fol. 31 losbaar met 400 gl. uijt onderpanden inde Hage volgens acte vanden 29
october 1685 ten prothocolle gerist. den 10 aug. 1666, lest betaalt 1721
ontfangen voor de jaren 1722, 1723 en 1724 de somme van.
43-10-0
……….
den armen mr. Voet heeft opden 1 september 1729 uijtgeset aan juffr. Johanna Voet een capitaal van 500 gl.
staende ten intresse tegens 4 … en sulx ingevolgen de res. vande heeren provisoren in dato 1 september 1729 en
1731 een somme van
comt alhier voor ontfank voor de jaaren vervallen de 1 september 1732 en 1733 de somme van
………
Dit is doorgehaalt.
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Andries Dirx van Lieshout gelt jaarlijcx uijt sijn huijs op het Bijnderseijnt alhier tusschen de brugkens 2 gl. 10 st.
losbaar met 50 gl. volgens schepenen letteren van Helmont in dato den 7 aug. 1664.
Kantl: dese post is gelost siet het register vanden rendant als mede de annotatie agter de reekening vanden selve
van Lieshout sijnde geweest armen mr. vande jare 1723 en 1724.
Summa bedraagt dese ontfank in gelt 188 gl. 6 st. 8 penn.
folio 14.
Landerijen onder Helmondt mette hoeve.
Opden 14 janrij 1730 is de hoeve gent. de Duijseldonk verhuurt aan Rijnier Berkers ende daar voor belooft
jaarlijcxte betalen in gelt de somme van 60 gl. voort voorlijff en 60 vaten rogge waarinne begrepen sijn de
buijten landen bij de hoeven gebruijkt werdende.
Den rendant heeft ontfangen voor 2 jaren pagt de nombre van 120 vaten rogge dus … item nog ontf. voor het
derde jaar dat ten halve beteult is geweest ende in boekweijt ende in garst, ende in gelt de somme van.
60-0-0
Joost van Waarsenburg heeft in huringe de andere hoeve en daer voor jaarlijcx moeten betalen in gelt 75 gl. en
75 vaten rogge volgens huurcedulle van dato voors. daer onder begrepen de buijten landen daar bij gebruijkt
werdende.
folio 14 verso.
lest betaalt 1729, den rendant moet ontfangen voor 3 jaren pagt de nombre van.
225 vaten rogge
Ende in gelt de somme van.

225-0-0

Summa comt desen ontfank te bedragen in gelt de somme van 285 gl.
Ende in rogge de nombre van 500 vaten
Ende in garst 2 ½ vat
Ende in boekweijt 36 ¼ vat
folio 15.
Landen buijten de hoeven.
Item eenen acker inde Vossestraet alhier groot 2 zillen jaarlijcx voor 20 vat rogge in specie gebruijker Hendrik
Aerts, lest betaalt 1730
Den rendant heeft off moet ontfangen 3 jaren pagt tot.
60 vaten rogge
Item eenen acker gelegen inde Ameijde straet groot een zille jaarlijcx gebruijker de heer de Cort, lest betaalt
1729
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1730,1731 en 1732 de somme van 16-10-0
Item eenen acker gelegen inde Meulenstraet groot ontrent 1 ½ zille jaarlijcx ten halve geteult, lest betaalt 1729.
folio 15 verso.
ontfangen voor 3 jaren pagt de nombre van
10 vat R
ende gart
10 vat G
vat garts en sulx voor 8 jaren met … welke 4 jaren geexpireert sijn Francis Wilbers heeft in huringe een hoefke
en landerijen opt Bijstervelt alhier jaarlijcx voor de somme van 30 gl. volgens huurcedulle van 19 janrij 1719,
lest betaalt 1729
ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.
90-0-0
denselven heeft alnog in huuringe een acker opden Vossenberg groot 1 zille begrepen onder de voors. huur.
Het huijs metten hoff inde Heijstraet is verhuurt aan Lambert Willems can Galen voor 10 gl. jaarlijcx, lest
betaalt 1729
folio 16.
Den rendant heeft off moet ontfangen voor 3 jaren huur de somme van.
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30-0-0

Het huijsken gekomen van Leijneke van Cralen is aanden armen opgedragen den 20 october 1690 volgens
opdragt daar van gepasseert verhuurt aan Marcelis Peters voor 14 gl. lest betaalt 1730
Den rendant heeft ontfangen op reekening de somme van 14 gl. vemits den gebr. van Osch banckroet gegaan is
en het verder door de wed. Hend. Jaspers
Item eenen hoff inde Hage groot 4 roeden verhuurt aen Jan Joosten voor 3 gl. jaarlijcx, lest betaalt 1730.
14-0-0
Ontfangen voor 3 jaren pagt de somme van.

9-0-0

Het huijs gekomen van Peter
folio 16 verso.
Jansen van Genugten staande ende gelegen op Bijnderseijnde is verhuurt aan Lambert Anthonij Welten met het
lant ende groese aent Gasthuijs ende along een zille groeslant gelegen neffens het Gasthuijs lant voors. voor eene
somme van 56 gl. jaarlijcx waer van het eerste jaar vervallen sal paschen ofte vervaren tijt 1732 mits dat den
pagter de borgemr. reele lasten boven de huurpenn. moet betalen alles volgens de huurcedulle daar van sijnde in
dato november 1730
Den rendant heeft off moet ontfangen voor de jaren sijnde administratie 168 gl. dog vermits wegens schade den
gebruijker geleden op timmeren van dien is gerenniteert 9 gl. dus ontfangen. 159-0-0
Het huijs van Tomas Lambert van Elssen den armen aangekomen bij testament vanden selven inde jaare 1703
verhuurt aan Peter Ceelen voor 12 gl. jaarlijcx de camer wert bewoont bij Jacobus van Osch pro deo
folio 17.
Lest betaaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren de somme van.

36-0-0

Een zille hoijlandts gelegen aanden Swanendijk twelk Maria Peters en Anna haare dogter hebben gegeven
aanden armen alhier reijdende met Peter Clasen is verhuurt aan Daniel Willems voor 5-10-0
Den rendant heeft ontfangen voor 1 jaaren de somme van
6-0-0
Van deselve alnog een zille int Rinkvelt neffens mr. Laurens de Lauwe tot Deurne gekomen van Maria en Anna
Peters woonende tot Venroij pagter Joseph Delis.
Den rendant heeft hier van ontfangen voor 3 jaren eene somme van.
15-0-0
Van Clomp er waer van pagter is
folio 17 verso.
item alnogh een zille landts gelegen opden Meulenhof gekomen van Aelbert Goorts verhuurt aan Bernartd
Delisse voor de sommen van 6 gl. los en vrij de lasten tot lasten vanden eijgenaer mits dat den pagter sal mogen
houwen het schaarhout als het houwbaar is. lest betaalt 1729
den rendant moet ontfangen voor 3 jaaren de sommen van.
18-0-0
item alnog een plexken landts gelegen opt Bijstervelt neffens Michiel Everts lant langs de kerkpad gekomen
vande onmondige kinderen van David Vlichelaers aan Cornelis Bastiaens verhuurt. Lest betaalt 1729
den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de nombre van 15 vat rogge
folio 18.
Een driesken gekomen vande onmondige kinderen hier voor verhaalt gelegen inde Heijstraet neffens erfenisse
Rijnder Jansen vander Vorst verhuurt voor 3 gl. jaarlijcx vermits den huurder het schoubaar moet houden, lest
betaalt 1730.
Ontfangen de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
10-0-0
Den armen deser stadt een huijs inde Veestraet gekomen van mr. Andries Buttenij bij coop aangekomen verhuurt
voor 15 gl. lest betaalt…
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren sijnde administratie de somme van. 45-0-0
Den armen bij opdragte aangekomen
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folio 18 verso.
een huijs toebehoort hebbende Jan Dielis van Hees gelegen opt Bijnderseijnt tussen de brucxkens gebruijker van
agterste Jan van Stiphout voor eene somme van 14 gl. en het voorste Betje Huijberts voor 7 gl. lest betaalt 1730.
Ontfangen voor 3 jaaren
Can becomen soo wert het laatste geremitteert tot 3-10-0 dus maar in half jaar geremitteert. Item een zille landts
gelegen opden Vossenberg gekomen van Jan Bosmans den aemen aangekomen bij opdragte gebruijker Jan
Gielens voor 7 vaten rogge, lest betaelt 1730
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van.
21 vat rogge
Item een huijs ende hoff agter de Ameijde straet gekomen van Jan Janse Cuijpers den armen aangekomen bij
opdragte het
folio 19.
Vooste gedeelte verhuurt aen Hendrik van Stiphout voor 8 gl.jaarlijcx en het agterste gedeelte aan Frans van
Ruth voor 17 gl. 10 st. lest betaalt 1730
Den rendant heeft ontfangen voor het voorste deel somme van.

24-0-0

Ende wegens het agterste gedeelte de somme van.

52-10-0

Item 2 zillen landts gelegen int Hemelrijck gekomen van Hendrina Jan Becx volgens opdragte opden 26 janrij
1719 voor heeren schepenen deser stadt gepasseert gebruijker Lindert vander Vorst voor 10 gl. jaarlijcx, lest
betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen.
folio 19 verso.
voor 3 jaaren pagt de somme van.

30-0-0

summa bedraagt desen ontfank in gelt de somme van 614 gl. 10 st.
ende in rogge de nombre van 106 vaten
ende in garst de nombre van 10 vat
folio 20.
Renten onder Mierlo.
Jenneke wed. Goort Jan Brentjes gelt jaarlijcx uijt haar goederen op het Hout 19 vat rogge in specie mate aldaer
volgens erfbrieff gepasseert tot Helmont opden 8 dag van oixt maant 1414, lest betaalt 1728.
Den rendant moet onrfangen voor 3 jaaren sijnde administratie tot 18 ¼ vat rog jaarlijcx tegens Mierlose maat
volgens inhoud des briefs dhs. voor de voors. 3 jaren in gelt.
20-0-0
Gabriel van Beth nu Joost Verheijen gelt jaarlijcx uijt sijne goederen opt Hout 6 vaten rogge reductie, lest betaalt
1730
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van 6-15-0
Anthonij Jan Goorts en Jan Marcelissen nu Adriaan Cornelisse
folio 20 verso.
gelt jaarlijcx 19 ½ vat rogge reductie dog nu 2 gl. 5 st. vermits de verder goederen bij excutie sijn verkogt, lest
betaalt.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren sijnder administratie de somme van. 6-15-0
Hendrik Aarts aant Goor gelt jaarlijcx uijt sijne goederen onder Mierlo 20 vaten rogge in specie dog nu tegens
reductie volgens rest. van de heere provisoren in dato den feb. 1734 voor 12 jaren, lest betaalt 1730
Den rendant moet ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
22-10-0
Huijbert Aarts gelt jaarlijcx loco Huijbert Dircx de Cremer 2 vat rogge in specie, lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van 2 gl. 8 st. in plaatse van rogge volgens de pegge dus.
Volgens de pegge dus

2-8-0
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Ende rogge

2 vat rog

folio 21.
Adriaantje wed. Goort Becx nu Francis van Riel gelt jaarlijcx uijt haar goet opt Hout 2 vaten rogge in specie, lest
betaalt 1730.
Den rendant moet onrfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 6 vat rogge
Jan Huijbers nu de wed. Wilbert Janse gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne huijsinge, hoff en hoffstadt
met 5 loop lant daar aangelegen opt Mierlo Hout volgens schepenen letteren van Helmont vanden 22 maart
1462, lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
6-15-0
Hend. Daniels nu Adriaen Dieliaens gelt jaarlijcx 16 ½ vat rogge in specie uijt sijne goederen onder
folio 21 verso.
Mierlo, lest betaalt 1730
Den rendant hebben ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van.
49 ½ vat rog
Marten Stevens nu Cornelis Driesse gelt jaarlijcx een mudde rogge reductie, lest betaalt 1730
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731- 1732 en 1733 de somme van.
13-10-0
Cornelis van Vlerken en Willem Jansen loco Jan Everts gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt een stuck
effenissen gelegen opt Mierlo Hout volgens schepenen letteren van Mierlo in dato den 19 van lauw maant 1409,
lest betaalt 1729, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en
folio 22.
1732 de somme van

6-15-0

Jan Bernardts en Jan Lamberts nu Willem Jansen van Bakel ende kinderen van Aalst, gelden jaarlijcx 7 vaten
rogge in specie uijt eenen bunder beemt gelegen opt Mierlo Hout begrepen in schepenen letteren van Helmont
van dato den 6 janrij, lest betaalt 1729.
Den rendant moet ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de nombre van 21 vat dog is in gelt ontf.
volgens de pegge dus.
11-5-0
Hendrik Aarts en Willem Dircx nu Huijbert Aarts en Willem van Gestel gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie
uijt henne onderpanden opt Houdt, lest betaalt 1729.
Ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.
13-10-0
Gabriel van Beth nu Joost Verheijen
folio 22 verso.
gelt jaarlijcx uijt sijne erffenisse opt Hout anderhalf vat rogge in specie, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van.
4 ½ vat rogge
Aert Denis en Evert Philipsen nu Maria Peters gelt jaarlijcx 18 ½ vat rogge reductie uijt onderpanden gelegen tot
Mierlo volgens schepenen letteren van Mierlo van dato de 1 meij 1450, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft hier van niet ontfangen memorie
Jacob Jan Bijnen nu Hend. Goorts gelt jaarlijcx 3 gl. uijt sijne goederen opt Hout, lest betaalt 1728
folio 23.
Ontfangen voor 3 jaren pagt de somme van.

9-0-0

De wed. Jacob Aarts nu Jan Huijberts gelt jaarlijcx 3 st. 2 oirt, lest betaalt 1703, hier van niet ontfangen memorie
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De hoeve van Langendonk gelt jaarlijcx 2 st. 2 oirt met eene halve pleck, lest betaalt 1687 in supra niet
ontfangen memorie
De wed. Willem Rovers nu Frans Tonisse steenbacker gelt jaarlijcx 3 gl. uijt haare goederen tot Mierlo, lest
betaalt 1728.
Ontfangen voor de jaaren 1729, 1730 en 1731 de somme van.
9-0-0
Anthonij Jan Goorts gelt jaarlijcx
folio 23 verso.
1 gl. 16 st. den selve gelt alnog 6 gl. 5 st. uijt sijne goederen opt Mierlo Hout, in schepenen letteren van Helmont
den 25 martij 1573 begrepen nu de wed. Hend. Raeijmaeckers, lest betaalt 1687 hier van niet ontfangen memorie
Gabriel van Beth nu Jan Delisse gelt jaarlijcx uijt sijnen goederen gekomen van Thomas van Aelst opt Hout 1 gl.
16 st. lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
5-8-0
Aart Cornelis van Col nu de erfgen. N. van Niel, gelden jaarlijcx 5 gl. 15 st. uijt sijne goederen tot Mierlo
gelegen volgens schepenen letteren aldaer 10 febrij 1564, lest betaalt 1723
folio 24.
Ontfangen voor 3 jaaren pagt de somme van.

17-5-0

De wed. Jan Peters gelt jaarlijcx uijt haare goederen tot Mierlo 10 st. lest betaalt 1707
Hier van niet ontfangen memorie
Tonis den Smit nu Gerrit Janse Ketelaars gelt jaarlijcx uijt sijne goederen opt Hout gelegen 1 gl. 10 st. lest
betaalt 1730.
Den rendant heeft off moet ontfangen de jaaren 1731, 1732 en 1733 een somme van.
4-10-8
Willem Aarts gelt jaarlijcx uijt sijne goederen tot Mierlo 2 gl. 10 st. lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
7-10-0
folio 24 verso.
Willem Fransen nu Willem vande Goor gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gelegen opt
Mierlo Hout, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 6-15-0
De stadt Helmont gelt jaarlijcx eene rente van 20 gl. uijt de goederen van Jan Peter Gulden tot Mierlo geredt. Op
3 perc. volgens haar ho. mo. res. vanden 24 september 1724, lest betaalt 1721.
Den rendant moet ontfangen voor 3 jaren pagt de somme van.
36-0-0
Gerrit Sangers woonende opt Mierlo Hout gelt jaarlijcx 4 gl. van een capitaal van 100 gl. en daarmede
folio 25.
Ook losbaar en sulx uijt huijs en hoff en aangelagh staande ende gelegen onder Mierlo volgens obligatie voor
schepenen deser stadt gepasseert de 11 feb. 1730 waer vanden eerste pagt vervalt den 11 febr. 1731.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren pagt de somme van.
12-0-0
Summa comt desen ontfanck te bedragen in gelt de somme 217 gl. 11 st.
Ende in rogge de nombre 80 ¼ vat
folio 25 verso.
leeg
folio 26.
Landerijen onder Mierlo.
Den armen deser stadt Helmont is bij coop ende acte van rumutiatie gepasseert voor schepenen alhier opden 24
julij 1669 en den 4 julij 1670 aangekomen seeker huijs en landerijen gelegen onder Mierlo volgens de brieven
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daar van sijnde, dese goederen sijn verhuurt aen Jan Frasen tot Mierlo voor 18 jaarlijcx en sullende de pagt van 6
gl. aande kerke van Mierlo door de armen mr. worden betaalt, lest betaalt 1730.
Kantl: dese goederen sijn verkogt door den rendant en daar van geprovenieert 70 gl. die hier fol…. voor ontfank
gebragt sijn dus int vervolg dese post uijt de recken. te laten
Den rendant heeft ontfangen de somme van 7 gl. op vermits het gelt vervallen buijten culture was en door den
rendant vercoht dus
Jan Hendricx Cleijnen opt Hout nu Nelis Cleijnens gelt eene rente van 6 gl. sjaars losbaer met ……. capitaal
geconstitueert voor heeren schepenen alhier.
folio 26 verso.
opden 15 december 1625 gaande uijt de onderpanden aldaer wert betaalt met 5 gl. lest betaalt 1726.
Den rendant moet ontfangen de jaaren 1727, 1728 en 1729 de somme van.
15-0-0
Comt desen ontfank te bedragen in gelt de somme van 22 gl.
folio 27.
Stiphoudt.
De wed. Willem van Oldenzee gelt jaarlijcx uijt haare goederen en hoeve aldaer gelegen 6 vaten rogge reductie
volgens schepenen letteren van dato den 7 feb. 1447, lest betaalt 1730,
Te ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
6-15-0
Peter Hendricx van Duijnhoven prop. en Aart Hendricx van Neesen gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt
henne goederen tot Stiphout begrepen in schepenen letteren van Helmont de dato 4 julij 1414, lest betaalt 1730
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 13-10-0
Machiel Wouters nu Jacob
folio 27 verso.
Dirx gelt jaarlijcx 3 vat rogge in specie uijt de hoeven op Cruijschot volgens schepene letteren van Helmont in
dato den 4 janrij 1418, lest betaalt 1729.
Ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de nombre van.
9 vat R
Jan Janse Ketelaars alias Campers gelt uijt sijne goederen tot Stiphout 6 vaten rogge reductie volgens schepenen
letteren in Helmondt vanden 6 meij 1471, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van 6-15-0
Hans Lemmens gelt jaerlijcx 4 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Stiphout volgens schepenen
letteren van Helmont de dato den 1 febrij
folio 28.
1458 lest betaalt hier van niet ontfangen memorie.
Den H. Geest van den Bosch cum suis gelden jaarlijcx henne goederen ende onder panden gelegen opt Gasthuijs
onder Stiphout 5 st. lest betaalt 1730.
Den rendant moet ontfangen door Marten Goorts van Beek voor 3 jaaren pagt de somme van.
0-15-0
Jenneke Jaspers en Dirk Goorts nu Peter Joost Cuijpers gelden uijt huijs, hoff en landt ter plaatse gent. de Linde
en andere onderpanden jaarlijcx 3 gl. volgens schepenen letteren van Helmont de dato 27 martij 1525, lest
betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen
folio 28 verso.
Voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

9-0-0

De erfgen. Truijken Verspaget gelden jaarlijcx 3 mudde en 1 ½ vat rogge in twee bijsonderen brieven gepasseert
voor schepenen van Helmont den een van dato den 15 febrij 1476 en anderen van 2 janrij 1577 staande op
onderpanden tot Stiphoudt , lest betaalt 1600.
Hier van niet ontfangen memorie
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Summa comt desen ontfanck in gelt te bedragen de somme van 36 gl. 15 st.
Ende in rogge de nombre van 9 vat R.
folio 29.
Aerle, Beek ende Rixtel.
Nicolaas van Berkel nu Jan Poorters, gelt jaarlijcx uijt sijne huijsinge en landerijen tot Aarle 1 mudde rogge
reductie in schepenen letteren van Helmont vanden 10 october 1494 enden 14 april 1670, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 13-10-0
De erfgen. van Peter Cornelisse van Croij gelden jaarlijcx 1 gl. 10 st. gaande uijt onderpanden tot Strijp onder
Aarle volgens schepenen brieff vanden Bosch 5 dagen na paschen 1388, lest betaalt 1730.
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 4-10-0
Willem Martens tot Rixtel nu
folio 29 verso.
Aart Jan Daniels gelt jaarlijcx uijt huijs en goederen tot Rixtel gelegen 7 st. lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
1-1-0
De wed. Willem Dircx gelt jaarlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Beek gelegen begrepen in
schepenen letteren der stadt Helmont s Bosch 1436 en 9 febrij 1445, lest betaalt 1729.
Den rendant moet ontfangen voor 3 jaaren sijnder administratie de nombre niet ontfangen en vervolgens Goort
Janse van Dommelen en de wed. Willem Dircx cum suis gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt
onderpanden tot Beek in schepenen van Bosch vanden lesten junij 1461 begrepen groot 1 loop, lest betaalt 1730.
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733.
13-10-0
Los vel
Monsieur vander Velden alsoo ick wel weet, dat ik als deurw. die goederen bij executie hebben vercogt met
uijtlatinge van dien pagt van 11 vat rogge vermits het selve met dien pagt niet moste gelden maar de vercoop
conditie luijt als volgt dat uijt de goederen vande wed. Aart Willem Houts moste blijven vergelden aanden armen
van Helmont de boven genoemde pagt van 11 vat rogge en nogh een aande voorn. armen van 1 gl. 10 st. en als
doen het selve geen gelt heeft mogen gelden deselve daar uijt gelegt en met perceelen vercogt en de pagt van 11
vaten rogge daar uijt gelegt maar dien pagt van 1 gl. tien die wort gegolden in nogh een meerderen pagt die moet
Blanckers betalen de vercoopingh is geschiet op den 21 janrij 1732 ten overstaan van Peter Janssen precident,
Peter Luijcas en Antonij Roijackers schepenen naar dat ik met estime blijve.
U edele genege vrinden dienaar.
Bakel 9 febrij 1735 H. Tempelaars 1735
folio 30.
Peter Gabriels woonende tot Aerle nu de heer N. Donkers eene rente van 6 gl. jaarlijcx nu betaalt wordende met
5 gl. losbaar met 100 gl. capitaal gaande uijt onderpanden aldaer in schepenen letteren deser stad vanden 10
febrij 1627 begrepen en verschijnt op ligtmis dagh is gereduceert op 4 st.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.12-0-0
Summa comt desen ontfank in gelt te bedragen eene somme van 44 gl. 11 st.
folio 30 verso.
Nunen, Gerwen, Wetten.
Jenneken wed. Hend. Appels en Jan Dirx de Groot gelden jaarlijcx 1 mudde rogge in specie uijt henne goederen
tot Nunen in schepenen letteren vanden Bosch de dato 5 dagh na St. Mattijs dagh 1376, 1386, 1391 nog 1393 en
1394 en eene gepasseert voor schepenen van Helmont opden 28 janrij 1395 alle uijt de onderpanden tot Nunen,
lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren sijnder administratie de somme van. 6-15-0
Ende in rogge de nombre van 18 vat.
Joost Jan Philipsen en Anneke wed. Aart Hendricx gelden jaarlijcx 2 mude rogge in specie uijt onderpanden inde
voors. schepenen brieven begrepen betaalt wordende met 15 st. t’vat, lest betaalt 1730
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folio 31.
Te ontfangen voor 3 jaren pagt de somme van.

54-0-0

Leendert Goort Hendricx en Adriaen Clasen nu Peter Coolen gelt jaarlijcx 1 mudde rogge in specie uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmont neffens de voors. Nunense rente begrepen van dato St.
Stevendagh 1379 wort betaalt met 15 st. tvadt, lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
27-0-0
Faas Goorts gelt jaarlijcx 1 mudde rogge in specie in eene chijns van 4 mudde rogge en 20 ponden paijements
gaende uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmont de dato den 5 feb. 1389 en den 3 janrij begrepen en
wort betaalt met 4 g. 10 st. lest betaalt 1721 hier van niet ontfangen memorie
folio 31 verso.
De kinderen Adriaen Jacobs den mulder geleden in deselve pagt uijt huijs en erffenisse gelegen aanden Wettense
molen jaarlijcx 1 mudde rogge in specie volgens de voors. brieven, lest betaalt 1726.
Ontfangen voor de jaaren 1727, 1728 en 1729 de nombre van.
36 vaten rogge
De wed. Aart van Col cum suis nu Claas Gerrits ende Adriaen Willems gelden jaarlijcx 6 vaten gerst in specie in
eenen meerderen pagt hier voren in brieven onder no. 4 begrepen mitsgrs. ook brieven van Helmont vanden
jaaren 1369, 1370 en 1373, lest betaalt .. hier van niet ontfangen memorie
Hendrick Jansen van Nuenen en Jan Tonis van Veggel gelden jaarlijcx 18 vaten rogge in specie uijt henne
goederen
folio 32.
In schepenen letteren van s Bosch de dato den 12 feb. 1471 en nog eene brieff de dato den lesten october 1495
wort betaelt met 7-10-0, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 22-10-0
Jan Dircx de Groot cum suis gelden jaarlijcx 17 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Nuenen en Gerwen gelegen, lest
betaalt 1727.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1728. 1729 en 1730 de somme van 2-12-8
Anthonij van Gruijthuijsen nu Arnoldus van Rijsinge gelt jaarlijcx uijt sijne goederen gelegen tot Gerwen eene
gl. den armen aangekomen bij testament van Maria nagelaten wed. Dirk
folio 32 verso.
Volders inden jaaren 1574, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 3-0-0
Summa comt desen ontfank te bedragen in gelt de somme van 115 gl. 17 st. 8 penn.
Ende in rogge de nombre van 54 vat.
folio 33.
Lieshoudt.
Frans Willems nu Francis Peters van Rijt ende Albert Hendricx van Trigt gelden jaarlijcx uijt eene meerderen
pagt van 18 vaten rogge 13 ½ reductie ent resterende gelt de wed. Joseph Anthonis uijt henne hoeven en
goederen gelegen tot Ginderdoor onder Lieshout voors. lest betaelt 1729.
Ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 den somme van.
15-3-12
De wed. Joseph Anthonis nu Maria Adams gelt inde voors. pagt jaarlijcx 4 vaten 2 cop rogge reductie uijtte
voors. goederen tot Ginderdoor, lest betaalt 1727.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1728, 1729 en 1730 de somme van. 5-1-4
Summa comt deser ontfank
folio 33 verso.
te bedragen in gelt de somme van 20 gl. 5 st.
folio 34.
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In Son.
Jan off Hend. soone Jan Tijbosch tot Son gelt jaarlijcx 8 gl. 5 st. in schepenen letteren van Son in dato 20 febrij
1627 begrepen de onderpanden den bij executie verkogt en den armen bij coop aangekomen sijnde eenen acker
gelegen tot Esp gent. Arleman groot 8 loop verhuurt aan ..
Vermits dese lengte van jaaren niet te vinden is geweest en den rendant alle instantie aangewent tot vinding van
dien egter niet konnen uijtvinden, soo heeft den rendant mede niet ontfangen dus memorie.
nu Adriaan Gerrits
Jan Gerrits den jonge gelt jaarlijcx 5 gl. volgens schepenen letteren van Sonne de dato den 9 meij 1631 gaande
uijt onderpanden daarinne verhaalt nu Aarts Gerrits de mulder, lest betaalt 1729.
Ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.
15-0-0
folio 34 verso.
Baakel.
Willem Peter Ceelen gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijne goederen tot Bakel gelegen, lest betaalt.
Hier van niet ontfangen memorie.
Frans Jacobs gelt jaarlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden tot Baakel gelegen, lest betaalt 1729.
Ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de nombre van.
36 vaten rogge
Marten Jan Gevers van Deursen gelt jaarlijcx uijt henne hoeven en toebehoorten 25 vaten rogge in specie, lest
betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen
folio 35.
Voor 2 jaren pagt de somme van 18 gl. 15 st. dus.

18-15-0

De erfgen. Driesken Hendricx gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt 10 loop ackerlants gelegen aande
Beemden, lest betaalt 1703.
Hier van niet ontfangen memorie.
Willem Hend. Ceelen cum sio gelden jaarlijcx 4 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van
Bakel 1383 van Helmont de 5 vande oigst maant 1389 begrepen, lest betaalt 1727.
Den rendant moet ontfangen voor 3 jaren sijnde administratie tot.
4-10-0
Willem Marcelis Verberne gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie
folio 35 verso.
Uijt onderpanden tot Baekel, lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

6-15-0

Rijnder Peters op Schipstal en Jan Hennekens gelden jaarlijcx 2 mudden rogge in specie uijt henne onderpanden
in schepenen letteren van Bakel van den dato 1418 op St. Huijbertsdag begrepen wert betaalt met 16 vat, lest
betaalt.
Den rendant moet ontfangen voor 3 jaren sijnde de administratie de nombre van.
24 vaten rogge
Ten dien opsigte de 3 jaren sijnde aan haar geremiteert dus Jan Janse den scheper ende Peter Goort Hermens nu
Hermen Ceelen gelden jaarlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Baekel in schepenen letteren van
Helmont in de jaare 1415
folio 36.
1428 den 27 feb. 1441, 1442 den 23 aug. begrepen, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 16 ½ vat rogge
Leendert Dircx ende Joost Jan Bankers nu Anthonij Goorts gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden
tot Baekel, lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van 6-15-0
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Leendert Janssen en Anthonij Dircx gelden jaarlijcx 20 vaten rogge in specie uijt seekere goederen gent.
Vlinkvloijen in schepenen letteren van Baeckel ende Helmondt begrepen d’eene van dato 1419 d’ander 1478
mitsgrs.
folio 36 verso.
schepenen vonnis van Baekel vanden 14 octob. 1541, lest betaalt 1723 en opt jaar 1724 10 vaten R.
hier van niet ontfangen memorie
Lindert Willems van Hout Jenneken Stercken tot Milheeze gelt jaarlijcx uijt haar goed tot Milhees 6 vaten rogge
reductie, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van. 6-15-0
Nicolaas van Neerven en Willem Peter Ceelen gelden jaarlijcx 15 vaten rogge in specie uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmont gegeven maandagh naer belooken pinsteren dagh 1399 op St. Nicolaasdagh
1445 mitgrs. Opden 3 feb. 1673 begrepen, lest betaalt..
folio 37.
Hier van niet ontfangen memorie
Reijnder de Bercker nu Hend. Scheij molder tot Baakel gelt jaarlijcx 18 vaten rogge reductie betaalt wordende
met 6 gl. 5 st. swaar gelt uijt seekeren beemt gelegen tot Baakel onder den Rijpelbergh groot 2 bunderen volgens
tprotocol in Helmondt vanden 12 junij 1670, lest betaalt 1730 door Hend. Scheij .
Den rendant moet ontfangen moet ontfangen de jaaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
20-5-0
Jan Neesen en Goort Driessen cum suis gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Baeckel,
lest betaalt 1681.
Hier van niet ontfangen memorie.
Peter Cuijpers loco Jan Jansen ende Jan
folio 37 verso.
Hendricx de Bruijn gelden jaarlijcx 5 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Baeckel gelegen, lest betaalt
1729. den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.
5-12-8
Tonis Vreijnsen en Tonis Fransen nu Peter Bastiaans en Frans Jansen gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie
uijt henne goederen tot Baeckel, lest betaalt 1729.
Den rendant ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.
4-10-0
Deselve gelden alnog 6 vaten rogge in specie erffelijck uijt henne onderpanden tot Bakel, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de nombre van. 6 vat rogge
Kantl: den rendant naer behoorlijck ondersoek bevonden hebbende dat de gelders seer arm en dus voor als nog
niet in staat om dese pagt te betalen en vermits de geringe onderpanden soo remitteeren hr. provisoiren 2 jaren
pagt dog sonder eenige consequientie met de aangehaalde.
folio 38.
Willem Hend. Ceelen, Wilbert Hend. Van Asten en de wed. Tomas Bankers gelt jaarlijcx 16 st. 3 ½ oirt uijt
haare goederen tot Baekel. Lest betaalt 1727.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1728, 1729 en 1730 de somme van. 2-10-10
Juffr. Maria Lankvelt vrouwe van Milheeze gelt jaarlijcx uijt haare goederen ende heerlijckheijt aldaer 3 st. 2
oirt, lest betaalt 1696
Hier van niet ontfangen memorie te innen 3 jaren sijn administratie tot 0-10-8
Willem de Wit Wilbert Hendricx en Willem Willems de With cum suis gelt jaarlijcx 3 st. 2 oirt uijt henne
goederen tot Bakel, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 0-10-8
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folio 38 verso.
Aert Hend. Hannen nu Jan Peter Tijssen gelt jaarlijcx 36 braspenning betaalt werdende met 2 gl. 5 st. uijt sijne
goederen gelegen tot Bakel volgens schepenen letteren aldaer vanden 3 december 1556, lest betaalt 1729,
Ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.
6-15-0
Summa comt desen ontfanck te bedragen in gelt de somme van 84 gl. 4 st. 2 penn.
Ende in rogge de nombre van 82 ½ vat
folio 39.
Gemert.
Peter vanden Bogaert nu Gijsbert Manen gelt jaarlijcx uijt sijn huijs en anderen goederen gelegen tot Gemert 15
vaten rogge erfpagt volgens schepenen letteren in Gemert 1385, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 45 vaten rogge
Peter Gielens nu Anthonij Daendels gelt jaarlijcx uijt sijne goederen tot Gemert gelegen 2 gl. 10 st. lest betaalt
1730.
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren de somme van.
7-10-0
Summa comt deser ontfank te bedragen in gelt de somme van 7 gl. 10 st.
Ende in rogge de nombre van 45 vat.
folio 39 verso.
Deurne.
Paulus Corstiaen Nouwen en Dilianna Corstiaan Nouwen wed. wijlen Dirk Peter van Houten in plaats van
Willem soone Evert Noijen gelden in 2 texten 3 mudde rogge ende 3 vaten reductie dog als nu betaalt wordende
met 8 gl. jaarlijcx volgens marquale apostille opden reqte. Van 6 julij 1724 en schepenen letteren van Deurne in
dato den 19 daaraan volgende mitsgaders nadere apostille vanden 11 aug. 1724 op de voors. reqte gegeven en
verleent aanvank nemende met den jaare 1723, lest betaalt 1728.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1729, 1730 en 1731 de somme van. 24-0-0
Aart Hend. Jacobs en Hend. Henricx Coolen nu Joost Driessen gelt jaarlijcx in 3 texten eenen
folio 40.
Twintigh vaten rogge reductie, lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van 23-12-8
Giele Jacobs en Corst Vesters nu Machiel Daendels cum suis gelden jaarlijcx 10 vaten rogge reductie, lest
betaalt 1719.
Den rendant heeft ontfangen door deselve voor de jaren 1720, 1721 en 1722 de somme van.
11-5-0
Bruijsten Jan Rutten Cluijtmans gelt jaarlijcx 16 vaten rogge reductie, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft off moet ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
18-0-0

folio 40 verso.
Jan Lambers van Gassel int Haegeijnt cum suo nu juffr. de wed. van wijlen de heer Caasteker en Jan Hurkmans,
lest betaalt 1730.
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
9-0-0
Jan Lamberts Isbouts ende Dirk Jan Goorts gelden jaarlijcx een mudde rogge reductie, lest betaalt
Hier van niet onfangen. Memorie
Summa bedraagt desen ontfank in gelt de somme van 85 gl. 17 st. 8 penn.
folio 41.
Hier volgt het goet ten eijnde.
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Aart Anthonijs van Ebben Joost Lambers nu Jan Willem Vermeulen gelt jaarlijcx 3 vaten 3 cop rogge in specie
uijt onderpande vant goet ten Eijnd, lest betaalt 1729.
Hier van niet ontfangen memorie.
Joost Willem Vreijken gelt jaarlijcx 6 vaten rogge in specie , lest betaalt 1729
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de nombre van. 18 vaten rogge
Hendrick Cuijpers cum suis nu Jan vander Horst tot Deurne cum suis gelden jaarlijcx 3 vaten 3 cop rogh uijt het
goet ten Eijnde, lest betaalt ..
Ontfangen voor 3 jaren pagt de nombre van.
6 vat 3 cop rog
Voor 2 ¼ rog jaarlijcx
folio 41 verso.
Hendrik Tijs Claassen nu Jan Jacobs venden Bomen en Hend. Wilberts gelden jaarlijcx 8 vaten rogge in specie
uijt het goet ten Eijnde, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 24 vaten rogge
Jan Meulendijcx ende Willem Peter Spaenjaarts nu Francis Tonisse cum suo gelden jaarlijcx 11 vaten rogge in
specie, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 33 vat rogge
De wed. Paulus Joosten, Dirk Jan Goorts ende Jan Hendricx de Hart gelden jaarlijcx 7 vaten rogge in specie
dogh geabandoneert voor 2 ½ vat en dus maar 4 ½ vat, lest betaalt
folio 42.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren sijnde administratie de nombre van. 8 ½ vat rogh
Jan vanden Bomen nu Eijmen Lambers, Peter en Aart Jansen gelden jaarlijcx 14 vaten rogge in specie, lest
betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 42 vate R
Joost Ceelen cum suis nu Hend. Janse Meulendijcx en Willem Hendricx gelden 7 vaten rogge in specie, lest
betaalt 1729.
ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de nombre van.
21 vat R
Dirk Hend. Gielens en Anthonij Gerrits de scheper nu Joseph Verduijseldonk geld jaarlijcx 7
folio 42 verso.
vaten rogge in specie, lest betaalt.
ontfangen voor 3 jaren pagt de nombre van.

21 vat R.

Philips Willems nu Machiel Philipsen gelt jaarlijcx 8 vaten 3 cop rogge erfpagts, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van.
26 vat en cop rogge
Evert Gielen nu Evert Clasen gelt jaarlijcx 5 vaten rogge 1 cop in specie, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 15 ¾ vat rogge
Joost Rutten nu Evert Clasen gelt jaarlijcx 3 vaten rogge in specie, lest betaalt 1730
folio 43.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 9 vat rogge
Willem Marcus nu Antonij Hurkmans en Willem Peters gelden jaarlijcx 3 vat rogge in specie, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 9 vat rogge
Mr. Laurens de Louw ende Wouter Hendricx gelden jaarlijcx 5 vaten rogge in specie uijt henne goederen tot
Deurne, lest betaalt 1730.
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Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren sijnde de administratie de nombre van.
15 vat R
Laurens Jansen nu Laurens Tijssen gelt jaarlijcx 3 vat rogge reductie, lest betaalt 1730
folio 43 verso.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 3-7-8
Jan Melis cum suis nu Hendrik Keijsers gelt jaarlijcx 8 vaten rogge reductie, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren sijnder administratie de somme van. 9-0-0
Ruth Cornelis, nu Frans Ansems gelt jaarlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaalt 1728.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1729, 1730 en 1731 de somme van. 3-7-8

De wed. Gerrit Dors en Hend. Matthijssen gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie in plaats van Hend. voort nu de
wed. Wouter Clijnen voor d’eene helft
folio 44.
Lest betaalt
Hier van niet ontfangen memorie
Deselve wed. gelt jaarlijcx nog 4 vaten rogge reductie, lest betaalt 1663 hier van niet ontfangen memorie
Jan Aart Meulendijxc nu Claas Claus gelden jaarlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren sijnder administatie de somme van 4-10-0
Wilbert Reijnders, Aart Hend. Cum suo gelden jaarlijcx 1 mudde rogge in specie betaalt wordende met 9 gl.
tegens 15 st. t’vat volgens accoordt, lest betaat 1730.
Den rendant heeft ontfangen door Dirk Jansen, Frans Boogaerts de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
27-0-0
folio 44 verso.
Willem Marcus nu Hend. Wilberts gelt jaarlijcx 6 vaten rogge redictie, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 6-15-0
Evert Neelen nu Heijlke Janse gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van. 6-15-0
Hendrik Fransen, Willem Jan Ceelen alias Waesman nu Antonij Cuijpers gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie,
lest betaalt 1729.
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732
folio 45.
De somme van.

6-15-0

Summa comt desen ontfank te bedragen in gelt de somme van 67 gl. 10 st.
Ende in rogge de nombre van 249 vat 1 cop
folio 45 verso.
Liessel.
Joost Peter Martens nu Matthijs Joosten gelt jaarlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaalt 1730
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
3-18-12
Hendrik Peter Mennen cum suis gelden jaarlijcx 5 ½ vat rogge reductie, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 6-3-12
Tijs Berckers, Lambert Driessen en de wed. Marcelis Claas de Bercker gelden jaarlijcx 3 vaten rogge reductie
lest betaalt 1730.
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Ontfangen voor 3 jaren sijnder administratie de somme van.

3-7-8

folio 46.
Daniel van Bree, Dries van Bree en Jan Peter Wilberts nu Tijs Tonissen gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie,
lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen van Jan Hermens cum suis voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
13-10- 0
De armen mr. van Deurne en Peter vanden Boomen gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van. 6-15-0
Jonck. van Eijck en jonkr. Bacx nu Frans is van Hugten gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1730.
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 6-15-0
De selve nu mevrou Craeijenhoff gelden jaarlijcx 8 vaten rogge in specie.
folio 46 verso.
lest betaalt 1730. Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van.
24 vat R.
Adam Willems nu Gielen Damen gelt jaartijcx 6 vaten rogge erffelijck, lest betaalt 1689,
Hier van niet ontfangen memorie
Lodewijck Jansen ende Claas Jansen gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen door Jan Jacob en Lodewijck Janse voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme
van.
13-10-0
Summa comt desen ontfank in gelt te bedragen de somme van 54 gl.
folio 47.
Ende in rogge de nombre van 24 vat.
folio 47 verso.
in gelt rente tot Deurne.
Michlit Hendrik Tonis, Lambert Jansen en Claas Jan Rutten cum suis nu Gevert Peter Colen gelden jaarlijcx 5
gl. 10 st. lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 16-10-0
Jan Melis gelt jaarlijcx 2 st. 11 pleck, lest betaalt 1729.
Hier van niet ontfangen memorie
De erfgen. Aart Hoeben gelden jaarlijcx 3 st. lest betaalt 1730
ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

0-9-0

Tonis Gerrits den scheper gelt jaarlijcx 3 gl. nu Dirk Jan Huijbers, lest betaalt 1730
folio 48.
Ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

9-0-0

Summa comt desen ontfank te bedragen in gelt de somme van 31 gl. 9 st.
folio 48 verso.
Asten.
Fransis vanden Loverbosch en hend. Peter Bollen de goederen tot Geenen bosch gelden jaarlijcx 3 mudde rogge
reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Bosch is jaarlijcx 13-10-0, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor 3 jaren pagt de somme van.
40-10-8
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Jonck. van Gerwen opde Beekse Donk nu den heer van Asten gelt jaarlijcx uijt sijne goederen ofte hoeven op
heusden 13 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot Asten gelegen in schepenen brieven van Helmondt de dato
den 17 otober 1614 en anderen documenten daer annex begrepen, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren sijnder administratie de somme van ende in rogge de nombre van
7-16-0
folio 49.
Dirk Jan Goorts cum suis nu Philips Dircx en Goort van Brussel gelden jaarlijcx 13 vaten rogge in specie
volgens schepenen letteren van dato als voor begrepen, lest betaalt.
Den rendant heeft ontfangen van Goort van Brussel voor 3 jaren pagt de somme van.
11-14-0
Jan Hendricx gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten 1437 den 14 febrij en
schepenen letteren van Bosch vande jaren 1452 en 1469, lest betaalt 1701
Hier van niet ontfangen memorie
Ceel Peters gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten anno 1404 en 1440 den
12 meert en anno 1445 begrepen, lest betaalt 1730
folio 49 verso.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 13-10-0
Bruijsten Geven gelt jaarlijcx 6 gl. volgens schepenen letteren van Deurne gegeven op ligtmisdag anno 1537,
lest betaalt 1705.
Hier van niet ontfangen memorie
Summa comt dese ontfank te bedragen de somme van 73 gl. 10 st.
Ende in rogge de nombre van 26 vat
folio 50.
Someren.
Hendrik Lambers Verhoeven nu Hend. Peter Mens gelt jaarlijcx 3 vaten rogge reductie volgens schepenen
letteren van Someren anno 1533, lest betaalt 1730
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 3-7-8
De wed. Job Daniels gelt jaaelijcx 3 vaten rogge reductie uijtte onderpanden tot Someren gelegen volgens
schepenen letteren van Someren anno 1400 den 8 ste dagh van St. Jan Baptisste dagh, lest betaalt 1729
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van. 3-7-8
Grietje en Hendersken Willems tot Someren gelden jaarlijcx 6 vaten rogge uijt de voors. onderpanden uijt
protocol van Helmont den 13 martij, lest betaalt 1729
folio 50 verso.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 den somme van.
3-7-8
Aart Hendrik Smits, antonisken Jansen enden Hendrisken Schepers gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt
onderpanden, lest betaalt 1730.
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 6-15-0
Bastiaan Adriaans gelt jaarlijcx uijt onderpanden tot Someren, lest betaalt 1729.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van. 9-0-0
Jan Marten Aarts nu Willem Jan Cuijpers en Aart Wouter Flemmings gelden jaarlijcx 1 mudde rogge erfpagts
uijt onderpanden tot Someren, lest betaalt 1729
folio 51.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1730, 1731 en 1732 de nombre van.
36 vaten rogge
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Jan van Bree en Mechiel Jan Mechielse gelt jaarlijcx 3 gl. uijt henne goederen tot Someren gelegen, lest betaalt
1729.
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van. 9-0-0
Summa comt desen ontfank te bedragen de somme van 34 gl. 17 st. 8 penn.
Ende in rogge de nombre van 36 vat.
folio 51 verso.
Lierop.
Dirk van Morsel nu Goort Janse van Morsel gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie gaande uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmont, lest betaalt 1729.
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van. 13-10-0.
Aart Jansen Verhees nu Jacob Cuijpers gelt jaarlijcx 8 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen
letteren van Helmont gegeven sondaags naar St. Denijsdag 1369 begrepen, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 9-0-0
Aart Dircx van Morsel cum suis nu Frans vanden Eijnde gelden
folio 52.
Jaarlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmond den 2 meij 1388 en St.
Mattheusdagh 1389 begepen, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de nombre van. 36 vate rogge
Jan Dircx van Morsel cum suis gelden jaarlijcx 40 schellinge paijements betaalt wordende met schepenen
letteren van Helmont anno 1355 den 2 dag meij, lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor de jaren sijnder administratie tot 1 somme van.
2-2-0
Jan Aart Verdonschot nu Peter Verdonschot gelt jaarlijcx 2 vaten rogge reductie betaalt wordende volgens
schepenen letteren van Helmondt anno 1438 den 8 september, lest betaalt 1730.
folio 52 verso.
ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.

2-5-0

Jan Sanders cum suis gelden jaarlijcx de helft van 40 schell. paijements betaalt wordende met 7 st. in schepenen
letteren de dato des maandags naer dertien dagh anno 1373.
Hier van niet ontfangen memorie.
De wed. Jacob Verbeek nu de wed. Willem Colen tot Eijndhoven gelt jaarlijcx uijt haar huijs en goet tot Lierop 3
st. 2 oirt volgens schepenen letteren voors. lest betaalt 1730.
Den rendant moet ontfangen voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van. 0-10-9
Marcelis Aarts tot Lierop voor desen de wed. Sijmon Aarts gelt jaarlijcx 3 st. 2 oirt volgens schepenen letteren
van Helmont, lest betaalt 1730
folio 53.
Hier van niet ontfangen memorie
Te innen de jaren sijnder administratie tot.

0-10-0

Summa comt desen ontfank in gelt te bedragen de somme van 27 gl. 18 st.
Ende in rogge de nombre van 36 vat.
folio 53 verso.
leeg
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folio 54.
De hoeven en landen onder Baeckel.
Thomas Lambert Backers heeft in huringe een hoefken opden Hilacker onder Baeckel te betalen jaarlijcx in
voorlijff 20 gl. ende binnen Helmont te leveren 18 vaten rogge en 12 vaten boekwijt het voorlijff te St. Marten
enden den rogh en boekwijt te leveren te ligtmis volgens huur cedulle van 22 december 1723, lest betaalt.
Hier van niet ontfangen door dien de hoeve is afgebrant dus memorie.
Marcelis Ansems heeft de anderen hoeve in huringe opden Hilacker te betalen jaarlijcx in voorlijf 20 gl. en
alhier binnen Helmont te leveren 18 vaten rogge en 12 vaten boekwijt verscheijnende het voorlijff te St. Marten
ende rogh en boekwijt te leveren te ligtmis volgens huurcedulle vanden 22 december 1723, lest betaalt.
Hier van om rederen voors. niet ontfangen memorie
folio 54 verso.
Jan Peter Jacobs heeft in huringe de geheele hoeve onder Bakel op Grotel op conditie jaarlijcx te betalen 26 gl.
vrijgelt 36 vaten kooren en 16 vadt boekwijt volgens huurcedulle van 18 november 1719
Kantl: dese goederen door den rendant met kenisse vanden heeren provisoren verkogt op den 18 november 1732.
Den rendant heeft ontfangen voor 2 jaren de somme van.
52-0-8
Ende in rogge de nombre van
72 vaten rogge
Ende in boekwijt de nombre van
Kantl: vermits den boekwijt het laaste jaar bevroren is geweest dus door de auditeuren geremit teert 8 vat dus
maar.
24 vaten B.
Summa comt desen ontfank te bedragen in gelt de somme van 52 gl.
Ende in rogge de nombre van 72 vat
Ende in boekwijdt de nombre van 24 vat B
folio 55.
Landerijen onder Deurne.
Jan Willem Gosens heeft in huringe eene acker groot 3 loop voor 6 vaten rogge tjaars, lest betaalt 1665.
Hier van niet ontfangen memorie.
folio 55 verso.
ontfank van verkogte rogge en boekwijdt.
Den rendant heeft verkogt aan hend. vanden Broek de nombre van 164 vaten rogge ad 11 st. t’ vadt en daar van
geproveneert de somme van.
9-4-0
Item 10 vaten rogge aan Peter van Trigt t’vadt ad in ½ st. bedraagt de somme van.
5-15-0
Den rendant heeft verkogt in 2 reijsen aan Jan van Deursen 20 vaten rogge ad 11 ¼ st. en 11 st. tvadt bedraagt de
somme van.
11-12-8
Item aan deselve van Deurse verkogt 32 vaten rogge a 10 ½ st. bedraagt.

16-16-0

Item aan Marcelis Custers 66 vaten rogge tot 1- ¾ st. bedraagt.

34-15-0

Den rendant heeft verkogt aan Hend. vanden Broek 25 ½ vaten boekwijt ad 8 ½ st. t’vadt bedraagt de somme
van
10-16-12
Item aan vande Graaff 9 ½ vat boekwijt ad 9 ½ st. tvadt bedraagt in gelt de somme van
4-5-8
folio 56.
Extraordinaire ontfank.
Den rendant heeft opden 17 maart 1731 ontfangen van Hendrik Hicxpoor de somme van 10 gl. in voldoeninge
van een rente gestaen hebbende ten intresse ter 5 gl. 10 st. dus.
100-0-0
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Den 20 meij 1731 ontfangen van Paulus van Orten wegens verkogt hout aant Gasthuijs
0-16-0
Dito wegens verkogte run ontfangen van Manus Meeusen de somme van.

1-16-0

Item ontfangen van dheeren Willem van Dijk en Hend. Donkers wegens verkogt tob hout eene somme van.
4-5-0
Den 20 junij 1731 ontfangen van Paulus van Orten en heer mr. van Dijk wegens verkogt hout aant voors.
Gasthuijs de somme van.
3-12-0
Ontfangen den 15 september 1731 van Hend. Donker wegens arme gelt van verkogte goederen de somme van.
1-6-0
Den 24 september ontfangen van Hend. Joost Dircx van een verhuurt eeusel gegen tot Bakel de somme van.
5-0-0
folio 56 verso.
de 4 october 1731 ontfank van out verkogt strooij van een huijs.

0-8-0

de 5 october 1731 ontfangen van Frans Dircx wegens aan hem verhuurt landt tot Bakel gelegen de somme van.
6-0-0
Den rendant heeft ontfangen van dheer Pieter de Cort wegens de verkogte goederen van Marcelis Ansems tot
Bakel mitsgaders de schaar opt velt eene somme van.
87-11-0
Den 12 jan. 1732 ontfangen van Dirk Goorts van Bakel van een verkogt boomtje.
1-4-8
Item van Hend. Raeijmakers ontfangen wegens 2 popelieren bomen aan hem verkogt de somme van.
9-0-0
Item ontfangen van den deurwaarder Hogerlande wegens arme gelt van verkogte goederen de somme van.
1-5-0
Den 10 april 1732 ontfangen vanden meters vant wevers ambagt de somme van 3 gl. spuijtende ter saake wegens
boete dus.
3-0-0
folio 57.
Den rendant heeft ontfangen van Jan Joost Dirx wegens eenen beemt aan hem verhuurt eene somme van 24 gl.
24-0-0
Den 14 november 1732 ontfangen vanden subst. secretaris Donker wegens armen gelt vande verkoopinge der
goederen eene somme van.
29-6-0
Ontfangen wegens de verkogte hoeve op Grootel gelegen onder Baakel eene somme van 640 gl.
640-0-0
Den 25 do. van den deurwaarder Hoogerlinde ontfangen voor armen gelt van een verkoping.
0-6-0
Item ontfangen van Jan Janse van Mierlo van een van verkogt huijse ect gelegen onder Mierlo eene somme van
70 gl.
70-0-0
folio 57 verso.
den rendant heeft ontfangen voor verhuurt hooij van Rijnier Berckers eene somme van.
7-10-0
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Item ontfangen van sr. Hend. Voet gewesen armen mr. van de jaren 1728, 1729 en 1730 eene somme van 149 gl.
12 st. en 4 penn. sijnde tgeene hij armen mr. hadde ontfangen van sijn predecesseurs Jacobus van Liempt dus
alhier de voors. somme van.
149-12-4
Ontfangen van verhuurt hooij der Hilackers beemt met de ganse cuijl en de zil aanden vonden welck zil hier voor
op folio 17 staet dat gelegen is aanden Swanendijck eene somme van 31 gl. dico.
31-0-0
Dito vande wed. Baijens ½ zil.

2-15-0

folio 58.
Den rendant heeft ontfangen van Nicolaas Claesse vander Heijde voor verheurt hoij vanden Schaeps beemt en
het Lanck veltje eene somme van 30 gl. dus
30-0-0
Item alnogh ontfangen van verhuurt hooij van beemden gehorende aande Deuseldonk samen eene somme van 97
gl. 13 st. dus volgens amotatie.
97-13-0
Summa bedaagt desen ontfank in gelt eene somme van 1321 gl. 18 st. 12 penn.
Summa summarium comt comt den geheele ontfank te bedragen in gelt eene somme van 3809 gl. 7 st. 10 penn.
Ende in rogge de nombre van 1578 ¾ rog.
Ende in boekwijt 60 ¼ vat.
Ende garst 12 ½ vat.
folio 58 verso.
Uijtgaaff tegens den voors. ontfank.
Eerstelijk van sloote der reekeninge
Den rendant heeft betaelt aen Martinus Heijcoop als d’actie en cessie hebbende van Peter vanden Bergh gewesen
armen mr. deser stad de jaren 1718, 1719, 1720 en 1721 in voldoenige vant slod sijnder reekening off wel
liquidati van dien eene somme van 381 gl. 6 st. 8 penn. dus volgens orde en quitantie.
folio 59.
Uitgaaff van verkogte granen, backloon, meulen karre ect.
Comt alhier voor uijtgaeff soodanige somme van 174 gl. 14 st. 12 penn. geproveniert van verkogte granen als
hier voor fol. 55 verso in ontfank sijn gebragt dus hier de voors. somme van. 173-4-12
Den rendant heeft over den jare 1731, 1732 en 1733 door backen 137 ¾ vat rogge dewelcke heeft gekogt en daar
voor betaelt volgens de pegge de somme van.
84-4-12
Ende alnog laten backen 62 vat rog die hier mede voor uijtgaeff werd gebragt dus.
62 vat rog
Alnog betaelt voor karre vragt en backloon eene somme van 3 gl.
folio 59 verso.
15 st. dus volgens quitantie.
Ende volgens ammotatie alnog ter saeke voors.

3-15-0
10-4-12

Den rendant moer betalen aan den armen mr. Voet 20 vaten rogge wegens de post staande op de naam van Hend.
Aarts nu Jan Janse van Baakel noe uxoris aan hem geremitteert en tgeene der armen mr. Voet egter is
aangereekent alle volgens de resle vanden heeren provisoren in dato 1 feb. 1734 dus.
20 vat rog
Item te betalen aan voorn. armen mr. Voet een somme van 45 gl. 15 st. 12 penn. en sulx wegens den post van
Adriaan Cornelisse fol. 18 verso te veel aangereekent 15 gl. 3 st. 12 penn. item den post van Jan Fransen
aangereekent tot 18 gl. en waer van niet heeft konnr bekomen met de exautie costen tot 6-12-0 fol. 23 ende
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laatselijck fol. 28 verso de wed. Aart van Col t’ geene bij executie sonde sijn verkogt en dus voor 3 jaren abuis
aangerekent tot 6 gl. alle welcke post samen uijt make de voors. somme van.
45-15-12
Summa bedaagt dese uijtg. In gelt de somme 317 gl. 5 st.
Ende in rogge 82 vat.
folio 60.
Reparatien der hoeven huijsen als anders sints.
Den rendant heeft betaalt aan Laurens Jacobs voor 16 busselen latten ider ad 3 st. 12 penn. dus samen 3 gl.
gebruijckt sijnde aande armen goederen dus volgens qutantie.
3-0-0
Item betaelt aan Lodewijk de Raad voor 2 daghe arbeijtsloon en lookhont volgens ammotatie.
1-14-0
Den 15 meij 1731 betaelt voor 36 busselen latten ider bussel ad 3 ½ st. dus samen.
6-6-0
Den 21 do betaelt voor 9 vat calck gebruijckt als voor.

4-10-0

Item betaelt aan Jan Evers cum suis wegens arbeijts loon int maeken vanden straten en vegen vande Aa tegens de
armen goederen ten tijde.
folio 60 verso.
als de spouw gegaan wiert eene somme van 24 gl. 4 st. 8 penn.
den 28 julij 1731 betaelt aan Joost Canters voor steen schoonmaken aant huijs van Lambert Welten.
0-10-0
den rendant heeft betaelt aan Jan Willems Sanders voor 4 vijmen strooij gebruijkt als voor volgens quitantie.
7-4-0
Item betaelt aan Francis Vlemminx voor 8 vijmen strooij gebruijkt als voor volgens quith.
14-16-0
Item betaelt aan Jan Willem Sanders en Francis Jan Goorts voor 4 vijmen dack stooij gebruijkt als voor eene
somme van 7 gl. 6 st. dus volgens 2 quith.
7-6-0
Op den 18 october 1731 betaelt aan Marte Marte Goorts voor gelevert gelevert sant en leem gebruijkt als voor.
2-2-0
folio 61.
Den rendant heeft betaelt aan Lambert Galen voor 20 dagen uperen aant huijs bewoont bij Lambert Welten eene
somme van 11 gl. dus volgens quith.
11-0-0
Betaelt aan Willem Hend. Raeijmakers voor geleverde stenen gebruijkt als voor eene somme van 7 gl. dus
volgens quith.
7-0-0
Item betaelt aan Lodewijk van Raad voor 22 ½ dag arbeijtloon gedaan van 13 gl. 15 st. 8 penn. dus volgens
quith.
Item betaelt aan Peter Willems van Asten voor 2 vijmen strooij gebruijkt als voor eene somme van 3 gl. 12 st.
dus volgens quith.
3-12-0
folio 61 verso.
den rendant heeft betaelt aan Jan Somers cum suis voor arbeijtsloon volgens annestatie.
1-1-0
Betaelt ofte goed gedaan aan Jan Peter Jacobs van Grootel wegens deckloon en verspot van geestelijke pagt en
chijnsen eene somme van 5 gl. 3 st. 4 penn. dus volgens quith.
5-3-4
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Item betaelt aan Willem Raeijmakers wegens een goot gelegt tusse Joost Sanders en de armen sijn huijs eene
somme 6 gl. 12 st. 8 penn. dus volgens quith.
6-12-8
Item betaelt aande wed. Clomp voor geleverde nagels en deckroede aan het huijs van Lambert Welten gebruijckt
eene somme van 8 gl. 4 st. dus volgens reekening en quitantie.
8-4-0
folio 62.
Lodewijck de Raad met sijn knegt voor arbeijtsloon en geleverde materialen aent armen huijs op de Wal gedaen
in verspeijde reijsen eene somme van 6 gl. 15 st. 6 penn. dus volgens annestatie.
6-15-6
Den rendant geeft betaelt aan Matthijs Tenis den Decker wegens deckloon aant huijs van Lambert Welen gedaan
eene somme van 18 gl. 14 st. dus volgens reekeninge en quijth.
18-14-0
Item betaelt aan huijs van Jan Coolen voor 3 kinnekes calck gebruijckt aant huijs van Frans van Ruth volgens
quitantie.
1-4-0
Den 30 november 1732 betaelt aan Jan Joosten voort maken vande straet volgens annetatie.
1-10-0
Item betaelt aan Lambert
folio 62 verso.
van Galen voor 5 dagen sant schieten en een dagh arbeijtsloon int maken vande straet eene somme van 3 gl. 2 st.
8 penn. dus volgens quith.
3-2-8
den rendant heeft betaelt aan Lambert Welten mr. timmerman voor arbeijts loo aande arme goederen gedaan
eene somme van 26 gl. 7 st. 6 penn. dus volgens specificatie en quith.
26-7-6
betaelt aan Fransis Paulisse voor 30 popelieren pooten geset op de dries aant Gasthuijs.
2-1-0
Betaelt aan Jan Peter Jacobs van Grootel wegens dagloon vanden decken betaelt chijnsen en geestelijk pagt dus
volgens quith.
1-19-0
De 4 meij betaelt voor calck en turft gebruijkt aant huijs van Frans van Ruth.

0-4-0

folio 63.
Den rendant heeft betaelt aan Martinus Verhoeven voor 6 vijmen strooij gebruijkt aande huijsinge de
Duijseldonk volgens quitantie.
9-12-0
Den 10 meij betaelt aan Matthijs Manders voor 4 ½ dag santvaren inde Heijstraet eene somme van 4 gl. dus
volgens annotatie.
4-0-0
Item betaelt aan Goort van Bree voor 2 vijmen stoo gebruijkt aande Duijseldonk volgens quitantie.
2-14-0
Item betaelt aan calck volgens annotatie.

1-0-0

Item betaelt aan Anneke Trompetters voor 650 steen eene somme van 3 gl. 18 st. dus volgens quith.
3-18-0
Item betaelt aan Joost van
folio 63 verso.
Waersenburgh wegens arbeijts loon en geleverden latten aan de hoeven de Duijseldonk gebruijckt eene somme
van 31 gl. 6 st. dus volgens specificatie en quitantie.
31-6-0
Den 27 junij 1733 betaelt voor eene vatien calck.

0-8-0
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Den rendant heeft betaelt aan Lambert Welten voor arbeijts loon aande Duijseldonk verdient eene somme van 7
gl. 15 st. 4 penn. dus volgens specificatie en quith.
7-15-4
Item betaelt aan Jan Willem Sanders voor 2 vijmen strooij gebruijkt aant huijs gebruijker Frans van Ruth volgens
quith.
2-14-0
Den 5 september betaelt aan Lambert van Galen voor 5 ½ dag veegen en arbeijts aande Duijseldonk gedaan.
2-15-0
folio 64.
Den rendant heeft betaelt aande heer vander Moelen voor 2500 dackstrooij gebruijckt aande Duijseldonk eene
somme van 8 gl. 15 st. dus volgens quitantie.
8-15-0
Betaelt aan Arnoldus Verduijseldonk voor 2 vijmen stroo volgens quith.

2-12-0

Ende voor 3 vat calck.

1-11-0

Aande selve voor 2 vijmen stroo volgens quith.

2-12-0

Item betaelt aan Marte Jan Thomas voor arbeijts loon en 2 karre leem aande Duijseldonk gedaan volgens
quitantie.
2-18-0
Item heeft den rendant betaelt aan Delis Sluijers glasmaker voor reparatie van glasse aande arme goederen
gedaan eene somme van 9 gl. 17 st. dus volgens specificatie quith.
9-17-0
folio 64 verso.
Den rendant heeft betaelt aan Peter Olifiers vanden Bergh eene somme van 12 gl. 5 st. 4 penn. involdaninge van
desselfs specificatie an arbeijt loon en geleverde materialen aande armen goederen gedaan dus volgens
specificatie en quith.
12-5-4
Betaelt aan Lambert van Galen voor 8 dage sant schieten en sligten ider dag ad 9 st. dus samen volgens quith.
3-12-0
Item betaelt aan Hend. van Quinen. mr. metselaer voor arbeijts loon aande armen goederen gedaan eene somme
van 12 gl. 10 st. dus volgens specificatie en quith.
12-10-0
Den 21 febrij 1734 betaelt aan Jan Joosten voor veegloon volgens quitantie.

0-12-0

folio 65.
Den rendant heeft betaelt aan Matthijs van Leend wegens deck loon aande arme huijsen gedaan eene somme van
31 gl. 19 st. dus volgens specificatie en quitantie.
31-19-0
Aande selve ter saeken voors. volgens specificatie orde en quith.

4-0-0

Item betaelt aande wed. Clomp voor geleverde nagels en latten ect. gebruijkt aande Duijseldonk eene somme van
10 gl. 12 st. 2 penn. dus volgens reekeninge en quith.
10-12-2
Nog betaelt aan Rijnier Berkers voor 6 vijmen stroo als voor gebruijckt eene somme van 8 gl. 8 st. dus volgen
quith.
8-8-0
Betaelt aan Peter Claessen van Stiphout voor geleverde steen en latten gebruijkt aande Duijseldonk volgens
quith.
8-8-0
folio 65 verso.
den rendant heeft betaelt aan Corn. Baudewijns voor het maken vande pomp op de Duijseldonk volgens quith.
2-10-0
Item betaelt aan Lambert Welten mr. timmerman voort maken vande selve pomp volgens specificatie en quith.
9-10-0
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Nog betaelt aan Willem van Liempt mr. smit voor geleverde materiale en arbeijts loon gedaan aande arme
goederen eene somme van 13 gl. 3 st. 12 penn. dus volgens specificatie en quitantie.
13-3-12
Betaet aan Corn. Smits voor leem en sant varen aande armen huijsen gebruijkt volgens quith.
9-16-0
Nog betaelt aan Joost van Wareburgh voor karre vragte van hout varen ect. volgens quith.
5-10-0
Summa bedraagt dese uijtgaaff eene somme van 417 gl. 1 st. 14 penn.
folio 66.
Anderen uijtgaaff van renten en tractementen.
Hermanus Valckenhoff heeft tot laste vande armen taeffele de somme van 350 gl. capitaal lopende te intresse
tegens reductie tot 3 gl. geconstitueert den 1 maart 1692 verschijnt 1 maart.
Den rendant heeft betaelt aan juffr. wed. van Hooff als erfgen de jaren 1731, 1732 en 1733 tot 31 gl. 10 st. dus
volgens quitantie.
31-10-0
Den schoolmr. deser stad genieten jaarlijcx 6 gl. voort leeren der armen kinderen lest betaelt 1729.
Betaelt voor de jaren 1730, 1731 en 1732 volgens quitantie de somme van.

18-0-0

folio 66 verso.
den rent. Mr. der geestelijcke goederen in Peeland, Bijnderen en Soeterbeek eene rente van 84 ¼ vat rogge in
specie en 36 gl. 14 st. 3 oirt, lest betaelt 1730.
Betaelt voor de jaren 1731, 1732 en 1733 volgens de pegge de somme van 236 gl. 14 st. 4 penn. dus volgens 3
quitantien.
236-14-4
De schutters van St. Catharina gilde alhier kont jaarlijcx 2 gl. 5 st. lest betaelt 1730.
Betaelt voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van 6 gl. 15 st. dus volgens dus quitantie.
6-15-0
De schutters Van St. Catharina te S. Bosch comt jaarlijcx 4 sesteren rogge reductie betaelt wordende met 2
folio 67.
gl. 12 st. lest betaelt 1730
betaelt volgens 3 quitantier de Jaren 1731, 1732 en 1733 tot.

7-17-8

het Gasthuijs off H. Geest te S Bosch comt jaarlijcx uitte goederen gent. de Duijseldonk en de hoeven gen. op
Brugge toekomende Michiel Jan Huijberts 4 mudde rogge betaelt wordende met 23 gl. waarinne desen armen
gelt 11 gl. en de doctor Grootenacker 12 gl. lest betaelt 1730.
Den rendant heeft betaelt voor 3 jaren de somme van.
33-0-0
Juffr. Maria Vos tot S. Bosch komt een rente van 4 mudde rogge reductie betaelt wordende met 20 gl. lest betaelt
1730
Betaelt voor de jaren 1731, 1732 en 1733 volgens die quith. de somme van.

60-0-0

folio 67 verso.
Maria Boshuijsen heeft een rente van 4 gl. tjaars, lest betaelt 1730
Betaelt de jaren 1731, 1732 en 1733 volgens quith. tot.

12-0-0

De heere officier wort jaerlijcx toegevoegt voor sijne diensten 6 gl. lest betaelt 1730
Betaelt voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van 18 gl. dus volgense 2 quitantie.
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18-0-0
Johannes Hendricus Berings chirurgijn deser stadt wert wegens de arme lieden te assisteren toegevoegt 18 gl.
jaarlijcx, lest betaelt 1730.
Voor de jaren 1731, 1732 en 1733 volgens quith. betaalt.
54-0-0
Den secretaris deser stadt comt jaarlijcx volgens haer ho. Mo. regr. vander 20 september
folio 68.
1724 de somme van 24 gl. lest betaelt 1730
Betaelt voor de jare 1731, 1732 en 1733 de somme van 72 gl. dus vogens 3 quitantien.
72-0-0
Den armen alhier uijt henne goederen soo hier als tot Baakel gelegen gelt diverse grond chijnsen soo aanden
heere van Helmont int boek van Asten en domijnen Rixtel moet den hoevenaer op Grootel betalen vermits de
hoeve in eijgendom besit memorie
Lest betaelt, staet te weten dat alle die agterstaande chijnsen aande heere deser stad geldende bij conventie
betaelt sijn tot den jaaren 1731 in cluijs memorie.
De kercke deser stad heeft een rente van 15 st. gaande uijt het hoefken op Bijstevelt, lest betaelt.
Betaelt off te betalenen 3 jaren sijnder administratie tot.
0-15-0
folio 68 verso.
Goijart Voet heeft tot laste vander armen alhier eene capitale somme van 1250 gl. intrest ad 3 gl. lest betaelt
1730.
Betaelt voor de jaren 1731, 1732 en 1733 volgens quith. de somme van.
112-10-0
Deselve wegens slod sijnder reekening volgens rege. dato 5 meij 1710 1251-8-0
Hierop betaelt door de armen mr. Hend. Voet volgens sijne reekening fol. 53

500-0-0

Staande ten intresse als voors. en vervalt vermits de voors. betalinge in plaets van 27 maart de 22 december, lest
betaalt 1730
Betaelt voor de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van.
67-13-0
Thomas Bisschoppen heeft tot laste vanden armen een obligatie van 400 gl. capitaal gepasseert voor heeren
schepenen alhier op den 27 october 1706 intresse ad 3 gl. lest betaelt de jaren 1731, 1732 en 1733 de somme van
36 gl. dus volgens quith.
36-0-0
folio 69.
De erffgen. Matthijs Matthijssen vander Vorts komt wegens de reekening volgens res. vande heere provisoren in
dato 5 meij 1710 een capitaal van 586-4-10 intresse ad 3 gl. lest betaelt 1729.
Betaelt voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de somme van.
52-14-0
Jenneken wed. Anthonij Ceunen komt wegens sijne reekening. volgens res. vanden heeren provisoren in dato 3
janrij 1715 een capitaal van 1259-12-6 intrest ad 3 gl. tot 37-16-0 betaelt voor de jaren 1730, 1731 en 1732 de
somme van.
113-5-0
De rendante hebben betaelt aan kerck mr. van Mierlo wegens een rente van 6 gl. jaarlijcx voor de jaren 1729,
1730, 1731, 1732 en 1733 de somme van 30 gl. dus volgens 2 quitanties.
30-0-0
Summa bedraagt desen uijt
folio 69 verso.
gaaff eene somme van 862 gl. 13 st. 12 penn.
folio 70.
Bestelde kinderen ende oude lieden.
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Het kint van Tonis Tijssen is volgens conditie vanden 9 november 1730 bestelt bij de wed. Bosmans voor 12 gl.
jaarlijcx.
Den rendant heeft betaelt voor 3 jaren de somme van.
36-0-0
Het kint van Marcelis van Doorn met name Johanna is bestelt bij ..
Betaelt aan Jan Geven eene somme van 14 gl. 10 st. voor 3 jaren dus volgens quith.
14-10-0
Het kint van Nicolaas Bronkhorst met name Maria Catharina bestelt bij Hend. Peperhoff voor 22 gl. jaarlijcx .
Betaelt volgens quith. en ammotie eene somme van 66 gl. involdoeninge van 3 jaren dus.
66-0-0
folio 70 verso.
het jongste kint van Zeger Piels met name Allegonda bestelt bij Fransis Wilberts
den rendant heeft betaelt aanden selve voor 3 jaren de somme van.

42-1-0

Corstiaan van Doorn bestelt voor eerste jaer voor 21 gl. 15 st. voort 2 jaer 25 gl. 3 jaer 23 gl.
Den rendant heeft betaelt voor 3 jaren een somme van.

69-15-0

Anthonij Peters van Bijnderen bestelt 1 jaer bij Hend. Jochems voor 21 gl. 2 jaer ad idem , 3 jaer bij deselve
voor 20 gl. 15 st. betaelt voor 3 jaren de somme van 62 gl. 15 st. dus volgens quitantie.
62-15-0
Hans Aelberts bestelt voor 21 gl. en de laatste jaren 20 gl. 10 st.
Betaelt voor 3 jaren eene somme van 62 gl. dus volgens quith.

62-0-0

folio 71.
Wouter Hend. Aart Faessen bestelt bij Fransis vander Putten voor 25 gl. jaarlijcx, den rendant heeft betaelt voor
een jaer eene somme van 25 gl. dus volgens liquidatie off reekening hier voor onder 20 gl. produceert dus.
25-0-0
Het kint van Thomas van Herpen bestelt bij Anna Maria Jansen tot Son voor eene somme van 50 gl. betaelt voor
t’jaer vervallen 10 november 1733 volgens quith.
15-0-0
Het kint van Peter Aarts van Venroij bestelt vanden 26 febrij tot november 1733 daer voor betaelt eene somme
van 14 gl. 19 st. dus volgens quith.
14-19-0
Anneken Vinck bestelt bij Joost van Waarsenbergh 1 jaer 35 gl. en 2 jaer 40 gl. den rendant heeft betaelt aan
Joost van Waarsenbergh volgens quith.
75-0-0
folio 71 verso.
Sophia Jansen van Lieshoud bestelt den 2 janrij 1733 tot bamis 1733 daer voor betaelt Corstiaan Brouwers in
gelt volgens quith.
11-5-0
ende in rogge.
11 ¼ vat rog
summa bedraagt desen uijtgaaff eene somme van 494 gl. 14 st.
ende in rogge de nombre van 11 ¼ vat.
folio 72.
Anderen uijtgaaff raakende dood cisten van begraefenis costen.
Den rendant heeft betaelt ingevolge de ordre vande heere provisoiren in dato 14 meert 1731 voor een doot kistje
voor het kint vanAndries van Venroij dus volgens annotatie.
0-18-0
Item betaelt voor een cistje van Frans Goorts volgens orde en annotatie.

0-18-0

Den 12 julij 1732 betaelt voor een doot kistje voor het kint van Jacobus van Osch volgens annotatie.
1-10-0
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Item betaelt den 26 maart 1730 voor een dood kist voor het kint van Jan vande Sande.
0-14-0
Betaelt aande coster Heijcoop voor dooschut volgens quitantie.

1-16-0

folio 72 verso.
Leeg.
folio 73.
Dagelijxsen uijtgaaff.
Den rendant heeft brengt alhier voor uijtgaeff soo danige somme van 348 gl. 14 st. waer onder begrepen sijn een
post van 48-11-0 aenden agent Moerkercken betaelt en een post van 6 gl. aande heer mr. Santvoort als
rentmeesterder domijnen voor twee berigten als heeft gedistribueert ende betaelt aan indeuldige
Nootsakelijkheden van kleeren als andersints, alles agter volgens de ardomantien vande heeren provisoren en
annotatie op het register dus.
348-14-0
Item betaelt voor kleeren aande armen lieden gedaan volgens ordre en annotatie op het register eene somme van
36 gl. 9 st. dus.
36-9-0
Comt den rendant voor
folio 73 verso.
vacatie int manen vanden pagten voor vacatie dags 10 st. volgens haer ho. mo. reglement en verspotte gedaan
eene somme van 6 gl. 4 st. dus volgens memorie.
7-4-0
summa comt desen uijtgaaff te bedragen eende somme van 392 gl. 7 st.
folio 74.
Anderen uijtgaaff van huijs en camer huur.
De wed. Dirck vander Sande wert jaarlijx voor huijshuur toegevoegt 6 gl. den rendant heeft betaelt voor 2 jaren
de somme van memorie.
Sophia Jansen van Lieshout wert jaarlijx voor huijshuur toegevoegt 8 gl. betaelt voor 2 jaren volgens quith.
16-0-0
De wed. Nicolaas van Osch toegelegt voor huijshuur 4 gl. jaarlijx betaelt voor 2 jaren volgens quith. de somme
van.
8-0-0
Fransis Jansen noe uxoris wert jaarlijx voor huijshuur toegelegt 6 gl. betaelt voor 3 jaren de somme van 18 gl.
dus volgens quitantie.
18-0-0
folio 74 verso.
de wed. Dielis Everts is jaarlix voor huijshuur toegelegt 4 gl.
betaelt voor 3 jaren de somme van volgens quith.

12-0-0

Willem vanden Evenruijn toegelegt voor huijshuur 7 gl. 10 st. en 2 jaer 4gl. en 3 jaer ad idem betaelt voor 3
jaren de somme van 15 gl. 10 st. dus volgens quitantie.
15-10-0
Jan Smers voor huijshuur toegelegt 3 gl. jaarlijx den rendant heeft betaelt voor 2 jaren volgens ammotatie.
6-0-0
Willem Winteroij is toegelegt voor huijshuur 8 gl. jaarlijx.
Betaelt voor 2 jaren de somme van 16 gl. dus volgens orde en quitantie.

16-0-0

folio 75.
De huijshuur van Matthijs vander Laek den 14 april 1733 toegelegt voor huijshuur 10 gl.
Betaelt voor een jaer volgens orde en quitantie.
10-0-0
Summa comt dese uijtgaaff in dit capittel begrepen te bedragen eene somme van 101 gl. 10 st.
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folio 75 verso.
uijtgaaff van weekgelt aande armen lieden beginnende met den 11 november 1730 tot 1733.
Sophia Jansen van Lieshout voor 52 weeken ider week ad 2 st.
5-4-0
Jantie sone Hend. Jamsom 6 st. sweex bedraagt voor de 52 weeken.

15-12-0

Gerrit vander Reek 2 st. sweex is voor de 52 tig weeken.

5-4-0

De wed. Lindert van Venroij 4 st. sweex is voor de 52 tig weeken.

10-8-0

Jacobus van Osch 6 st. sweex bedraagt voor 52 weeken.

15-12-0

Het kint van Thomas Cauwenbergh voor 52 tig weeken per ad 4 st. is.

10-8-0

folio 76
de wed. Maria van Stiphout 6 st. sweex dus voor 52 weeken.

5-12-0

de kinderen van Wouter de Haan 18 st. sweex is voor 16 weeken 14-8-0 en 35 weeken tegens 12 st. sweex
bedraagt samen.
35-8-0
Peter Slooten 2 st. sweex is voor 17 weeken.

1-14-0

Den rendanten hebben betaelt aan Sophia Jansen van Lieshout voor 52 weeken ider ad 2 st.
5-4-0
Jantje soone Hend. Samson 6 st. sweex bedragt voor 52 weeken.

15-12-0

Gerrit vanden Reek toegelegt 2 st. sweex is voor de 52 weeken.

5-4-0

De wed. Lindert van Venroij 4 st. sweex betaelt maer 26 weeken tot.

5-4-0

folio 76 verso.
Jacobus van Osch 6 st. weex is voor de 52 tig weeken.

15-12-0

Het kint van Thomas Cauwenbergh 2 st. bedraagt voor de 52 weeken.

5-4-0

De wed. Thomas Cauwenbergh 3 st. sweex is de 52 weken bedragende.

7-16-0

De wed. Maria van Stiphout 6 st. weex is voor de 52 weeken.

15-12-0

De kinderen van Wouter de Haan 12 st. sweex is voor de … weeken.
Peeter Slooten 2 st. sweex is voor de 49 weeken.

4-18-0

Goort Paulussen vande Watelaet 3 st. sweex is voor de 15 weeken.

2-5-0

Sophia Janse van Lieshout 2 st. sweex is voor de 8 weeken.

0-16-0

Jantje Samson 6 st.sweex is voor 26 weeken.

7-16-0

folio 77.
Gerrit vande Reek 2 st. weex is voor de 26 tig weeken.

2-12-0

Willem vanden Eventuijn 3 st. sweex is voor 26 weeken.

3-18-0

Jacobus van Osch 3 st. is voor 26 weeken.

3-18-0

Het kint van Thomas Cauwenbergh 2 st. sweex is voor de 26 weeken.

2-12-0

De kinderen van Wouter de Haan 6 st. weex is voor 26 weeken.

7-16-0
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Peter Slooten 2 st. voor 52 weeken.

5-4-0

Goort Paulusse vande Waterlaet 3 st. is voor de 26 weeken.

3-18-0

Jantje soone Hend. Samson 6 st. weex is voor de 26 weeken.

7-16-0

Gerrit vander Reek 2 st. sweex is voor de 26 weeken.

2-12-0

folio 77 verso.
Willem vander Eventuijn 3 st. sweex is voor de 26 tig weeken.

3-18-0

Jacobus van Osch 3 st. is voor de 26 weeken.

3-18-0

Het kint van Thomas Cauwenbergh 2 st. sweex is voor de 26 weeken.

2-12-0

De kinderen Wouter de Haan 6 st. sweex is voor de 26 weeken.

7-16-0

Peter Slooten in voorige lijst gebragt memorie
Jan Somers is toegelegt 3 st. weeks is voor de 26 weeken.

3-18-0

Goort Paulussen vanden Waterlaet 3 st. als voor.

3-18-0

Summa comt desen uijtgaaff te bedragen eene somme van 272 gl. 11 st.
folio 78.
Anderen uijtgaaff van verpondinge ende stads reile lasten.
Den rendant heeft betaelt aan Dirck van Lieshout collecteure der verpondinge of de jare 1730 de somme van 263
gl. 11 st. 8 penn. dus volgens memorie en quith.
263-11-8
Item ter saeke voors. betaelt aan Dirck Janse van Lieshout of de jare 1731 volgens memorie en quitantie.
263-11-8
Ende alnog aan Thomas Verberne ter saeke voors. over den jare 1732 volgens memorie en quith.
263-11-8
Betaelt aande borge mr. van Lierop wegens een zil inde Lieropse beemde gelegen of de jaren 1732 en 1733 eene
somme van 1 gl. 10 st. 4 penn. dus volgens 2 quitantien.
1-10-4
Item betaelt aan Joost Dirx wegens verpondinge coninxbede of de jare 1729 vande armen goederen te Bakel
verschult eene somme van 28 gl. 7 st. dus volgens memorie en quith.
28-7-0
folio 78 verso.
Den rendant heeft betaelt aan PeterWillem Manders collecteur der verpondinge tot Bakel of de jaren 1731eene
somme van 20 gl. 17 st. involdoeninge vanden verpondingen vande armen goederen verschult dus volgens quith.
20-17-0
Item betaelt aanden borge mr. van Baakel vanden jare 1731 wegens dops reele lasten volgens quitantie.
17-8-2
Item betaelt aan Jan Leijenborgh collecteur der coningsbede of de jare 1732 wegens lasten vanden armen
goederen tot Bakel verschult eene somme van 11 gl. 6 st. dus volgens memorie en quith.
11-6-0
Item betaelt aan Frans Dirx cum suo berge mr. tot Bakel vande jare 1730 wegens lasten.
folio 79.
De somme van 17 gl. 8 st. 2 penn. dus volgens quith.

17-8-2
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Betaelt aen Goort van Eijck wegens verpondinge vant goedt te Mierlo of de jare 1732 volgens quitantie.
0-16-14
Item aanden borge mr. Joost Verhuijsen volgens quitantie.

0-15-4

Item aan Jacobus Coolen collecteur der verpondinge over de jare 1733 volgens quitantie.
0-16-0
Item betaelt wegens het jaer 1732 volgens 2 quitantien.

0-13-2

Eijndelijck heeft den rendant betaelt aan Anthonij Molegraefs collecteur de verpondinge en beede over de jare
1729 wegens de goederen tot Bakel gelegen verschult eene somme van 25 gl. 3 st. dus volgens memorie en
quith.
25-3-0
folio 79 verso.
Betaelt aande de Cort voor s’lands verpondinge van een velt onder Mierlo gelegen oft jaer 1731 volgens quith.
0-13-0
Item betaelt aen F. vanden Bomen van borg. mr. lasten en verpondinge 1733 wegens een stukjie hoijland onder
Lierop volgens quith.
0-11-12
Den rendant heeft betaelt aan Jan Sanders cum suo wegens stads reele lasten vanden armen huijsen en landerijen
eene somme van 39 gl. 10 st. 2 penn. dus volgens memorie en quith.
39-10-2
Item betaelt aan Jan van Lieshout cum suo borge mr. van bamis 1731 tot 1732 ter saeke voors. dog waer onder
begrepen de landerijen, weijde als ledig gelegen hebben door den rendant verpagt eene somme van 80 gl. 18 st.
14 st. dus volgens 2 memorien en quitanties.
Kantl: habeat maar aftrek van 2-6-14 wegens het huijs bewoont bij Lambert Welten dio sulx volgens huur
cedulle gehouden is te betalen.
78-12-0
folio 80.
Den rendant heeft betaelt aen Jacobus van Liempt cum suo borge mr. van bamis 1732 tot 1733 ter saeke voors.
en sulx mede vande goederen de hoeve de Duijseldonk bewoont geweest bij Rijnier Berckers eene somme van
142 gl. 12 penn. dus volgens memorie en quith.
142-0-12
Summa comt desen uijtgaaff te bedragen eene somme van 1193 gl. 1 st. 4 penn.
folio 80 verso.
Onkosten deser reekningen.
Comt den heere drossard voor 3 dagen vacatie des daags 2 gl. 10 st. volgens haer ho. mo. reglement in dato 16
meert 1700 int hooren en bijwoonen ende sluijk deser rekeninge eene somme van.
7-10-0
Den vorster deser stadt komt voor desselfs citatien ende dage menten ten eijnde deser reekening.
2-0-0
Den schutter deser stadt voort oppassen geduurende dese reekeninge vermits de vorster indispoost is.
1-10-0
Item ende laatstelijck comt den castelijn vanden stadhuijse voor vuur en ligt wegens het vergaderen vande
heeren provisoren geduurende de jaren vanden rendant het doen en deser reekening.
2-0-0
Summa summarum comt den geheelen uijtgaaff in gelt te bedragen eene somme van 4451 gl. 6 st. 6 penn.
Enden den geheelen ontfank hier voor fol. 58 comt te bedragen 3809 gl. 7 st. 10 penn.
folio 81.
Soo blijkt dat den rendant meerder heeft uijgegeven als ontfangen eene somme van 641 gl. 18 st. 12 penn.
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Ende den geheelen uijtgaaff in rogge comt te bedragen comt 93 ¼ vat.
Ende den geheelen ontfank in rogge 1578 gl. ¾ vat
Soo blijkt dat den rendant meerder heeft ontfangen als uijtgegeven de nombre van 1485 ½ vat
Ende geheelen uijtgaaff in boekweijt nihil.
Ende den geheelen ontfank de nombre van 60 ¼ vat boekweijt.
Soo blijkt dat den rendant meerder heeft ontfangen dan uijtgegeven de voorn.60 ¼ vat boekweijt.
folio 81 verso.
Ende den geheelen uijtgaaff nu garts bedraagt nihil.
Ende den ontfank 12 ½ vat garts
Soo blijkt dat den rendant meerder heeft ontfangen dan uitgegeven de nombre van voors. 12 ½ vat garts.
De granen in gelt gereekent naments de 1485 ½ vat rog tegens 10 st. t’ vat bedraagt.
74 R
De 60 ¼ vat boekweijt tegens 8 st. t’ vat bedraagt.
24-2-0
Ende 12 ½ vat garst tegens 8 st. t’ vat bedraagt.

5-0-0

Dus samen

771-17-0

Welke somme van 771 gl. 17 st. geresconteert tegens den meerdere uijtgaaff in gelt tot 64-18-12 soo blijk dat
den ren
folio 82.
Dant alnog suijver schuldig blijft eene somme van 129 gl. 18 st. 4 penn.
Aldus gedaan gereekent opgenomen ende geslooten salvo errore in calculo en abuijsen soo naderhant bevonden
mogte worden ten overstaan vande heeren provisoiren dese onder teekent hebbende op heden den 24 februarij
1735.
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