Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4523, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1737 november, 1741 november
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

folio 1.
Reekeninge bewijs ende reliqua die mits desen is doende ende overgevende Willem Clomp arm. Mr. vande arme
tafele der stadt Helmondt van allen den ontfank in uijtgaaff inden tijt van 4 jaren gedaan ende gehadt, begonnen
den november 1737 tot november 1741 soo inde gelijk hier naar is volgende.
Ontfank van slooten van reekennige
Vermits in voorige reeke meerder is uijtgegeven als ontfangen soo dient sulx hier voor
memorie.
folio 1 verso.
Jan Goort Adams nu de erffgen. Frans Jansen van Geldrop uijt huijs ende dries op het Bijnderseijnt ende ook
aande Merkt alhier 8 vaten rogge en specie volgens schepene letteren van Helmont in dato 13 avond ende nog
andere brieven vanden 8 meert 1477, lest betaalt 1727, den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1728, 1729,
1730 en 1731 de nombre van.
16 vat rogge.
ende in gelt
14-8-0.
Het convent van Bijnderen gelt jaarlijx 19 vaten rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen, lest betaalt
1735,
folio 2.
den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1736, 1737, 1738 en 1739 volgens de peg in gelt.
71-6-12.
Jan Smits gelt jaarlijx uijt den beemt aande watermolen 5 vaten rogge reductie, lest betaalt 1737, den rendant
heeft ontfangen voor de jaaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van.
7-10-0.
Andries Verhees, Jan de Graaff en Gerrit Jan Bex geleden uijt henne goederen 2 mudde rogge volgens volgens
schepene letteren deser stadt in dato den St. Lucia dagh 1417. lest betaalt 1737
folio 2 verso.
Ontfangen voor de jaaren 1738, 1739, 1740 en 1741,

36-0-0.

Jonck. Johan vander Stegen nu Jan Dielis Bernarts gelt jaarlijx 8 vaten rogge reductie uijt sijne hoeven en
goederen op Bijstervelt, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaaren 1738, 1739, 1740 en 1741,
12-0-0De kinderen van Johan Matthijs Colen gelden jaarlijx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen opt
Bijstervelt, lest betaalt 1736, ontfangen voor de jaaren 1739, 1740, 1741 en 1742, de somme van.
18-0-0.
folio 3.
Nu Jacob van Deursen noe uxoris gelden jaarlijx uijt een stuck lants gelegen inde Hage, groot 7 loop gent. heer
Sijmonts camp, 1 mudde rogge in specie volgens schepene letteren der stad Helmond 1311 sondaegs voor St.
Magdalena dagh, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de
nombre van
36 vat R.
Ende in gelt.
6-9-0.
Gijsbert Aarts nu de wed. Jan Nooten gelt jaarlijx 1 mudde rogge reductie uijt huijs ende landerijen opt
Bijstervelt genaamt den Hurck, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1738, 1739, 1740
en 1741, de somme van.
18-0-0.
folio 3 verso.
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Jan de Mol Bex nu Francis van Hoek noe uxoris gelt jaarlijx reductie 6 vaten rogge uijt sijn huijs genaamt de
Swaan aan de Merkt alhier, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en
1741, de somme van.
9-0-0.
Juff. Petronella Roefs gelt jaarlijx uijt het huijs staande aande Markt, mitsgaders uijt haren hoff buijten de
Ameijde poort 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de
somme van
9-0-0.
folio 4.
De wed. Jan Willems van Dinter nu Jacob Berkers gelt jaarlijx uijt sijne goederen alhier 6 vaten rogge reductie
uijt de onderpanden hier agter no. gementioneert, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en
1741, de somme van
9-0-0.
De wed. Peter Teulings nu de erfgen. Lindert van Hoek gelden jaarlijx 6 vaten rogge reductie van en uijt huijs,
hoff ende boomgaert met landt gelegen agter de A mijde groot 7 loop 15 roeden opt lantboek no. 180, lest betaalt
1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van
9-0-0.
folio 4 verso.
De pastorije van Helmont gelt jaarlijx ½ vat rogge van en uijt desselfs huijsingen inde Bijnderstraet volgens
schepenen letteren van helmont de dato St.Margreta avond 1395 ende nog eenen anderen daags naat St.
Batholomeus dagh 1428, lest betaalt 1718, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1719, 1720, 1721 en 1722,
in gelt volgens de peg.
5-14-12.
Nu de kinderen Jan Gielens gelden jaarlijx 15 vaten rogge reductie uijt haare goederen en twee huijsinge gelegen
inde Heijstraet, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van.
22-10-0.
folio 5.
Gabriel van Beth, nu Jan Aarts vanden Grootenacker gelt jaarlijx 1 vat rogge in specie van en uijt sijne 2
huijsinge de Bijnderstraet alhier, item nog 6 vaten rogge in specie uijt voors. onderpanden, lest betaalt 1737, den
rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de nombre van 28 in gelt.
26-15-8.
Sijn excell. den heere deser stadt voor de eene helft, en Dirck Deckers voor de andere helft gelt jaarlijx 6 vaten
rogge uijt eene acker gent. Alart, gelegen tegen Eersterbosch van Bijnderen, lest betaalt 1694, den rendant heeft
hier ontfangen…………..
folio 5 verso.
Jan vanden Bergh nu Dirck van Oldense gelt jaarlijx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs aande Markt gent. de
Vijsel, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740.
9-0-0.
Wouter van Cranenbroek nu Joost Delis Sanders gelt jaarlijx uijt sijn huijs inde Veestraet 6 vaten rogge in specie
dag betaalt werdende met 3 gl. jaarlijx, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de
somme van.
12-0-0.
Nu Dirk Mattheusen Roefs gelden jaarlijx uijt het huijs inde Bijnderstaet 1 mudde rogge reductie, lest betaalt
1737
folio 6.
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van.

18-0-0.

Jan Gerrits vanden Cruijs tot Gemert gelt jaarlijx uijt sijn landt genaamt het Hemelrijk 6 vaten rogge reductie,
lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van
9-0-0.
Willem Hend. Raaijmakers gelt jaarlijx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gekomen van Willem
Schoonen, gelegen op het Hoogeijnt alhier, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738,
1739, 1740 en 1741, de somme van
9-0-0.
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folio 6 verso.
Nu de twee kinderen van Jan Gielens gelden jaarlijx 6 vaten rogge reductie uijt haar goet inde Heijstraet alhier,
lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van
9-0-0.
Sijn excell. den heere van Helmont, gelt jaarlijx 4 mudde rogge in specie uijt het casteel en andere goederen, lest
betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van
214-13-12.
Ende rog
96 vat r.
Kantl: volgens appostil op voorige reeken fol. 7 is hier in begrepen den laaste termijn tot 94-13-12, volgens de
contracte verschilt soo dat den agterstel is betaalt.
De heer Johan Walraven van Leeuwen gelt uijt sijn huijs ende goet staande ende gelegen bijt Lijntje op
Bijndereijnt 6 vaten.
folio 7.
Rogge reductie betaalt wordende met 7 st. 8 penn. ’t vat, lest betaalt 1736, ontfangen voor de jaaren 1737, 1738,
1739 en 1740, de somme van.
9-0-0.
Hendrik Cornelis van Col nu de erffgen. van Johan Matthijs Coolen gelden jaarlijx uijt haare goederen gelegen
inde Hage 9 vaten en 3 cop rogge in specie, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741,
de nombre van.
39 vat rog
In gelt volgens de peg.
37-5-14.
Nu Jacobus vander Velde gelden jaarlijx uijt het huijs over de kerke genaamt den Bonte Osch 6 vat rogge
reductie, lest betaalt 1736,
folio 7 verso.
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van

9-0-0.

Somma bedraagt desen ontfank in gelt de somme van 610 gl. 13 st. 10 penn.
folio 8.
Hier volgen de gelt renten
Aart Clumpers nu Jan van Osch gelt jaarlijx een oirt st. uijt sijn goet opt Bijnderseijnt, lest betaalt 1737.
Ontfangen de jaren 1738, 39, 40 en 1741 de somme van hier van niet ontfangen

nihiel.

Sijn excell. den heer deser stadt Helmont gelt jaarlijx uijt sijne goederen 1 mager blank, lest betaalt 1630,
Hier van niet ontfangen memorie.
folio 8 verso.
De erffgen. Margreta vanden Bergh gelt jaarlijx 2 st. 3 oirt, lest betaalt 1720, hiet van niet ontfangen memorie.
Lambert Hend. van Gogh gelt jaarlijx uijt eene acker inde Ameijde straet 2 st. ½ oirt, lest betaalt 1709, hier van
niet ontfangen memorie.
Nu Jan Swinkels, Cornelis Clomp gelt jaarlijx uijt sijn huijs inde Ameijde straet 7 st. 2 ½ oirt, lest betaalt 1737,
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van 1-10-8.
folio 9.
Jan Dirx Coolen gelt jaarlijx uijt sijn huijs int Biesestraetje 1 mager blanck, lest betaalt 1687, hier van niet
ontfangen memorie.
Nu Francis van Hoek, Jan de Moll Bex gelt jaarlijx uijt sijn huijs inde Heijstraet 7 st. ofte 1 Bos pont volgens
schepenen letteren van Helmont vanden 10 maart 1496. lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de
jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
1-8-0.
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Peter Antonij Melis tot Deursen en Jan Willems van Dinter gelden jaarlijx vierde half oirt st. uijt eene dries
folio 9 verso.
Gelegen opt Hoogeijnt alhier, nor 290 en eene beemt inde gemeen beemden, lest betaalt 1717, hier van niet
ontfangen memorie.
Jan Janssen Slimmens nuPeter Jansen van Osch gelt jaarlijx uijt sijn huijs opt Bijnderseijnt 3 ½ oirt st. lest
betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
0-3-8.
Philips Clumpers nu Peter Antonij Ceunen gelt jaarlijx 2 ½ oirt st. uijt sijn huijs opt Bindereijnde, lest betaalt
1737, ontfangen het cap. uijt de preserentie penn. vande goederen Peter Ceunen.
0-15-10.
folio 10.
den rendant heeft nog ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme

0-1-14.

Nu Hend. vanden Broek, Jelis Jan Sanders en Jacob en Jacob Adriaans Willems geld uijt de hujsen int
Biesestraetje 1 mager blank betaalt werdende met 4 st. lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaaren 1738, 1739,
1740 en 1741 de somme
0-16-0.
folio 10 verso.
Leeg
folio 11.
Leeg
folio 11 verso.
Nu Willem Colen tot s Bosch, de wed. Johan Mathijs Colen gelt jaarlijx uijt het goet opt Bijstervelt 1 st. derde
half pleck, lest betaalt 1692, den rendant heeft ontfangen 4 jaren tot
0-7-8.
Dirk Robbers gelt jaarlijx uijt sijn huijs inde Kerkstraet 9 st. 2 oirt, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaaren
1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
1-18-0.
Bartholomeus van Geldrop nu de kinderen Verhees gelden jaarlijx uijt haer huijs inde Kerkstraet 2 gl, lest betaalt
1737,
folio 12.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van

8-0-0.

Dirk van Oldenzee gelt jaarlijx uijt sijne hoff buijten de Hoogeijtse poort alhier volgens schepenen letteren
vanden 6 dagh 1537 ende de 29 dagh 1546, 1 gl. 1 st, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren
1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
4-4-0.
Jan Gijsbert van Herpen nu Petronella Roefs gelr jaarlijx uijt haar huijs op Bijnderseijnt 2 gl. 10 st. lest betaalt
1737,
folio 12 verso.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van

10-0-0.

Goort Bex gelt jaarlijx 10 gl. losbaar met 20 gl. capitael uijt huijs inde Bijnderstraet volgens schepenen letteren
van Helmont vanden 30 dec. 1609 en den 5 augst. 1621 dag volgens appt. van heeren provisoiren in dato 14 junij
1732 gegeven op de regt van Hendrik Goort Bex dese rent gereduct. tegens 3 gl. 10 st. aanvank nemende met
den eerste vervaldag, lest betaalt 1735,
folio 13.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1736, 1737, 1738 en 1739 de somme van.

28-0-0.

Dielis Jansen van Brussel gelt jaarlijx 5 gl. losbaar met 100 gl. uijt onderpanden gelegen inde Hage, lest betaalt
1726, ontfangen voor de jaren 1727, 1728, 1729 en 1730 de somme van
20-0-0.
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Jan Paulus Wijnants nu Jan Janse van Geldrop gelt jaarlijcx 3 gl. uijt sijn huijs aande Hoogeijntse poort, lest
betaalt 1737, ontfangen voor de jaaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
12-0-0.
folio 13 verso.
De kerke desen stadt gelt jaarlijcx een rente van 30 gl. nu gereduceert op 18 gl. losbaar met 600 gl. capt. gaande
uijt derselver kerke goederen volgens schepenen letteren deser stadt in dato 30 dec. 1634, lest betaalt. den
rendant heeft ontfangen 4 jaren tot.
72-0-0.
De selve kerke gelt alnog jaarlijcx gereduceert op 22-10-0. een rente van 37 gl. 10 st. losbaar met 750 gl.
verschijnt op den 1 meij volgens schepene letteren van Helmont vanden 16 april 1636, lest betaalt, ontfangen
voor 4 jaren de somme van.
90-0-0.
folio 14.
De stadt Helmont gelt jaarlijx 30 gl. losbaar met 600 gl. den aemen aangekomen aen Jan Janse schoolaster
verschijnt op den 30 octob. nu tegens reductie ad 3 pcte tot 18-0-0. lest betaalt 1737, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 tot
58-100.
Ende het capt. gelost volgens haar ed. mo. des. comtmede voor ontfank
600-0-0.
Dielis Jansen van Brussel ende kinderen van Thomas Jansen van Dinter gelden jaarlijcx 20 gl. werdende betx.
met 14 gl. 10 st. gelijck sukx blijkt bij apostille gegeven inde rekenn. Van Andries Dircx van Lieshout amen mr.
vanden jare.
folio 14 verso.
1723 en 1724 fol. 31 losbaar met 400 gl. uijt onderpanden inde Hage volgens acte van 20 octob. 1685 te
prothocolle geregistreert de 10 aug. 1666, lest betaalt 1728, ontfangen voor de jaren 1729, 1730, 1731 en 1732
de somme van.
58-0-0.
Summe bedraegt deser uijtgaaff de somme van 967 gl. 15 st.
folio 15.
Landerijnen onder Helmond mette hoeve.
Op den 9 junij 1733, is de hoeve gent. de Duijseldonk verhuurt voor de helft aan Peter Clasen van Stiphoud ende
daar voor belooft jaarlijcx te betalen in gelt de somme van 25 gl. voort voorlijst en 25 vaten rog waarinne
begrepen sijn de buijten landen bij de hoeve gebruijks werdende.
den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren nu gelt de somme
100-0-0.
Ende in rog volgens het register naar afftreck van remis
102 vat R.
Ende in boekweijt
12 vat B.
Item wegens de stads reële lasten ontfangen naar aftreck vant remis tot 4-18-4 wegens de verdronken weijlande
eende somme van
155-13-4.
Kantl: huure is jaars 25 vat rog voorde twee jaren 50 vat ende anderen 2 jaren 64 vat rog volgens resr. vanden
heere provisoiren vanden 27 dec. 1740 geremitteert 12 vat rog dogh dese 12 vat rog met boekweijt te leveren dus
wel als inden text.
folio 15 verso.
Opden 6 dec. 1734 dandere helft der voors. hoeve verhuurt aan Peeter Huijberts voor 25 gl. gelt en 25 vat rog,
met de buijten landen als voor.
den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren in gelt de somme.
Ende in rog de nombre van 102 vat waar afftreck als boven bij appostil is gesegt dico
Ende in boekweijd
Alnog ontf. wegens de lasten als voor.

100-0-0.
102 V. R.
12 V. R.
155-13-4.

Op den 9 maart 1737 is de tweede hoeve op de Duijseldonk voor de helft verhuurt aan Jan van Geffen voor 37 ½
gl. gelt en 37 ½ vat rog met de buijten landen als voor, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren in gelt de
somme van.
150-0-0.
Ende in rog de nombre van.
132 ½ vat R.
In boekweijt
17 ½ V. B.
folio 16.
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Item nog ontfangen wegens de stads reële lasten voor 4 jaren naar aftreck vant remis als voor tot 4-18-4 eene
somme van.
158-14-4.
Op den dato als voor is de wederhelft van de voorn. hoeve verhuurt aan Claas Berkers met de buijten landen als
voor voor 37 ½ gl. gelt en 37 ½ vat rog,
den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren in gelt de somme van.
150-0-0.
Ende in rog de nombre van.
132 ½ V. R.
In boekweijt
17 ½ V.B.
folio 16 verso.
Landen buijten de hoeven.
Eenen acker inde Vossenstraet, groot 2 zillen jaarlijx voor 20 vaten rogge in specie geb. Hendrik Aarts,
ontfangen in gelt volgens de peg.
65-10-0.
Ende voor 2 jaren stads reële lasten.
8-12-0.
Item eenen acker inde Ameijde straet groot 1 zille jaarlijx geb. den rendant voor 5 gl. 10 st. jaarlijx, ontfangen
voor 8 jaren
44-0-0-0.
heeft gehadt, dus als inde gebragt.
Item aanen acker inde Molenstraet groot ontrent 1 ½ zille geb. Peeter Jan Adriaans voor 4 gl. 15 st. met de stads
reële lasten ontfanken voor 4 jaren de somme van.
19-0-0.
ende wegens 4 jaren laste.
11-10-0.
Een hoefke en landerije opt Bijstervelt heeft in huuringe gehadt Francis Wilberts voor 30 gl. ontf. vanden selve
voor 1 jaar
30-0-0.
Nogh vande selve ontf. op rech. van huur en verschulde lasten vermits de insolventie vanden voorn. pagter maar
31-16-8.
Kantl: en staat te weten dat den armr. Baudewijns heeft ontf. 18 gl. oft wel ingehouden den wegens een bestelt
kint met name Anneke Piels
folio 17.
De selve hoeve verhuurt aan Jan Jacob Berkers voor 25 gl. gelt en 20 vat rog en 25 gl. 10 penn. voor de stads
riele lasten, beginde met paschen en oixt 1739, ontfangen voor 2 jaar
50-0-0.
Ende voor 2 jaar lasten.
50-1-4.
Item in rog.
40 V. R.
Het huijs met den hoff inde Heijstraet verhuurt aan Lambert van Galen voor 10 gl. sjaars, ontfangen voorde jaren
sijnde administratie.
40-0-0.
Het huijske gekomen van Lijneke van Cralen, verhuurt aan Jan Peeters van Bree voor 14 gl. 10 st. ontfangen
voor 4 jaren de somme van.
58-0-0.
Item eenen hoff en drieske sijnde een hofplaats groot 4 roeden verhuurt aan Jan Joosten voor 3 gl. ontfangen
voor 4 jaaren.
12-0-0.
folio 17 verso.
De kamer vant huijs gekomen van Peeter Jansen van Genugten opt Bijnderseijnt verhuurt aan Anthonij Hendrik
Jaspers voor 9 gl. ontfangen maar eene somme van 23-5-0. vermitsen eenige jaaren armen lieden gebruijkt
hebben dus.
23-5-0.
De wevers wooning vant selve huijs verhuurt aan Joost Hend. van Valkenburg voor 14 gl. jaarlijx, ontfangen
voor 4 jaaren de somme van
56-0-0.
De schuur vant selve huijs verhuurt aan Laurens Geenen voor 8 gl. jaarlijx, ontfangen voor 4 jaaren de somme
van.
32-0-0.
Den rendant brengt voor ontfank wegens verhuurde beemden eene somme van 235 gl. dus.
235-0-0.
Het land aant Gasthuijs met 2 groesvelden daar aan gelegen, verhuurt aan Pieter
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folio 18
Wilberts van Schipstal en Lambert Welten voor eene somme van 19 gl. aan vank nemende halff maart 1738,
ontfangen voor 2 jaren
38-0-0.
En voor 2 jaar stads reële lasten.
15-11-8.
Item van wed. Lambert Welten voor 2 jaren pagt tot 28 gl. 10 st. per jaar dus.
57-0-0.
Het huijs van Thomas Lamberts vander Elssen verhuurt aan Peter van Luijk voor 14 gl. ontfangh voor 2 jaren en
10 st. in voorige reeke. vergeeten voor ontfank te brengen dus.
29-5-0.
Een zil aande gemeente molen voor 9 vat rogge en 9 vat boekweijt, item nog 1 zil gelegen op den Meulenhoff
gekomen van Aalbers Goorts onder voors. huur begrepen ontfangen van Hend. van Geffen voor 4 jaren de
nombre van
36 vat R.
Ende in boekweijt
36 vat R.
Een plexke land opt Bijstervelt langs de kerkepad verhuurt voor 5 vat rog jaarlijx, ontf. voor 10 vat rog in gelt.
6-12-8.
Ende voor 2 jaare stads reële lasten
2-12-8.
folio 18 verso.
De wederhelft van voors. land aangecomen bij tranp. Dato 21 meij 1740 en sijnde gent. den Ouden dries met nog
een stek en lands groot 2L. 38R en dus den armen nu int geheel competerende verhuurt voor 14 vat R. los en vrij
ontf. voor 2 jaren de nombre van
28 vat R.
Een dries gelegen inde Heijstraet verhuurt aan Matthijs Manders vermits armoede en overlijden vanden huurder
niet ontfange en volgens res. vanden heere provisoiren in dato 13 dec. 1741geremittert ontf. van Joost van Lierop
een jaar
3-0-0.
Item een huijs inde Veestraet neven Joost Sanders en de kinderen Paulus van Lieshout, verhuurt aande wed.
Lindert van Batenburg voor 15 gl. jaarlijx, ontf. voor 4 jaar de somme van
60-0-0.
Item een huijs opt Bijndereijnt bewoont geweest door arme lieden dus memorie.
De agterste wooning van selve huijs verhuurt aan Marcelis van Luijk voor 14 gl. jaarlijx ontfangen op reckenin.
vermits de armoede vanden huurder maar ontfangen.
27-3-12.
folio 19.
1 zille lant op de Vossenberg gekomen van Jan Bosmans verhuurt aan Jan Gielens voor 6 vat rog, ontf. voor 2
jaren vermits nu verhuurt ij ’t bijt arme hoefke de nombre van.
12 vat R.
Item een huijs en hoff agter de Ameijde gekomen van Jan Janse Cuijpers het voorste deel verhuurt aan Peternel
Betten voor 9 gl. ontfangen op recken. Vermits de armoede vanden selve maar.
6-15-0.
De agterste wooning verhuurt aande wed. Frans van Ruth voor 17 gl. 10 st. jaarlijx ontfangen op reek.
En volgens res. vanden 1 nov. 1742, 23-12-8. geremitteert
memorie.
46-12-8.
Item 2 zillen land int Hemelrijk gekomen van Hendrina Jan Bex verhuurt aan Linders vander Vorst en het laaste
jaar voor 12 gl. vrij van lasten ontf. voor 4 jaren
36-0-0.
Ende voor 3 jaren stads reële lasten
10-7-0.
folio 19 verso.
Een huijs en hoff staande en gelegen inde Haage gekomen van Maria Willems van Deursen ter plaatse gent. den
Hulsbosch verhuurt de voorste woning aan Jan vande Sande voor 12 gl. jaarlijx, ontfangen maar 12 gl. vermits
door armoede geremitteert is en de rest pro deo bewoont wert dus.
12-0-0.
Item nog
6-5-0.
Ontfangen voor 4 jaren huur vant hofken gelegen agter voors. huijs eene somme van

3-14-0.

Item ontfangen van getouw huur naar aftreck der reparatie

7-4-8.
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Volgens schepenen letteren van Helmond in dato 4 julij 1739 aangekomen een acker gent. den Alardt groot 2
loop 39 roeden, ontfangen voor 3 jaren pagt de nombre van
30 vat R.
Ende voor reële lasten
7-17-8.
folio 20.
Het huijs buijten de Hoogeijnsse poort aangekomen van Nicolaas Vlackeniers bij testament voor not. De Cort op
den 10 nov. 1709, gepasseert verhuurt de voorste kamer voor 12 gl. aan Willem Luijmans de zijde kamer voor
13 gl. 10 st. aan Denis Denissen, ende deagterste wooning aan Anthonij van Meegen voor 20 gl. aanvank
genomen paschen 1740, ontfangen van Willem Luijmans voor 2 jaren
24-0-0.
Ende wegens de zijde kamer van Jan Deenencamp wegens armoede maar
6-10-0.
Item van Anthonij van Megen voor 2 jaar
Den rendant die niet in heeft gebragt is dien volgende text wel gebragt.
Kantl: Jan Deencamp heeft voor huijs huur getrocken 7-10-0 die hier voor ontf. soude moeten komen dog
vermits uijtgaaf als inden.
Item een huijs en hoff gelegen opt Hoogeijnt neffens erven Cornelis Somers, aangekomen als voor, volgens het
register sijnde aande bewoonders door de heeren provisoren geremitteert de huure vermits de armoede in
daarom maar ontfangen van Peter Emens
5-13-2
Ende van Aart Peters
21-0-0.
folio 20 verso.
summa bedraegt desen uijtgaaff van dit cappittel in gelt de sommen van 2223 gl. 1 st. 6 penn.
ende in rogge de nombre van 651 vat.
Ende boekweijd de nombre van 59 vat.

folio 21.
Renten onder Mierlo.
Jenneken wed. Goort Jan Brentjes gelt jaarlijx uijt haare goederen op het Houd 19 vat rog in specie mate aldaar,
dog werdende bet. jaarlijx met 8 gl. 4 st. 4 penn.
Den rendant heeft ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
32-17-0.
Gabriel van Beth nu Joost Verheijen gelt jaarlijx uijt sijne goederen opt Hout 6 vaten rogge reductie, lest betaalt
1737, ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
9-0-0.
Anthonij Jan Goorts en Jan Marsellissen nu Adriaan Cornelisse gelt jaarlijx 19 ½ vat rogge reductie dog
folio 21 verso.
Nu 2 gl. 5 st. vermits de verdere goederen bij exercutie sijn verkogt, lest betaalt, den rendant heeft ontfangen
voor 4 jaren de somme van.
9-0-0.
Hendrik Aarts aant Goor gelt jaarlijx uijt sijne goederen onder Mierlo 20 vaten rogge in specie dog nu tegens
reductie volgens res. vande heere provisoiren in dato 1 februarij 1734 voor 12 jaar, lest betaalt 1737, den rendant
heeft ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
30-0-0.
folio 22.
Huijbers Aarts gelt jaarlijx loco Huijbert Dirx de cremer 2 vat rogge in specie, lest betaalt 1737, Den rendant
heeft ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de nombre van 8 vat off wel in gelt 7-13-0.
Adiaantje wed. Goort Bex nu Francis van Riel gelt jaarlijx uijt haar goet opt Hout 2 vaten rogge in specie, lest
betaalt 1737, ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de nombre van 8 vat dog in gelt ontf.
7-13-0.
Jan Huijberts, nu wed. Wilbert Janse gelt jaarlijx 6 vaten rogge reductie
folio 22 verso.
Uijt sijne huijsinge hoff en hoffstadt met 5 loop land daar aangelegen opt Mierlo Hout, volgens schepenen lettere
van Helmond vanden 22 maart 1462, lest betaalt 1737, ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de
somme van
9-0-0.
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Adriaan Diliaans loco Hend. Daniels gelt jaarlijx 16 ½ vat rog in specie uijt sijne goederen onder Mierlo dog
volgens appostil vanden 28 april 1734 voor den tijt van 10 jaren per vat te betalen met 9 st. jaarlijx 7-8-8.
Aanvank genomen ligtmis 1733, lest betaalt 1737, ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme
van
29-14-0.
folio 23.
Cornelis Driessen loco Marten Steven, gelt jaarlijx 1 mudde rogge reductie lest betaalt 1737, ontfangen voor
jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
18-0-0.
Cornelis van Vlercken en Willem Janssen loco Jan Evers gelden jaarlijx 6 vaten rogge reductie uijt een stuck
erfenisse gelege opt Mierlo Hout volgens schepenen letteren van Mierlo in dato de 19 van laumaamd 1409, lest
betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de somme van.
9-0-0.
folio 23 verso.
Jan Bernards en Jan Lamberts, nu Willem Jansen van Bakel ende de kinderen van Aalst, gelden jaarlijx 7 vaten
rogge uijt specie uijt eene bunders beemt gelegen opt Mierlo Hout begrepen in schepene letteren van Helmond
van dato de 9 januarij, lest betaalt 1736, ontfangen voor jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de somme van.
15-0-0.
Martinus vander Laak geld jaarlijx e mudde rogge reductie uijt henne onderpanden opt Hout werdende betaalt
met 1 gl. jaarlijx volgens gelofte in dato 22 meij 1734, lest betaalt 1737, ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740
en 1741 de somme van.
4-0-0.

folio 24.
Gabriel van Beth nu Joost Verheijen gelt jaarlijx uijt sijne erffenisse opt Houd 1 ½ vat rogge in specie, lest
betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, volgens de peg in gelt 5-11-12.
Jacob Jan Bijnen, nu Hendrik Goorts gelt jaarlijx 3 gl. uit sijne goederen opt Houd, lest betaalt 1735, ontfangen
voor de jaren 1736, 1737, 1738 en 1739, de somme van.
12-0-0.
De wed. Willem Rovers nu Frans Tonisse Steenbacker gelt jaarlijx 3 gl. uijt haare goederen tot Mierlo, lest bet.
1735, ontfangen voor de jaren
folio 24 verso.
1736, 1737, 1738 en 1739 de somme van
12-0-0.
Gabriel van Beth, Jan Delisse, gelt jaarlijx uijt sijne goederen gekomen van Thomas van Aalst opt Hout 1 gl. 16
st. lest betaalt 1737, ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
7-4-0.
Gijsbert van Steckelenburg geld jaarlijx 5 gl. 15 st. uijt sijne goederen tot Mierlo gelegen volgens schepene
letteren aldaar dato 10 febr. 1564, lest bet. 1730, ontfangen voor jaren 1731, 1732, 1733 en 1734 de somme van
23-0-0.
folio 25.
Thonis den Smit, nu Gerrit Janse Ketelaars, gelt jaarlijx uijt sijne goederen opt Hout gelegen 1 gl. 10 st. lest
betaalt 1737, ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
6-0-0.
Willem Aarts gelt jaarlijx uijt sijne goederen tot Mierlo 2 gl.10 st. lest bet. 1737, ontfangen voor jaren 1738,
1739, 1740 en 1741 de somme van
10-0-0.
Dese boven staande rent is op den 7 janrij 1741 gelost met.
62-10-0.
Willem Franssen, nu Willem vande Goor gelt jaarlijx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gelegen opt
Mierlohout, lest betaalt, ontfangen voor jaren.
folio 25 verso.
1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.

9-0-0.
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De stadt Helmond gelt jaarlijx eene rente van 100 gl. uijt de goederen van Jan Peter Gulten tot Mierlo gered. op
drie percento volgens haar Ho. Mo. res. vande 20 sept. 1724 dus inttest 12-0-0, lest betaalt 1737, ontfangen voor
jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
44-0-0.
De rente is getranspt. aande h.en mr. van Stralen en het cap.ontf. tot
400-0-0.
Gerrit Sangers woonende opt Mierlohout gelt jaarlijx 4 gl. van 1 cop van 100 gl. en daarmede ook losbaar en
sulx uijt huijs en hoff met het aangelag staande en gelegen onder
folio 26.
Mierlo volgens obligatie voor schepenen deser stadt gepasseertden 11 feb. 1730, vervalt als voor, ontfangen voor
jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
16-0-0.
Summa bedraagt desen ontfank in gelt eene somme van 799 gl. 2 st.
folio 26 verso.
Leeg.
folio 27.
Landerijen onder Mierlo.
Jan Hendricx Cleijne opt Hout nu Nelis Cleijnens gelt eene rente van 6 gl. sjaars losbaar met ……. capitael
geconstitieert voor heeren schepenen alhier op den 15 decemb. 1625 gaande uijt de onderpanden aldaer wert
betaalt met 5 gl. lest betaalt 1733, Den rendant heeft ontfangen voor jaren 1734, 1735, 1736 en 1737 de somme
van.
20-00.
folio 27 verso.
Stiphout.
Sr. Johan Le Martinel noe uxoris loco de wed. Willem van Opdenzee gelt jaarlijx uijt haare goederen en hove
aldaer gelegen 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmont de dato den 7 feb. 1447, lest
betaalt 1737, Den rendant heeft ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
9-0-0.
Peter Hendricx van Duijnhoven prop. Aart Hendricx van Neesen gelden jaarlijx 1 mudde rogge reductie uijt
henne goederen tot Stiphout begrepen in de schepene letteren van Helmont de dato 4 julij 1414, lest betaalt 1737,
folio 28.
Den rendant heeft ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
18-0-0.
Nu den hoog ed. heer Baron Frienes heere van Croij, nu de hr. Godefridus Cocx, Machiel Wouters nu Jacob
Dircx gelt jaarlijcx 3 vat rogge in specie uijt de hoeve op Cruijschot volgens schepene letteren van Helmont in
dato de 4 janrij 1418, lest betaalt 1736, ontfangen voor jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de somme van 12 vat R.
Jan Janse Ketelaars alias Campers gelt jaarlijx uijt sijne goederen tot Stiphout 6 vaten rogge reductie volgens
schepenen letteren in Helmont van den 6 meij 1471
folio 28 verso.
Lest betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de somme van
9-0-0.
Hans Lemmens gelt jaarlijx 4 vaten rogge in specie uijt onderpanden gelegen tot Stiphout volgens schepenen
letteren van Helmont de dato 1 feb. 1458, lest betaalt ,
Den H. Geest van Stiphoudt geld jaarlijx uijt henne goederen ende onderpanden gelegen opt Gasthuijs onder
Stiphoudt 5 st, lest betaalt 1734,
folio 29.
Den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren pagt de somme van

1-0-0.

Jenneke Jaspers ende Dirk Goorts nu Peter Joost Cuijpers gelden uijt huijs, hoff en landt terplaatse gent. de
Linde en anderen onderpanden jaarlijx 3 gl. volgens schepene letteren van Helmont de dato 27 martij 1525, lest
betaalt 1737, Den rendant heeft ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van

10

12-0-0.
De efffgen. Truijken Verspaget gelden jaarlijx 3 mudden en 1 ½ vat rogge in twee bij sonderen brieven
gepasseert voor schepene
folio 29 verso.
van Helmont den eene van dato 15 febrij 1476 den anderen vanden 2 janrij 1577 staande op onderpanden tot
Stiphoudt.
Summa comt desen ontfank te bedragen ij geld eene somme van 69 gl.
folio 30.
Aarle Beek ende Rixtel.
Nicolaas van Berkel nu Hendricus Poorters gelt jaarlijx uijt sijne huijsinge en landereijen tot Aarle 1 mudde
rogge reductie in schepene letteren van Helmont vanden 10 octob. 1494 ende 14 april 1670, lest betaalt 1737
Den rendant heeft ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
18-0-0.
De erffgen. van Peter Cornelisse van Croij gelden jaarlijx 1 gl. 10 st. gaande uijt onderpanden tot Strijp onder
Aarle volgen schepenen brieff van Bosch vijff dagen nan paschen 1388, lest betaalt 1737
folio 30 verso.
Den rendant heeft ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.

6-0-0.

Willem Martens tot Rixtel nu Aart Jan Daniels gelt jaarlijx uit een huijs en goederen tot Rixtel gelegen 7 st. lest
betaalt 1737, ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
1-8-0.
Goort Janse van Dommelen ende wed. Willem Dircx cum suo gelden jaarlijx 1 mudde rogge reductie uijt
onderpande tot Beek in schepene letteren van Bosch vanden leste junij 1461 begrepen groot 1 lop. lest betaalt
Kantl: de rendant heeft naar behoorlijk ondersoek desen post niet connen vinden, maar is even wes van gedagten
dat er nog panden sijn waaromme dan nog naarden te ondersoeken sijnde mede de laaste herbrengster geweest
Hendrina Aarts.

folio 31.
Den rendant heeft ontfangen voor jaren.
Veroude
Peter Gabriels woonende tot Aarle nu de heer N. Donkers eene rente van 6 gl. jaarlijx nu betaalt wordende met 5
gl. losbaar met 100 gl. capitaal gaande uijt onderpanden aldaer in schepenen letteren deser stadt vanden 10 feb.
1627, begrepen en verschijnt op ligtmis dag is gereduceert op 4 pcte lest betaalt 1737, den rendant heeft
ontfangen voor jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
16-0-0.
Summa comt desen ontfank nu gelt te bedragen eene somme van 41 gl. 8 st.
folio 31 verso.
Nunen, Gerwen, Wetten.
Jenneke wed. Hend. Appels en jan Dircx de Groot gelden jaarlijx 1 mudde rogge in specie uijt henne goederen
tot Nunen in schepenen letteren vanden Bosch de dato den 5 dag na St. Mattijs dagh 1376, 1386, 1391, nog 1393
en 1394 en eene gepasseert voor schepenen van Helmont op den 28 janrij 1395 alle uijt de onderpanden tot
Nunen, lest betaalt 1737.
Den rendant heeft ontfangen voor ¾ parten vermits voot ¼ bij excutie is verkogt maar voor 4 jaren de somme
van 27 gl. tegens reductie dus.
27-0-0.
Ontfangen wegens restant vande verscogte ¼ part
2-5-0.
Joost Jan Phiplipsen en Anneke wed. Aart Hendricx gelden jaarlijx 2 mudde rogge in
folio 32.
Specie uijt onderpanden inde voors. schepene brieven begrepen bataalt wordende met 15 st. vat, lest betaalt
1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 vermits voor de helft bij executie is vekogt maar
36-0-0.
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Leendert Goort Hendricx en Adriaan Clasen, nu Peter Coolen gebt jaarlijx 1 mud rogge in specie uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmont neffens de voors. Nunense rente begrepen van dato St.
Stevensdag 1379 wort betaalt met 15 st. ’t vat, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en
1741, de somme van.
36-0-0.
folio 32 verso.
De kinderen Adriaan Jacobs den mulder gelden in de selve pagt uijt huijs en erffenisse gelegen aanden Wettense
molen jaarlijx 1 mudde rogge in specie volgens de voors. brieven,lest betaalt 1733, ontfangen voor de jaren
1734, 1735, 1736 en 1737 volgens de peg in gelt.
45-18-0
Hendrik Jansen van Nunen en Jan Tonis van Veggel gelden jaarlijx 18 vaten rogge in specie uijt henne goederen
in schepenen letteren van Bosch de dato 12 feb. 1471 en nog eenen brieff de dato den leste octob. 1495 wort
betaalt met.
7-10-0.
folio 33.
Lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
30-0-0.
Jan Dircx de Groot cum sius gelden jaarlijx 17 st. 2 oirt uijt henne goederen tot Nunen en Gerwen gelegen, lest
betaalt 1734, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1735, 1736, 1737 en 1738 de somme van 3-3-0.
Kant: vermits bij executie is verkogt en nog gen preserentie daat van gedaan dus maar ontf. als inden text.
Nu Hend. Gerrits gelt jaarlijx uijt sijne goederen gelegen tot Gerwen 1 gl. den armen aangekomen bij testament
van Maria naargelatene
folio 33 verso.
Wed. Dirk Volders in de jaare 1574, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739,
1740 en 1741 de somme
4-0-0.
Summa cont desen ontfank te gedragen in gelt de somme van 184 gl. 6 st.

folio 34.
Lieshoudt.
Francis Willems nu Francis Peter van Rijt ende Aelbert Hendricx van Trigt geleden jaarlijcx uijt eenen
meerderen pagt van agtien vaten rogge 13 ½ reductie ent resteerende gelt de wed. Joseph Anthonis uijt henne
hoeven en goederen gelegen tot Ginderdoor onder Lieshout voors. lest betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen
voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740, de somme van
20-5-0.
De wed. Joseph Anthoni nu Maria Adams gelt inde voors.

folio 34 verso.
Pagt jaarlijx 4 vaten 2 cop rogge reductie uijt de voors. goederen tot Ginderdoor, lest betaalt 1734, den rendant
heeft ontfangen voor de jaren 1735, 1736, 1737 en 1738 de somme van
5-15-0.
Summa comt deser ontfank te bedragen in gelt de somme van 27 gl.
folio 35.
Son.
Nu Adriaen Gerrits gelt jaarlijx 5 gl. volgens schepene letteren van Sonne den dato de 9 meij 1631, gaende uijt
onderpanden daarinne verhaalt nu Aart Gerrits den mulder, lest betaalt 1736, ontfangen voor de jaren 1737,
1738, 1739 en 1740 de somme van
20-0-0.

folio 35 verso.
Baakel.
Francis Jacobs gelt jaarlijx 1 mudde rogge in specie uijt onderpanden tot Bakel gelegen, lest betaalt 1736,
ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 in rog
44 vat R.
Ende in gelt.
3-0-0.
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Willem Hendrik Ceelen cum suis gelden jaarlijx 4 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren
van Helmont de de 5 vande oigst maand 1389 begrepen, lest betaalt 1734, den rendant heeft ontfangen voor de
jaren 1735, 1736, 1737 en 1738 de somme van.
6-0-0.
folio 36.
Nu Jan Wilberts gelt jaarlijx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel, lest betaalt 1737, den rendant
heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
9-0-0.
Rijnder Peters op Schipstal en Jan Hennekens gelden jaarlijx 2 mudde rogge in specie uijt henne onderpanden in
schepenen letteren van Bakel van dato den 1418 op St. Huijbers dag begrepen wert betaalt met…….
Lest betaalt, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren tot 10 vat jaarlijx vermits er panden bij exercutie van
verkogt sijn
38-0-0.
Ende in gelt voor 2 vat.
1-10-0.
folio 36 verso.
Jan Janse de scheper ende Peter Goort Hermans nu Hermen Ceelen gelden jaarlijx 11 vaten rogge in specie uijt
onderpanden tot Bakel in schepenen letteren van helmont inden jare 1415, 1428, de 27 feb. 1441, 1442 den 23
augustus begrepen volgens voorgaende rek. deser post betx. werdende met 5 ½ var, lest betaalt 1737, den
rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 vermits er panden van sijn bij executie vekogt
maar.
22 vaten R.
Leendert Dircx ende Joost Jan Bankers, nu Anthonij Goorts gelt jaarlijx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden
tot Bakel, lest betaalt 1737
folio 37.
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1739 en 1740 de somme van.

9-0-0.

Leendert Jansen en Anthonij Dircx gelden jaarlijx 20 vaten rogge in specie uijt seekere goederen genaamt
Vlinkvloije in schepene letteren van Bakel ende Helmont begrepen deen van dato 1419 dander 1478 mitsgrs.
schepenen vonnis van Bakel vanden 14 octob. 1541, lest betaalt, hier van niet ontfangen memorie.
Nu Francis Wilberts en Anthonij vanden Cruijs, Jenneken Sterken tot Milheese gelt jaarlijx uijt haar goet tot
Milheeze 6 vaten roggen reductie, lest betaalt 1736,
folio 37 verso.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de somme van

9-0-0.

Nicolaas van Neerven en Willem Peter Celen gelden jaarlijx uijt onderpanden in schepenen letteren van Helmont
gegeven maendag naar beloken pinxteren dagh 1399 op St. Nicolaes dagh 1445, mitsgaders opden 3 feb. 1673
begrepen, lest betaelt, hier van niet ontfangen memorie.
Jan Neesen en Goort Driesen
folio 38.
Cum suis gelden jaarlijx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Bakel, hier van niet ontfangen memorie.
Peter Cuijpers loco Jan Jansen ende Jan Hendricx de Bruijn gelden jaarlijx 5 vaten rogge reductie uijt
onderpanden tot Bakel gelegen, lest bataalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en
1740 maar
1-17-8.
Tonis Vreijnsen en Tonis Francen
folio 38 verso.
Nu Peter Bastiaens en Frans Jansen gelden jaarlijx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot Bakel, lest
betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de somme van
18-0-0.
Den selven gelden alnog 6 vaten rogge in specie erffelijck uijt henne onderpanden tot Bakel, lest betaalt 1736,
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 maar 12 vat rog en tresterende om de
armoede geremitteert sonder couse quentie dus.
12 V. R.
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folio 39.
Nu Peter Wilberts van Schipstal, Wilbert Hend. van Asten ende wed. Thomas Bankers gelt jaarlijx sestien drie
en een half oirt uijt hare goederen tot Bakel, lest betaalt 1734, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1735,
1736, 1737 en 1738 de somme van
3-7-8.
Juffr. Maria Lankvelt vrouwe van Milheeze gelt jaarlijcx uijt haare goederen ende heerlijckheijt aldaer 3 st. 2
oirt, lest betaalt 1698, ontfangen op reckenn. van de hr. en mr. Pero van Stralen als heere van Milheese,
waarmede bet.in het jaar 1741,
2-2-0.
folio 39 verso.
Willem de With, Wilbert Hendricx en Willem Willems de With cum suis gelt jaarlijx 3 st. 2 oirt uijt henne
goederen tot Bakel, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de
somme van
0-14-0.
Aart Hendrik Hannen nu Jan Peter Tijsen gelt jaarlijx 36 braspenn. betaelt werdende met 2 gl. 5 st. ijt sijne
goederen gelegen te Bakel volgens schepenen letteren aldaer vanden 3 dec. 1556, lest betaalt 1736, ontfangen
voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de somme van
9-0-0.
folio 40.
Summa comt dese ontfank te bedragen nu gelt de somme van 110 gl. 11 st.
folio 40 verso.
Gemert.
Peter vanden Bogaert nu Gijsbert Namen gelt jaarlijx sijn huijs en anderen goederen gelegen tot Gemert 15 vaten
rogge erffpagt volgens schepene letteren in Gemert 1385, lest betaelt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de
jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van 48-15-0. In plaatse van rog tegens de pegh dus.
48-15-0.
folio 41.
Deurne.
Poulus Corstiaen Nouwen en Diliana Cortsiaen Nouwen wed. wijlen Dirk Peters van Houten in plaetsen van
Willem soone Evert Noijen gelden in 2 texten 3 mudde rogge en 3 vaten reductie, dog als nu betaalt werdende
met 8 gl. jaarlijx volgens marginale apostille opde regte vande 6 julij 1724 en schepene letteren van Deurne in
dato de 19 daar aan volgende mitsgrs. nadere appte. vanden 11 aug. 1721, op de voors. regte gegeven en verleent
aan vank nemende met den jare 1723, lest betaalt 1705, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1736, 1737,
1738 en 1739 de somme van
32-0-0.
folio 41 verso.
Aart Hend. Jacobs en Hendrick Hendrix Coolen, nu Joost Driesen gelt jaarlijx in 3 texten 21 vaten rogge
reductie, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
7-18-0.
Kantl: int vervolg te mire en heeft gekogt Francis Jan Luijcas met de rent,
Kantl: vermits dese goederen bij executie sijn verkogt maar komen ontf. twee jaren tot.
Giele Jacobs en Corst Vesters nu Machiel Daendels cum suo gelden jaarlijcx 10 vaten rogge reductie, lest betaalt
1726, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1727, 1728, 1729 en 1730 de somme van
15-0-0.
Bruijsten Jan Rutten Cluijtmans gelt jaarlijx 16 vaten rogge reductie
folio 42.
lest betaelt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
24-0-0.
Jan Lambers van Gassel int Haegeijnt cum suo nu juffr. de wed. van weijlen de heer Caarsteker en Jan
Hurkmans.lest betaelt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
12-0-0.
folio 42 verso.
Hier volgt het goot ten Eijnde.
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Joost Willem Vreijken gelt jaarlijcx 6 vaten rogge in specie, lest betaelt 1737, ontfangen voor de jaren 1738,
1739, 1740 en 1741 in gelt volgens de peg.
14-11-0.
Ende in rog.
6 vat R.
Hendrik Cuijpers cum suis nu Jan vander Horst tot Deurne cum suis gelden jaarlijcx 3 vaten 3 cop rogh uijt het
goet ten Eijnde, lest betaelt, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren maar 1-4-0 vermits armoede vanden gelder
is genietende.
Jacob vanden Boomen. en Hend.
folio 43.
Wilberts gelden jaarlijcx 8 vaten rogge in specie uijt het goet ten Eijnde, lest betaelt 1737, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
32 V. R.
Jan Meulendijk en Willem Peter Spaenjaerts nun Francis Tonisse cum suo geleden jaarl. 11 vaten rogge in
specie, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de nombre van.
44 vat R.
Jan vanden Boomen nu Eijmen
folio 43 verso.
Lambers Peter en Aart Jansen gelden jaarlijcx 14 vaten rogge in specie, lest betaalt 1737, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 in gelt.
6-0-0.
ende in rog.
48 vat R.

Joost Ceelen cum suis nu Hend. Jan Meulendijcx en Willem Hendricx gelden 7 vaten rogge in specie, lest betaalt
1736, ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de nombre van
21 vat R.
ende in gelt.
5-5-0.
Dirk Hendrik Gielen en Antonij
folio 44.
Gerrit den Scheper nu Joseph Verduijseldonk gelt jaarlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt, ontfangen voor 4
jaren vermits voor 1 ¼ vat panden bij executie sijn verkogt in rog.
12 vat R.
ende in gelt.
12-18-0.
Philips Willems nu Machiel Philipsen gelt jaarlijcx 8 vaten 3 cop rogge erffpagts, lest betaalt 1737, den rendant
heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, in plaats van rog tegens de peg de somme van.
13-8-6.
ende in rog.
17 ½ V.R.
nu Hend. Jan Meulendijcx gelt jaarlijcx 5 vaten rogge eenen cop in specie.

26-6-6.

folio 44 verso.
letst betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de nombre van.
10 ½ vat R.
ende in gelt.
11-8-8.

Joost Rutten nu Evert Claesen gelt jaarlijx 3 vat rogge in specie, lest betaelt 1737, den rendant heeft ontfangen
voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de nombre van.
12 vat R.
Willem Mareus nu Anthonij Hurkmans en Willem Peters gelden jaarlijcx 3 vat rogge in specie, lest betaalt 1737
folio 45.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 in rog.
en in gelt.
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9 vat R.
2-5-0.

Nu Dirk Tunis Meulendijcx gelden jaarlijcx 5 vaten rogge in specie uijt henne goederen tot Deurne, lest betaalt
1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, in rog
17 ½ vat R.
ende in gelt.
2-13-12.
Laurens Jansen en Laurens Tijssen gelt jaarlijx 3 vat rogge reductie, lest betaalt 1737
folio 45 verso.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van

4-10-0.

Jan Melis cum suis nu Hend. Keijsers gelt jaarlijx 8 vaten rogge reductie, lest betaalt 1736, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
12-0-0.
Ruth Cornelis nu Frans Ansems gelt jaarlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaalt 1738, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1736, 1737, 1738 en 1739 de somme van.
4-10-0.
folio 46.
Jan Aart Meulendijcx nu Claas Claus gelde jaarlijcx 4 vaten rogge reductie, lest betaalt , den rendant heeft
ontfangen voor de jaren.
Kantl: bij executie met de uijt latinge vande rent verkogt voor de verponden in de jaare 1735 en met bij
preserentie overgeschooten. dus int vervolg uijt de reekeninge te laten.
Wilbert Reijnders, Aart Hend. cum suo gelden jaarlijcx 1 mudde rogge in specie betaalt werdende met 9 gl.
tegens 15 st. t vat volgens accoort, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740
en 1741 de somme van.
36-0-0.
folio 46 verso.
Willem Marcus nu Hendrik Wilbers gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1737, ontfangen voor de
jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
9-0-0.
Eevert Neelen nu Heijlken Janse gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1736, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1730 en 1740 de somme van.
9-0-0.
Hendrick Francen, Willem Jan
folio 47.
Ceelen alias Waesman nu Anthonij Cuijpers gelden jaarlijx 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1736, den rendant
heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en 1740 de somme van
9-0-0.
Summa bedraegt desen uijt gaaff van dit capittel in gelt de somme van 243 gl. 7 st. 10 penn.
folio 47 verso.
Lissel.
Joost Peter Martens nu Mattijs Joosten gelt jaarlijcx 3 ½ vat rogge reductie lest betaalt 1737, ontfangen voor 4
jaren de somme van.
5-5-0.
Hend. Peter Mennen cum suis gelden jaarlijcx 5 ½ vat rogge reductie, lest betaalt 1737, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van.
8-5-0.
Tijs Berkers, Lambert Driessen ende wed. Marcelis Claas de Berker
folio 48.
Gelden jaarlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de
somme van.
4-10-0.
Daniel van Bre, Dries van Bree en Jan Peter Wilberts nu Tijs Tonissen gelde jaar lijcx 1 mudde rogge reductie,
lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741 de somme van
18-0-0.
De armen mr. van Deurne en nu Marianna Wagemans gelden
folio 48 verso.
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Jaarlijx 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739 en
1740, de somme van
9-0-0.
Joncker van Eijck en jonr Bacx nu Francis van Huften geleden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie, lest bataalt 1737,
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van
9-0-0.
De selve nu mevrou Craeijenhoff gelden jaarlijx 8 vaten rogge in specie, lest betaalt 1737, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, in rog
20 vat R.
Ende in gelt.
9-12-0.
Lodewijck Jansen ende Claas Jansen gelden jaarlijx 1 mudde rogge reductie, lest betaalt 1737, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van.
18-0-0.
Summa bedraegt den uijtgaaff van dit cappittel in gelt de somme van 81 gl. 12 st.
Ende in rog 20 vat
folio 49 verso.
Michiel Hend. Tonis, Lambert Jansen en Claas Jan Rutten cum suis Gevert Peter Coolen gelden jaarlijx
5 gl. 10 st. lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme
van.
22-0-0.
Erfgen. Aart Hoeben gelden jaarlijcx 3 st. lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741,
de somme van.
0-12-0.
Tonis Gerrits den Scheper gelt jaarlijx 3 gl. nu Dirck Jan Huijberts, lest betaalt 1737,
folio 50.
Ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van.

12-0-0.

Summa bedraegt desen uijtgaaff de somme van 34 gl. 12 st.
folio 50 verso.
Asten.
Jan vande Loverbosch nu Jan vande Loverbosch uijt de goederen tot Geenenbosch gelden jaarlijx 3 mudde rogge
reductie uijt onderpanden in schepenen letteren van Bosch, vermits er goederen bij executie is verkogt en geen
penn. overgeschoten soo wert jaarlijx dese post betaalt door Jan vande Loverbosch met 4-10-0 volgens rese
vande heere provisoiren van den 23 feb. 1739, vervolgens maar ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en
1741, de somme van
18-0-0.
Ende staet te weten dat affgelost is 3-18-12.
folio 51.
Jonjr. Van Gerwen op de Beekse Donk nu de heer van Asten gelt jaarlijx uijt sijne goederen ofte hoeven op
Heusden 13 vaten rogge in sprcie uijt onderpanden tot Asten gelegen in schepenen brieven van Helmont de dato
den 17 octob. 1614 en andere documente daer annex begrepen, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen
voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, in gelt volgens de peg.
49-14-8.
Dirk Jan Goort nu Philips Dircx en Goort van Brussel gelden jaarlz. 13 vaten rogge in specie dog nu vermits de
helft is verkogt 6 ½ volgens voor gaende rekenn. lest betaalt 1737
folio 51 verso.
ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van.

28-5-8.

Ceel Peter gelt jaarlijx 1 mudde rogge reductie volgens schepenen letteren van Asten anno 1404 en 1440 de 12
meert en anno 1445 begrepen, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en
1741, de somme van.
18-0-0.
Summa bedraegt desen uijt gaaff van dit cappittel de somme van 114 gl.
folio 52.
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Someren.
Hendrik Lambers Verhoeven nu Hend. Peter Meus gelt jaarlijcx 3vaten rogge reductie volgens schepenen
letteren van Someren 1533, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en
1741, de somme van
4-10-0.
De wed. Job Daniel gelt jaarlijcx 3 vaten rogge reductie uijtte onderpanden tot Someren gelegen volgens
schepenen letteren van Someren anno 1400 den 8 st. dag van St. Jan papista dagh, lest betaalt 1736, den rendant
heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van.
4-10-0.
folio 52 verso.
Grietje en Handerske Willems tot Someren gelden jaarlijx 6 vaten rogge uijt de voors. onderpanden int prothocol
van Helmont den 13 maert, lest betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren geremitteert is volgens
appostil opt register en in voorige reckening met ontfangen dus hier voor 8 jaren ontfangen
9-0-0.
Aart Hendricx Smits Antonisken Jansen ende Handresken Schepers gelden jaarlijx 6 vaten rogge reductie uijt de
onderpanden, lest betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme
van
9-0-0.
Bastiaen Adriaens gelt jaarlijcx.
folio 53.
3 gl. uijt onderpanden tot Someren, lest betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738,
1739 en 1740, de somme van.
12-0-0.
Jan Marten Aarts nu Willem Jan uijpers en Aart Wouter Flemmincx gelden jaarlijcx een mudde rogge erfpagts
uijt onderpanden tot Someren, lest betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren, vermits die
geremitteert sij volgens appostil opt register voor de helft in rog
24 vat R.
Ende in gelt.
6-9-0.
Michielse gelt jaarlijcx 3 gl.
folio 53 verso.
Uijt henne goederen tot Someren gelegen, lest betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737,
1738, 1739 en 1740, de somme van.
12-0-0.
Summa bedraegt den uijtgaaff van dit cappittel in gelt de somme van 57 gl. 9 st.
folio 54.
Lierop.
Dirk van Morsel nu Goort Janse van Morsel gelt jaarlijx 1 mudde rogge reductie gaande uijy onderpanden in
schepenen letteren van Helmont, lest betaalt 1736, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1737, 1738, 1739
en 1740, de somme van.
18-0-0.
folio 54 verso.
Aart Dircx van Morsel cum sius nu Frans vanden Eijnde gelden jaarlijcx 1 mudde rogge in specie uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmont den 2 meij 1388 en St.Mattheus dagh 1389 begrepen, lest
betaalt 1737, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren in rog.
36 vat R.
Ende in gelt.
9-0-0.
Jan Dircx van Morsel cum sius gelden jaarlijcx 40 schillinge paijements betaalt wordende met 14 st. volgens
schepenen letteren van Helmont anno 1355 den 2 dag meij, lest betaalt 1737,
folio 55.
den rendant heeft ontfangen voor de 4 jaren eene de somme van.

2-16-0.

Jan Aarts Verdonschot, nu Peter Verdonschot gelt jaarlijcx 2 vaten rogge reductie betaalt wordende volgens
schepenen letteren van Helmont 1438 den 8 sep. of dec. lest betaalt 1737, ontfangen voor de jaren 1738, 1739,
1740 en 1741, de somme van.
3-0-0.
De wed. Jacob Verbeek nu de wed. Willem Coolen tot Eijndhoven gelt jaarlijcx uijt haar huijs en goet tot Lierop
3 st. 2 oirt volgens letteren voors. lest betaalt 1737,
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folio 55 verso.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1738, 1739, 1740 en 1741, de somme van.

0-14-0.

Marcelis Aarts tot Lierop voor dese de wed. Sijmon Aarts gelt jaarlijcx 3 st. 2 oirt volgens schepene letteren van
Helmont, lest betaalt, den rendant heeft ontfangen voor de jaren, hier van heeft den rendant naar exact ondersoek
niet connen vinden nog ontfangen dus nihiel.
Summa bedraegt desen ijtgaaff eene somme van 45 gl. 10 st.
folio 56.
Ontfank van verkogte rogge en boekweijt, den rendant brengt alhier voor ontfank wegens 309 vat rog volgens de
peg verkogt aan Gijsbert vander Asdonk en daar van geprovenieert de somme van 228 gl.
folio 56 verso.
Extaordinaire ontfank.
Eerstelijck brengt den rendant voor ontfank eene somme van 23-18-2 ontf. vanden subs. Seretaris Donker
gesproten uijt verkopinge der goedren dus
23-1-2
Ontfangen wegens armengelt gevallen opt verhuuren van des rendants huijs vander Bulo 2-10-0.
Item ontf. wegens een verkogte eijcke boom

9-0-0.

Item ontf. armengelt vande hr. Gallas en van de rendant wegens verhuuringe van sijn huijs

5-0-0.

Den 15 febrij 1738 met kenisse vande heeren provisoiren eenige willige boomen verkogt gestaan op de armen
goederen en daer van ontfangen eene somme van
36-17-0
Ontf. wegens boete vande maet off stads delve

2-0-0.

Den 20 maart 1737 ontfangen vanden Johan de Cassermajor dross wegens boete van Hend. vander Vorst als …
0-15-0.
folio 57.
Den 22 meij ontf. vanden subs. seretaris Donker wegens armengelt van verkogte goedere eene somme van
13-10-14.
Op de 5 novemb. ontfangen van seeker persoon voor een gift

125-0-0.

De 10 do. Als voor ontf.

50-0-0.

Den rendant heeft terug ontf. van Frans Thomas wegens lasten van een veltje gelegen aan de Mierloose
Putten ’t geene deselve 2 reijse in reeek. hadde gebragt
0-13-2.
Ontfangen vant weeff ambagt wegens boete

1-10-0

De rendant brengt voor ontfank soodanige somme van 200 gl. als deselve van de regent en deser stadt voor een
gift heeft ontf. dus
200-0-0.
Ontf. vande hr. P. Walravens voor den armen
folio 57 verso.
Den rendat brengt alhier voor ontfanck soodanige somme van 111 gl. 5 st. als der selven hadde ontfangen van
den subb. Secretaris Donker ’t geene deselve bij preserentie tot s bos gehouden hadde ontfangen excutie
verkogte pande gelegen onder Nunen door den deurw. De Cleene uijt ordre vanden gewesende arme mr. Jacobus
van Liempt gedaen en waer van gee reeeke. hadde gedaan maer waer van in meij 1740 die hr. rentmr.
Kempenaer van slans wegen reeke hadde gedaen en alle de jura vanden deurw. Door sijn negligentie van geen
reek gedaen te hebben uijt die voors. reekn. gelaten, sijnde gem. Donker bij speciale commissie vanden heeren
provisoiren geanthoriseert geweest om het regt vanden armen aldaer wae te nemen dus alhier de voorn. somme
van
111-5-0.
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folio 58.
Cont alhier voor ontfank eene summe van 100 gl. t’ genne deselve hadde ontfangen van Dirck van Lieshout ten
resp. van het kint van Zeger Piels met name Anneke omdat het selve vanden armen souden werden bestelt dus
100-0-0.
Ontf. van Hend. Bex voor 6 vaten rogh wegens verhuurige vant huijs ontfangen van Arnoldus van Mierlo
wegens een weddingh
1-5-0.
Ontfangen van out dack strooij
1-5-0.
Ontfangen vanden rendants moeder en Francis Stollards wegens een verkoopingh van een huijs 3-2-0.
Den rentdant brengt voor ontfangenck eene somme van 52 gl 7 st. 8 penn. geprovemieert vande verkogte
meubelen en andere efferten toebehoort hebbende Anthonij vanden Eventuijn volgen conditie en armotatie dus
52-7-8.
folio 58 verso.
Den rendant heeft ontfangen van Jan Verbeet tot een gifte over seeker geval aanden armen gelooft
2-10-0.
Ontfangen van den subst. seretaris Donker wegens slagen van een huijs gecompeteert de kinderen Paulus Somers
eene somme van
5-0-0.
Item ontf. van eenige meubeltjes van Matthijs vander Laek

2-10-0.

Item van eenig out dackstroo van huijs opt Bijnderderseijnt ontf.

1-0-0.

Ontfangen voor den aemen wegens de verkoopinge van het huijs in Oostende

2-10-0.

Een weeff getouw gekomen van Lambert Eijmbers en aanden armen gegeven door de kinderen Andries Dicx van
Lieshout daer voor ontf.
8-0-0.
Ende alnog van een particulier pesoon ontfangen

3-10-0

Summe bedraegt desen ontfank in gelt de somme van 776 gl. 19 st. 2 penn.
folio 59.
Summa summarum comt den geheele ontfank te bedragen ij gelt de somme van 6683 gl. 1 st. 12 penn.
Ende in rogge de nombre van 1198 ½ vat rog
Ende in boekweijt 59 vat.
folio 59 verso
leeg.
folio 60.
Uijtgaaff tegens den voors. ontfank.
Eenstelijk vant slod der voorige reekeninge.
Comt alhier voor uijtgaeff het slod der voorige reek. fol. 96 ter somme van 310 gl 12 st. 9 penn.als hebbende
denselven redant aldaer meerder uijtgegeven als ontfangen dus
310-12-9.
folio 61.
Leeg.
folio 61 verso.
Reparatien der hoeven huijsen als andersints
Nr. 2 Eerstelijck heeft den rendant betaelt aan Johannes Berckers voor gedaane vragten arbeijtsloon en geleverde
bande aen sijn woonhuijs en armen competerende gedaen eene somme van 43-4-0. Dus volgens specificatie en
quitantie
43-4-0.
Nr. 3 Item beaelt aan Matthijs van Leent voor dekloon en geleverde banden volgens specitie en quits.
14-6-8.
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Nr. 4 Item betaelt aen Mattheus Peters voor 124 eerstes de somme van 17 gl. 10 st.

17-10-0.

Nr. 5 Item betaelt aan Andries Welten voor dekloon en geleverde banden

2-8-0.

Nr. 6 Item betaelt aen Dielis Sluijters voor reparen van glasen aande armen huijsen volgens specificatie en
quitantie
11-6-4.
folio 62.
Nr. 7 Den rendant heeft bet. aan den smit Willem van Liempt voor gemaekt iserwerck aande armen goederen de
somme van 11-16-8. dus volgens volgens spectie. en quitantie
11-16-8.
Nr. 8 Item bataelt aanden metselaer Hendrick vander Quinen eene somme van 21 gl. 11 st. in volde van sijne
specificatie verdient ende gedaan aande armen goederen dus volgens specificatie en quitantie
21-11-0.
Nr. 9 Item betaelt voor 21 ½ vijm dackstooij gebruijkt aande armen huijsen eene somme van 38-8-0 dus volgens
38-8-0.
Item betaelt aan Peter Huijberts voor 1 ½ vijm dackstrooij

2-11-0.

folio 62 verso.
Nr. 10 Den rendant heeft betaelt aen J. Daniel smits wegens arbeijtsloon aande armen goederen gedaen eene
somme van 27-18-8 dus volgens specificatie en quith. 27-18-8
Nr. 11 betaelt aen Lambert Welten timmerman eene somme van 38-11-8 wegens arbeijts loon aande armen
goederen gedaen dus volgens speci tie en quitantie
38-11-8.
Nr. 12 Item betaelt aen den timmerman Corstiaen van Mierlo eene somme van 45-3-8 nu volgens vandesselfs
specificatie van arbeijts loon en gelevert hout aande voorn. goederen gedaan dus volgens specitie en quitantie
45-3-8.
Nr. 13 Item betaelt aen Gerrit Jaspers voor arbeijts loon aande voors. goederen gedaen volgens specificatie en
quitantie
5-16-0.
folio 63.
Nr. 14 den rendant heeft verdient in arbeijtsloon ende verspoten aan geleverde nagels, latten, deckroeden, look
hout, leem sant, calck, steen, ende hout met de karrevragten eene somme van 168 gl. 2 st. dus volgens
specificatie
168-2-0.
Summa bedraegt den uijt gaaff in dit cappittel eene somme van 454 gl. 2 st. 12 penn.
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