Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te Helmond,
toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4526, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren van de
Tafel van de H. Geest, over de periode 1749 november, 1753 november
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.

folio 1.
reekeninge bewijs ende reliqua die mits deese is doende en overgevende Hendrik van Moorsel armenmeester
vande armen tafel der stad Helmont van allen den ontfang en uijtgaaft in de tijt van vier jaaren gedaan ende
gehadt begonnen den november 1749 en eijndegende 1753 doende gelijk hier naar is volgende.
Ontfank van slooten van voorige reekeninge.
Den rendant heeft ontfangen van Jan van Liempt sijnen pradecesseus in officiade somme van 84 gl. 3 st. tot
voldoeninge
folio 1 verso.
Vant geene den selven bijt sloth sijnen reekeninge was schuldig gebleeven dus

84-3-0.

folio 2.
Jan Goorts Adams nu erfgen. Frans Jansen van Geldrop uijt huijs ende dries op het Bijnderseijnd ende ook aande
Merkt alhier 8 vaten rogge in specie volgens schepenen letteren van Helmont in dato 13 avond ende nog brieven
vanden 8 meert 1477, lest betaalt 1739, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1740, 1741, 1742 en 1743 in
rog de nombre van
32 vaten rogh
Het convent van Bijnderen gelt jaarlijcx 19 vaten rogge in specie uijt henne goederen alhier gelegen, lest betaalt
1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 volgens de pegh in gelt
45-12-0.
folio 2 verso.
Jan Smits gelt jaarlijcx uijt den beemt aan den watermolen 5 vaten rogge reductie, lest betaalt 1749, den rendant
heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
7-10-0.
Andries Verheez, Jan vande Graaff en Gerrit Jan Becx gelden uijt henne goederen goederen 2 mudden rogge
reductie volgens schepenen letteren deser stad in dato den St. Lucia dag 1417, lest betaalt 1749, ontfangen voor
de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de sommen van
36-0-0.
Jonkr. Johan van der Stegen nu Jan Dielis Bernards gelt jaarlijcx 8 vaten rogge reductie uijt sijne hoeve en
goederen op het Bijstervelt lest betaalt 1749.
folio 3.
ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de sommen van

12-0-0.

Hendrik Leendert Colenburgh de kinderen van Johan Mattijs Coolen gelde jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt
henne goederen opt Bijstervelt, lest betaalt 1748, ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de sommen
van
18-0-0.
Evert van Gemert te vooren Jacob van Deursen noe uxoris gelden jaarlijcx uijt een stuk lants gelegen in de Hage
alhier groot 7 loop genaamt heer Sijmonts Camp 1 mudde rogge in specie volgens schepenen letteren der stadt
Helmont 1311 sondags voor St. Magdalena dagh, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren
1750, 1751, 1752 en 1753 in rog de nombre van 12 vaten rog
En in gelt volgens de peg
26-2-0.
folio 3 verso.
Gijsbert Aarts nu de wed. Jan Nooten gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt huijs ende landerijen opt
Bijstervelt gent. den Hurk, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753
de somme van
18-0-0.
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Jan de Mol Becx nu Fransis van Hoek noe uxoris gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijn huijs genaamt de
Swaen aande merkt alhier, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753
de sommen van
9-0-0.
Willem Clomp te vooren juffr. Petronella Roefs gelr jaarlijcx uijt het huijs staande
folio 4.
Aande Markt mitsgader uijt hare hoff buijten de Ameijde poort 6 vaten rogge reductie, lest bataalt 1749, den
rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
Francis Berkers te vooren de wed. Jan Willems van Dinter nu Jacob Berkers, gelt jaarlijcx uijt sijne geoderen
alhier 6 vaten rogge reductie uijt de onderpanden hier agter noe gementioneet, lest betaalt 1749, ontfangen de de
jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, sommen van
9-0-0.
De wed. Peter Tuijlings, nu erfgen. Lindert van Hoek gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie van en uijt huijs en
hoff ende boomgaart met het lant gelegen agter de Ameijde groot 1 loop 15 roeden op lantboek no. 180, lest
betaalt 1749
folio 4 verso.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van

9-0-0.

De pastorije van Helmont geld jaarlijcx 1 ½ vat rogge van uijt desselfs huijsinge in de Bijnderstraat volgens
schepenen letteren van Helmont de dato op St. Margreta avond 1395 ende nog andere dagh naar St. Batholomeus
dagh 1428, lest betaalt 1747, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1748, 1749, 1750 en 1751
6 vaten rogh
De kinderen Jan Gielens gelden jaarlijcx 15 vaten rogge reductie uijt hare goederen en twee huijsingen gelegen
in de Heijstraat, lest betaalt 1748, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1749, 1750, en 1751 de zomme van
Nihiel
folio 5.
Heer Jan de Grotenacker medicine docter, Gabriel van Beth nu Jan Aarts vanden Grotenacker gelt jaarlijcx 1 vat
rogge in specie van en uijt sijne twee huijsingende Bijnderstraat alhier, item alnog 6 vaten rogge in specie uijt
voors. onderpanden, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de
nombre van 28 vaten rogh dog in plaats in gelt de somme van volgens de pegh 16-16-0.
Sijn exell. Den heere desers stadt voor eene helft en Dirk Dekkers voor andere helft, gelt jaarlijcx 6 vaten rogge
uijt eenen acker gent. den Alard gelegen tegen over het Eesterbos van Bijnderen, lest betaalt 1694, den rendant
heeft hier van niet ontf. memorie
Jan Coolen, Jan van den Bergh, nu Dirk van Oldenzee gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijn huijsaande
Markt genaamt den Vijsel, lest betaalt 1748,
folio 5 verso.
den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752, de somme van

9-9-0.

Hendrik Willems van Deurssen , Wouter van Cranbroek nu Joost Delis Sanders gelt jaarlijcx uijt zijn huijs inde
Veestraat 6 vaten rogge in specie dog betaalt werdende met 3 gl. jaarlijcx, lest betaalt 1749, den rendant heeft
ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van
12-0-0.
Dirk Mattheussen Roest gelden jaarlijcx uijt zijn huijs inde Bijnderstraat 1 mudde rogge reductie, lest betaalt
1749, ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
18-0-0.
Jan Gerrits vande Kruijs tot Gemert gelt jaarlijcx uijt sijn lant gent. het Hemelrijk 6 vaten rogge reductie, lest
betaalt 1749,
folio 6.
ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
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9-0-0.

Willem Hendrik Raaijmakers gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijne goederen gekomen van Willem
Schonen gelegen op het Hoogeijnd alhier, lest betaalt 1749, ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753,
de somme van
9-0-0.
Sijn exell. Den heere van Helmont gelt jaarlijcx 4 mudde rogge in specie uijt ’t casteel en anderen goederen, lest
betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de nombre van
192 vaten rogge
De heer Johan Walraven van Leeuwen gelt uijt zijn huijs ende goes staande ende gelegen bij ’t Lijntje op
Bijnders eijnt alhier 6 vaten rogge reductie betaalt wordende met 7 st. 8 penn. t’ vat
folio 6 verso.
Lest betaalt 1748, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752, de somme van
9-0-0.
De 2 kinderen van Jan Gielen gelden jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt haar goet inde Heijstraat alhier, lest
betaalt 1748, ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de sommen van nihiel.
Hendrik Cornelis van Col nu erfgen. van Johan Mattijs Coolen gelden jaarlijcx uijt hare goederen gelegen in de
Hage 9 vaten en 3 cop rogge in specie, lest betaalt 1749, ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753,
39 vaten rogge
Jacobus vander Velden gelt jaarlijcx uijt huijs over de kerk genaamt
folio 7.
Den Bonten Osch, 6 vaten rogge reductie, lest betaalt 1748, ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752
de sommen van
9-0-0.
folio 7 verso.
Leeg.
folio 8.
Hier volgen de gelt renthen.
Jan Swijnkels gelt jaarlijcx uijt zijn huijs in de Ameijde straet, 7 st. en een half oort, lest betaalt 1749, den
rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van
1-10-8.
Fransis van Hoeck gelt jaarlijcx uijt zijn huijs inde Heijstraat 7 st. ofte een Bos pont volgens schepenen letteren
van Helmont van 12 maert 1496, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752
en 1753, de somme van
1-8-0.
folio 8 verso.
Jan Janse Slimmons nu Peter Jansen van Osch jaarlijks uijt zijn huijs opt Bijnderseijnt 3 ½ oo st. lest betaalt
1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
0-3-8.
Nu Hendrik van den Broeck, Jelis Jan Sanders en Jacob Adriaan Willems gelt uijt de huijse int Biesestraatje 1
magere black betaelt werden met 4 st. jaars, lest betaelt 1749, ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753,
de somme van 0-16-0.
folio 9.
Nu Willem Coolen tot Bosch gelt jaarlijcx uijt het goet op Bijstervelt 1 st.derde halff pleck, lest betaalt 1749, den
rendant moet ontfangen voor 4 jaren,
0-7-8.
Dirk Robbers gelt jaarlijcx uijt zijn huijs inde Kerkstraat 9 st. 2 oirt, lest betaalt 1749, ontfangen voor de jaren
1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van
1-18-0.
Bartholomeus van Geldrop nu de kinderen Verheez gelden jaarlijcx uijt haar huijs in de Kerkstraat 2 gl. lest
betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van
8-0-0.
Folio 9 verso.
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Nu Jan Coolen den metselaer gelt jaarlijcx uijt zijne hoff buijten de Hoogeindse poort alhier volgens schepenen
letteren van den 6 augustus 1537 ende 29 augustus 1546 1 gl. 1 st. lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen
voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de sommen van
4-4-0.
Nu Andries van Haandel, nu Dirk Jan Roefs gelt jaarlijcx uijt huijs opt Bijnderseijnt 2 gl. 10 st.
lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de sommen van
10-0-0.
Nu Antonij Uijling, Goort Becx gelt jaarlijcx 10 gl. losbaar met 200 gl. capitaal uijt zijn huijs inde Bijnderstraat
volgens schepenen letteren van den 3 december 1609 en de 5 augt. 1621 dato vent rent is gereduceert tegens 3 gl.
10 st. dus 7 gl.
folio 10.
lest bataalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
28-0-0.
Jan Joosten gelt jaarlijcx 5 gl. losbaar met 100 gl. uijt onderpanden gelegen inde Hage, lest betaalt 1749, den
rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, den rendant heeft ontfangen voor de jaren
1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
12-0-0.
Kantl: dese renthe is door de heeren provisoiren van den 4 junij 1750 gereduceert op 3 gl. jaarlijcx betaalt dus.
Nu Hendrik van Geldrop, Jan Paulus Wijnants gelt jaarlijcx 3 gl. uijt zijn huijs aande Hoogeijntse poort, lest
betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
12-0-0.
De kerke deser stadt gelt jaarlijcx een tente van 30 gl. nu gereduceert op 18 gl. losbaar met 600 gl. capitaal
gaande uijt derselve kerke goederen volgens schepenen letteren deser stadt in dato 30 decb. 1634, lest betaalt
1749
folio 10 verso.
den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren de somme van

72-0-0.

Deselve kerke gelt jaarlijcx gereduceert op 22-10-0. eene renthe van 37 gl. 10 st. losbaar met 750 gl. verschijnt
op den 1 meij volgens schepenen letteren van Helmont vanden 16 april 1636, lest betaalt 1749, den rendant heeft
ontfangen voor 4 jaren de somme van
90-0-0.
Nu Jan Joosten, Dielis Jansen van Brussel ende kinderen van Thomas Janse Dinter gelt jaarlijcx 20 gl. werdende
betx. met 12 gl. gelijk zulks blijkt bij apostil gegeven in de reekening van Andries Dircx van Lieshout armen mr.
vanden jaren 1723 en 1724 en bij rets. van de provosoiren de 4 junij 1750 31 losbaar met 400 gl. uijt
onderpanden in de Hage volgens acte vanden 29 oktob. 1685 te protocolle geregistreet den 10 aug. 1666, lest
betaalt 1749, ontfangen voor 4 jaren de somme van
48-0-0.
folio 11.
Johannes van Eijndhoven gelt 6 gl. intrest van een cop. van 150-0-0. volgens schepenen letteren van Helmont in
dato 4 junij 1740, lest betaalt 1749, ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
24-0-0.
folio 11 verso.
Leeg.
folio 12.
Landereijen onder Helmont met de hoeven.
Op de 9 maart 1739 is de helft van eene hoeve verhuurt aan Peter Claassen van Stiphout voor 85 gl. …. en 32
vaten rogh en volgens conditie van den 16 jan. 1751, voor 92 gl. en 32 vaten rogge, den rendant heeft ontfangen
voor 4 jaren de somme van
361-0-0.
Ende in rogh de nombre van
128 vaten rog
Opdato als voor is de weder helft van voors. hoeven verhuurt aan Peter Huijbers voor 85 gl. gelt en 32 vat rogh
en volgens conditie dato 23 jan. 1751 voor 85 gl. en 32 vaten rogge, de somme van
330-00.
Ende in rogh de nombre van
128 vaten
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folio 12 verso.
Volgens conditie vanden 9 maert 1737, is de helft van de tweede hoeve verhuurt aan Nicolaas Berkers voor 90
gl. jaarlijcx en 45 vat rogh, en volgens conditie vanden 26 novem. 1742, verhuurt in gelt daar onder de lasten
begrepen 90 gl. en 45 vat rogh, rendant heeft ontfangen voor 4 jaren de somme van
360-0-0.
Ende in rogh de nombre van
180 vaten rogge
De wederhelft verhuurt aan Jan Lambertus van Geffen op conditie als voor, vervat als voor, den rendant heeft
ontfangen in gelt de somme van
folio 13.
Den rendant heeft wegens huur van der selve hoven ontfangen van Reijnier Jan Delis Bernards wegens de jaren
1750, 1751, 1752 en 1753 in gelt
360-0-0.
en in kooren
180 vaten
folio 13 verso.
Landen buijten de hoeve.
Item eene akker in de Vossestraet groot 2 zillen jaarlijcx voor 10 vaten rogge en 10 vaten garst in specie verij
van lasten gebruijker Aart Peters.
rendant heeft ontfangen in de 4 jaren de nombre van …… vaten rogge, en in gelt de somme van
48-0-0.
Item eenen acker inde Ameijde straat groot 1 zille jaarlijcx voor 7 gl. 10 st. verhuurt aan Thomas Raaijmakers
ontvangen voor 4 jaren de somme van
30-0-0.
Item eenen acker inde Molenstraat groot ontrent 1 ½ zille voor 8 gl. verhuurt aan Peter de With 2 jaaren ider jaar
8 gl. en 3 jaren 10 gl. lest betaalt 1749,
rendant heeft ontfangen voor 5 de somme van
46-0-0.
folio 14.
Een hoefke en landerijen opt Bijstervelt verhuurt aan Huijbert Antonisse volgens huursedulle van den 9 maert
1739, jaarlijcx voor 35 gl. gelt en 24 vat rogh.
ontfangen in de 4 jaren in gelt de somme van
168-18-0.
ende in rogh de nombre van vermits de armoede het verdre geremitteert.
75 vaten
Het huijs met den hoff inde Heijstraat verhuurt aan Leendert van Wert voor 10 gl. jaerlijcx
Ontfangen voor de 4 jaren
5-0-0.
Het huijske gekomen van Lijnneke van Cralen verhuurt aan Jan Peters van Bree voor 11 gl. jaerlijks
ontfangen in de 4 jaren de somme van
44-0-0.
folio 14 verso.
Item een hoff en drieske sijnde een hofplaats groot 4 roeden voor 3 gl. jaerlijcx verhuurt aan Jan Joosten,
ontfangen voor 4 jaren de somme van
12-0-0.
Het huijske op de Wal van Let Connings verhuurt aande wed. van Eijk en de opkamer aan Peternel Fransen
samen voor 6-15-0. ontfangen voor 4 jaren
26-12-8.
De kamer van ’t huijs gekomen van Peter Janse van Genugten opt Bijnderseijt verhuurt aan Elisabeth Manders
jaerlijcx voor 8 gl. ontfangen voor 4 jaren
32-0-0.
folio 15.
De wevers wooning van ’t selve huijs verhuurt aan Joost van Valkenburg voor 15 gl. jaerlijcx, ontfangen voor 4
jaren de somme van
60-0-0.
De schuur van ’t selve huijs verhuurt aan Dirk vander Putten en Daniel Smits voor 6 gl. jaerlijcx nu aan Cornelis
Josephs voor 6 gl. jaerlijcx, ontfangen voor 4 jaren eene somme van
24-0-0.
aff voor reparatie
12-0-0.
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De agterste wooning verhuurt aan Goort van Lierop voor 10 gl. jaerlijcx laest verhuurt aen Hendrik van de
Sande voor dito somme, ontfangen voor 4 jaren
30-0-0.
folio 15 verso.
Het lant aan ’t Gasthuijs met de twee groesvelden daer aan gelegen verhuurt aande wed. Lambert Welten voor 28
gl. 10 st. jaerlijcx, ontfangen voor 4 jaren de sommen van
114-0-0.
De sille beemts over de Aa rijdende tegens de Ganse Kuuijl verhuurt aan Wilem Cuijpers 50 gl. jaarlijcx,
ontfangen voor 4 jaren
200-0-0.
Het huijs van Thomas Lambert vander Elsen verhuurt aan Jacobus Coolen voor 14 gl. jaerlijcx, en het anderdeel
folio 16.
Werd prodeo bewoont, ontfangen voor 4 jaren de sommen van

46-0-0.

Een zil aande gemeente molen, EZ. wed. Clomp AZ. kinderen Jan Gielens, item nog 1 zil gelegen op den
Meulenhoff gekomen van Aalbert Goorts, verhuurt aan Joost Thomas van Lierop, voor 9 gl. jaerlijcx, ontfangen
voor 4 jaren de sommen van
36-0-0.
folio 16 verso.
Leeg.
folio 17.
De wederhelft van voorn. lant aangekomen bij transport dato 21 meij 1740, en sijnde gent. Den ouden dries,
groot 2 loop 38 roeden dus den armen int geheel compenterende verhuurt aan Leendert vander Vorst voor 8 gl.
met een stuk lant groot….. gelegen ter plaatse gent. het Hemelrijk laatst verhuurt voo 4 jaren aan Matthijs van
der Vorst voor 10 gl. jaerlijcx dus 2 jaren van agt en twee van tien gl. Den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren
de somme van
36-0-0.
Item eenen dries gelegen inde Heijstraat verhuurt aan Joost Thomas van Lierop voor 3 gl. jaerlijcx
folio 17 verso.
ontfangen voor 4 jaren

12-0-0.

Item een huijs inde Veestraat nevens Joost Sanders ende kinderen Poulus van Lieshout, verhuurt aan wed.
Lindert van Batenburgh voor 15 gl. jaerlijcx, ontfangen voor 4 jaren
50-0-0.
Een huijs op’t Bijndersijnt tusschen de brugkens, de voorste wooning wert prodeo bewoont bij wed. Hendr. Ale.
Memorie.
folio 18.
De agterste wooning van ’t selve huijs verhuurt aan Philip Dirk Roest voor eene somme van 14 gl. jaerlijcx,
ontfangen voor 4 jaren
56-0-0.
Een zille lant op de Vossenberg gekomen van Jan Bosmans, is begrepen onder de huur van ’t hofke op ’t
Bijstervelt dus memorie
Item een huijs en hoff gekomen van Jan Janse Cuijpers gelegen agter de Ameijde alhier, wert prodeo bewoont bij
Jenneke Jacobs van Alen, memorie
folio 18 verso.
De agterste wooning verhuurt van voors. huijs aan Joost Joris van Waarsenburg voor 17 gl. 10 st. jaarlijcx,
ontfangen voor 4 jaren
70-0-0.
Item 2 zillen lant in’t Hemelrijk gekomen van Hendrina Jan Bex, verhuurt voor 12 gl. een jaar, en drie jar. Ider
voor 14 gl. jaarlijcx, aan Lindert vander Vorst, ontfangen voor 4 jaren de somme van 54-0-0.
Volgens schepenen letteren van Helmondt dato 4 julij 1739
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folio 19.
Aangekomen een acker genaamt den Alardt groot 2 loopen 39 roeden, verhuurt aan Goort Verstappen voor 9 gl.
jaarlijcx, laatst aan Jan van Reijt, verhuurt voor 10 gl. 10 st. jaarlijcx, ontfangen voor 4 jaren de sommen van
39-0-0.
Het huijs buijten de Hoogeijntse poort aangekomen van Nicolaas Valkeniers bij testament voor de notaris de
Cort op den 10 november 1709 gepasseert, verhuurt aan Peter Cluijtmans voor 11 gl. jaars. ontfangen voor 4
jaren de somme van
44-0-0.
folio 19 verso.
Item de sijde kamer van voors. wooning verhuurt aan Jan Reijnier van Dijck voor 14 gl. jaarlijcx dog voor
consent van ….. provisoiren maer 8 gl. te verwoonen jaarlijcx omredenen, laatst verhuurt aan Lambertus Dulken
voor 14 gl. jaerlijcx, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren de somme van
50-0-0.
Item een huijs en hoff gelegen op ’t Hoogeijnd neffens erve Cornelis Soomers, aangekomen als voor, verhuurt
aan Gerit Doense voor 14 gl. jaerlijcx, ontfangen voor 4 jaren de somme van 42 gl. vermits een jaer prodeo is
bewoont dico
42-0-0.
folio 20.
De agterste wooning verhuurt aan Peeter Haenen voor 14 gl. jaerlijcx, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren
de somme van
21-0-0.
De agterste wooning vant selve huijs verhuurt aan Hendrikus Goort Bex voor 16 gl. jaerlijcx, ontfangen voor 4
jaren de somme van
64-0-0.
folio 20 verso.
Leeg.
folio 21.
Renten onder Mierlo.
Jenneke wed. Goort Brentjens gelt jaarlijcx uijt hare goederen op het Hout 19 vat rogh in specie mate aldaer dog
werdende betx. jaarlijcx met 8-4-4. Den rendant heeft ontfangen voor jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, terwijl
bij res. in dato den 19 jannuarij 1748 gesemisteert is om met 10 st. per vat te betalen eene somme van 38-0-0.
Antonij Jan Goorts en Jan Marcelis, nu Adriaan Cornelisse gelt jaarlijcx 19 ½ vat rogge reductie dog nu 2 gl.
5 st. vermids de verdere goederen bij executie sijn verkogt, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen
folio 21 verso.
Voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
Gabriel van Beth nu Joost Verheijen gelt jaarlijcx uijt sijne goederen op het Hout 6 vaten rogge reductie, lest
bataelt 1749, ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
folio 22.
Den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren de somme van

40-0-0.

Huijbert Aarts, nu Jan van Gansewinkel gelt jaarlijks loco Huijbert Dirk de Cremer 2 vat rogge in apecie, lest
betaalt 1749, ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
5-19-0.
Adriaantje wed. Goort Beecx nu Francis van Riel gelt jaarlijks uijt sijn goet op ’t Hout 2 vaten rogge in specie,
lest betaelt 1749, ontfangen voor 4 jaren de somme van
3-13-0
folio 22 verso.
Jan Huijberts nu de wed. Wilbert Janse, gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijsinge hoff en hofstad
met 5 lopens lant daar aan gelegen op ’t Mierlo Hout volgens schepenen letteren van Helmont vanden 22 maart
1462, lest betaalt 1749, ontfangen voor jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van 9-0-0.
Adriaan Diliaans loco Hendrik Daniels gelt jaarlijcx 16 ½ vat rog in specie uijt sijne goederen onder Mierlo dog
volgens apostil van den 28 april 1734 voor den tijt van 10 jaren per vat te betalen met 9 st. is jaarlijcx 7-8-8. dog
bij nadere
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folio 23.
Resolutie van de hr. Provisoiren van den 19 jann.rij. 1748 per vat te betalen met 10 st. lest betaelt 1749,
ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van
33-0-0.
De wed. Jochem Jaspers en Peeter van Col, gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1749, ontfangen
voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van
18-0-0.
Cornelis van Vlerken en Willem Jansen, en Hendrik Jan Brustens gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt een
stuk erffenisse gelegen op ’t Mierlo Hout volgens
folio 23 verso.
Schepenen letteren van Mierlo in dato den 19 lauwmaand 1409, lest betaelt 1748, den rendant heeft ontfangen
voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van
9-0-0.
Jan Bernards en Jan Lambers nu Willem Janse van Bakel ende kinderen van Aalst gelden jaarlijcx 7 vaten rogge
in specie wert betaalt met 3 gl. uijt bunders beemt gelegen opt Mierlo Hout, begrepen in schepenen letteren van
Helmont van dato 6 janrij 1465, lest betaalt 1748, ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752, de somme
van
12-0-0.
folio 24.
Martinus vander Laak gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne onderpanden opt Hout werdende betaalt
met 1 gl. jaarlijcx volgens gelofte in dato 22 meij 1734, lest betaelt 1749, ontfangen voor de jaren 1750, 1751,
1752 en 1753, de somme van
4-0-0.
Gabriel van Beth nu Joost Verheijen gelt jaarlijcx uijt sijne erfenisse op’t Hout 1 ½ vat rogge in specie, lest
betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, de somme van
3-12-0.
folio 24 verso.
Nu Johannes van Riel, Jacob van Bijnen, nu Hendrik Goorts gelt jaerlijcx 3 gl. uijt sijne goederen op ’t Hout, lest
betaelt 1747, den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren
12-0-0.
Kant: den volgende armen mr. wert gelast den agter telis te vorderen.
Nu de wed. Jan Quintus gelt jaerlijcx 3 gl. uijt hare goederen tot Mierlo, lest betaalt 1747, den rendant heeft
ontfangen voor 4 jaren
12-0-0.
Gabriel van Beth nu Jan Delisse gelt jaerlijcx uijt sijne goederen gekomen van
folio 25
Thomas van Aalst op ’t Hout 1 gl. 16 st. lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de
somme van
7-4-0.
Gijsbert van Steekelenberg gelt jaerlijcx 5 gl. 15 st. uijt sijn goederen tot Mierlo gelegen volgens schepenen
letteren aldaer dato 10 febr. 1564, lest betaelt 1742, ontfangen voor jaren 1743, 1744, 1745 en 1746, de somme
van
23-0-0.
Willem Driessen Steenbakker
folio 25 verso.
Tonis den Smit, nu Gerrit Janse Ketelaers, gelt jaerlijcx uijt sijne goederen opt Mierlo Hout gelegen 1 gl. 10 st.
laast betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
6-0-0.
vermits de armoede voor deese jaren geremiteert dus nihiel.
Willem Fransen, nu Willem vande Goor gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijne goederen gelegen op het
Mierlo Hout, lest betaalt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van 9-0-0.
folio 26.
Leeg.
folio 26 verso.
Leeg.
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folio 27.
Landerijen onder Mierlo.
Jan Hendriks Cleijne op ’t Hout, nu Nelis Cleijnen gelt eene rente van 6 gl. sjaars losbaer met ………… capitaal
geconstitueert voor heeren schepenen alhier op den 15 decemb. 1625, gaende uijt onderpanden aldaer wet betaelt
met 5 gl. lest betaelt 1745, ontfangen voorde jaren 1747, 1748, 1749 en 1750 de somme van
20-0-0.
Stiphout.
Nu Adriaen Rijckers mr. Johan Lemartinel noe uxoris loco de wed. Willem van Opdenzee gelt jaerlijcx uijt hare
goederen en hoven aldaer
folio 27 verso.
gelegen 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmont dato den 7 febr. 1747, lest betaelt 1749,
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
Peeter Hendricx van Duijnhoven prop. Aart Hend. van Neesen gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijt
henne goederen te Stiphout begrepen in schepenen letteren van Helmont de dato 4 julij 1414, lest betaelt 1749,
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
18-0-0.
folio 28.
Nu den hoog ed. heer Baron Vrienes heere van Croij gelt jaarlijcx 3 vaten rogge in specie uijt de hoeve op
Cruijkhot, volgens schepenen letteren van Helmont in dato 4 jan. 1418, lest betaelt 1748, ontfangen voorde jaren
1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
9-9-0.
Nu Peter Gerrits van Rixtel ende wed. Jan Willems, Jan Janse Ketelaer, alias Campers gelden uijt sijne goederen
tot Stiphout 6 vaten rogge reductie volgens schepenen letteren van Helmont van den 6 meij 1471, lest betaelt
1748, ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
9-0-0.
folio 28 verso.
Den H. Geest van Stiphout gelt jaerlijcx uijt henne goederen en onderpanden gelegen op ’t Gasthuijs onder
Stiphout 5 st. lest beaalt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
1-0-0.
Peeter Joost Cuijpers en Marte Peeters, Jenneke Jaspers en Dirk Goorts, gelden uijt huijs hof en lant ter plaatse
gent. de Linde en anderen onderpanden den jaerlijcx 3 gl. volgens schepenen letteren van Helmont den dato 27
martij 1525, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
12-0-0.
folio 29.
Leeg.
Folio 29 verso.
Aarle Beek ende Rixtel.
Nu Jan Hendrik Smits tot Aarle bij coop dato 30 julij 1753, gelt jaarlijcx uijt sijnen goederen huijsinge en
landereije tot Aarle, 1 mudde rogge reductie in schepenen letteren van Helmont van 10 october 1494, enden 14
april 1670, lest betaelt 1749 , ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
18-0-0.
Nu Hendrik Dirks Clement, Jan Adriaans van Croij, en de armen van Aarle, erfgenamen van Peter Cornelisse
van Croij gelden jaerlijcx 1 gl. 10 st. gaende uijt onderpanden tot Strijp onder Aarle, volgens schepenen brieff
van Bosch vijff dagen nan paassche 1388, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de
somme van
6-0-0.
folio 30.
Willem Martens tot Rixtel nu Aart Jan Daniels gelt jaarlijcx uijt een huijs en goederen tot Rixtel gelegen 7 st.
lest betaelt 1749 , ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
1-8-0.
Nu Judocus Verouden, Peeter Gabriels woonende tot Aarle, nu Govert Verouden, eene rente van 6 gl. jaarlijcx
nu betaelt werdende met 5 gl. losbaer met 100 gl. capitael gaende uijt onderpanden aldaer in schepenen letteren
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deser stadt van 10 febrij 1627, begrepen en verschijnt op ligmis dagh is gereduceert op 4 rt. lest betaelt 1749,
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
16-0-0.
folio 30 verso.
Leeg.
folio 31.
Nunen, Gerwen Wetten.
Corstiaan de Groot, en Huijbert Smits, Jenneke wed. Hendrik Appels en Jan Dirks de Groot, nu Wouter de Groot
en Huijbert Smulders, gelden jaerlijcx 1 mudde rogge in specie uijt henne goederen tot Nunen in schepenen
letteren vande Bosch de dato 1376, 1386, 1391, 1393 en 1394 en eene gepasseert voor schepenen letteren van
Helmont op den 28 janrij 1395, alle uijt onderpanden tot Nunen,
Dan is een vierde part van deese rente vercogt bij executie tot 2-5-0 jaerlijcx werden de beth. met 15 st ’t vat, lest
betaalt 1749 , ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van 27-0-0.
Joost Jan Philipsen en Anneke wed. Aart Hendricx gelden
folio 31 verso.
jaarlijcx 2 mudde rogge in specie uijt onderpanden inde voors. schepenen brieff begrepen betaelt werdende met
15 st. ’t vat, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753, vermits voor de helft bij
executie verkogt is maer ontfangen de somme van
36-0-0.
Leendert Goort Hendricx, en Adriaan Claasen, nu Peter Coolen, gelt jaerlijcx 1 mud rogge in specie uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmont neffens de voors. Nunense rente begrepen van St. Stevensdagh
1379 wort betaalt met 15 st. ’t vat, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme
van
36-0-0.
folio 32.
Gerit Schenkelaars ende kinderen Adriaan Jacobs van Dueren, gelden inde selve pagt uijt huijs en erfenisse
gelegen aande Wettense molen jaerlijcx 1 mudde rogge in specie volgens voors. brieven, lest betaelt 1749,
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
36-0-0.
Nu Jonker Floris van Eijk, Goort Jan Willem Kuijpers en Antonij Maas, Hendrik Janse van Nunen en Jan Tonis
van Vechel, gelden jaerlijcx 18 vaten rogge in specie uijt henne goederen in schepenen letteren van Bosch de
dato de lesten octb. 1495 wert beth. met 7-10-0, lest betaelt 1749 , ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en
1753 de somme van
30-0-0.
folio 32 verso.
Nu Hendrik Gerrits van Lieshout gelt jaarlijcx uijt sijne goederen gelegen tot Gerwen 1 gl. armen aangekomen
bij testament van Maria naargelaten wed. Dirk Volders in de jare 1754, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren
1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
4-0-0.
folio 33.
Lieshout.
Francis Willems nu Fransis Peeters van Rijt ende Aalbert Hend. van Trigt gelden jaerlijcx uijt eenen meerdere
pagt van 18 vaten rogge 13 ½ reductie en ’t resteerende gelt de wed. Joseph Antonis uijt henne hoeve en
goederen gelegen tot Ginderdoor onder Lieshout voors. lest betaelt 1748, ontfangen voorde jaren 1749, 1750,
1751 en 1752 de somme van
20-5-0.
Nu Fransis Peters van Rijt, de wed. Joseph Antonis nu Maria Adams, gelt inde voors. pagt jaarlijcx 4 vaten 2 cop
rogge reductie uijt de voors. goederen te Ginderdoor, lest beaelt 1746 , ontfangen voorde jaren 174, 1748, 1749
en 1750 de somme van vermits nietvandbaer is ontf. nihiel
folio 33 verso.
Leeg.
folio 34.
Son en Breugel.
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Nu Adriaan Gerrits gelt jaarlijcx 5 gl. volgens schepenen letteren van Sonne de dato den 9 meij 1631, gaende uijt
onderpanden daer innen verhaelt, nu Aart Gerrit de mulder, lest betaelt 1748 , ontfangen voorde jaren 1749,
1750, 1751 en 1752 de somme van
20-0-0.
Een capitael van 1000 gl. tot lasten van ’t corpus van Breugel bij testament gemaakt vanden armen alhier door
heer en mr. Pero van Stralen gepasset. voor den notaris Walraven de 5 decbr. 1742 lopende ten in tresse ad drie
cento, verschijnt den, lest betaelt 1747, ontfangen voorde jaren 1748, 1749, 1750 en 1751 de somme van
120-0-0.
folio 34 verso.
Leeg.
folio 35.
Bakel.
Nu Jan Janse vanden Heuvel, Jan Dirks, Peter Hermans en Joost Simon Noijen, Frasis Jacobs, gelde jaerlijcx 1
mudde rogge in specie uijt onderpanden tot Bakel gelegen, lest betaelt 1748, ontfangen voorde jaren 1749, 1750,
1751 en 1752 de somme van
48 vaten rogh
Willem Hendrik Ceelen cum suis gelden jaerlijcx 4 vaten rogge reductie uijt onderpanden in schepenen letteren
van Bakel 1383, van Helmont de 5 van de oogst maand 1389, begrepen, lest betaelt 1746, ontfangen voorde
jaren 1747, 1748, 1749 en 1750 de somme van
6-0-0.
folio 35 verso.
Nu Jan Wilbers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel, lest beaelt 1749, ontfangen
voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
Nu Jan Biemans, Goort Noijen, Tonij Francisse, en Joseph Weijers gelden jaerlijcx 2 mudde rogge in specie uijt
hennen onderpanden in schepenen letteren van Bakel van dato den 1418 op St. Huijberts dagh begrepen wert
betaelt met 10 vat …. apostil van armen mr. vanden Velden folio 35 verso, lest betaelt 17 …, ontfangen voor 4
jaren de somme van
24-9-0
En in rog de nombre van
6 vaten
folio 36.
Nu wed. Hendrik Wilbers en Paulus Mansvelders, gelden jaerlijcx 11 vaten rogge in specie uijt onderpanden tot
Bakel in schepenen letteren letteren van Helmont in de jare 1415 1428, den 7 febrij 1441, en 1747 de 23 aug.
wert beaelt met 5 ½ vat rogge vermits erpanden van sijne verkogt, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren
1750, 1751, 1752 en 1753 de nombre van
22 vat rogh
De wed. Joorde Goorts voor de helft, Jan Joosten voor ¼ part, Willem Franse en Hendr. Aarts ¼ part, Leendert
Dirx ende Joost Jan Bankers nu Antonij Goorts gelt jaarlijcx 6 vaten rogge reductie uijt onderpande tot Bakel
folio 36 verso.
Lest betaalt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van

9-0-0.

Nu Francis Wilbers en Antonij vande Cruijs, Jenneken Sterken tot Milheese gelt jaerlijcx uijt haer goet tot
Melheeze 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1748, ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme
van
9-0-0.
Nu Goort Marcelus Ansems enden armen van Bakel, Peter Cuijpers loco Jan Jansen ende Jan Hend. de Bruijn
gelden jaerlijcx 5 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot Bakel, lest betaelt 1749,
folio 37.
Den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren de somme van

7-10-0.

Nu Jan vande Laer en Peeter vande Kerkhoff gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt henne goederen tot
Bakel, lest betaelt 1748, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
18-0-0.
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Denselven gelden alnog 6 vaten rogge in specie erflijk uijt henne onderpanden tor Bakel, lest betaelt 1784 den
rendant heeft ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
24 vaten rogge
folio 37 verso.
Nu Andries Wilberts van Schipstal, Wilbert Hendrix van Asten ende wed. Tomas Bankers, nu Jan Janse Biemans
gelt jaerlijcx 16 st. 3 ½ oort uijt henne goederen tot Bakel, lest betaelt 1748, ontfangen voorde jaren 1749, 1750,
1751 en 1752 de somme van
3-7-8.
Nu hr. en mr. Willem van Stralen, juffr. Maria Lankvelt vrouwe van Milheeze gelt jaerlijcx uijt hare goederen
heerlijkheijt aldaer 3 st. 2 oort, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme
van
0-14-0.

folio 38.
Willem de With, Wilbert Hendricx en Willem Willems de Wit cum suis gelt jaerlijcx3 st. 2 oort uijt henne
goederen tot Bakel, lest betaelt 1749 den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de
somme van
0-14-0.
Aart Hendrik Hannen Jan Peter Tijssen gelt jaerlijcx 36 braspenning betaelt werdende met 2 gl. 5 st. uijt sijne
goederen gelegen tot Bakel volgens schepenen letteren aldaer van den 3 decb. 1446, lest bataelt 1748, ontfangen
voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
9-0-0.
folio 38 verso.
Leeg.
folio 39.
Gemert.
Peter van de Boogaert, nu Gijsbert van Mamen nu Pelgrinus Verhofstadt gelt jaarlijcx uijt sijn huijs huijs en
anderen goederen gelegen tot Gemert 15 vaten rogge erfpagt volgens schepenen letteren in Gemert 1385, lest
betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 aan gelt volgen den peck
47-5-0.
folio 39 verso.
Deurne.
Nu Jacobus Manders, Poulus Corstaen Nouwen en Diliane Cortiaan Nouwen, wed. wijlen Dirk Peeters van
Houten in plaats van Willem soone Evert Noijen gelden in 2 texten 3 mudde rogge en 3 vaten reductie dog als nu
betaelt werdende met 8 gl. jaerlijcx volgens marginale apostille op den regte van den 6 julij 1724, en schepenen
letteren van Deurne in dato den 19 dr. daer aan volgende mitsgaders naderen Appostil van den 11 aug. 1724
opde voors. regte gegeven ende verleent, aan vank nemende met den jare 1723, lest betaelt 1747, den rendant
heeft ontfangen voorde jaren 1748, 1749, 1750 en 1751 de somme van
32-0-0.
folio 40.
Nu Wilbert Welten volgens tansp. 1751, Aart Hendrik Jacobs en Hendrik Hendriks Coolen nu Joost Driessen,
gelt jaerlijcx in 3 texten 21 vaten rogge reductie werd betaelt met 3 gl. 19 st. jaerlijcx, lest betaelt 1749, den
rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
15-16-0.
Nu Wilbert Janse en Arnold Gielens, Gielen Jacobs, en Corst Vester nu Machiel Daandels cum suo gelden
jaerlijcx 10 vaten rogge reductie, lest betaalt 1738, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1739, 1740, 1741
en 1742 de somme van
15-0-0.
folio 40 verso.
Peeter Jan Philipsen, Bruijsten Jan Rutten Cluijtmans gelt jaerlijcx 16 vaten rogge reductie, lest betaelt 1749,
ontfangen voorde jaren 1750, 1750, 1751 en 1752 de somme van
24-0-0.
Joost de Veth en Jan Francois Walravens noe uxoris gelden jaerlijcx 8 vat rog reductie, lest betaelt 1749, den
rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752, en 1753, de somme van
12-0-0.
folio 41.
Hier volgt het goet ten Eijnde.
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Jan Munsters en Sijmon vander Sande, nu Jan Adriaans de metter gelt jaerlijks 6 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1749 de rendant heeft ontfangen voor de jaren 1750, 1751, 1752, en 1753 de somme van
17-8-0.
Hendrik Cuijpers cum suo nu Jan vander Horst tot Deurne cum suis gelden jaerlijcx 3 vaten 3 cop rogh uijt het
goet ten Eijnde vermits de armoede van den gelder die veets van den armen van Durene is genietende is op
vorige reekening geremitteert op mast 1 ½ vat, lest betaelt . den rendant heeft nihiel.
folio 41 verso.
Hendrik Tijs Claassen, nu Jan Jacobs vanden Boomen, en Simon Everts, gelden jaerlijcx 8 vaten rogge in specie
uijt het goet Ten Eijnde, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de
somme van
6-12-0.
En in rogh de nombre van
24 vaten
Jan Meulendijck en Peter Willem Spanjaerts nu Francis Tonisse cum suo gelden jaarlijcx 11 vaten rogge in
specie, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
18-12-0.
Ende de nombre van
20 ½ vat
folio 42.
Jan vanden Boomen nu Eijmert Lambers, Peter en Aart Janse gelden jaarlijcx 14 vaten rogge in specie, lest
betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
30-6-0.
Ende in rog de nombre van
15 vaten
Hendrik Meulendijck, Joost Ceelen cum suis nu Hendrik Willems gelden 7 vaten rogge in specie, lest betaelt
1748, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
21-13.0.
Antonij Smits cum suis Gerit den scheper, nu Joseph Verduijseldonk
folio 42 verso.
Gelt jaerlijcx 7 vaten rogge in specie, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753
vermits er panden bij executie sijn verkogt, volgens voorgaende rekening mase de somme van,
18-0-0.
Philip Willems, nu Machiel Philipsen gelt jaerlijcx 8 vaten en 3 cop rogge erfpagt, lest betaelt 1749, den rendant
heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 in geltde somme van
20-6-14.
En in rog de nombre van
8 vat 3 col
Nu Hendrik Jan Meulendijcx gelt jaarlijcx 5 vaten rogge
folio 43.
1 cop in specie, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme
van volgende pegh
15-7-0.
Joost Rutten nu Evert Claassen gelt jaerlijcx 3 vat rogge in specie, lest bet. 1749, den rendant heeft ontfangen
voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
8-15-0.
Willem Marcus en Anthonij Hurkmans en Willem Peters gelden jaerlijcx 3 vate rogge in specie, lest betaelt
1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
6-12-8.
En in rogge
3 vat
folio 43 verso.
Dirk Teunis Maelendijcx, nu Lambert vande Mortel gelden jaerlijcx 5 vaten rogh in specie uijt henne goederen
te Deurne, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 in gelt volgende
pegh de somme van
14-15-0.
Lourens Janse en Lourens Tijssen gelt jaerlijcx 3 vat rog reductie, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen
voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
4-10-0.
Jan Melis cum suis, nu Hendrik Keijsers gelt jaerlijcx
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folio 44.
8 vaten rogge reductie, lest betaelt 1748, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de
somme van
12-0-0.
Ruth Cornelis, Frans Ansems nu Goort Gerrits vanden Moosdijk gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie, lest betaelt
1747, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1748, 1749, 1750 en 1751 de somme van
4-10-0.
Wilbert Rijnders, Aart Hend. cum suo, Franc. Bogaert, Dirk Jansens Rijnder van Hugten, en Francis Willems,
jaarlijcx 1 mudde rogge in specie, betaelt werdende met 9 gl. tegen 15 st. ’t vat volgens acoort
folio 44 verso.
Lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
36-0-0.
Sijmon Evers en Willem Peter Goosens, Willem Marcus nu Hendrik Wilbers gelt jaerlijcx 6 vaten rogge
reductie, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
Matteus Tonisse, Evert Neelen en Heijlke Janse gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1748, den
rendant heeft ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
9-0-0.
folio 45.
Nu Hendrik Aarts en Hendrik Janse Walravens, Hendrik Fransen Willem Ceelen alias Waesman, nu Mathijs
Verduijseldonk en Piet Eennijs gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1748, den rendant heeft
ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
9-0-0.
folio 45 verso.
Leeg.
folio 46.
Liessel.
Joost Peter Martens, nu Matthijs Joosten gelt jaerlijcx 3 ½ vat rogge reductie, lest betaelt 1749, ontfangen
voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
5-5-0.
Hendrik Peter Mennen cum suo nu Lambert Jan Melis en Hend. van Heugten gelden jaerlijcx 5 ½ vat rogge
reductie, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
8-4-0.
Tijs Berkers, Lambert Driessen en de wed. Marcelis Claas de Berker gelden jaerlijcx 3 vaten rogge reductie
folio 46 verso.
Lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
4-10-0.
Nu Wilbert Gommens voor de ½, Peter Dandels voor ¼ part en de kinderen Leendert Hanengraaff voor ¼ part
gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751,
1752 en 1753 de somme van
10-2-8.
De armen mr. van Deurne, nu Marianna Wagemans gelden jaerlijcx 6 vaten rogge reductie, lest betaelt 1749,
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
folio 47.
Mevrouw Cruijenhoff, Francis van Hugten en Jan Bogaerts gelden jaarlijks 6 vaten rogge reductie, lest betaelt
1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
De selve mevrouw Craijenhoff cum suis gelden 8 vaten rogge in specie, lest betaalt 1749, den rendant heeft
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de nombre van
32 vat rogh
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Nu Hendrik Canters, Jan Jacobs gelden jaerlijcx 1 mudde rogge reductie, lest betaelt 1749, den rendant heeft
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
18-0-0.
folio 47 verso.
Leeg.
Folio 48.
Gelt renten tot Deurne.
Michiel Hend. Tonis, Lambert Jansen en Claas Jan Rutten cum suis, nu Gevert Peeter Coolen gelden jaerlijcx 5
gl. 10 st. lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
22-0-0.
Andries van Bommel nu Marte Manders en wed. Evert van Doore, gelden jaerlijcx 3 st. lest betaelt 1749,
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
0-12-0.
Tonis Gerrits den scheper nu Dirk Jan Huijbers en Lourens Hendirk de scheper, gelt jaerlijcx 3 gl. lest betaelt
1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
12-0-0.
folio 48 verso.
leeg
folio 49.
Jan van de Loverbos uijt de goederen tot Geenen bosch gelden jaerlijcx 3 mudde rogge reductie uijt onderpanden
in schepenen letteren van s Bosc, vermits er goederen bij executie sijn verkogt en gee penn. over geschoten soo
werd jaerlijcx deesen post betaalt door jan vande Loverbosch met 4-10-0 volgens rest. Van de hr. provioiren
vanden 23 febr. 1739 vervolgens maer ontfangen voor de jaren 1749, 1750, 1751 en 1752, de somme van 18-0-0.
Jonkr. van Gerwen op de Beekse Donk nu de heer van Asten gelt jaerlijcx uijt sijne goederen ofte hoeven op
Heusden 13 vaten rogge in specie uijt onderpande tot Asten gelegen in schepenen brieven van Helmont de dato
den

Folio 49 verso.
17 october 1614 en andere documenten daer annex begrepen, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen in
gelt, volgens de pech voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
38-13-0.
Dirk Jan Goorts, nu Philips Dirx en Goort van Brussel gelden jaerlijcx 13 vaten rogge in specie dog nu vermits
voor de helft is verkogt 6 ½ vat, volgens vorige velken, lest betaelt 1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751,
1752 en 1753 de somme van in gelt
18-12-8.
Nu Hendrik en Isbouts Hendrix, Ceel Peeters gelden jaarlijcx 1 mudde rogge reductie volgens schepenen
folio 50.
Letteren van Asten anno 1404 en 1440, den 12 maart en anno 1445 begrepen, lest betaelt 1749, den rendant heeft
ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
18-0-0.
folio 50 verso.
Someren.
Hendrik Lambers Verhoeven nu Hendrik Peeter Meeuws, gelt jaerlijcx 3 vaten rogge reductie volgens schepenen
letteren van Someren anno 1533, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752
en 1753 de somme van
4-10-0.
Nu de kinderen Jan vanden Ven, de wed. Job Daniels gelt jaarlijcx 3 vaten rogge reductie uijt onderpanden tot
Someren gelegen volgens schepenen letteren van Someren anno 1400 de 8 dagh St. Papistodagh, lest betaelt
1749, ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753
3-7-0.
folio 51.
Nu Jenneken Teunis Claassen, Grietje en Handricxke Willems tot Someren gelden jaarlijcx 6 vaten rogge
reductie uijt voors. onderpanden in ’t prothocol van Helmont 13 martij, lest betaelt 1750, ontfangen voorde jaren
1751, 1752, 1753 en 1754 de somme van
9-0-0.
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Nu Wilbert Wilbert van Bree, Aart Hend. Smits en Toniske Jansen en Handersken Schepers, gelden jaarlijcx 7
vaten rogge reductie uijt onderpanden, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751,
1752 en 1753 de somme van
9-0-0.
folio 51 verso.
Nu Jan Driessen, en Hend. Joost de Kuijper, Bastiaan Adriaans, gelt jaerlijcx 3 gl. uijt onderpanden tot Someren,
lest betaelt 1748, ontfangen voorde jaren 1749, 1750, 1751 en 1752 de somme van
12-0-0.
Jan Marten Aarts nu Willem Jan Kuijpers en Aart Wouter Flemminx nu Poulus Verschuure gelden jaerlijcx 1
mudde rogge erfpagt uijt onderpanden tot Someren, lest betaelt 1748, den rendant heeft ontfangen voorde jaren
1749, 1750, 1751 en 1752 in gelt de somme van
24-18-0.
Ende rogh de nombre
12 vaten
folio 52.
Nu Jan Janse Peels, Aart Marcelis Aarts, en Jan Bruijsten van den Hurk, Jan van Bree en Machiel Jan Mechielze
gelt jaarlijcx 3 gl. uijt henne goederen tot Someren gelegen, lest betaelt 1748, ontfangen voorde jaren 1749,
1750, 1751 en 1752 de somme van
12-0-0.
folio 52 verso.
Lierop.
Nu Jan van Eijck en Jan Tomas van Soest gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie gaende uijt onderpanden in
schepenen letteren van Helmont, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en
1753 de somme van
18-0-0.
Nu Lambert van Gogh, Aart Janse Verheez, nu Jacob Cuijpers gelt jaarlijcx 8 vaten rogge reductie uijt
onderpanden in schepenen letteren van Helmont gegeven sondags naer St. de Nijs dag 1369, begrepen, lest
betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
12-0-0.
folio 53.
Nu Jan Janse Vlemmincx en Cornelis Doers, Aart Dirks van Moorsel cum suis, Frans vanden Eijnde, gelden
jaarlijcx 1 mudde rogge in specie uijt onderepanden in schepenen letteren van Helmont den 2 meij 1388 en St.
Mattheus dag 1389, begrepen, lest beaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751, 1752 en
1753 de somme van
18-0-0.
En in rogge
24 vaten
Nu Nicolaas Dors en Lambert Janse Vlemmincx, Jan Dirks van Moorsel cum suo, gelden jaerlijcks 40 schellinge
paijements betaalt werdende met 14 st. volgens schepenen letteren van
folio 53 verso
Helmont anno 1355 den 2 dag meij, lest betaelt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde jaren 1750, 1751,
1752 en 1753 de somme van
2-16-0.
Jan Aart Verdonschot nu Peter Verdonschot gelt jaarlijcx 2 vaten rogge reductie betaalt werdende volgens
schepenen letteren van Helmont anno 1438 den 8 sept. lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen voorde
jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
3-0-0.
De erfgen. van hr. pastoor tot Stiphout de wed. Jacob Verbeek nu de wed. Willem Coolen tot Eijndhoven
folio 54.
Gelt jaarlijcks uijt hare huijsen en goet tot Lierop3 st. 2 oort volgens letteren voors. lest beaelt 1749, ontfangen
voor 4 jaren de somme van
0-14-0.
Stiphout.
Peeter Cuijpers gelt uijt een stuk erve de Dobbelsteen de helft van een capitael van 500 gl. en over zulks van 250
gl. jaarlijcx voor intrest tot 5 plto 12-10-0. Aan den armen op den 5 november 1751, voor heeren schepenen
alhier opgedragen met den agterstalligen intrest seedert den jare 1748, den rendant heeft ontfangen voorde jaren
26 meij 1749, 1750, en 1751 de somme van
37-10-0.
En op ’t jaer 1752 in mindering
2-10-0.
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folio 54 verso.
Ontfank van verkogte rogge en boekwijt.
Hier van ontfange

nihiel

folio 58 verso.
Capittel van reparatie aan hoeven huijsen als andersinds.
Den rendant heeft betaalt aan Arnoldus Leenards 12 gl. 2 st. 8 penn. voor 102 1/8 pont orgelloot tot een gent.
aant armenhuijs bewoont bij de wed. L. Batenburgh volgens quit dus
12-2-8.
Betaalt aanden metselaar Hendrik van der Quinne 32 gl. 13 st. 8 penn. voor verdient arbeijds loon en geleverde
kalk aande armen huijsen volgens specificatie en quit dus
32-13-8.
Betaaalt aanden selven 47 gl. 17 st. 6 penn. mede voor arbeijds loon kalk plavuijsen eto aande armen huijsen
inden jaere 1751, 1752 en 1753 gedaan volgens specificatie en quit dus
47-17-6.
Betaalt aanden smit Jan Francis Sanders de somme van 14 gl. 14 st. voor leverantie van nieuw en vermaken van
oudt ijsewerk aande armen huijsen volgens volgens specificatie en quitantie dus
14-14-0.

folio 59.
Betaalt aan Jan Aert Peters 9 gl. en 11 st. voor karre vragt van sant, hout en steen en arbeijds loon int repareeren
der armen huijsen volgens specificatie en quit. dus
9-11-0
Betaalt aanden timmerman Corstiaan van Mierlo de somme van 99 gl. 15 st. wegens verdient arbeijds loon en
leverantie van hout en planken aan de armen huijsen volgens 2 discte specificatien en quit dus 99-15-0.
Betaalt aan Dielis Sluijers 9 gl. 17 st. 8 penn. voor het maken glasen van de armen huijsen volgens quit
9-17-8.
Betaalt aan Arnoldus Sluijers 3 gl. 6 st. ter saake volgens quit dus

3-6-0.

Betaalt aan Jan Dirk vanden Broek 9 gl. 5 st. voor 1750 steen aan armen huijsen opden Duijseldonk gebruijkt
volgen quitantie dus
9-5-0.
folio 59 verso.
Betaalt aan de smit Jan Francis Sanders 15 gl. 3 st. wegens gemaakt ijserwerk aande armen huijsen volgens
specificatie en quit dus
15-3-0.
Betaalt aanden decker Matthijs van Leent 44 gl. 19 st. voor verdient dek loon en leverantie van strooij aande
armen huijsen volgens specificatie en quit sijnde geweest inde jaere 1750 dus
44-19-0.
Betaalt aanden selven 49 gl. 12 st. ter saake voor over den jaaren 1751, volgens quit dus

49-12-0.

Betaalt aanden selven 47 gl. en 11 st. voor dek loon inden jaaren 1753 volgens specificatie en quit dus
14-11-0.
folio 60.
Betaalt aan W. Clomp voor geleverde dek roede en nagel, volgens quit

1-7-14.

Betaalt aan Willem van der Putten 3 gl. 7 st. 8 penn. voor 750 steen aande armen huijsen volgens quit dus
3-7-8.
Betaalt aan Cornelis Smits voort bij vaeren van leem en lookhout volgens quit dus

1-4-0.

Betaalt aan Johannes Jonkers 9 gl. 15 st. voor 39 bussele latten tot reparatie der armen huijsen volgens quit dus
9-15-0.
Betaalt aan Jacobus Manders 2 gl. voor 200 harde steenen aan den armen huijsen volgens quit dus
2-0-0.
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Betaalt aan Hendrik van Mierlo voort maken vande straat voor armen huisen volgens quit
1-16-0.
Betaalt aan Willem van der Putten voor 450 steen aande armen huijsen 2 gl. 15 st. bij quit dus
2-15-0.
folio 60 verso.
Betaalt aan Delis Sluijers 12 gl. 1 st. 8 penn. voor leverantie van nieuwe en repareeren van oude glasen aande
armen huijsen volgens specificatie quit dus
12-1-8.
Betaalt aan Francis van Hoek 36 gl. 1 st. 4 penn. wegens leverantie van nagel verff, olij, knoppen, klampen en
gehengen volgens quit dus
36-1-4.
Betaalt aan Arnoldus Sluijers 12 gl. en 8 penn. voort maken en repareren van glasen aan de armen huijsen
volgens quit dus
12-0-0.

18

