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Burgemeestersrekeningen geven een beeld van taken en werkzaamheden maar zijn
daarnaast ook rekeningen waaruit gebeurtenissen afgeleid kunnen worden. Weert en
omgeving kent burgemeestersrekeningen vanaf 1483!
Hieronder treft u aan de burgemeestersrekeningen waarin Tungelroy genoemd wordt. Zo
lezen we bijvoorbeel wie er op een bepaalde datum inwoner was van Tungelroy, maar
daarnaast geeft het ons ook een beeld van zaken die in Tungelroy speelden. De opsomming
betreft de brugemeesterrekeningen zoals die aanwezig zijn in het
gemeentearchief van Weert.
Burgemeestersrekeningen betreffende Tungelroy:
Rekeninge van de binnenburgemeesters Marcelijs van den Berckenboss ende Johan
Thewen 1483 - 1484
27
Johan Thewen ende soen hebben dat holt gestockt ende beslagen dair die brog Tongelroij’d
ende op ghenen Meerlickerdijck van gemaict iss ende der troeck ende honre twe dairop
gewarcht 4 dage ende elck dess dages verdient 3 stuver, facit, 1 gulden, 4 stuver. Johan
dairvan te snijden gegeten, 2 Rijnsgulden. Summa lateris: 3 gulden, 4 stuver. Secunda
gros: 240 gulden, 5 stuver.
Rekeninge van de binnenburgemeester Henrick van Montz. Periode: 1488 - 1489
67
Iss unsse genadige joncker omme desen veden wille neder te leggen gereden tot Tongelroij
ain die moelen ende dair gedaicht ende gededingt mit den voirschreven van Isenberg ende
Aert Moukens dairmit wir der veden verdraich cregen. Noch heefft unss Bruijn mijns
genadigen jonckeren dienre verlacht nae inhalt eijnre cedulen mit sijnre hant gescreven in
der voirschreven saecken van dess donresdaghes post Bartolomei biss op saterdach post
docollationim Johannis dairvan die somme beloupt . Als wir dan den lesten termijn betailden
te Wessem, hebben wir aldair betailt eijn gelaech. Wolde heer Robrecht schrijven hebben
van den brieff der suenen. Verteert tenselven mael te Peters in die Croen. Van Wessem
getogen nae Ruremunde ende aldair verteert soe perde ende man ende van veergelde. Als
wir die pinningen lachten van den lester suenen hebben wir verloeren ain halven
caroluspinning. Craen, heer Robbrecht rintmeester suecht voel voerdels in den leste gelde
ende muesten dairomme in der nacht sinden twe boeden tot Weert omme gelt van baten. Als
wir van Ruremunde reden van Weert hebben wijr gehat te Jans op den Boerinck ain teringen
Dess sondaghes post Nicolai als die scepen, burgermeisteren ende die geswoeren op ‘t
cloester waren beteikent te komen omme der voirschreven saecken wille, sijn ennige van
den gericht die Tongelroi ende anders buten woenden ende nijet huiss ende soe gerade
wieder gekomen, tot drie personen hebben gehat drie maeltijden
41
Goetten Smeetz van Stramproid verdient ain den hameien op den Molendijck so Tongelroid
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ain isergewerck ende ain eijnre vekeren. Waren verdroncken als men die hameijen tot
Tongelroi ende Boshuzen sat veenken biers
67
Iss unsse genadige joncker omme desen veden wille neder te leggen gereden tot Tongelroij
ain die moelen ende dair gedaicht ende gededingt mit den voirschreven van Isenberg ende
Aert Moukens dairmit wir der veden verdraich cregen.
Rekening van de binnenburgemeester Keelst, periode: 1489 - 1490
Hanssen Belmans gesant ain den scholtis van Maeslant omme eijne antwoirt te vernijemen
van den verdrage ende sluten derre Maeslenderen van den loessingen mijn genadigen
joncker ain heer Maschareel gedaen suld hebben ende ouch tot Tongelroij ain Trijnen van
den Morttel, aingaende der jairrintten van Michielen van Indhoven, dairvan t’samen gegeven
ain lichten gelde: 4 stuver.
29
Thoms Kopkens 5 reissen ain Nederweert, den gericht te kondigen dat Michiel van Indhoven
den komer ontslagen hedde ende om die knecht aen te nijemen omme die rekenscap van
den borgermeister ende Jannes Huben ende bongert als van den beesten cijssen ende
andere saken, derselve heefft ouch eijn reijsse tot Tongelroij gedaen ende mit om gegangen
die luijde van den resten te pinden, dairvan gegeven t’samen 7 1/2 stuver swaers gels, facit
ain lichten: 15 stuver.
Wir hebben Egen van Tongelroij gesant tot Sint Truden omme te vernijemen van den volck
dat tot Luick laech ende verlacht Hermanus ain boedloen 2 grifonen, facit ain lichten gelde:
13 1/2 stuver.
Egen von Tongelroij iss dit jair deck uitgesant geweest van ‘s lans wegen, dairvan hij unss
rekent oever al 16 dage, soe vijff reissen te Hasselt geweest, so Maestriecht, Tongeren ende
Sint Truden, ende elck ‘s dages 4 stuver swaers gelz, facit ain lichten gelde: 6 gulden, 8
stuver.
Thonis Kopkens gesant tot Tongelroij den brogboss aeff te werpen, ende ain Nederweert als
der priester van Aecken hijr wass omme die jairrint, ende omme die scepen te vergaderen
doie men die knecht ain nijemen solde, dairvan t’samen gegeven 3 vleems swaers gelz, facit
ain lichten: 4 1/2 stuver.
Bij Heijnen Moutz ende Heijnen van dijck tijden als die Aerbersche Maeseick in hadden,
hadden die van Tongelroijde gesat Peter op de cuijll, den rinboum op der molen te sluten
ende t’ontsluten ende hadden hom dess dages geloefft 2 alben lichz gelz, 9 daige lanck
durende ende wir betailt hebben, ende bij Heijnen Moutz off Heijnen van dijck nijet gerekent,
facit ain lichten gelde: 15 stuver.
Altera Thome geseten omme te heffen die pinningen in Tongelroi die honne cedule van
honnen geset verloeren hadden, ende nae den anderen dorperen quamen ende gehat 3
maeltijden, facit 7 1/2 stuver.
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Meister Goert Sloetmekers heefft verdient ain eijnre veteren ain die Molenpoert 5 stuver
ende in der scholen ain sloete, gehingen ende sloetelen 10 stuver ende 1 oert. Aen dat
Morgaet van eijnen sloet 2 1/2 stuver, tot Tongelroi ain den Molendijckboum 4 stuver, van
eijnre veteren op den brogbos 2 1/2 stuver, van eijnre knijpbosse te vermaken 1 brasden. Ain
eijnen rijnboum op laer 1 stoeter, ain die Langpoert 2 stuver ende eijn cluijster vermaict ain
der Hoefpoertten, kost 4 stuver ende ain eijnre haeckbosse verdient 5 stuver ende dit iss al
swaers gelt, facit ain lichte gelde: 3 gulden, 18 stuver.
Tot Tongelroi ain den rinboum bij den Molendijck iss gemaict 1 groten iseren kramp ende twe
schakelen, dairvan gegeven den smeet van Roede 5 stuver swaers gels, facit ain lichten: 10
stuver.
Hanssen Belmans gesant ain den scholtis van Maeslant omme eijne antwoirt te vernijemen
van den verdrage ende sluten derre Maeslenderen van den loessingen mijn genadigen
joncker ain heer Maschareel gedaen suld hebben ende ouch tot Tongelroij ain Trijnen van
den Morttel, aingaende der jairrintten van Michielen van Indhoven, dairvan t’samen gegeven
ain lichten gelde: 4 stuver.
Die van Tongelroide hadden tenselven mael uitgesant twe boden tot Peelt ende elcken
gegeven 3 stuver swaers gelz, fait ain lichten: 12 stuver.
Rekeninge van de binnenborgermeisteren Peter (Koelen) en Jan Goertz ,
periode: 1490 - 1491
Der cedule in Tongelroij maict ain gelde 146 gulden, 13 stuver ende ain rog 172 malder, 3
vaet, maict der rog 51 1/2 gulden, 5 stuver, facit t’samen ain gelde ende rog: 198 gulden, 8
stuver.
Peter Lull gesant ain die beedstter van Tongelroij, dat sij ghelt bringen solden omme die
knecht te betalen, dairvan gegeven 1 stuver.
Scincken gesant tot mijnen Brugge mit 1 brief quaem van Andwerpen, ende laich dair stille 1
daich ende hij quaem te Weert op der borch om sijn boetscap aef te leggen ende en van’t
Jan van Goir nijet, ende iss voirt gegangen te Heel, dair van gegeven 8 stuver ende noch
Scincken gesant so Rueremunde om donrecruijt dair van te loen 4 stuver ende tot Tongelroij
ain Egen, dair van gegeven 1 stuver, facit 13 stuver.
1573 - 1574 718 Rekeninge van de binnen- en buitenborgemeisteren Cornelis Pompers
unde Johan Keteler, periode 1573-1574
Tongelroedt, Stramproy ende Haerle hebben in all 760 penninck, den penninck ad 10 stuver,
facit aen gelde 380 gulden. Item betaelt aen heer Jacop van Tongelloen, per quitancie 60
gulden.
Tongelroedt heefft gehalden 71 peerden 12 dagen waervan sijn affgereden 3 peerdt enen
dach, facit 849 dagen, yder dach als boven, facit aen gelde 636 gulden, 15 stuver.
Item betaelt aen die gecoren van Tongelroey van 205 steen hoys die zij gelievert hebben,
yder steen ad 3 stuver, facit 30 gulden, 15 stuver.
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Rekeninge van de binnen- en buitenborgemeisteren Johan Keteler unde Aert
Haerleman, periode 1574 - 1575
Tongelroedt, Haerle und Stramproedt hebben in all 771 daalder, den pennick ad 10 stuver,
welcke bedraegen aen gelde 385 gulden, 10 stuver.
Item ontfangen van verscheyden huysluyden in Tongelroey ende in Swartbroeck, diewelcke
haeren haever ende hoey tot onderhalt der companyen van Jorse Musuca met gelde
geredimeert hebben, nae uuytwijsen mijns boecks 26 gulden, 12 stuver.
Item ontfanghen van 17 persoenen in Tongelroedt van hoey, haver und servitiegelt wie
vurschreven, und die ander Heerschappen sijn den burgeren tot bijstandt gegeven tot
onderhalt der soudaten ende alles nae luydt mijns boecks 44 gulden, 4 stuver, 2 ort.
Item Peter Joris tot verscheyen tijden gesant tot Swartbroick, Tongelroedt ende Neerweert
dat sij hoey sollen brengen, ende hem betaelt 7 stuver.
Den 30en july enen boedt gesant nae Wyssem, nae Tongelroedt und tot Neerweert, hem
daervan betaelt 7 stuver.
Rekening van de buitenburgemeester Merten Gielis, periode: 1607 - 1608
2 Ontvangen van Hein Stapers en Jan Wegels, grondbelastingheffers te Tungelroy.
4 Ontvangen van Peter Schanken en van de Capelle, belastingheffers te Tungelroy.
6 Ontvangen van Peter Monen en Vaes opden Brogbosz, belastingheffers te Tungelroy.
8 Ontvangen van Jan op Gors, van Jan Hillen op Sijmon Neijnens, belastingheffers te
Tungelroy.
25 Een vergadering, gehouden, toen de gouverneur rechtspraak had gedaan over drie
mannen uit Tungelroy en Swartbroek, die de kosten niet wilden betalen en betaald voor
vertering ten huize van Jan Stoffels buiten de Maaspoort.
26 Een vergadering van gekorenen, gehouden, toen mensen uit Tungelroy en Swartbroek op
het kasteel gevangen zaten, vanwege de overkosten en betaald voor vertering ten huize van
Jan Dees.
44 Betaald aan Jan van Sittart voor vertering, toen de rendant met Jan Bueten te Tungelroy
en andere plaatsen geld kwamen innen.
Rekening van de binnenburgemeester Cornelis Schinckels, periode: 1607 - 1608
Jan van den Berge voor meebrengen van papier voor de heerschappen; het brengen van
halve riem papier van de Moosdijk voor maken van boeken; Houb de Draettrecker voor
oproep om het ijs te breken; Geert Gielis Craecx voor diensten voor de burgemeesters en
het bestuur; koster Willem voor doen van ‘vigilie’ op halfvasten voor de doden, die in
Tungelroy gebleven zijn in de Gelderse Oorlog
Rekening van de buitenburgemeester Jacob Linssen, periode: 1608 - 1609
1 Ontvangen van Jan Teuwen en Giel Clauwers, schatheffers in Tungelroy.
3 Ontvangen van Jan Teuwen en Giel Clauwers, schatheffers in Tungelroy.
4 Ontvangen van Jan Trijnen en Lijns op den Camp, schatheffers in Tungelroy.
4 Ontvangen van Heijn Beelen en Peter Moonen, schatheffers in Tungelroy.
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33 in de bedeboeken en de schatboeken van Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven, Laar,
Leuken, Swartbroek, Tungelroy, Haler en Stramproy.
in de contributieboeken van Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven, Laar, Leuken,
Swartbroek en Tungelroy.
34 van de schatboeken van Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven, Laar, Leuken,
Swartbroek en Tungelroy.
Rekening van de binnenburgemeester Herman Luyten: periode: 1608 - 1609
43 koster Willem Stocken voor zijn werk en voor het stellen van het uurwerk en voor luiden
van klok; koster Willem Stocken voor de avondwake, gehouden ter gedachtenis aan de
doden, die in Tungelroy in de Gelderse Oorlog gevallen zijn.
Rekening van de buitenburgemeester Wullem van de Greyn, periode: 1624 - 1625
Betaald, loon aan de soldaten Klaas van Someren en Peter van Someren, die van Keent
naar Tungelroij waren gegaan om daar 30 karren gereed te maken, waarmee munitie voor
het voetvolk te Roermond gebracht werd.
Rekening van de binnenburgemeester Mattijs Meerts, periode: 1625 - 1626
Floris Hugo, uit naam van Jacob van Tongelrodt en Marcelis Pompers; Herman van
Wammel, erfgenaam van Marcelis Pompers; Caris Helst, uit naam van Guy Selen; Cornelis
Martinus en Jacob Johannes, uit naam van Willem Reijnens; de erfgenamen van Niel
Vereijcken; de schout van Bocholt; Dionys Mouts, uit naam van Jacob Macxels; Hendrik
Camerlinx, uit naam van Dirk Vinckenbos; de weduwe van Hans Herckenbos, uit naam van
Francis Pompers; de weduwe van Bernardinus Kettelers, uit naam van zijn moeder, zaliger
Rekening van de binnenburgemeester van Peter Waegemans, alias Smuijsers,
periode: 1626 - 1627
Floris Hugo, uit naam van Jacob van Tongelroij, voorheen Marcelis Pompers; Peter van
Elselaer, erfgenaam van Marcelis Pompers; Caris Zeelst, uit naam van Quireijn Zeels;
Cornelis Martinus en Jacob Johannis, uit naam van Willem Reijnders; de erfgenamen van
Niel Vereijcken; schout Hendrik van Bocholt en Arnold van der Arck; Dionis Mouts, uit naam
van Jacob Maepels; Hendrik Caemerlincx, uit naam van Dirk Vinckenbos; de weduwe van
Hans Herckenbos, uit naam van François Pompers uit Mol en wel voor een beurs voor haar
studerende zoon; de weduwe van rentmeester Berdinus Kettelers, uit naam van zijn vader.
Rekening van de binnenburgemeester Willem Smeets, periode: 1629 - 1630
Betaald rente aan Floris Hugo en Marcelis Pompers, namens Jacob van Tongelroij.
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Rekening van de van de buitenburgemeester, Mathis Jaspers, alias Thijs Aespers,
alias Mathis op de Groes, periode: 1629 - 1630
3 Ontvangen, vijf termijnen grondbelasting uit Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven, Laar,
Leuken, Swartbroek en Tungelroy.
7 Betaald loon aan veldschutter Maarten Lemmen, omdat hij naar Tungelroy en Swartbroek
was gegaan om karren te vorderen, die rijshout naar de stad en de Beekpoort moesten
brengen.
7 Betaald aan veldschutter Frans Gissen, voor het gaan naar de Heerschappen te
Boshoven, om karren te regelen en naar Tungelroy, om schans(...) te maken en naar Keent,
Hushoven en Tungelroy om daar karren te regelen.
12 Betaald loon aan Maarten Lemmen voor het schoonmaken van de beek bij Swartbroek,
voor het regelen van karren in Boshoven en in Tungelroy voor kapitein Thomas Brancko.
Rekening van de buitenburgemeester Maes Gillis, periode: 1631 - 1632
6 de veldboden Maarten Lemmen, Frans Gijsen en Hendrik Neijnens voor het regelen van
karren, om mest in de grond te brengen, om de poorten dicht te maken. Ook betaald, omdat
zij naar Tungelroy zijn gegaan voor hout om de poorten dicht te maken en omdat zij in de
Heerschappen personen hebben opgeroepen, om te komen graven in de heg;
7 loon aan de veldboden Maarten Lemmen en Hendrik Neijnens. Ook betaald, omdat zij naar
Swartbroek en Tungelroy zijn gegaan om wapens te halen voor kolonel Muijsken en voor het
oproepen van mensen om te komen graven in de haag .
Rekening van de buitenburgemeester Thijs Steltmans, periode: 1632 - 1633
1 Ontvangen van acht termijnen grondbelasting van Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven,
Laar, Leuken, Swartbroek en Tungelroy.
12 Betaald aan Goort Goijen voor het regelen van paarden voor Antonie Binnewit, karren uit
Boshoven, het oproepen van de gekorenen uit Tungelroy, Swartbroek en Keent en mensen
uit Boshoven en Altweert opgeroepen om te graven bij het leger te Stevensweert.
15 Betaald aan veldboden Maarten Lemmen, Hendrik Neijnens en Frans Gijsen, voor het
vervoeren van turf uit Tungelroy, Swartbroek en Hushoven naar het kasteel en voor het
regelen van karren, om bagage te vervoeren.
Rekening van de buitenburgemeester Dierick Bouwens, periode: 1633 - 1634
21 Betaald voor de opbouw van het huis voor melaatsen, buiten St. Matthijs gelegen en voor
twee nesten jonge wolven, gevangen door enkele inwoners van Tungelroy, ook betaald door
de stad.
28 Betaald aan Mattheus Knapen voor bier, bij hem thuis door mensen uit Tungelroy en
Swartbroek gedronken en omdat hij de bagage van Don Jeronimo naar Aarsen, Herenthals
en Lier had gebracht.
31 Betaald aan Matteus Knapen voor verteringen door burgers van Tungelroy en Swartbroek
bij hem thuis.
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Rekening van de binnenburgemeester Mattijs Meers, alias Mertz, periode: 1635 - 1636
Floris Hugo, uit naam van Jacobs van Tongelroij; Caris Seeles, uit naam van Guy Seels;
Cornelis Martinus en Jacobus Joannes, uit naam van Willem Reijnders; de erfgenamen van
Noël Verreijcken; schout Bocholt, uit naam van Arnold van der Aeck; Nijs Mouts, uit naam
van Jacob Mapels; Hendrik Camerlinx, uit naam van Dirk Vinckebosch; meester Merten, uit
naam van François Pompers te Mol; Margriet Ketelers, uit naam van haar moeder; Rost van
Halen, uit naam van Griet Portmans; de armen van Nederweert; Mattijs van der Steen, nu
meester Gerrit, uit naam van Antoni vander Steen; Lennert Peerbooms, uit naam van Dries
Driessen; Denis Mouts, uit naam van Aart Ploenens
Rekening van de buitenburgemeester Mattijs Koelen, periode: 1636 - 1637
Leenen Teunissen van Tungelroy
Vaes Vaessen van Tungelroy
Bertel Linsen omdat hij Tungelroy en Swartbroek gewaarschuwd heeft, dat van hier honderd
man van het regiment van kolonel Svasco zouden vertrekken naar Stevensweert, om
niemand te laten beschadigen
Rekening van de buitenburgemeester Maes Gielis, periode: 1638 - 1639
Tijs Vaes uit Tungelroy, wegens het brengen van brief naar president Graus in Roermond,
om gevrijwaard te worden om werktuigbomen naar Roermond te brengen, waarmee de
heren van de rekenkamer de Buitenie belast had.
Rekening van de buitenburgemeester Thijs Kuelen, periode: 1642 - 1643
Betaald aan Jan Cogels voor informatie omtrent de vijand in Tungelroij en Stramproij
Rekening van de buitenburgemeester Gielis Verreijcken, periode: 1643 - 1644
7 Betaald aan Henrick Hugo voor het brengen van brief naar Roermond in opdracht van
commandant Escudero voor de heer Henningh en voor reis naar Tungelroy om de
gekorenen te verwittigen om hout te brengen voor de commandant van het kasteel;
Betaald aan Dries en Cornielis Berben voor reis naar Tungelroy, Laar en Leuken voor
oproepen van de gekorenen in de kamer van de rendant;
van leeg erf van Heijn Linsen; van pacht van grond in Altweert; inkomsten uit Boshoven,
Hushoven en Laar; uit Hushoven; van grond op Leuken; van grond van Hugo van Dettenhof;
van grond in Swartbroek; van grond in Tungelroy op de hof van burgemeester Goort Hugo;
van grond van Sint Barbara; van grond van Giel Beelen; van grond van Frans Emons; van
erf van Tonis Leuven; van grond van Heijn Smuesten; van grond in Stramproy; van grond in
Haler; bij betaling van vrijwaring, die een burgemeester nagelaten had;
Rekening van de binnenburgemeester Goort Hugo, periode: 1645 - 1646
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Jan Swalen in Tungelroy, voor een eikenboom, gebruikt in Tungelroy voor goten en schalen
aan de brug; Corst Jansen, voor het lessen (blussen) van kalk, het uitschieten van zand bij
de bruggen en de ‘batten’ van de beek en stenen leggen in de goot van de Maasstraat;
Willem Baetten uit Tungelroy, voor een eikenboom, gebruikt aan de Beekpoort, inbegrepen
het vervoer; 39 Tijs van Tungelroy, voor het halen van kalk in Maaseik, gebruikt bij de vier
stenen bruggen;
Tijs van Tungelroy, voor het halen van leem en voor vervoer bij de Hoogpoort en vervoer van
klauwstenen naar de brug bij Franken
Rekening van de buitenburgemeester Peter Suttens, periode: 1651 - 1652
16 Betaald aan Jan Greven kosten van bier bij vergaderingen van rendant met de gekorenen
om zich te wapenen tegen ruiters die met geweld in Tungelroy en Swartbroek wilden
bivakkeren.
Rekening van de buitenburgemeester Jan Hendrijx, periode: 1653 - 1654
19 Betaald aan Peter Niesen uit Tungelroy voor een eiken boom, die de gecorens uit
Tungelroy gekocht hebben en aan ons ter beschikking hebben gesteld;
20 Betaald voor Drij Dreggen, die drie dagen met zijn paard in dienst van de gemeente naar
Roermond is geweest. De eerste dag toen het volk het dorp Tungelroy geplunderd had; de
tweede met de heer scholtis naar Roermond en de derde dag met de scholtis naar
Tungelroy.
34 op Tungelroy op naam van Izert Peters van Sijmon op de Vleet van vijf en zeventig
roeden, die van Mie Manders goed gevonden zijn
35 op Tungelroy op de erven van Sinte Berben. In het geheel drie en een halve boender, en
daarop door coren Hebeeck op de markt verkocht als erf;
35 op Tungelroy bij de erven van Sinte Berben, in het geheel drie en een halve boender en
op de markt verkocht.
Rekening van de binnenburgemeester Henderick van Halen, periode: 1655 - 1656
de erfgenamen van Florijs Hugo; komende van Jacop van Tongelroij; Marcelis Pompers; de
heer Isack; heer Jacoppe Coppelmans; van onze lieve vrouwe altaar te Weert, komende van
Willem Reijnders; de erfgenamen van Niel Vereijken; Mattheus van Bocholt; komende van
zijn vader Hendrick van Bocholt; Henderick Camerlings; Pouwel Jencker; komende van
Dierick Vinckenbos; burgemeester Sijmon Weelen, komende van François Pompers tot Mol
Tijs Houben voor drie eiken bomen en werkzaamheden aan de bruggen tussen Tungelroij en
Stramproij; Peter Berben voor het maken van de grote klok; Jacop Houtappels voor drie
eiken bomen en voor werkzaamheden door de stadstimmerlieden in de stad
Rekening van de buitenburgemeester Jan Moonen, periode: 1655 - 1656
Op Tungelroij op naam van Simon op de Vloot op zeven en vijftig roedes
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Op Tungelroij op honderd twintig roedes, op port en werkloon van Jan Peters
Rekening van de binnenburgemeester Joost Wynandts Schaven, periode: 1657 - 1658
Cornelia Hugo, afkomstig van Jacob van Tongelroije; Jacob Johannis, afkomstig van Wilhem
Reijnders; erfgenamen Nieles Verreijcken; schout Geraet van der Stein, afkomstig van Arnolt
Arch, Sille Geurts, afkomstig van Dierick Vinckenbos; Mattheus Loijen, afkomstig van
Francois Pompers in Moll; de weduwe Rutger van Halen, afkomstig van Griet Portemans;
Vaes op den Buijs, armendienaar in Nederweert; schout Gerardt van den Steen, afkomstig
van Anthonus van den Steen; burgemeester Jacob Peerbooms, voogd van de kinderen van
Marceles Peerbooms, afkomstig van Andries Driessen; de erfgenamen van Simon Egens,
met name aan de kinderen van Jasper Sindemans (?), Jan van Heijthuijsen en Jan Hoorens.
Rekening van de buitenburgemeester Jan Dumen, periode: 1657 - 1658
Betaald aan Peter Baeten voor eikenboom, die de gekorenen van Tungelroy van hem
gekocht hebben voor posten bij de slagboom bij Herman Cumpen;
Betaald aan Jan Nijs voor eikenboom, gekocht door de gekorenen van Tungelroy voor
maken van slagboom bij Gijsen Wal
Betaald aan Drijes Deckers voor maken van slagbomen in Tungelroy en Boshoven
Betaald aan Jan Berben voor reizen met rendant en boekhouder om de mensen in de
heerschappen Tungelroy, Swartbroek en elders en in Nederweert te waarschuwen tegen de
Fransen, over wie geruchten gingen dat zij in de buurt waren
Betaald aan Jan Gijsen voor oproep op de heerschappen om met karren het vuil van het
kasteel weg te brengen, om het aldaar hooi uit de `Hooge´ te verwijderen; voor oproep aan
mensen van Tungelroy en Swartbroek om het gras te maaien en om in de `Hooge´ te komen
hooien
Teef Bonten; Tijs Cocx; Matteuis Bonten; Jan Moonen in Tungelroy; Sijmon, zoon van Jan
van Roij; Jan Verrijcken; Guert Peters
van Aert Peters in Tungelroy van grond
Rekening van de binnenburgemeester Johan Ververs, periode: 1658 - 1659
46 Betaald aan Heijnen Beelen van Tungelroy voor acht eiken voor het maken van een brug
over de beek bij `de voorste trog´ met een doorvaart ten behoeve van het water in de zomer
en verder voor alle noodzakelijke reparatie
48 Betaald aan Jan van Beeck, Thijs Claes en Thijs Smolenaers voor het halen van drie
karren eikenhout in Tungelroij bij Heijnen Beelen voor nodige reparatie
54 Betaald aan Vaes Berckmans voor vier eikenbomen voor een nieuwe brug aan de
Elterbos en een nieuwe brug tussen Weert en `Tungelroij op de Heij´ en een brug daarmee
gerepareerd aan de smalbeek tegen Thijs Linsen Camp en voor verdere reparaties
56 Betaald aan Heijn Swaelen voor drie eikenbomen van hem gekocht door de
stadstimmerman voor reparatie van zeven goten, een op Vrakker, een op Hushoven, vier in
de `slach´ en een in Tungelroij en verder nog gebruikt in het wachthuis op de markt
56 Betaald aan Heijn Swaelen voor het helpen halen van het stadshout in Tungelroij.
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Rekening van de binnenburgemeester Johan Ververs, periode: 1658 - 1659
Betaald aan Jan van Beeck, Thijs Claes en Thijs Smolenaers voor het halen van drie karren
eikenhout in Tungelroij bij Heijnen Beelen voor nodige reparatie;
Betaald aan Vaes Berckmans voor vier eikenbomen voor een nieuwe brug aan de Elterbos
en een nieuwe brug tussen Weert en `Tungelroij op de Heij´ en een brug daarmee
gerepareerd aan de smalbeek tegen Thijs Linsen Camp en voor verdere reparaties;
Betaald aan Heijn Swaelen voor drie eikenbomen van hem gekocht door de stadstimmerman
voor reparatie van zeven goten, een op Vrakker, een op Hushoven, vier in de `slach´ en een
in Tungelroij en verder nog gebruikt in het wachthuis op de markt;
Betaald aan Heijn Swaelen voor het helpen halen van het stadshout in Tungelroij;
Betaald aan Jan van Beeck voor het halen van een eikenboom in Tungelroij.
Rekening van de Stad van burgemeester Gerardt van Haelen, periode: 1662 - 1663
Hermeij Gangeldorp voor reizen naar Swartbroek, Boshoven en Tungelroij voor ophalen van
geld, voor halen van stenen in Nederweert en zand;
Tijs Wevers in Tungelroij voor een eik, gekocht door timmerman Jacob voor de goten en de
bruggen.
Rekening voor de binnenburgemeester Frans Knapen, periode: 1664 - 1665
17 Betaald aan Goort Lemmen voor vrachten en werk aan de wegen van Altweert en van de
Klakstaart naar Tungelroy
Rekening van de buitenburgemeester Jan Arets, periode: 1666 - 1667
Betaald aan Gieles Homans, Frans Hillen, Jan Teuwen en Jacop Linssen in Tungelroy
voor vervoer met overste Bremdt.
21 Betaald aan veldwachter Guert Lemmen voor reizen om karren te vorderen op de
heerschappen om vuil weg te halen van het kasteel, om hooi weg te brengen, om op te
roepen in de voorsteden te komen hooien en burgers verder weg en van Tungelroy om gras
te maaien en hooi te vervoeren.
24 Gederfde inkomsten van Merten Gueelen van grond in Tungelroy en Stramproy, op
verzoek kwijtgescholden.
26 Betaald aan de prior van het klooster Reguliere Canonieken voor bediening door Joannes
Ketelar van de tweede kapelanie en voor de vruchten van de kapel van Tungelroy, door
burgemeester Jan Monen verkeerd aangeslagen.
Rekening van de buitenburgemeester Jan Monen, periode: 1670 - 1671
8 Betaald aan Guert Lemmen voor aanmanen om belasting te betalen van de Stad en
voorpoorten, voor aanmanen van heerschappen, verder nog geweest in Tungelroy om de
dijk te schoon te maken aan de Spekkenlup.
Rekening van de buitenburgemeester Steven Moonen, periode: 1687 - 1688
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22 Betaald aan Vaes Vrevers voor bier voor de vrijgezellen van Tungelroy, omdat zij de
rendant vereerd hebben met een meiboom.
Rekening van de buitenburgemeester Peeter Pelsers, periode: 1690 - 1691
Gederfde inkomsten van schat op erven van Sint Barbara in Tungelroy
Rekening van buitenburgemeester Peeter Kueelen, periode: 1691 - 1692
Ontvangen van Peter Schaken uit Tungelroy ; Gerret Kursten voor het brengen van sergeant
van de Hannoverse troepen naar Nederweert en Tungelroy
Rekening van de buitenburgemeester Jasper Janssen, periode: 1697 - 1698
26 Betaald aan gerechtsbode Matthijs Ketelers voor het gebod te doen voor het Stadhuis,
inbegrepen de ordonnantie aan burgemeester Sijmen Willemkens betreffende de
achterstand van de maandelijkse contributie aan de landrentmeester baron de Mathijssen.
Ook betaald aan Jan Reijnders wegens afbod wegens de verkoop van het erf van Jacob
Leijssen te Tungelroij.
8 Betaald aan Dirck Colen omdat hij met de rendant in Swartbroek Tungelroy en Haeler heeft
gemaand.
17 Betaald rente aan Peeter Linsen te Tungelroy in naam van Jan en Gerrit van Elven, over
een kapitaal opgenomen door burgemester Ruth Coolen ter betaling der Franse contributie
in 1675.
Rekening van `de Jan´, buitenburgemeester, Peter Pelsers’ Soon, periode: 1700 1701
22 Betaald aan kapelaan van Hegelsom, aangetekend op de schat van sint Barbara te
Tungelroy voor de tweede kapelaan.
Rekening van de buitenburgemeester Peeter Truijen, periode: 1702 - 1703
uit Tungelroij: 607 gulden, 19 stuiver, 1 duit.
uit Tungelroij: 607 gulden, 19 stuiver, 1 duit.
uit Tungelroij: 607 gulden, 19 stuiver, 1 duit.
uit Tungelroij: 607 gulden, 19 stuiver, 1 duit.
uit Tungelroij: 607 gulden, 19 stuiver, 1 duit.
uit Tungelroij: 303 gulden, 19 stuiver, 5 duit.
21 Betaald aan de heer Hegelsom: 32 gulden voor aantekening op de schat van Sint
Barbara’s erven onder Tungelroij, wegens rente voor de tweede kapellanie, steeds
vervallend op 4 juni, per kwitantie.
30 Betaald aan Frans Hillen uit Tungelroij: 30 gulden, voor drie jaar rente.
30 Betaald aan Jan Moonen uit Tungelroij: 13 gulden, voor drie jaar rente.
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31 Betaald aan Frans Hillen uit Tungelroij: 12 gulden, voor drie jaar rente.
Rekening van de buitenburgemeester Jan Maes, Gillis’ zoon, periode: 1707 - 1708
9 Op 27 oktober 1708, is volgens akte van de burgemeester en gekorenen, aan de inwoners
van Tungelroy, voor hun geleden nadeel, zowel in 1708 als in 1709, door volkeren in oorlog,
voedselvergoeding verstrekt, bij resolutie van 8 april 1709
Rekening van de buitenburgemeester Jan Coppen, alias Hoeten van Weert, periode:
1710 - 1711
Betaald volgens specificatie, aan burgemeester der stad, Hermanus Ververs, voor het
herstellen van de gevallen paal tussen Stramproij en Tungelroij. ondertekend door de
gekorenen van Tungelroij.
Rekening van de buitenburgemeester Joost Nijs, periode: 1711 - 1712
7 Betaald aan secretaris Schenaers voor zijn vacaties over verkoop van de brug tot
Tungelroy.
Rekening van de binnen- en buitenburgemeesters Jan Cnapen en Jan Jansen,
periode: 1746 - 1747
Ontvangen bede van Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven, Laar, Leuken, Swartbroek en
Tungelroij;
Cornelis Janssen, Teunis Janssen, Peter, zoon van Peter Truijen, Vaes Keulen, Willem
Campers, Jan Steven Moonen, Jacob Kuppens, Hendrick Schaecken, Jan Zoon Merten
Arits, kapelmeesters van Tungelroij, Sijmon van Bogget, Jan Pelsers, Peter Keulen, Arit
Meulen, Jacob Daniels, Marie Daniels, Joost Gijsbers, Jan Verborgh, Jan Breuckers,
weduwe Jan Kneepkens, Matthijs van den Bergh, Michiel Moonen en aan de pastoor van
Aerle
Rekening van de binnen- en buitenburgemeesters Cornelis van Breugel en Joannus
Pelsers, Periode: 1770 - 1771
Jan van der (...), voor 2 maal in de nacht te zijn geweest naar Tungelroy en ‘Swartbroeck’; de
2 gecorenen van Tungelroy, om af te breken het ‘kostersbrugske’ tot verhouding van
inkomen van het rundvee voor 2 reizen; Peter Vestiens en aan L. Gielis ieder voor 1 dag
vacatie
Rentmeesterrekeningen
Het betreft hier de oudste rentmeestersrekeningen van heerlijke inkomsten en
uitgaven betreffende de uitheems-Gelderse lenen Weert en de voogdij van Thorn
opgemaakt voor de graven van Horn.
Rekening van de Rentmeester van Weert (Hermanus van Loepelhemn) 1498 - 1499
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(RHCL, archief van de Gelderse Rekenkamer te Roermond inv. nr 28
Rekeninge der renten van Werdt1 beginnende Cathedram Petram der herlicheyt
tobehorende 2
eyndende Cathedram Petram anno xcix anno xcviii:
Item die thiende van Tongelray heft dit jair gehat Hans Goertz vur lix (60) malder
Item der hoff in Tongelray mit der vlotmoelen gelt jairlix erffelick lvi (56) malder
Item Michelen kinder van Eyndhaven plegen te hebben den pacht van den have Tongelray
mit der vlotmoelen,
te weten liii malder roggen, dat bij mijns jonckeren tiden van Moersse verandert is sodat men
dairvoir jairlix betaelt xxix enckel gulden is lxxv gulden viii stuyver
Item die thiende van Tongelray heft dyt jair gehat Jan Egens voir lii malder
Item den hoff tot Tongelray mit der vlotmoelen gelt jairlix erffelick lvi malder
Rentmeestersrekening 1-1-1769 tot en met 31-12-1769
Eerst voor de hellicht der thiende van Weerdt, waer van men plagh ordinaerelijck te geven
twee hondert vijfftigh goldt guldens, de welcke men niet meer en betaelt, omdat het capittel
van Sint Servaes tot Maestricht die ontfanght met de thiende van Tungelroy, partageeren de
selve thiende met de religieusen binnen de stad Weerdt, volgens de pacht cedulle, dus hier
memorie
Het neghenthiende parceel genoemt de Thiende van Tungelroij heeft gelaght Jan Moonen
op seventigh malderen ende gehooght neghen malderen ende behalden het recht van de
recepte drije malderen, vijff vaeten, twee coppen, drije kannen ende een vierendeel van een
kan. Facit tweeentachentigh malderen, vijff vaeten, twee coppen, drije kannen ende een
vierendeel van een kan, wint den hooger drije malderen, ergo rest neghenenseventigh
malderen, vijff vaeten, twee coppen, drije kannen ende een vierendeel van een kan, waervan
men gheenen ontfanck en maeckt als van het rantsoengeldt, vermits de canonicken van Sint
Servaes tot Maestricht de selve partageeren met de religieusen offte witte nonnen tot Weerdt
sonder te willen herkennen eenigh recht van den Heere, dus hier nihil.

