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JAN TIMMERS

reningt waar je tegen een vaste rente gelal kunt
insteltingen rtie -nog
,á-i*J'bestaan in de
l:i:l:
"ti"
nurdrge vorn. Mensen en instellingen
"i.t clie
gelá noalig hadden
en dat wiklen lenen waren op het
lfattefina aangerrezen op
particulieren die over voldàenrte g"ia
h".lrikt;rr. In tle Ge_
nertse schepenprotocollen konen wà diverse Àct r-rf atercrrteni._
sen en.dergelijke tegen. Regelmatig
niniler rtraag_
krachtigen gefd bij anderen. Soms ioorleenden
jaar,
.."-p.*
ook voor veel langer. fn een aantal gevallei noesten sona
erfge_
narnen de schuld overnenen.
On een
_duidelijk beekl te krijgen van de omvang en aard van
de getdleningen
zouden alle scÀàpenproto"oii"i
lrondig door_
genomen moeten uorden en zover is het nog
niet.
Dit artikel_
tie gaat dan ook niet over de Gemertselitu"ti",
rna* o.,."
het feit dat Gernertenaren kennelijk tuiten àe Aorpsgrenzen
hun- geld hebben uitgezet. In het oít.r,gu
.,""."fr"rr"., deel van
de bewerkingen van de Beek en Oontse sftrepeip"oiocorf"n
.ri.f
veet geldleni"g"" iooihr"nrên, rdaarbij
*1^:t^::1
:"-1:'"]:ik
bemertenaren betrokken waren als geldrschieter.
gaat oi
een bewerking van de Beek en DonÈe pnotocoilen ttei
over
ae ja_
ren 1685 t/n 1?O2. In die periode van 1?
*e"aen
in Beek
iaa"
en- Donk 12 leningen aangegaan bij GemertsË
p.".àrr"rr. Het to_
tale geleende bedrag beiiàp sz3o"eurá;;:-vaí-il
rÍaren er 5 leningen die tloor het Beek en Donkse 12 leninsen
dorpsbestiur
aangegaan, totaal goed voor 3SOO gufáen. De
1erie1
de 7 leningen waren aanc€gaan door pa"tiË"iie"en, resteren_
die genial_
deld ongeveer 260 gurdei ieenden. n-.t àri--uài.ortijk
grote
betlragen zijn brijkt als we het
iJl-ui1"oo"U"fa
van
huis, rlie in tlie"e"gefijken
Ëi"á" -"*ieerde van BO
*, Ty per
.een
gurden
jaar
tot 6O guklen per jaar. Eet loon van
de
schrijver van Beek en Donk bedroàg SO-gufáei-per
;aar.
Vol ledigheidshalve moet nog rÍorden verneld
dat behalve tle
genoende Lening€n er natuurlilr nog veel
l."ir;;
neer rÍerden
Banken van

-26-

aangegaan. Het betreft dan in het algemeen leningen van per_
sonen uit Beek en Donk zelf en af en toe bij personen uit
Helnonil en Aarle.
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Royackers
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