
 
272 Diverse besluiten waaronder: verkoop van ’s lands huizen in de Peperstraat [niet 

duidelijk is of hie..., vrijdag 1 november 1680 
 

Beschrijving:   

Diverse besluiten waaronder: verkoop van ’s lands huizen in de 

Peperstraat [niet duidelijk is of hier ’s-Hertogenbosch bedoeld is]; dat de 

aannemers van onderhoud en reparatie van het metsel- en timmerwerk 

van de forten buiten ’s-Hertogenbosch de defecten zullen moeten 

herstellen conform de bestekken; reparatie via Barthout van Slingelandt 

van de pastorie te Tilburg voor een bedrag van 370-5-0; bestek voor het 

driejarig onderhoud van de doornheggen om de forten buiten ’s-

Hertogenbosch aangenomen door Michiel van der Beeck voor 110 gulden 

per jaar.  
 

Datering:   vrijdag 1 november 1680  
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Resoluties Raad van State (178.220)  

 
105 Diverse besluiten m.b.t. een aantal reparaties en andere zaken o.a.:  

dat voor de vier kwartieren ..., zaterdag 17 april 1676 
 

Beschrijving:   

Diverse besluiten m.b.t. een aantal reparaties en andere zaken o.a.:  

dat voor de vier kwartieren van de Meierij uitgegeven zal worden een 

akte van non-prejuditie inzake het opmaken van dijken ten dienste van 

het gemene land alzo zij niet gehouden zijn aan enige heren buiten ’s-

Hertogenbosch diensten te verlenen  

- een commissie zal zich nader informeren m.b.t. het leggen van de 

Maasdijken van Orthen, Empel en Gewande [er staat Gelanden]  

- opnemen van de andere vakken van de lange brug in het Orthendijkje te 

‘s-Hertogenbosch  

- het bemuren van het ravelijn voor de Vughterpoort aangenomen door 

Adriaen Jonckers, Hermen Willems en Michiel van der Beeck voor een 

bedrag van 248 gulden de strekkende roede en het traject is 48 roeden  

- het maken van een nieuw gericht en een wip met een paal te ’s-

Hertogenbosch  
 

Datering:   zaterdag 17 april 1676  
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Resoluties Raad van State (178.219)  

 
314 Rekest van Michiel van der Beeck en Adriaen Jonckers die in 1674 hebben 

aangenomen om 12 secreten op..., vrijdag 5 november 1675 
 

Beschrijving:   

Rekest van Michiel van der Beeck en Adriaen Jonckers die in 1674 

hebben aangenomen om 12 secreten op de wallen der stad te maken 

waarvan er 6 door de magistraat betaald worden. Ontvanger Cornelis 

Cuchlinus wordt gelast zonder uitstel de verdiende 625 gulden te voldoen 

aan de supplianten.  
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Resoluties Raad van State (178.219)  

 
303 Missive van controleur Blom over een akkoord met Michiel van der Beeck over de 

levering van de vereis..., maandag 4 november 1675 
 

Beschrijving:   

Missive van controleur Blom over een akkoord met Michiel van der 

Beeck over de levering van de vereiste leien tot het dekken van de 

magazijnen te Grave voor 260 gulden en ook een bericht over de 

reparatie van het provoosthuis te Grave.  
 

Datering:   maandag 4 november 1675  
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202 Michiel van der Beeck heeft orders van gouverneur Kickpatrick om de gaten in de 

Hollandsedijk en de ..., woensdag 24 juli 1675 
 

Beschrijving:   

Michiel van der Beeck heeft orders van gouverneur Kickpatrick om de 

gaten in de Hollandsedijk en de Bossche Kaaien te repareren in het 

komende jaar tegen een bedrag van 550-16-0.  
 

Datering:   woensdag 24 juli 1675  
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Resoluties Raad van State (178.219)  

 
188 Memorie van Michiel van der Beeck en Adriaen Joncker aannemers voor het maken 

van de drie secreten t..., vrijdag 5 juli 1675 
 

Beschrijving:   

Memorie van Michiel van der Beeck en Adriaen Joncker aannemers voor 

het maken van de drie secreten tussen het Baselaarsbolwerk en de 

Vughterpoort te ‘s-Hertogenbosch die door de magistraat moeten worden 

uitbetaald met 305 gulden.  
 

Datering:   vrijdag 5 juli 1675  
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Resoluties Raad van State (178.218)  

 
207 Rekest van Michiel van der Beeck en Adriaen Jonckers aannemers belast met de 

reparatie van de wallen..., maandag 8 oktober 1674 
 

Beschrijving:   

Rekest van Michiel van der Beeck en Adriaen Jonckers aannemers belast 

met de reparatie van de wallen en borstweren van de gordijnen der stad 

’s-Hertogenbosch. Cuchlinus wordt gelast hen uit te betalen over de 1e en 

2e termijn 3.333 gulden uit de subsidiepenningen die jaarlijks uit de 

gemene middelen worden gefourneerd.  
 

Datering:   maandag 8 oktober 1674  
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128 Rapport van de heren Lomans en Ripperda i.v.m. de aanbesteding van de reparatie van 

de wallen en de ..., dinsdag 3 juli 1674 
 

Beschrijving:   

Rapport van de heren Lomans en Ripperda i.v.m. de aanbesteding van de 

reparatie van de wallen en de borstweringen van de gordijnen van de stad 

’s-Hertogenbosch aangenomen door Michiel van der Beeck en Adriaen 

Jonckher , waarvan de betaling zal worden gedaan door ontvanger 

Cuchlinus uit de gemene middelen ten laste van de magistraat van de stad.  

Insgelijks gaat men akkoord met de aanbesteding van het verhogen en 

aanvullen van het Kaijdijkske achter het kasteel van Orthen, aangenomen 

door Michiel van der Beecq + een bericht over de afbraak van fort 

Crevecoeur.  
 

Datering:   dinsdag 3 juli 1674  
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