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De elffde reeckeninghe voor Ferdinand Joseph Costerius rendtmeester van de 
Landen van Weerdt, Nederweerdt ende Wessem voor een jaer van de incompsten 
ende revenuen der domeijnen3

 

 van de selve landen ende heerlijckheden van 
Weerdt, Nederweerdt ende Wessem, beginnende den eersten dagh van ‘t jaer een 
duijsent seven hondert ende neghenensestigh ende eijndigende den lesten dagh 
van ’t selve jaer een duijsent seven hondert ende neghenensestigh in guldens ende 
stuijvers den gulden ende ten reguarde van de maete der graenen; het mudde 
maeckt vier malderen, het malder ses vaeten ende het vat vier coppen ende den 
cop vier kannen ende daer paeren sijn ieder paer is twee malders te weeten een 
malder rogghe ende een malder lichte haever ende eenen pattacon maeckt vier 
gulden Weerts ende in Brabants alhier twee guldens ende acht stuijvers, ende 
eenen schellinck ses stuijvers. 

 
[In de marge 1:]4

Mis en nos mains au verbal du 28 juin 1771. 
 

Presenté à nous messire Jean Philippe Charles de Waepenaert d’Erpe 5

de l’hotel de sa majesté l’imperatrice douairiere et reine, conseiller en son grand conseil, 
, maitre aux requetes 

commissaire des comptes de la recette du pais de Weert, Nederweert et Wissem. Le 
secretaire Scorpion a joint par le sieur Ferdinand Joseph Costerius ecuier receveur des 
dites terres, le quel a affirmé par serment prete en nos mains la loijauté de ce compte 
tant en recette qu‘eu mises en presence du clerc du procureur Stalins pour le prince 
Philippe Gabriel Maurice Joseph de Chimai6

l’acte de presentation du compte pour l’année 1767, le procureur Neeffs n’etant point 
 ensuite de la procuration mentionnée en 

comparu au verbal de cejourd’hui non obstant l’insinuation lui faite du verbal du 15 
avril dernier et de notre prefixion lui insinueés le premier du courant, comme le rendant 
nous en a fait conster par la relation de l’huissier J. Henrat. 

                                                           
1 De eerste rekening van deze rentmeester († 1818) was over 1759; de laatste was vermoedelijk in 1795. Hij bleef daarna 
rentmeester van de prinsen van Chimay over de onroerende goederen, gelegen in de door de Fransen opheven heerljkheden.  
2 De rekening betreft de heerlijke inkomsten en uitgaven. De heerlijke rechten worden beschreven in de artikelen van Emile 
Haanen, 'De heerlijkheden Weert en Nederweert en de verkoop van 1781’ (klik hier voor betreffend artikel) en  
‘De heerlijke rechten van Wessem in de achttiende eeuw’ (klik hier voor dit artikel). 
3 Op de inkomsten van de drie heerlijkheden was in 1686 beslag gelegd door de Grote Raad van Mechelen op verzoek van de 
schuldseisers van de prins van Chimay. De heerlijkheden worden als gevolg daarvan als domeinen aangeduid. Het beslag 
werd in 1772 definitief opgeheven.   
4 De Franstalige bijschriften zijn de opmerkingen geplaatst door de Grote Raad van Mechelen.  
5 Rekestmeester bij de Grote Raad van Mechelen en commissaris voor de rentmeestersrekeningen van de heerlijkheden.  
6 De prins was heer van Weert, Nederweert en Wessem. 

http://www.showeert.nl/artikelen/3%20bestuur/haanen%20heerlijke-rechten-Weert-Nederweert%20jrbkw10.pdf�
http://www.showeert.nl/artikelen/3%20bestuur/haanen%20heerlijke-rechten-wessem%20jrbkw15.pdf�


 
[In de marge 2:] 
Vu le compte precedent clos et arreté le 9 juin 1770, prend bien pour l’année 1769. 
 
Eersten capittel van de thienden van Weerdt verdeijlt in twintigh parceelen 
 
1. Het eerste parceel der thienden genoemt Vaerenacker heeft gelaght Francis 
Flessers op drijeentwintigh mudden ende gehooght neghen malderen. 
Lambert Boonen hooght noch drije malderen ende gehalden het recht van de 
recepte vijff malderen, een vat, drije kannen ende een vierendeel van een kan. 
Facit hondert ende neghen malderen, een vat, drije kannen ende een vierendeel 105 malder 
van een kan wint den hooger vier malderen, ergo rest een hondert ende  1 vat 
vijff malderen, een vat, drije kannen ende een vierendeel van een kan, dus 3 ¼ kan 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 18 van dit kapittel:]  
Vu les conditions et passées par devant les ecoutette et echevins de Weert à 
l’intervention de N. van Haelen7

des 24 et 26 juillet 1769. J’accepte ainsi que les articles tirés. 
 receveur du chapitre de St. Servais à Maestricht 

 
2. Het tweede parceel genoemt Grooten Moolenacker heeft gelaght Francis 
Kistemaeckers op vierenveertigh mudden ende gehooght twelff malderen  
ende behalden het recht van de recepte neghen malderen, twee vaten, eenen  
cop,twee kannen ende een halff. Facit een hondert sevenennegentigh  193 malder 
malderen, twee vaeten, eenen cop, twee kannen ende een halff wint den 2 vat  
hooger vier malderen, ergo rest een hondert drijeen negentigh malderen, 1 kop 
twee vaeten, eenen cop, twee kannen ende een halff, dus hier 2½ kan 
 
3. Het derde parceel genoemt Hoffacker heeft gelaght Jacobus Matthijssen 
op vijffthien mudden ende gehooght vier malderen ende een halff ende 
behalden het recht van de recepte drije malderen, een vat, eenen cop, een  
kan ende drije vierendeel van een kan. Facit sevenensestigh malderen, vier 66 malder 
vaeten, eenen cop,  een kan ende drijen vierendeel van een kan, wint den 1 vat 
hooger een malder ende drije vaeten, ergo rest sesensestigh malderen,  1 kop 
een vat, eenen cop, een kan ende drije vierendeel van een kan, dus hier 1 ¾ kan 
 
4. Het vierde parceel genoemt Naevel heeft gelaght Jan Kneepkens op 
eenendertigh malderen ende gehooght drije malderen ende behalden 
het recht van de recepte een malder, vier vaeten, drije kannen ende 
een vierendeel van een kan. Facit vijffendertigh malderen, vier vaeten, 
drije kannen ende een vierendeel van een kan, wint den hooger een 34 malder 
malder, ergo rest vierendertigh malderen, vier vaeten, drije kannen 4 vat 
ende een vierendeel van een kan, dus hier 3¼ kan 
 
5. Het vijffde parceel genoemt de Meervinne heeft gelaght Jan Kneepkens op 
vierendertigh mudden ende gehooght twelff malderen. Den selven Jan  
Kneepkens hooght noch drije malderen ende behalden het recht van de  
recepte seven malderen, drije vaeten, eenen cop ende drije vierendeel van  
een kan. Facit een hondert achtenvijfftigh malderen, drije vaeten, eenen 153 malder 

                                                           
7 Bedoeld wordt C.H. van Haelen, advocaat en rentmeester of meier van de laathof van het Sint-Servaaskapittel in Weert 
(1773-1795). 



cop ende drije vierendeel van een kan, wint den hooger vijff malderen, 3 vat 
ergo rest een hondert drijeenvijfftigh malderen, drije vaeten, eenen cop 1 kop 
ende drije vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
6. Het sesde parceel genoemt Betmeracker heeft gelaght Jan Baptist van 
Thulden op eenentwintigh mudden ende een halff ende gehooght ses 
malderen ende behalden het recht van de recepte vier malderen, 
drije vaeten, twee coppen, een kan ende een halff. Facit sesennegentigh 94 malder 
malderen, drije vaeten, twee coppen, een kan ende een halff, wint den 3 vat 
hooger twee malderen, ergo rest vierennegentigh malderen, drije 2 kop 
vaeten, twee coppen, een kan ende een halff, dus hier 1½ kan 
 
7. Het sevende parceel genoemt Dijckeracker heeft gelaght Anthonius 
Portemans op hondert vijffthien malderen ende gehooght ses malderen 
ende behalden het recht van de recepte ses malderen, eenen cop ende 
drije vierendeel van een kan. Facit hondert sevenentwintigh malderen, 
eenen cop ende drije vierendeel van een kan, wint den hooger twee 125 malder 
malderen, ergo rest een hondert vijffentwintigh malderen, eenen cop 1 kop 
ende drije vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
8. Het achste parceel genoemt Boeckenteracker heeft gelaght Jacobus 
Matthijssen op hondert achtentwintigh malderen ende gehooght ses 
malderen. Jacobus Coppen hooght noch neghen malderen ende behalden 
het recht van de recepte seven malderen, drije coppen, twee kannen ende 
een halff. Facit een hondert vijfftigh malderen, drije coppen, twee kannen 
ende een halff, wint den hooger vijf malderen, ergo rest een hondert 145 malder 
vijffenveertigh malderen, drije coppen, twee kannen ende een halff, 3 kop 
dus hier 2½ kan 
 
9. Het neghende parceel genoemt Keenteracker heeft gelaght Peter 
Raemaeckers op vierentwintigh mudden ende een halff ende gehooght 
neghen malderen ende behalden het recht van de recepte vijff malderen 
twee vaeten, een kan ende een halff. Facit een hondert twelff malderen, 
twee vaeten, een kan ende een halff, wint den hooger drije malderen, 109 malder 
ergo rest een hondert neghen malderen, twee vaeten, een kan ende een 2 vat 
halff, dus hier 1½ kan 
 
10. Het thiende parceel genoemt Heggergeleijdt heeft gelaght Paulus Laenen 
op vijffentwintigh mudden ende een halff ende gehoogt neghen malderen 
ende behalden het recht van de recepte vijff malderen, drije vaeten, eenen 
cop ende drije vierendeel ende drije van een kan. Facit een hondert sesthien 113 malder 
malderen, drije vaeten, eenen cop vierendeel van een kan, wint den hooger 3 vat 
drije malderen, ergo rest een hondert derthien malderen, drije vaeten, eenen 1 kop 
cop ende drije vierendeel van een kan, dus hier ¾ kan 
 
11. Het elffde parceel genoemt Bucht heeft gelaght Jan Moonen op hondert 
twee malderen ende gehoogt neghen malderen. Jan van Nieuwenhoven 
hooght noch drije malderen. Jan van Nieuwenhoven hooght noch drije 
malderen. Joannes Bovrie hooght noch drije vaeten. Dirck Smeulenaers 
hooght noch een malder. Joannes Bovrie hooght noch een malder ende 
behalden het recht van de recepte vijff malderen, vijff vaeten, drije coppen, 



een kan ende drije vierendeel van een kan. Facit een hondert vijffentwintigh 
malderen, twee vaeten, drije coppen, een kan ende drije vierendeel van een 119 malder 
kan, wint den hooger vijff malderen ende vijff vaeten, ergo rest een hondert  3 vat 
neghentien malderen, drije vaeten, drije coppen, een kan ende drije vierendeel  3 kop 
van een kan, dus hier 1¾ kan 
 
12. Het twelfde parceel genoemt Cleijnen Moolenacker heeft gelaght Vaes 
Boonen op seventhien malderen ende gehooght drije malderen ende behalden 
het recht van de recepte een malder. Facit eenentwintigh malderen, wint 
den hooger een malder, ergo rest twintigh malderen, dus hier 20 malder 
 
13.Het derthiende parceel genoemt Ouwken heeft gelaght Simon Keetelbeters 
op seventhien malderen ende gehooght twee malderen. Godefridus Gijbbel 
hooght noch drije vaeten. Sijmon Keetelbeters hooght noch drije vaeten 
ende behalden het recht van de recepte een malder. Facit eenentwintigh 
malderen, wint den hooger een malder, ergo rest twintigh malderen, 
dus hier 20 malder 
 
14. Het veerthiende parceel genoemt Soerendoncxgeleijdt heeft gelaght 
Gerardt Verschueren op seventhien malderen ende gehooght drije 
malderen. Godefridus Gijbbels hooght noch drije vaeten. Gerardt 
Verschueren hooght noch drije vaeten ende behalden het recht van 
de recepte een malder, eenen cop ende drije vierendeel 
van een kan. Facit tweeentwintigh malderen, eenen cop ende drije 20 malder 
vierendeel van een kan, wint den hooger een malder ende twee vaeten, 4 vat 
ergo rest twintigh malderen, vier vaeten, eenen cop ende drije vierendeel 1 kop 
van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
15. Het vijffthiende parceel genoemt Noensgeleijdt heeft gelaght Jacobus 
Seerden op sesthien malderen ende gehooght drije malderen en behalden 
het recht van de recepte vijff vaeten, twee coppen, drije kannen ende 
een vierendeel van een kan. Facit neghentien malderen, vijff vaeten, twee 18 malder 
coppen, drije kannen ende een vierendeel van een kan, wint den hoogher  5 vat 
een malder, ergo rest achtien malderen, vijff vaeten, twee coppen, drije 2 kop 
kannen ende een vierendeel van een kan, dus hier 3¼ kan 
 
16. Het sesthiende parceel genoemt het Haesken ende Calfken heeft gelaght 
Jan van Nieuwenhoven op tweenveertigh malderen ende gehooght drije 
malderen. Wouter Vluts hooght noch twee malderen ende een halff. Jan 
Coppen hooght noch drije malderen ende behalden het recht van de 
recepte twee malderen, drije vaeten, twee kannen ende een halff. Facit 
drijeenvijfftigh malderen, twee kannen ende een halff, wint den hooger 50 malder 
twee malderen ende vijff vaeten, ergo rest vijfftigh malderen. een vat, 1 vat 
twee kannen ende een halff, dus hier 2½ kan 
 
17. Het seventhiende parceel genoemt Kleijn Hoeffsleeghsken heeft 
gelaght Jeronimus Tindemans op vierentwintigh malderen ende 
gehooght drije malderen ende behalden het recht van de recepte een 
malder, twee vaeten, een kan ende een halff. Facit achtentwintigh 
malderen, twee vaeten, een kan ende een halff, wint den hooger 27 malder 
een malder, ergo rest sevenentwintigh malderen, twee vaeten, een 2 vat 



kan ende een halff, dus hier 1½ kan 
 
18. Het achtiende parceel genoemt Scheurmansgeleijdt heeft gelaght 
Jan Bullens op drijeendertigh malderen ende gehooght twee malderen 
ende behalden het recht van de recepte een malder, vier vaeten ende 
twee coppen. Facit sesendertigh malderen, vier vaeten ende twee coppen, 
wint den hooger vier vaeten, ergo rest sesendertigh malderen ende twee 36 malder 
coppen, dus hier 2 kop 
 
19. 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 
 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
20. Het twintighste parceel genoemt Thienden van Swartbroeck heeft gelaght 
Hubert Breuckers op neghentigh malderen ende gehooght drije malderen 
ende behalden het recht van de recepte vier malderen, drije vaeten, drije 
coppen, twee kannen ende een halff. Facit sevenennegentigh malderen,  96 malder 
drije vaeten, drije coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger een  3 vat 
malder, ergo rest sesennegentigh malderen, drije vaeten, drije coppen, 3 kop 
twee kannen ende een halff, dus hier 2½ kan 
 
[In de marge:] 
vu les conditions passées ci devant reclamées, j’accepte. 
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk:] 
Le produit total des dimes en seigle du territoire de la ville et buijtenie 
de Weert porte mille cinq cent cinquante malders, deux vaeten, deux 
cannen et trois quarts de cannen Dico 1550:2:0:2¾ 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk:] 
mais comme la moitie de ces dimes appartient au chapitre de St. Servais à 
Maestricht comme cödecimateur, je ne revient pas consequent au profit de 
cette recette que l’autre moitie faisant sept cent septante cinq maldres, un 
vat, une canne et demie Dico 775:1:0:1½ 
 
Tweeden ontfanck van de thienden van Nederweerdt, dewelcke den rendant in 
pachtinghe heeft uijtgegeven sijnde neghentien parceelen 
 
1. Het eerste parceel genoemt Schooracker heeft gelaght Jan van Goor op 
hondert vijffentwintigh malderen ende gehooght neghen malderen. 



Hendrick Goris hooght noch ses malderen ende behalden het recht van 
de recepte seven malderen. Facit hondert sevenen veertigh malderen wint 
den hooger vijff malderen, ergo rest een hondert ende tweeenveertigh 
 malderen, dus hier 142 malder 
 
[In de marge en van toepassing voor alle artikelen van dit kapittel:] 
Vu les conditions et passées les 24 et 26 juillet 1769 par devant les ecoutette et 
 echevins de Nederweert. J’accepte et les articles tirés. 
 
2. Het tweeden parceel genoemt Hulsen heeft gelaght Lambertus Stappers 
op hondert sesenvijfftigh malderen ende gehooght neghen malderen. 
Joost Linners hooght noch drije malderen. Leonardt van Heuchten noch 
ses malderen. Matthijs Gijsen hooght noch drije malderen ende behalden 
het recht van de recepte acht malderen, vijff vaeten, een kan ende een 
halff. Facit een hondert vijffentachentigh malderen, vijff vaeten, een kan 178 malder 
ende een halff, wint den hooger seven malderen, ergo rest een hondert 5 vat 
achtenseventigh malderen, vijff vaeten, een kan ende een halff, dus hier 1½ kan 
 
3. Het derden parceel genoemt Creijel heeft gelaght Jan van Goor op 
hondert veertigh malderen ende gehooght ses malderen. Cornelis Brangers 
hooght noch ses malderen. Jan Beelen hooght noch drije malderen. Joost 
Simons hooght noch drije malderen. Jan Cuijpers hooght noch drije vaeten 
ende behalden het recht van de recepte seven malderen, vijff vaeten, twee 
coppen ende een kan. Facit een hondert sesensestigh malderen, twee vaeten, 160 malder 
twee coppen ende een kan, wint den hooger ses malderen ende een vat, 1 vat 
ergo rest een hondert sestigh malderen, een vat, twee coppen ende een kan, 2 kop 
dus hier 1 kan 
 
4. Het vierde parceel genoemt Langsgeleijdt heeft gelaght Andries Vestjens 
op sevenenvijfftigh malderen ende gehooght vier ende een halff malderen 
ende behalden het recht van de recepte drije malderen, eenen cop, drije 
kannen ende een vierendeel van een kan. Facit vierensestigh malderen, drije 
vaeten, eenen cop, drije kannen ende een vierendeel van een kan, wint den 63 malder 
hooger een malder ende drije vaeten, ergo rest drijensestigh malderen, eenen` 1 kop 
cop, drije kannen ende een vierendeel van een kan, dus hier 3¼ kan 
 
5. Het vijffden parceel genoemt Veestraedt heeft gelaght Peter Aerts op 
sesentwintigh malderen ende gehooght vier malderen ende behalden het 
recht van de recepte een malder ende drije vaeten. Facit eenendertigh 
malderen ende drije vaeten, wint den hooger een malder ende twee 30 malder 
vaeten, ergo rest dertigh malderen ende een vat, dus hier 1 vat 
 
6. Het sesde parceel genoemt Hoijacker heeft gelaght Peter Aerts op 
sesenvijfftigh malderen ende gehooght vier malderen ende behalden 
het recht van de recepte drije malderen. Facit drijensestigh malderen, 
wint den hooger een malder ende twee vaeten, ergo rest eenensestigh 61 malder 
malderen ende vier vaeten, dus hier 4 vaeten 
 
7. Het sevende parceel genoemt Meewissehoeven heeft gelaght Hendrick 
Cuijpers op dertigh malderen ende gehooght vier malderen ende behalden 
het recht van de recepte een malder, vier vaeten, drije kannen ende een 



vierendeel van een kan. Facit vijffendertigh malderen, vier vaeten, drije 
kannen ende een vierendeel van een kan, wint den hooger een malder 34 malder 
ende twee vaeten, ergo rest vierendertigh malderen, twee vaeten, drije 2 vaeten 
kannen ende een vierendeel van een kan 3¼ kan 
 
8. Het achste parceel genoemt Haegeldooren heeft gelaght Cornelis Cipers 
op eenendertigh malderen ende gehooght drije malderen ende behalden 
het recht van de recepte een malder, vier vaeten, drije kannen ende een 
vierendeel van een kan. Facit vijffendertigh malderen, vier vaeten, drije 
kannen ende een vierendeel van een kan, wint den hooger een malder, ergo 34 malder 
rest vierendertigh malderen, vier vaeten, drije kannen ende een vierendeel 4 vat 
van een kan, dus hier 3¼ kan 
 
9. Het neghende parceel genoemt Borghwee heeft gelaght Clephas Clephas 
op vijfftigh malderen ende gehooght drije malderen ende behalden het 
recht van de recepte twee malderen, drije vaeten, drije coppen, twee 
kannen ende een halff. Facit vijffenvijfftigh malderen, drije vaeten, drije 54 malder 
coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger een malder, ergo 3 vat 
rest vierenvijfftigh malderen, drije vaeten, drije coppen, twee kannen 3 kop 
ende een halff, dus hier 2½ kan 
 
10. Het thiende parceel genoemt Broeckerstraedt heeft gelaght Peter 
Ghielen op sevenenvijfftigh malderen ende gehooght vier ende een halff 
malderen ende behalden het recht van de recepte drije malderen, eenen 
cop ende drije vierendeel van een kan. Facit vierensestigh malderen, eenen 62 malder 
cop ende drije vierendeel van een kan, wint den hooger een malder ende 4 vat 
twee vaeten, ergo rest tweeensestigh malderen, vier vaeten, eenen cop ende 1 kop 
drije vierendeel van een kan, dus hier ¾ kan 
 
11. Het elffde parceel genoemt Broeckeracker heeft gelaght Gabriel 
Bijlmaeckers op achtendertigh malderen ende gehooght vier ende een 
halff malderen ende behalden het recht van de recepte twee malderen ende 
drije coppen. Facit vierenveertigh malderen, drije vaeten ende drije coppen, 
wint den hooger een malder ende drije vaeten, ergo rest drijeenveertigh 43 malder 
malderen ende drije coppen, dus hier 3 kop 
 
12. Het twelffde parceel genoemt Houtsacker heeft gelaght Hendrick Cuijpers 
op veertigh malderen ende gehooght drije malderen. Lambertus Swurtjens 
hooght noch een malder ende drije vaeten ende behalden het recht van de 
recepte twee malderen, een vat, eenen cop, een kan ende drije vierendeel van 
een kan. Facit sesenveertigh malderen, vier vaeten, eenen cop, een kan ende 45 malder 
drije vierendeel van een kan, wint den hooger een malder ende drije vaeten, 1 vat 
ergo rest vijffenveertigh malderen, een vat, eenen cop een kan ende drije 1 kop 
vierendeel van een kan, dus hier 1¾ kan 
 
13. Het derthiende parceel genoemt Vennegeleijdt heeft gelaght Clephas 
Clephas op sesendertigh malderen ende gehooght drije malderen ende 
behalden het recht van de recepte een malder, vijff vaeten, twee coppen, 
drije kannen ende een vierendeel van een kan. Facit veertigh malderen, 
vijff vaeten, twee coppen, drije kannen ende een vierendeel van een kan, 39 malder 
wint den hooger een malder, ergo rest neghenendertigh malderen, vijff 5 vat 



vaeten, twee coppen, drije kannen ende een vierendeel van een kan, 2 kop 
dus hier 3¼ kan 
 
14. Het veerthiende parceel genoemt Meijssenriedt heeft gelaght Cornelis 
Cipers op dertigh malderen ende gehooght drije malderen ende behalden 
het recht van de recepte een malder, drije vaeten, drije coppen, twee kannen 
ende een halff. Facit vierendertigh malderen, drije vaeten, drije coppen, 33 malder 
twee kannen ende een halff, wint den hooger een malder, ergo rest 3 vat 
drijeendertigh malderen, drije vaeten, drije coppen, twee kannen ende een 3 kop 
halff, dus hier 2½ kan 
 
15. Het vijffthiende parceel genoemt Heerstraedt heeft gelaght Willem 
Trouwen op eenendertigh malderen ende gehooght drije malderen ende 
behalden het recht van de recepte een malder, vier vaeten, drije kannen 
ende een vierendeel van een kan. Facit vijffendertigh malderen, vier vaeten, 
drije kannen ende een vierendeel van een kan, wint den hooger een malder, 34 malder 
ergo rest vierendertigh malderen, vier vaeten, drije kannen ende een 4 vat 
vierendeel van een kan, dus hier 3¼ kan 
 
16. Het sesthiende parceel genoemt Ongevalligen Horick heeft gelaght Jan 
van Bogget op eenenveertigh malderen ende gehooght drije malderen ende 
behalden het recht van de recepte twee malderen, een vat, drije kannen ende 
een vierendeel van een kan. Facit sesenveertigh malderen, een vat, drije 
kannen ende een vierendeel van een kan, wint den hooger een malder, ergo 45 malder 
rest vijffenveertigh malderen, een vat, drije kannen ende een vierendeel van 1 vat 
een kan, dus hier 3¼ kan 
 
17. Het seventhiende parceel genoemt Bossergeleijdt heeft gelaght Jan van 
Thulden op sesendertigh malderen, ende gehooght twee malderen ende 
behalden het recht van de recepte een malder, vijff vaeten, eenen cop, twee 
kannen ende een halff. Facit neghenendertigh malderen, vijff vaeten, eenen 39 malder 
cop, twee kannen ende een halff, wint den hooger vier vaeten, ergo rest 1 vat 
neghenendertigh malderen, een vat, eenen cop twee kannen ende een 1 kop 
halff, dus hier 2½ kan 
 
18. Het achtiende parceel genoemt de thiende van Millaert ende 
Proemenacker onder Leveroij heeft gelaght Hubert Breuckers op 
achtenseventigh malderen ende gehooght drije malderen ende behalden 
het recht van de recepte vier malderen, eenen cop ende drije vierendeel 
van een kan. Facit vijffentachentigh malderen, eenen cop, ende drije 
vierendeel van een kan, wint den hooger een malder, ergo rest 84 malder 
vierentachentigh malderen, eenen cop, ende drije vierendeel van een 1 kop 
kan, dus hier ¾ kan 
 
19. Het neghentiende parceel genoemt Dijckeracker heeft gelaght Joannes 
Deckers op seventigh malderen ende gehooght drije malderen ende 
behalden het recht van de recepte drije malderen, drije vaeten, drije coppen, 
twee kannen ende een halff. Facit sesenseventigh malderen, drije vaeten, 75 malder 
drije coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger een malder, 3 vat 
ergo rest vijffenseventigh malderen, drije vaeten, drije coppen, twee kannen 3 kop 
ende een halff, dus hier 2½ kan 



 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Le produit de ce second chapitre de la dime en seigle sous Nederweert 
monte à mille deux cent soixante trois maldres, un vat un cop, trois 
cannen et un quart de cannen Dico 1263:1:1:3¼ 
 
Derden ontfanck van de thienden gelegen onder Wessem 
 
1. De thienden van Buijten Wessem waeronder gehoort de thiende van 
Catert ende oock de thiende van de moolen van Panheel wordt gedeijlt 
in vier deelen. Die eerste die Hooghmoolen sonder die hoeven achter 
Graethem, waer onder is begreepen de thiende genoemt Catert heeft 
gelaght Peter Bongers op sesthien malderen rogghe ende gehoogt drije 
malderen ende behalden het recht van de recepte vijff vaeten, twee 
coppen, drije kannen ende een vierendeel van een kan. Facit neghentien 
malderen, vijff vaeten, twee coppen, drije kannen ende een vierendeel 18 malder 
van een kan, wint den hooger een malder, ergo rest achtien malderen, 5 vat 
vijff vaeten, twee coppen, drije kannen ende een vierendeel van een kan, 2 kop 
dus hier 3¼ kan 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 4 van dit kapittel:] 
Vu les conditions et passées des 24 et 26 juillet 1769 pardevant les ecouttette et 
 echevins de Wessem. J’accepte avec les articles tires. 
 
2. Het tweede parceel genoemt het Becxken heeft gelaght Peter Bongers op 
neghen malderen ende gehooght drije malderen ende behalden het recht 
van de recepte drije vaeten, twee coppen, een kan ende een halff. Facit twelff 11 malder 
malderen, drije vaeten, twee coppen, een kan ende een halff, wint den 3 vat 
hooger een malder, ergo rest elff malderen, drije vaeten, twee coppen, 2 kop 
een kan ende een halff, dus hier 1½ kan 
 
3. Het derde parceel genoemt Oirle heeft gelaght Gerardus Midden op 
vierendertigh malderen ende gehooght drije malderen ende behalden het 
recht van de recepte een malder, vijff vaeten, een kan ende een halff. Facit 
achtendertigh malderen, vijff vaeten, een kan ende een halff, wint den 37 malder 
hooger een malder, ergo rest sevenendertigh malderen, vijff vaeten, een kan 5 vat 
ende een halff, dus hier 1½ kan 
 
4. Het vierde parceel genoemt Kelpen ende Ell heeft gelaght Gerardus Mols 
op vierentwintigh malderen ende gehooght een malder ende behalden het 
recht van de recepte een malder, een vat ende twee coppen. Facit 
sesentwintigh malderen, een vat ende twee coppen, wint den hooger twee 25 malder 
vaeten, ergo rest vijffentwintigh malderen, vijff vaeten ende twee coppen, 5 vat 
dus hier 2 kop 
 
5. De thiende van Ophoven wordt ontfangen onder de graefschap Horne, 
dus hier memorie 
 
[In de marge:] 
 Memoire comme au compte precedent. 
 



6. Den pacht van Swartbroeck is bij tijde des rendtmeester Van Uijtweijck8

ontfangen geweest door sijnen vaeder, saliger, als steedighen erffpacht 
 

vier vaeten ende drije coppen rogghe, waer inne de armen betaelen drije 4 vat 
vaeten comme chef de main morte, dus hier 3 kop 
 
[In de marge:] 
J’accepte comme au compte precedent. 
 
7. Den hoff Tervoort geleghen onder Baexem bedraeght jaerelijckx 
seventhien malderen rogghe de welcke worden getrocken ende genoten 
bij joncker Gerardt van Donghen, getrouwt hebbende de weduwe van 
Jan van Uijtweijck uijt crachte van seeckere missive van wijlen vrouwe 
Walburgh van Nieuwenaer9

geordonneert aen den rendtmeester Bierens
, waerom wijlen sijne excellentie heeft 

10

selve proces ende te presenteeren de penninghen, ende in cas van refuijs 
 van te doen vervolghen het 

dat hij daer inne soude voorsien ende namptiseeren in justitie, dus hier memorie 
 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
8. Het vat rogghe eertijts ontfanghen vande erffgenaemen van Lenardt 
Campen van een kleijn stuckxken landts, groot vijfftigh roeden, 
herkoomende van den meijer van Graethem tot Wessem, wesende bij 
sententie gekomen ten proffijte van den Heere wordt niet meer betaelt 
vermits het selven stuckxen landt tot Wessem niet vindtbaer en is volghens 
verclaeringhe van schepenen des hoofftgericht Wessem bij reeckeninghe 
voor den jaere 1758 ovegeleijdt, dus hier memorie 
 
[In de marge:] 
Je passe par memoire comme au compte pour l’année 1762. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Le produit total de ce troisième chapitre de recette de la dime sous Wessem 
monte à nonante cinq maldres, deux coppen, deux cannen et un quart de 
 cannen Dico 95:0:2:2¼ 
 
Vierden ontfanck van de windtmoolens ende waetermoolens 
 
1. Den windtmoolens buijten Weerdt bij Sint Rombauth heeft gelaght 
Francis Heuvelmans, voor den tijdt van drije jaeren,  waer van dit het 
eersten is, op een hondert achtendertigh malderen ende gehooght acht 
malderen in vier hooghsels. Martinus Janssen hooght noch tweeentwintigh 
malderen in elff hooghsels. Hendericus Heuvelmans hooght noch twee 
malderen. Arnoldus Claessens hooght noch vier malderen in twee 
hooghsels. Hendericus Heuvelmans hooght noch vier malderen in 
twee hooghsels. Martinus Janssen hooght noch twee malderen, Hendrick 
Heuvelmans hooght noch twee malderen. Martinus Janssen hooght noch 
twee malderen. Hendrick Heuvelmans hooght noch twee malderen. 
                                                           
8 Joris of George van Uytwijck jr. was rentmeester van 1594-1606; zijn vader vanaf 1558. 
9 Vrouwe van Weert, Nederweert en Wessem (1589-1598); eerste huwelijk met Philips van Montmorency († 1568). 
10 Reynier Bierens was rentmeester van 1624-1638. 



Martinus Janssen hooght noch twee malderen. Hendrick Heuvelmans 
hooght noch twee malderen ende behalden, bedraeght jaerelijckx hondert en 
vierennegentigh malderen, dus hier  194 malder 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 4 van dit kapittel:] 
Vu les conditions et passées des 24 et 26 octobre 1768 pardevant les ecoutette et 
echevins de Weert et Nederweert, j’accepte pour la premiere année de bail echue 
à la chandeleuse11

 
 1770 et les articles tirés. 

2. De moolen binnen de stadt Weerdt heeft gelaght, voor den tijdt van 
drije jaeren, waer van dit het eersten is, Gerardus Verhaegen op 
hondert tweeenvijfftigh malderen ende gehooght sesthien malderen 
in acht hooghsels. Arnoldus Claessen hooght noch twee malderen. 
Gerardus Verhaegen hooght noch twee malderen. Arnoldus Claessen 
hooght noch twee malderen. Gerardus Verhaegen hooght noch twee 
malderen. Arnoldus Claessen hooght noch twee malderen ende 
behalden, bedraeght jaerelijckx hondert ende achtenseventigh 
malderen, dus hier 178 malder 
 
3. De moolen op Rosveldt heeft gelaght Willem Trouwen, voor den tijdt 
van drije jaeren waer van dit het eersten is, op hondert tweeennegentigh 
malderen ende gehooght vier malderen in twee hooghsels ende behalden, 
bedraeght jaerelijckx hondert ende sesennegentigh malderen, dus hier 196 malder 
 
4. Den moolen op Roeven heeft gelaght Peter Clephas voor den tijdt 
van drije jaeren waer van dit het eersten is, op hondert negentigh 
malderen ende gehooght acht malderen in vier hooghsels ende behalden, 
bedraeght jaerelijckx hondert ende achtennegentigh malderen, dus hier 198 malder 
 
5. Den moolen van Ophoven wordt ontfangen onder de graefschap Horne, 
dus hier memorie 
 
[In de marge:] 
Je passe par memoire comme au compte precedent. 
 
6. De moolen van Wessem de welcke is te niet gegaen, soo dat daer van 
gheen profeijt en comt, wesende dwanckmoolen. Soo heeft belieft 
aen wijlen sijne excellentie te ordonneeren van eenen nieuwen 
moolen te stellen, maar het is nootsaeckelijck te hebben naerdere 
ordre, dus hier memorie 
 
[In de marge:] 
Idem avec relation aux ordonnances pareil article aux comptes des années 
1743, 1744 et 1745. 
 
7. Den waetermoolen tot Swartbroeck heeft gelaght Mathijs Kuppens voor 
Peter Pellemans, voor den tijdt van drije jaeren, waervan dit het eersten is, 
op vierenvijfftigh malderen ende gehooght twee malderen in twee 
hooghsels ende behalden, bedraeght jaerelijckx sesenvijfftigh malderen, 

                                                           
11 Maria Lichtmis 



dus hier 56 malder 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions et passées mentionnées dans l’appostille sur le premier 
article de ce chapitre, j’accepte pour la premiere année le bail commencé 
suivant les dites conditions le 16 septembre 1769. 
 
8.De moolen van Baexem is gansch vervallen ende in den grondt geset, 
het houdt daer van weghgevoert ende verbrandt soo sat daer van gheen 
profeijt meer en comt, ingevolghe de voorighe reeckeninghe, maer uijt 
crachte van attestatie genomen door Theodoor Jacobi, scholtis tot Wessem12

overgeleijdt bij de sesde reeckeninghe van den rendtmeester Bierens, is 
, 

oock dwanck voor de dorpen Leveroy ende Maxet, het welck onder het 
dorp Heijthuijsen wesende onder de graefschap Horne, dus hier memorie 
 
[In de marge:] 
Je passe par memoire comme au compte precedent 
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk:] 
Le produit total des moulins repris dans ce quatrieme chapitre porte 
huit cent vingt deux maldres de seigle Dico 822:0:0 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk:] 
Et le produit entier des seigles compris dans les quatre premier 
chapitres de ce compte monte à deux mille neuf cent cinquant 
cinq maldres, trois vaeten et trois cannen Dico  2955:3:0:3 
 
Vijffde capittel van den ontfanck der lossinghe van den rogghe, gelijck volght ende 
het gheene verpacht is geworden in den jaere duijsent seven hondert ende 
neghenensestigh met den rogghe door de pachters gelost, te weeten van’t gheene 
volgens de conditien door de pachters in geldt moet betaelt worden offte tot meeste 
profeijt van den Heere is laeten lossen 
 
1. Lossinghe off te betaelinghe der thienden ende moolens is als volght: den 
rendant heeft laeten lossen van den tweeden meij een duijsent seven hondert 
ende neghenensestigh tot den thienden dito, inclusive de quantiteijt van een 
hondert eenennegentigh malderen ende drije vaeten, ad sevenentwintigh 
stuijvers ende drije oorden het vat, volgens mercktganck, maer alsoo den 
rendant schuldigh is bij sloth van reeckeninghe van den 9. junij 1770, de 
quantiteijt van acht malderen, twee vaeten ende drije kannen, soo maeckt 
alhier een hondert neghenennegentigh malderen, vijff vaeten ende drije 1663 gulden 
kannen, maeckt in Weerter geldt de somme van een duijsent, ses hondert 17 stuiver 
drijensestigh guldens, seventhien stuijvers ende twee oorden, dus hier 2 oord 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 12 van dit kapittel:] 
Vu la declaration legalisée des collecteurs et chijns-maitres de la ville et seigneurie 
de Weert depuis et y compris le 15 avril 1769 et finissant le 30 juin 1770, touchant 
le prix ou l’especes du seigle au marché public de Weert, j’accepte et les articles tirés. 
 

                                                           
12 Theodorus Jacobi was scholtis van Wessem van 1673 tot 1702. 



2. Den rendant heeft noch laeten lossen van den derden augusti een duijsent 
seven hondert ende neghenensestigh tot den vijffden dito, inclusive de 
quantiteijt van een hondert eenennegentigh malderen ende drije vaeten, ad 
drijentwintigh stuijvers ende een oordt het vat, maeckt in Weerter geldt de 1335 gulden 
somme van een duijsent, drije hondert vijffendertigh guldens, veerthien 14 stuiver 
stuijvers ende een oordt, dus hier 1 oord 
 
3. Den rendant heeft noch laeten lossen van den tweeden november een 
duijsent seven hondert neghenensestigh, de quantiteijt van twee hondert 
drijeendertigh malderen ende drije vaeten, ad sesentwintigh stuijvers ende 1856 gulden 
twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van een duijsent, 6 stuiver 
acht hondert sesenvijfftigh guldens, ses stuijvers ende twee oorden, dus hier 2 oord 
 
4. Den rendant heeft noch laeten lossen van den vierden november een 
duijsent seven hondert ende neghenensestigh tot den neghenden dito, 
inclusive de quantiteijt van acht hondert ende vijffenveertigh malderen, 
ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter 
geldt de somme van ses duijsent, seven hondert seventhien guldens ende 6717 gulden 
vijffthien stuijvers, dus hier 15 stuiver 
 
5. Den rendant heeft noch laeten lossen van den sesthienden november een 
duijsent seven hondert ende neghenensestigh tot den seventhienden dito, 
inclusive de quantiteijt van een hondert ses malderen ende drije vaeten, ad 
sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt 846 gulden 
de somme van acht hondert sesenveertigh guldens, derthien stuijvers ende 13 stuiver 
twee oorden, dus hier 2 oord 
 
6. Den rendant heeft noch laeten lossen van den twintighsten november 
een duijsent seven hondert ende neghenensestigh tot den vierentwintighsten 
dito, inclusive de quantiteijt van neghentien malderen ende vier vaeten, ad 
sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt 
de somme van een hondert sesenvijfftigh guldens ende seven stuijvers, 156 gulden 
dus hier 7 stuiver 
 
7. Den rendant heeft noch laeten lossen van den tweeden december een 
duijsent seven hondert ende neghenensestigh tot den sesden dito, inclusive 
de quantiteijt van vijffthien malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende 
twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van een hondert 119 gulden 
neghentien guldens ende vijff stuijvers, dus hier 5 stuiver 
 
8. Den rendant heeft noch laeten lossen den derthiende december een 
duijsent seven hondert ende neghenensestigh, de quantiteijt van vier 
malderen ende drije vaeten, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden 35 gulden 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van vijffendertigh guldens, 15 stuiver 
vijffthien stuijvers ende twee oorden, dus hier 2 oord 
 
9. Den rendant heeft noch laeten lossen van den neghentienden december 
een duijsent seven hondert ende neghenensestigh tot den tweeentwintighsten 
dito, inclusive de quantiteijt van sesthien malderen ende vijff vaeten, ad 
sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt 133 gulden 
de somme van een hondert drijeendertigh guldens, sesthien stuijvers ende 16 stuiver 



twee oorden, dus hier 2 oord 
 
10. Den rendant heeft noch laeten lossen den neghenentwintighsten december 
 een duijsent seven hondert ende neghenensestigh, de quantiteijt van vijff 
malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in 
Weerter geldt de somme van neghenendertigh guldens ende vijffthien 39 gulden 
stuijvers, dus hier 15 stuiver 
 
11. Den rendant heeft noch laeten lossen van den sesthienden januarij een 
duijsent seven hondert ende seventigh tot den neghentienden dito, inclusive 
de quantiteijt van achtendertigh malderen ende een vat, ad sesentwintigh 303 gulden 
stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van 7 stuiver 
drije hondert drije guldens, acht stuijvers ende twee oorden, dus hier 2 oord 
 
12. Den rendant heeft noch laeten lossen den drijeentwintighsten januarij een 
duijsent seven hondert ende seventigh, de quantiteijt van twee malderen ende 
drije vaeten, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in 19 gulden 
Weerter geldt de somme van negenthien guldens, seventhien stuijvers ende 17 stuiver 
 twee oorden, dus hier 2 oord 
 
13. Den rendant heeft noch laeten lossen van den sevenentwintighsten januarij 
een duijsent seven hondert ende seventigh tot den thienden april, inclusive de 
quantiteijt van vijff hondert, seven malderen, drije vaeten, drije coppen, drije 
kannen ende een halff, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, 4035 gulden 
maeckt in Weerter geldt de somme van vier duijsent vijffendertigh guldens, 18 stuiver 
achtien stuijvers ende twee oorden, dus hier, 2 oord 
 
[In de marge:] 
Le rendant nous aiant renouvellé ses declarations sur les articles 2 et 12 du 
cinquieme chapitre de recette des comptes pour des années 1760, 1761 et 1763, 
j’accepte de somme tirée hors texte. 
 
14. Den rendant heeft noch laeten lossen den vijffthienden meij een duijsent 
seven hondert ende seventigh de quantiteijt van sesenvijfftigh malderen, 
wesende den pacht van de waetermoolen tot Swartbroeck, ad drijeendertigh 
stuijvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van vijff hondert 554 gulden 
vierenvijfftigh guldens ende acht stuijvers, dus hier 8 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration ou l’especes mentionné ci-dessus et attendu que le rendant a 
renouvellé ici ce qu’il declaré sur les articles respectivement 13 et 14 du cinquième 
chapitre de recepte des comptes pour 1762 et 1763, j’accepte. 
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk:] 
Le total des seigles redimés en argent compris en la premiere partie de ce cinquieme 
chapitre monte à deux mille, deux cent trente trois  maldres un vat, trois coppen, 
trois cannen et demi Dico 2233:1:3:3½ 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk:] 
Le produit total des dites seigles redimés en argent compris dans ca premiere 
partie de ce cinquieme chapitre de recette parte la somme de dix sept mille huit 



 cent dix huit florins dix huit sols et un liard argent de Weert. Dico 17818:18:1:0 
 
Tweede deel van het vijfde capittel wesende de vercooping van den rogghe 
 
1. Vercoght van den vierden november een duijsent seven hondert ende 
neghenensestigh tot den achden dito, inclusive de quantiteijt van 
drijeenseventigh malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het 580 gulden 
vat, maeckt in Weerter geldt de somme van vijff hondert tachentigh guldens 7 stuiver 
ende seven stuijvers, dus hier 
 
[In de marge en van toepassing voor alle artikelen van dit kapittel:] 
Vu la declaration et l‘espier ci-devant reclamé et par l’affirmation du rendant 
j’accepte et les articles tirés. 
 
2. Vercoght van den vijffthienden november een duijsent seven hondert 
ende neghenensestigh tot den seventhienden dito, inclusive de quantiteijt 
van acht malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, 
maeckt in Weerter geldt de somme van drijeensestigh guldens ende 63 gulden 
twelff stuijvers, dus hier 12 stuiver 
 
3. Vercoght van den twintighsten november een duijsent seven hondert 
ende neghensestigh tot den vierentwintighsten dito, inclusive de 
quantiteijt van tweeenvijfftigh malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende 
twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van vier hondert 413 gulden 
derthien guldens ende acht stuijvers, dus hier 8 stuiver 
 
4. Vercoght den eersten december een duijsent seven hondert ende 
neghenensestigh, de quantiteijt van vier malderen, ad sesentwintigh 
stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme 31 gulden 
van eenendertigh guldens ende sesthien stuijvers, dus hier 16 stuiver 
 
5. Vercoght van den tweeden december een duijsent sevenhondert ende 
neghenensestigh tot den sesden dito, inclusive de quantiteijt van twintigh 
malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in 
Weerter geldt de somme van een hondert ende neghenenvijfftigh guldens, 
dus hier 159 gulden 
 
6. Vercoght van den elffden december een duijsent sevenhondert ende 
 neghenensestigh tot den twelffden dito, inclusive de quantiteijt van 
thien malderen ende vier vaeten, ad sesentwintigh stuijvers ende 
twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van 84 gulden 
vierentachtentigh guldens ende sesthien stuijvers, dus hier 16 stuiver 
 
7. Vercoght van den achtienden december een duijsent seven hondert 
ende neghenensestigh tot den neghentienden dito, inclusive de 
quantiteijt van twelff malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee 
oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van vijffennegentigh 95 gulden 
guldens ende acht stuijvers, dus hier 8 stuiver 
 
8. Vercoght den neghenentwintighsten december een duijsent seven hondert 
ende neghenensestigh, de quantiteijt van vier malderen, ad sesentwintigh 



stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van 31 gulden 
eenendertigh guldens ende sesthien stuijvers, dus hier 16 stuiver 
 
9. Vercoght van den achden januarij een duijsent seven hondert ende 
seventigh tot den elffden dito, inclusive de quantiteijt van eenenveertigh 
malderen ende drije vaeten, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden 329 gulden 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van drije hondert 18 stuiver 
neghenentwintigh guldens, achtien stuijvers ende twee oorden, dus hier 2 oord 
 
10. Vercoght van den sesthienden januarij een duijsent seven hondert ende 
seventigh tot den neghentienden dito, inclusive de quantiteijt van vijff 
malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in 
Weerter geldt de somme van neghenendertigh guldens ende vijffthien 39 gulden 
stuijvers, dus hier 15 stuiver 
 
11. Vercoght van den twintighsten januarij een duijsent seventigh tot 
den tweeentwintighsten dito, inclusieve de quantiteijt van acht malderen, 
ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter 63 gulden 
geldt de somme van drijeensestigh guldens ende twelff stuijvers, dus hier 12 stuiver 
 
12. Vercoght den neghenentwintighsten januarij een duijsent seven hondert 
ende seventigh, de quantiteijt van drije malderen, ad sesentwintigh stuijvers 
ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van 23 gulden 
drijeentwintigh guldens ende seventhien stuijvers, dus hier 17 stuiver 
 
13. Vercoght den veerthienden februarij een duijsent seven hondert ende 
seventigh, de quantiteijt van drije vaeten, ad sesentwintigh stuijvers ende 3 gulden 
twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van drije gulden, 19 stuiver 
neghentien stuijvers ende twee oorden, dus hier 2 oord 
 
14. Vercoght van den sesentwintighsten februarij een duijsent seven 
hondert ende seventigh tot den tweeden meert, inclusive de quantiteijt 
van vijffenwintigh malderen ende vier vaeten, ad sesentwintigh stuijvers 
ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van 204 gulden 
tweehondert vier guldens ende eenen stuijver, dus hier 1 stuiver 
 
15. Vercoght van den vijffden meert een duijsent seven hondert ende 
seventigh tot den neghenden dito, inclusive de quantiteijt van derthien 
malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, maeckt 
in Weerter geldt de somme van een hondert drije guldens ende seven 103 gulden 
stuijvers, dus hier 7 stuiver 
 
16. Vercoght den sesthienden meert een duijsent seven hondert ende 
seventigh de quantiteijt van thien malderen, ad sesentwintigh stuijvers 
ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van 79 gulden 
neghenenseventigh gulden ende thien stuijvers, dus hier 10 stuiver 
 
17. Vercoght van den twintighsten meert een duijsent seven hondert 
ende seventigh tot den drijeentwintighsten dito, inclusive de quantiteijt 
van vijffendertigh malderen ende twee vaeten, ad sesentwintigh stuijvers 
ende twee oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van twee 180 gulden 



hondert tachentig guldens ende achtien stuivers, dus hier 18 stuiver 
 
18. Vercoght van den sevenentwintighsten meert een duijsent seven hondert 
 ende seventigh tot den neghenentwintighsten dito, inclusive de quantiteijt 
van neghenentwintigh malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee 
oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van twee hondert dertigh 230 gulden 
guldens ende elff stuijvers, dus hier 11 stuiver 
 
19. Vercoght van den tweeden april een duijsent ende seven hondert ende 
seventigh tot den vijffden dito, inclusive de quantiteijt van een hondert 
ende vier malderen, ad sesentwintigh stuijvers ende twee oorden het vat, 
maeckt in Weerter geldt de somme van achthondert sesentwintigh 826 gulden 
guldens ende sesthien stuijvers, dus hier 16 stuiver 
 
20. Vercoght van den neghenden april een duijsent seven hondert ende 
seventigh tot den elffden dito, inclusive de quantiteijt van dertigh malderen, 
ad achtentwintigh stuijvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van 
twee hondert ende tweeenvijfftigh guldens, dus hier 252 gulden 
 
21. Vercoght van den seventhienden april een duijsent seven hondert ende 
seventigh tot den twintighsten dito, inclusive de quantiteijt van 
sevenentwintigh malderen, ad achtentwintigh stuijvers ende twee oorden 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van twee hondert dertigh 230 gulden 
guldens ende seventhien stuijvers, dus hier 17 stuiver 
 
22. Vercoght van den drijeentwintighsten april een duijsent seven hondert 
seventigh tot den vierentwintighsten dito, inclusive de quantiteijt van 
dertigh malderen ende vier vaeten, ad neghen en twintigh stijvers het vat, 
maeckt in Weerter geldt de somme van twee hondert sesensestigh guldens 266 gulden 
ende sesthien stuijvers, dus hier 16 stuiver 
 
23. Vercoght den vijffentwintighsten april een duijsent seven hondert 
ende seventigh de quantiteijt van drije malderen ende twee vaeten, ad 
dertigh stuijvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van dertigh 
guldens, dus hier 30 gulden 
 
24. Vercoght van den achtentwintighsten april een duijsent seven hondert 
ende seventigh tot den tweeden meij, inclusive de quantiteijt van 
sevenenveertigh malderen, ad dertigh stuijvers het vat, maeckt in Weerter 
geldt de somme van vier hondert ende drijeentwintigh guldens, dus hier 423 gulden 
 
25. Vercoght van den derden meij een duijsent seven hondert ende 
seventigh tot den vierden dito, inclusive de quantiteijt van sesthien 
malderen, ad eenendertigh stuijvers het vat, maeckt in Weerter geldt 
de somme van een hondert achtenveertigh guldens ende sesthien 148 gulden 
stuijvers, dus hier 16 stuiver 
 
26. Vercoght van den achden meij een duijsent seven hondert ende 
seventigh tot de thienden dito, inclusive de quantiteijt van 
vierentwintigh malderen ende vijff vaeten, ad drijeendertigh stuijvers 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van twee hondert ende 245 gulden 



seventhien stuijvers, dus hier 17 stuiver 
 
27. Vercoght den veerthienden meij een duijsent seven hondert ende 
seventigh de quantiteijt van acht malderen, ad drijeendertigh stuijvers 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van neghenenseventigh 79 gulden 
guldens ende vier stuijvers, dus hier 4 stuiver 
 
28. Vercoght van den neghentienden meij een duijsent seven hondert 
ende seventigh tot den eenentwintighsten dito, inclusive de quantiteijt 
van vier vaeten, ad drijeendertigh stuijvers het vat, maeckt in Weerter 6 gulden 
geldt de somme van ses guldens ende twelff stuijvers, dus hier 12 stuiver 
 
29. Vercoght den sesentwintighsten meij een duijsent seven hondert 
ende seventigh de quantiteijt van thien malderen, ad drijeendertigh 
stuijvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van 
neghenennegentigh guldens, dus hier 99 gulden 
 
30. Vercoght van den achtentwintighsten junij een duijsent seven 
hondert ende seventigh tot den dertighsten dito, inclusive de quantiteijt 
van vier malderen, drije vaeten, eenen cop ende twee kannen, ad 46 gulden 
vierendertigh stuijvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme 10 stuiver 
van sesenveertigh guldens, thien stuijvers ende drije oorden, dus hier 3 oord 
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk:] 
Le total des seigles vendus compris en la seconde partie de ce cinquième 
chapitre de recette porte six cent soixante maldres, quatre vaeten, un cop 
et deux cannen Dico 660:4:1:2 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk:] 
Le produit des dito seigles vendus compris dans la seconde partie de ce 
cinquième chapitre de recette, monte à la somme de cinq mille quatre 
cent septante cinq florins et trois liards argent de Weert Dico 5475:0:3:0 
 
[Toevoeging 3 einde hoofdstuk:] 
La quelle somme jointe à celle de dix sept mille huit cent dix huit florins 
dix huit sols et un liard, du chef des seigles redimés en argent compris 
en la première partie de ce cinquième chapitre de recette revient ensemble, 
celle de vingt trois mille deux cent nonante trois florins et dix neuf sols 
argent de Weert Dico 23293:19:0:0 
 
[Toevoeging 4 einde hoofdstuk:]  
La quelle somme reduite en argent fort de Brabant elle fait celle de treize 
mille neuf cent septante six florins sept sols un liard et un gigot Dico 13976:7:1:1 
 
[Toevoeging 5 einde hoofdstuk:] 
Et comme le rendant a reçu et renseigné ci-devant par les quatre premiers 
chapitres de recette du present compte en nature la quantité de deux mille 
neuf cent cinquante cinq maldres trois vaeten et trois cannes et qu’il n’a 
bonifié de ce chef en argent par les deux parties de ce cinquième chapitre 
que deux mille huit cent nonante quatre maldres un cop une canne et 
demie il s’ensuite que le rendant reste redevable de soixante et un maldres 



 deux vaeten, trois coppen, une canne et demi, dont il sera fait mention 
dans la cloture de ce compte Dico 61:2:3:1½ 
 
Sesde capittel van den ontfanck van de lichte haever 
 
1.De thiende buijten Wessem, daer onder gehoort de thiende van den 
moolen van Panheel, wordt gedeijlt in vier deelen: de eerste, de 
Hooghmoolen, sonder die hoeven achter Graethem ende sijn niet 
verpacht geweest om dat den heere van Goor de selve tot hem heeft 
genomen, ende alsoo den rendtmeester Bierens is gechargeert geworden 
om bij te brengen het gheene den heere van Goor hadde geobtineert aen 
de cancellerije van Gelderlandt, waer van niet anders is als de sententie, 
raeckende de Meursche pandtschap, welcke van dese affairens niet en 
spreeckt, ende men heeft naerdere devoiren gedaen, maer niet gevonden, 
dus hier memorie 
 
[In de marge en van toepassing voor alle artikelen van dit kapittel: ] 
Passé par mémoires comme aux comptes precedens. 
 
2.De thiende achter de hoeven van Graethem buijten Wessem, waer onder 
gehoort de thiende vt Catert, het Bexken, Oirle13

geworden voor het geheel in rogghe ende gebracht in het derde capittel van 
, Kelpen ende Ell sijn verpacht 

ontfanck, folio 30, recte et seqq14

en comt, ingevolghe de declaratie van den rendant, begreepen in het sloth 
 soo dat tot profeijte van dit capittel niet meer 

van het sesde capittel van ontfanck sijnder reeckeninghe over den jaere 1767, 
dus hier memorie 
 
3. De neghen malderen haever op den hoff Tervoort, geleghen onder Baexem 
worden ontfanghen bij joncker Gerardt van Dongen op de eijgensten tijtel, 
gelijck de seventhien malderen rogghe, hiervooren folio 33, recto ende gelijck 
sijne excellentie heeft geordonneert aen den rendtmeester Bierens van te 
sommeeren den selven Van Dongen ofte sijne erffgenaemen van te willen 
ontfangen in vrindelijckheijdt de penningen ende in cas van refuijs de selve 
te namptiseeren onder justitie, dus hier memorie 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
                                                                                                                                                          Neant 
 
Die sevende somme ontfanck geseijt suijckerhaever 
 
1. De suijckerhaever van het Landt van Thoor voortcomende uijt de 
vooghdije sijnde grondtchijns wordt ontfangen bij den prince van 
Luijck soo ende gelijck denselven bij proces contumaciael tot Thoor 
heeft gewonnen, dus hier Nihil 
 
[In de marge: ] 
Je passe par memoire. 
 

                                                           
13 Thans Oler. 
14 en volgende. 



2. De suijckerhaever van Weerdt ende Nederweerdt wordt gelevert 
altijd op Sint Thomasdagh15

gerichtsbodens van de justitien ende bedroeghen jaerelijckx 
 in presentie van scholtis, schepenen ende 

achtenvijfftigh malderen ende drije vaeten lichte haever, de maete 
van Weerdt gelijck voor gaendelijck verscheenen voor het jaer 
duisent seven hondert ende neghenensestigh, naer alde gewoonte, 58 malder 
dus hier 3 vat 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration de Jean Zeijts jaugeur juré16

au compte de l’année 1761 et par affirmation du rendant, j’accepte pour 
 de la ville de Weert produite 

l’année 1769. 
 
3. Den pacht van Swartbroeck bedraeght jaerelijckx een vat haever 
ende een halff, dewelcke tegenwoordigh betaelt wordt door den armen 1 vat 
comme chef de main mort, dus hier 2 kop 
 
[In de marge:] 
J’accepte.  
 
4. Den rendant stelt hier alnoch acht vat gerst ontfangen op Swartbroeck, 
als wesende grondtchijns bij den chijnsregister, op Sint Marten vervallen 1 malder 
seven hondert ende neghenensestigh, dus hier 2 vat 
 
[In de marge:] 
J’accepte pour l’année 1769. 
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk:] 
Le total du produit de l’avoine dite suijkerhaver comprise dans ce septième 
chapitre de recette porte la quantité de cinquante huit maldres, quatre 
vaeten et deux coppen Dico 58:4:2:0 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk:] 
Et l’orge portée article quatre de ce chapitre monte d’un maldre, deux  
vaeten Dico 1:2:0:0  
 
[Toevoeging 3 einde hoofdstuk:] 
Our le rendant declare comme au compte precedent que le receveur est 
accoutumé de bonifier la dite avoine à raison de deux florins, deux sols 
le maldre, argent fort de Brabant, par vat, sur quel pied se porte ici 
pour les dites avoines et orge ensemble la somme de cent vingt huit 
florins, trois sols et deux liards argent fort de Brabant, la difficulté 
formée à cet egard par le procureur Neefs pour le marechal de Los Rios 
au verbal du 1 mai 1765 etant venue à cesser par decretement suivi 
au verbal du 5 mai 1767 Dico 128:3:2:0 
 
Achtste capittel van ontfanck van capuynen ende chijnshoenderen die jaerelijckx als 
chijnsen worden betaelt 

                                                           
15 Feestdag van Sint-Thomas valt op 21 december. 
16 Beëdigd meter.  



 
1.De chijnsen ende capuijnen van de stadt Weerdt ende gehuchten 
daeronder dependeerende bedraeghen jaerelijckx hondert sesendertigh 
capuijnen worden betaelt ieder voor seven stuijvers Brabants geldt 
ingevolghe de ordre van sijne excellentie, dus hier verscheenen op den 
dagh van Sint Marten duijsent sevenhondert ende neghenensestigh, 
dus hier 1547:12:0:0 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 2 van dit kapittel:] 
J’accepte pour l’année echue a la St. Martin 1769. 
 
2. De chijnshoenderen dewelcke sijn drije hondert sevenenveertigh hoenderen 
daer onder begreepen de elff van de gehuchten van Swartbroeck vervallen op 
den dagh van Sint Marten duijsent sevenhondert ende neghenensestigh 
dewelcke den rendant heeft doen betaelen ieder voor drije stuijvers Brabants 
ingevolghe den selve ordre, dus hier 52:1:0:0 
 
3. De chijnsen van Stamproij onder het Landt van Thoor bedraeghen 
jaerelijckx neghentien hoenderen de welckhe worden ontfangen bij den 
prince van Luijck op den selven tijtel gelijck de suijckerhaever hier 
vooren folio 63. verso, dus hier nihil 

 
          [In de marge:] 
          Je passe par mémoire. 

 
4. De chijnsen onder het Landt van Wessem de welcke verdonckert 
waeren geweest ende dat soo langhe dat de bescheeden sijn gevonden 
geworden, sijn genomen, in pandtschap waer van dat zijn ses in ses 
parthijen ende acht malderen rogghe waer van sijn twee malderen uijt 
den hoff, genoemt Lux, waer van men niet en heeft ontfangen, soo dat 
den grondt is leegh gebleven. Soo ist dat sich heeft gepresenteert Jan 
Nouws den achden octobris sesthien hondert ende tweeendertigh voor 
sijne excellentie eenen der erffgenaemen van den selven hoff ende heeft 
geaccordeert te betaelen alle jaeren, te weeten het eerste jaer hoenders op 
Sinte Catharinadagh17

dagh sesthien hondert vierendertigh de twee malderen rogghe ende voor 
 sesthien hondert drijendertigh ende op Lichtmisse 

den achterstandt hondert guldens swaer geldt, de welcke sijn gebleeven 
onbetaelt noch de selve hoenders ende vruchten, ingevolghe de evictie 
daer van gemaeckt de magistraet van Wessem op de selve goederen in 
den tijdt van den rendtmeester Ketelaers18

heeft vercoght aen Theodorus van Hensenbroeck, den welcken oock den 
, den welckhen den selven hoff 

selven hoff heeft laeten desert liggen, soo dat alhier gelijck bij de 
voorighe reeckeninghe voor ses hoenders ende twee capuijnen, dus hier 1:12:0:0 
 
[In de marge:] 
J’accepte par provision et tant prejudice saufs. 
 
[Toevoeging einde hoofdstukt:] 

                                                           
17 Feestdag van Sinte Catharina valt op 25 november. 
18 Bardinus Ketelaers was rentmeester van 1612-1623. 



Les chapons et poulles renseignes dans ce huitième chapitre de recette 
portent la somme de cent et un florins cinq sols argent fort de Brabant Dico 101:5:0:0 
 
De neghende somme van ontfanck van chijnsen in geldt 
 
1. De pinxterchijnsen ende andere worden ontfanghen op den dagh 
van Sint Marten tot Weerdt ende gehuchten daer onder dependeerende, 
ende acht daeghen daer naer tot Nederweerdt, ende bedraeghen 
jaerlijckx bij de reeckeninghe over den jaere een duijsent seven hondert 
ende acht en sestigh de somme van ses hondert vierenseventigh guldens 
vier stuijvers een oordt ende een duijt, geconsidereert dat de posten sub 
numeris 3 ende 5 aldaer sijn ingebrocht, den eenen voor twee ende den 
anderen voor drije jaeren, dus hier 674:4:1:1 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 6 van dit kapittel:] 
Vu notre appostille sur le premier article du neuvieme chapitre de recette du 
Compte pour l’année 1767. J’accepte pour l’année celui à la St. Martin 1769 par 
 provision et tout prejudice sauf et les articles tirés. 
 
2. Alnoch tot Weerdt uijtgegeven aen verscheijde persoonen den 6. meert 
1769 acht hondert sevenenseventigh ende een halff roeden, op conditie 
van te betaelen van ieder boender vijff stuijvers swaer geldt, dus hier 0:11:0:0 
 
3. Alnoch den 8. meij 1769 tot Weerdt uijtgegeven ontrent een twintighste 
van een roede van s’Heere straete, onder conditie van te betaelen een oordt 
Brabants, dus hier 0:0:1:0 
 
4. Alnoch den derthienden meij 1769 tot Weerdt uijtgegeven ontrent een 
vijffde van een roede van s’Heere straete, onder conditie van te betaelen 
twee oorden Brabants, dus hier 0:0:2:0 
 
5. Alnoch den eenendertighsten meij 1769 tot Weerdt uijtgegeven ontrent 
een vijffde van een roede van s’Heere straete, onder conditie van te betaelen 
twee oorden Brabants, dus hier 0:0:2:0 
 
6. Alnoch inden selven jaere 1769 tot Leveroij uijtgegeven ontrent een 
roede van s’Heere straete onder conditie van te betaelen een oordt Brabants, 
dus hier 0:0:1:0 
 
7. Den rendant stelt alhier, nochtans bij memorie, dat hij bij naerdere 
calculatie der chijnsen, in dit capittel begreepen, zedert sijne leste 
reeckeninghe geremarqueert heeft een erreur in de voorgaende 
calculatie, ende dat de selve [naer deductie van ses guldens elff 
stuijvers int’voorgaende capittel van capuijnen en hoenders meerder 
ingebrocht dat die wesentlijck betaelt worden] soude bedraeghen 
de somme van seven hondert negentien guldens en drije stuijvers, 
waeronder sich nochtans verscheijde chijnsen bevinden die in 
meenighen tijdt van jaeren niet en sijn worden betaelt, ende 
waervan de debiteuren en panden onbekent sijn, dus memorie 
 
[In de marge:] 



Vu nos appostilles sur l’article premier du neuvieme chapitre de recette et sur 
le huitième article de huitième chapitre, des mises du compte pour l’an 1760 
ainsi que sur le sixième article du huitième chapitre des mises du compte 
pour l’année 1761. Ordonnons au rendant d’exhiber au tems de son compte 
prochain une list exacte des cens qu’il soit irrecouvrables pour être alors disposé 
ainsi qu’il appertiendra. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Le produit total des cens seigneuriaux renseignés en ce neuvième chapitre de 
recette porte six cent septante quatre florins seize sols trois liards et un 
gigot argent fort de Brabant Dico 674:16:3:1 
 
Thiende somme van ontfanck van de laemerthienden ende smaelthienden tot 
Weerdt, waer van de hellichte competeert aen het capittel van Sint Servaes tot 
Maestricht, hoorende de gheene van Nederweerdt in het geheel aen den Heere 
 
1. De laemerthiende tot Weerdt heeft gelaght niemandt ende is daer voor niet 
geboden sijnde afgecomen tot eenen stuijver, dus nihil 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions des 24 et 26 juillet 1769  je passe par mémoire. 
 
2. De smaelthiende heeft gelaght Jacobus Matthijsen, voor den tijdt van twee 
jaeren waer van dit het eersten is, op twee hondert sestigh guldens Brabants 
wisselgeldt jaerelijckx ende heeft gehooght vijffenvijfftigh dergelijcke guldens. 
Lambert Meuwis hooght noch eenentwintigh dergelijcke guldens. Jacobus 
Matthijssen noch twelff guldens. Merten Homans hooght noch vijff dergelijcke 
guldens. Jacobus Matthijssen hooght noch drije dergelijcke guldens ende 
behalden het recht van de recepte seventhien guldens ende sesthien stuijvers. 
Facit drije hondert drijenseventigh guldens ende sesthien stuijvers wint den 
hooger tweeendertigh guldens, ergo rest drije hondert eenenveertigh guldens 170 gulden 
ende sesthien stuijvers, dus hier 18 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions et passées des 24 et 26 juillet 1769 faits en presence de N. van 
Haelen receveur du chapitre de St. Servais à Maestricht j’accepte pour la premièr 
année de deux echue 1769. 
 
3. De laemerthiende tot Nederweerdt heeft gelaght Francis van Roij op twee 
guldens Brabants wisselgeldt ende gehooght eenen gulden, thien stuijvers. 
Matthijs Rolvelts hooght eenen gulden, Francis van Roij hooght noch drije 
stuijvers ende behalden het recht van de recepte vier struijvers ende drije 
oorden. Facit vier guldens, seventhien stuijvers ende drije oorden, wint den 
hooger seventhien stuijvers ende drije oorden, ergo rest vier guldens, 
dus hier 4 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 3 – 4 van dit kapittel:] 
Vu les conditions et passées des 24 et 26 juillet 1769, j’accepte et l’article tiré. 
 
4. De smaelthiende tot Nederweerdt heeft gelaght Dirck Geuns op hondert 
vijffendertigh guldens Brabants wisselgeldt ende gehooght vijffentwintigh 



dergelijcke guldens. Linnaert van Heuchten hooght noch neghen guldens. 
Andries Vestjens hooght noch drije guldens. Dirck Geuns hooght noch drije 
guldens ende behalden het recht op de recepte acht guldens ende vijffthien 
stuijvers. Facit een hondert, drijeentachentigh guldens ende vijffthien 
stuijvers, wint den hooger derthien guldens, ses stuijvers ende twee oorden, 170 gulden 
ergo rest een hondert seventigh guldens, acht stuijvers ende twee oorden, 8 stuiver 
dus hier 2 oord 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Le produit des dimes portées dans ce dixième chapitre de recette fait la 
somme de trois cent quarante cinq florins, six sols et deux liards argent 
fort de Brabant Dico 345:6:2:0 
 
Elffde somme van de ontfanck van de moolens van Weerdt, Nederweerdt ende de 
thiende tot Wessem 
 
1. Item ontfanghen van de vier moolens tot Weerdt, ingevolghe de pachtcedulle 
te weeten van den windtmoolen bij Sint Rombouth ende van den moolen 
binnen de stadt Weerdt ende van die op Rosveldt ende Roeven, ieder 
moolen ses guldens swaer geldt jaerelijckx voor den windt, waer van dit het 
eersten is, verscheenen Lichtmisse duijsent seven hondert ende seventigh, 
dus hier 24 gulden 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions et passées des 24 et 26 octobre 1768, j’accepte pour la premiere année 
de bail echue à la chaude leur 1770. 
 
2. De twee moolens binnen Weerdt gestaen gemeijnenlijck geheeten het Gewandt 
Ampt offte Draperije, die met octroij op den windt waren gestelt, sijn vergaen, 
soo dat daer van niet meer en komt, dus hier nihil 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 2 – 3 van dit kapittel:] 
Se passe par mémoire comme au compte precedent. 
 
3. De waetermoolen tot Swartbroeck is door de vagabonden afgebrandt 
ende het houdt weghgenomen, soo dat daer teghenwoordigh niet meer en 
komt, dus hier nihil 
 
4. De hoijtthiende van Wessem heeft gelaght Bernardt Vogels op sesthien 
pattacons ende heeft gehooght drije pattacons. Hendrick Laurensen hooght 
noch eenen pattacon. Bernardt Vogels noch eenen pattacon ende behalden het 
recht van de recepte twee guldens ende thien stuijvers ende twee oorden. Facit 
tweeenvijfftigh guldens, achtien stuijvers ende twee oorden, wint den hooger 48 gulden 
vier guldens, ergo rest achtenveertigh guldens, achtien stuijvers ende twee 18 stuiver 
oorden, dus hier 2 oord 
 
[In de marge:] 
Vu la passée faite le 21 juin 1769 pourdevant les echevins de Wessem, 
j’accepte. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 



L’onzième chapitre de recette porte la somme de septante deux florins, 
dix huit sols, deux liards argent fort de Brabant Dico 72:18:2:0 
 
Twelfde somme van ontfanck van rantsoenen van verscheijde pachtinghen dewelcke 
jaerelijckx geschieden soo der thiendens als andersints in welcke rantsoenen die van 
het Capittel van Sint Servaes tot Maestricht niet en concurreeren 
 
Den rendant stelt hier de rantsoenen der thiendens ende moolens als 
andersints, hier vooren geseijdt ende van de waeghen ontfangen te 
hebben in dit loopende jaer een duijsent seven hondert ende 
neghenensestigh, ingevolghe de conditien van de thienden, moolens 
ende van de waeghen voors, soo tot Weerdt als Nederweerdt de somme 494 gulden 
van vier hondert vierennegentigh guldens neghentien stuijvers ende 19 stuiver 
twee oorden, dus hier 2 oord 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions mentionnées au texte et après calcul fait, j’accepte. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Somme par soi Dico 494:19:2:0 
 
Derthiende somme van ontfanck van de waeghe tot Weerdt ende van de gruijdt 
 
De waeghe van de stadt Weerdt heeft gelaght Martinus de Cock op 
hondert vijffendertigh guldens Brabants wissel ende gehooght achtien 
guldens, oock wissel. Hendricus van de Vin hooght noch achtien guldens. 
Jacobus Cuppens hooght noch neghen guldens wissel. Martinus de Cock 
hooght noch drije dergelijcke guldens. Hendricus van de Vin hooght noch 
ses dergelijcke guldens. Peter Kneepkens hooght noch twelff dergelijcke 
guldens. Hendricus van de Vin hooght noch ses dergelijcke guldens. 
Martinus de Cock hooght noch drije dergelijcke guldens ende behalden het 
recht van de recepte thien guldens ende thien stuijvers. Facit twee hondert 
twintigh guldens ende thien stuijvers, wint den hooger vijffentwintigh 195 gulden 
guldens, ergo rest een hondert vijffennegentigh ende thien stuijvers, dus hier 10 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu la passée des 27 et 28 octobre 1769 pardevant echevins et secretaire de 
Weert, j’accepte. 
 
2. De gruijdt van de stadt Weerdt bedraeght van den jaere begonst Omnium 
Sanctorium 1767 ende eijndigende Omnium Sanctorium 1768 de quantiteijt 
van een hondert sevenenseventigh ende drije quaert gebrouwen, waer van 
onsen genaedighen landtheere competeert van de gruijdt thien oorden Weerts 
van ieder gebrouw, bedraegende de somme van tweeentwintigh guldens, vier 12 gulden 
stuijvers ende twee oorden Weerts, daer aen gecort den twintighsten penninck 13 stuiver 
van den borgemeester, maer oude gewoonte, soo rest alhier eenentwintigh 1 oord 
guldens, twee stuijvers ende een oordt, doet in Brabants 1 duit 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration de Servais Claessen, bourgemaitre de Weert, j’accepte. 



 
3. De gruijdt van de stadt Weerdt begonst Omnium Sanctorium 1768 ende 
eijndigende Omnium Sanctorium 1769 heeft den rendant niet konnen 
ontfanghen, vermits de gebrouwen noch niet en sijn verreeckent, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Je passe par mémoire. 
 
4. De waeghe ende gruijdt tot Nederweerdt heeft gelaght Reijnier Didden op 
sevenentwintigh guldens Brabants wissel ende gehooght ses dergelijcke 
guldens. Hendricus van Otto hooght noch drije guldens, Reijnier Didden 
hooght noch drije guldens ende behalden het recht van de recepte eenen 
guldens ende neghentien stuijvers. Facit veertigh guldens ende neghentien 
stuijvers, wint den hooger vier guldens, ergo rest sesendertigh guldens ende 36 gulden 
neghentien stuijvers, dus hier 19 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions et passée des 24 et 26 juillet 1769, j’accepte. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Le troisieme chapitre de recette porte la somme de deux cent quarante 
cinq florins, deux sols, un liard et un gigot argent fort de Brabant Dico 245:2:1:1 
 
Veerthiende somme ontfanck van de weijden ontrent de Maesen tot Wessem, 
genoemt Calverstal 
 
Dese weijde is geengageert geweest door wijlen Anna d’Egmont19

duijsent vijff hondert vijffensestigh, onder haeren naem ende cachet 
 int jaer 

sijnde oock tot de selve saecken geautoriseert geweest door procuratie van 
Philippus van Montmorencij, sijnen sone graeve van Horne gedepescheert 
onder sijnen naem ende cachet den tweeentwintighsten april vijffthien 
hondert sestigh ende door een acte van mijn heer den graeve van 
Beaumont20

seventigh ende mits d’erffgenaemen Pollaert onderstaen hebben dit ende het 
 is gedesengageert geweest den sesthienden junij sesthien hondert 

voorgaende jaer de voorschreve questieuse weijde alleen te verpachten, soo 
dat den rendant ten proffijte van den Lande niet en heeft ontfanghen ende 
voor alnoch desen aengaende van haere Ed. Mog. geappointeert gegeven 
op sijne voorighe reeckeninghe, heeft den rendant ingevolghe het voors. 
appointement aen de Ed. Mog. de heeren Raeden van Staethen21

de neffensgaende memorie waerop weder is gevolght de medegaende 
 overgegeven 

resolutie memorie 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions et passée du 5 janvier 1769, j’accepte pour la premiere année de bail 
commencé le dit jour 5 janvier 1769. 
 
Depost 
                                                           
19 Gravin van Horn, vrouwe van Weert, Nederweert en Wessem, echtgenote van Jan, graaf van Horn en moeder van Philips 
van Montmorency. Zij was testamentair vruchtgebruikster tot haar dood in 1574. 
20 Ernest Alexander Dominique Croy-Chimay-d'Arenberg (*1643-†1686), heer van Weert, Nederweert en Wessem 1663-1686.  
21 De Raad van State in ’s-Gravenhage bestuurde het veroverde Spaans-Gelre, inclusief de drie heerlijkheden van 1702-1715.  



Dese weijde is door ordre als in de voorighe reeckeninghe verpacht voor den 
tijdt van drije jaeren, waer van dir het eersten is ende heeft gelaght Wilhelmus 
Wijnen voor de somme van vijffentwintigh pattacons jaerelijckx ende heeft 
gehooght eenen pattacon. Willem Peters heeft noch gehooght twee pattacons. 
Peter Mintjes heeft noch gehooght drije pattacons. Joannes Schouwenbergh 
heeft gehooght eenen pattacon ende behalden het recht van de recepte drije 
guldens, sesthien stuijvers ende drije oorden. Facit tachentigh guldens, twelff 
stuijvers ende drije oorden, wint den hooger vijff guldens ende twelff 75 gulden 
stuijvers, ergo rest vijffenseventigh guldens ende drije oorden, dus hier 3 oord 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La somme par soi de ce quatorsieme chapitre de recette porte septante cinq 
florins,trois liards argent fort de Brabant Dico 75:0:3:0 
 
Vijffthiende somme van ontfanck van verckens, die op den bosch van sijne 
excellentie onder andere particuliere bosschen weijden, die geteeckent worden met 
een brandende ijser naer advenant der hoeven, dat andere daer gaen 
 
In desen jaer sijn gheen verckens gebrandt, dus nihil 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Vu la declaration de Henri Weijts et par affirmation du rendant, je passe par memoire 
                                                                                                                                                           neant 
 
Sesthiende somme ontfanck van de meesters van het Wollenampt offte draperije 
binnen de stadt Weerdt 
 
Ontfangen van de werckmeesters van den Wollenambacht Joannes 
Neijnens ende Gerardt van Heijthuijsen de somme van thien 
guldens Weerts weghens rechten competeerende aen den landtheere 
gevallen in hun regeerent jaer 1769, volghens hunne verclaeringhe 
ende doet in Brabants  6 gulden 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration des maitres drapiers du 19 avril 1771, j’accepte. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Somme par soi Dico 6:0:0:0 
 
Seventhiende somme van ontfanck van ceurmeije, dat is als imandt overleden is, dan 
competeert het beste meubel aen den Heere te kiesen van alle de parthijen 
 
Den rendant verclaert dat ingevolghe sijne declaratie op het seventhiende 
capittel van ontfanck sijnder voorgaende reeckeninghe, hij actie tegens 
verscheijde persoonen voor het Hoff van Gelder tot Ruremonde heeft 
ingestelt ende de selve tijdelijck sal vervolghen, doch is alsnoch 
ongedecideert, dus memorie 
 
[In de marge:] 
Je passe par memoire. 



 
Achtiende somme van ontfanck der twelff bempden offte weijden voor den tijdt van 
twelff jaeren te beginnen op den dagh van Sint Marten een duijsent seven hondert 
ende drijeen sestigh 
 
1. De Lockerwijers sijn de twelff bempden sijn verpacht door den rendant, 
beginnende op den dagh van Sint Marten duijsent seven hondert 
drijeensestigh ende dit is het sesde jaer, de eerste parthije heeft gelaght 
Jacobus Matthijssen voor vier guldens Brabants jaerelijckx ende gehooght 
achtien stuijvers Brabants. Jacob Vereijcken noch ses stuijvers Brabants. 
Jacobus Matthijssen noch twelff stuijvers Brabants ende behalden het recht 
van de recepte vijff stuijvers ende drije oorden. Facit ses guldens, eenen 5 gulden 
stuijver ende drije oorden, wint den hooger twelff stuijvers, ergo rest vijff 9 stuiver 
guldens, neghen stuijvers ende drije oorden, dus hier 3 oord 
 
[In de marge en van toepassing voor alle artikelen van dit kapittel:] 
Vu les conditions et passée des 30 septembre et 3 octobre 1763, j’accepte pour la 
sixieme année de deux terme du bail repris au texte, commencée 
à la St. Martin 1765 et les articles tirés. 
 
2. De tweede parthije heeft gelaght Rochus Prinsen voor ses guldens Brabants 
jaerelijckx ende gehooght twelff stuijvers ende behalden het recht van de 6 gulden 
recepte ses stuijvers, twee oorden ende een duijdt. Facit ses guldens, achtien 14 stuiver 
stuijvers, twee oorden ende een duijdt, wint den hoogher vier stuijvers, ergo 2 oord 
rest ses guldens,veerthien stuijvers, twee oorden ende een duijdt, dus hier 1 duit 
 
3. De derde parthije heeft gelaght Jan Laenen voor vijff guldens Brabants 
jaerelijckx ende gehooght achtien stuijvers Brabants. Joannes Sluijtjens noch 
achtien stuijvers ende behalden het recht van de recepte ses stuijvers ende drije 6 gulden 
oorden, facit seven guldens, twee stuijvers ende drije oorden, wint den 10 stuiver 
hoogher twelff stuijvers, ergo rest ses guldens, thien stuijvers ende drije 3 oord 
oorden, dus hier 
 
4. De vierde parthije heeft gelaght Martinus Breugels voor twee guldens ende 
thien stuijvers Brabants jaerelijckx ende gehooght achtien stuijvers Brabants. 
Jan Laenen noch drije stuijvers Brabants. Jacobus Vereijcken noch ses stuijvers 3 gulden 
Brabants ende behalden het recht van de recepte drije stuijvers, drije oorden 11 stuiver 
ende een duijdt. Facit vier guldens, drije oorden ende een duijdt, wint den 3 oord 
hoogher neghen stuijvers, ergo rest drije guldens, elff stuijvers, drije oorden een duit 
ende een duijdt, dus hier 
 
5. De vijffde parthije heeft gelaght Rochus Prinsen voor vijff guldens Brabants 
jaerelijckx ende gehooght eenen gulden ende vier stuijvers Brabants. Peter 
Vereggen noch achtien stuijvers Brabants ende behalden het recht van de 
recepte seven stuijvers ende een duijdt. Facit seven guldens, neghen stuijvers 6 gulden 
ende een duijdt, wint den hoogher veerthien stuijvers, ergo rest ses guldens, 15 stuiver 
vijffthien stuijvers ende een duijdt, dus hier 1 duit 
 
6. De sesde parthije heeft gelaght Christiaen Laemers voor ses guldens 
Brabants jaerelijckx ende gehooght achtien stuijvers Brabants ende 6 gulden 



behalden het recht van de recepte ses stuijvers, drije oorden ende een 18 stuiver 
duijdt. Facit seven guldens, vier stuijvers, drije oorden ende een duijdt, 3 oord 
wint den hoogher ses stuijvers, ergo rest ses guldens, achtien stuijvers, 1 duit 
drije oorden ende een duijdt, dus hier 
 
7. De sevende parthije heeft gelaght Peter Vereggen voor ses guldens Brabants 
jaerelijckx ende gehooght achtien stuijvers. Jacob Vereijcken noch ses stuijvers 
Brabants. Peter Vereggen noch achtien stuijvers Brabants. Jacob Nijen noch 
achtien stuijvers Brabants. Peter Groenen noch neghen stuijvers Brabants ende 
behalden het recht van de recepte neghen stuijvers ende twee oorden. Facit 
neghen guldens, achtien stuijvers ende twee oorden, wint den hoogher eenen 8 gulden 
gulden ende drije stuijvers, ergo rest acht guldens, vijffthien stuijvers ende twee 15 stuiver 
oorden, dus hier 2 oord 
 
8. De achste parthije heeft gelaght Peter Sonnemans voor drije guldens 
Brabants jaerelijckx ende gehooght achtien stuijvers Brabants ende behalden 
het recht van de recepte drije stuijvers, drije oorden ende een duijdt. Facit vier 3 gulden 
guldens, eenen stuijver, drije oorden ende een duijdt, wint den hoogher ses 15 stuiver 
stuijvers, ergo rest drije guldens, vijffthien stuijvers, drije oorden ende een 3 oord 
duijdt, dus hier 1 duit 
 
9. De neghende parthije heeft gelaght Martinus Breugels voor twee guldens 
Brabants ende gehooght eenen gulden, sesthien stuijvers Brabants ende 
behalden het recht van de recepte drije stuijvers ende drije oorden. Facit drije 3 gulden 
guldens, neghentien stuijvers ende drije oorden, wint den hoogher twelff 7 stuiver 
stuijvers, ergo rest drije guldens, seven stuijvers ende drije oorden, dus hier 3 oord 
 
10. De thiende parthije heeft gelaght Hendrick Nijen voor drije guldens 
Brabants jaerelijckx ende gehooght achtien stuijvers Brabants ende behalden 
het recht van de recepte drije stuijvers. drije oorden ende een duijdt. Facit vier 3 gulden 
guldens, eenen stuijver, drije oorden ende een duijdt, wint den hooger ses 15 stuiver 
stuijvers, ergo rest drije guldens, vijffthien stuijvers, drije oorden ende een 3 oord 
duijdt, dus hier 1 duit 
 
11. De elffde parthije heeft gelaght Jacobus Matthijssen voor twee guldens 
ende thien stuijvers Brabants jaerelijckx ende gehooght eenen gulden ende 
sesthien stuijvers Brabants. Jacob Nijen noch ses stuijvers Brabants ende 
behalden het recht van de recepte vier stuijvers, twee oorden ende een duijdt. 4 gulden 
Facit vier guldens, sesthien stuijvers, twee oorden ende een duijdt, wint den 2 stuiver 
hooger veerthien stuijvers, ergo rest vier guldens, twee stuijvers. twee oorden 2 oord 
ende een duijdt, dus hier 1 duit 
 
12. De twelffde parthije heeft gelaght Martinus Breugels voor twee guldens 
Brabants jaerelijckx ende gehooght eenen gulden ende sesthien stuijvers 
Brabants. Joannes Sluijtjens noch achtien stuijvers ende behalden het recht 
 van de recepte vier stuijvers ende drije oorden, facit vier guldens achtien 
stuijvers ende drije ooorden, wint den hooger achtien stuijvers, ergo rest 4 gulden 
vier guldens ende drije oorden, dus hier 3 oord 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Le produit total de ce dixhuitieme chapitre de recette porte soixante 



trois florins, dix neuf sols, un liard et un gigot argent fort de Brabant Dico 63:19:1:1 
 
Neghentiende somme van ontfanck van de visscherije tot Wessem. 
 
De visscherije tot Wessem heeft gelaght den scholtis Raemaeckers22

tijdt van drije jaeren, waervan dit het eersten is, op vijffthien ducatons 
 voor den 

jaerelijckx ende heeft gehooght drije ducatons. Joannes Joosten heeft noch 
gehooght eenen ducaton ende behalden het rec ht van de recepte twee 
guldens ende seventhien stuijvers. Facit neghenenvijfftigh guldens ende 
seventhien stuijvers, wint den hooger vier guldens, ergo rest vijffenvijfftigh 55 gulden 
guldens ende seventhien stuijvers, dus hier 17 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu la passée du 5 janvier 1769, j’accepte pour la premiere année le bail, 
commencée la 22 fevrier 1769. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Somme pour soi Dico 55:17:0:0 
 
Twintighste somme van ontfanck van capuijnen ende verckens, jaerelijckx verschult 
door de pachters van de moolens ende oock van t’affmaelen der moolensteenen op 
de moolen van Swartbroeck 
 
1. Ontfanghen van de moolens, te weeten van die binnen de stadt Weerdt ende 
van die van de waetermoolen op Swartbroeck, volghens de pachtcedullle 
 jaerelijckx ieder moolen voor ses capuijnen, ses guldens swaer geldt, dus hier 
voor drije moolens achtien guldens, swaer geldt, vervallen Lichtmisse duijsent 
seven hondert ende seventigh, dus hier 18 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 -3 van dit kapittel:] 
Suivant les conditions ci-devant rappellées, j’accepte pour la premiere année de bai 
 echu à la chandeure 1770 et les articles tirés. 
 
2. Ende voor de twee andere windtmoolens van Nederweert, te weeten die op 
Rosveldt ende Roeven, ieder voor ses capuijnen, ses guldens, swaer geldt, voor 
den tijdt van drije jaeren, waer van dit het eersten is, verscheenen Lichtmisse 
een duijsent ende seven hondert ende seventigh, dus hier 12 gulden 
 
3. Alnoch ontfanghen van die vier moolens, te weeten van die binnen ende 
van die buijten de stadt Weerdt, ende van die op Rosveldt ende Roeven tot 
Nederweerdt, de pachters moeten alle jaer geven een vet vercken ofte in 
plaatse thien guldens swaer geldt, verscheenen te Lichtmisse een duijsent 
seven hondert ende seventigh, dus hier 40 gulden 
 
4. Ontfangen in de maent december van Peter Pellemans de somme van 
seventhien guldens ende veerthien stuijvers wisselgeldt voor het afmaelen 
van drije duijm, min een twintighste van eenen duijm, van de steenen van 
de watermoolen van Swartbroeck, ad ses guldens par duijm, volghens 17 gulden 
verclaeringhe van den moolenmeester Anthoin van Gogh, dus hier 14 stuiver 
                                                           
22 Johannes Ramaeckers was scholtis van 1759 tot 1778. 



 
[In de marge:] 
Vu la declaration d’Antoine van Gogh et par affirmation du rendant, je passe. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Le vingtieme chapitre de recette monte à la somme de quatre vingt sept 
florins, quatorse sols argent fort de Brabant                                                                   Dico 87:14:0:0 
 
Eenentwintighste somme van ontfanck. 
 
1. Den rendant stelt hier vijffenseventigh guldens Weerts voor de weijde 
van het casteel, naer alde gewoonte ende doet in Brabants 45 gulden 
 
[In de marge:] 
J’accepte par provision et sans prejudice tant au soutenement du procureur 
Neefs  fait au verbal du 1 mai 1765 et du 5 mai 1764, qu’au droit du seigneur. 
 
2. Vercoght den twelffden junij een duijsent seven hondert ende 
neghenensestigh aen Willem Pelsers derthien vergancelijcke eijke boomen 25 gulden 
voor thien pattacons ende eenen halven, doet in Brabants 4 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 2 – 3 van dit kapittel:] 
Par affirmation du rendant j’accepte et l’article tiré. 
 
3. Vercoght den drijeentwintighsten julij een duijsent seven hondert ende 
neghenensestigh aen Joannes Coppens eenen willighen boom ende twee 16 gulden 
willighe soutsen voor seven pattacons, doet in Brabants 16 stuiver 
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk:] 
Le vingt et unieme chapitre de recette porte quatre vingt sept florins, 
argent fort de Brabant… Dico 87:0:0:0 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk:] 
…et le produit total de tous les chapitres de recette du present compte, 
monte à la somme de seize mille quatre cent quatorze florins, dix sols, 
trois liards argent fort de Brabant Dico 16414:10:3:0 
 
[Toevoeging 3 einde hoofdstuk:] 
Memoire qu’en la susdite somme ne sont compris les soixante et un maldres, 
deux vaeten, trois coppen et une canne et demi, dont le rendant reste 
redevable, ainsi qu’ie est annote fol. 61 recto du present compte. 
 
Miesen gedaen ende betaelt teghens den voors. ontfanck, gelijck als 
volght:  
 
Eerste capittel van miesen gedaen in rogghe, van renten, legaeten ende gagien, 
geaffecteert op desen ontfanck 
 
1. Eerstelijck betaelt aen de H. Gheestmeesters23

                                                           
23 Er werden jaarlijks vier Heilige-Geestmeesters of armenmeesters benoemd; twee uit de stad en twee uit de buitenie.  

 binnen de stadt Weerdt 



seventhien malderen rogghe voor een jaer rente, vervallen Lichtmisse, 
duijsent seven hondert ende seventigh, bij quittantie, hier annex deselve 
rente is geconstitueert tot profeijte van den armen door wijlen vrouwe de 
Croij, dus hier  17 malder 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 5 van dit kapittel:] 
Je passe par quittances et les articles tirés. 
 
2. Item betaelt aen den meester van het H. Gheesthuijs tot Nederweerdt 
drije malderen rogghe, verscheenen te Lichtmisse, duijsent seven hondert 
ende seventigh, bij quittantie, dus hier  3 malder 
 
3. Betaelt aen den vice pastoir sijnde rector van den autaer van Sint Anthonius 
drije malderen rogghe voor eene jaerelijcksche rente, vervallen op den dagh 
van Sint Marten, duijsent seven hondert ende neghenensestigh, bij quittantie 
dus hier  3 malder 
 
4. Betaelt aen de cordelieren offte minderbroeders voor de stadt Weerdt 
twelff malderen rogghe, welcke wijlen loffelijcker memorie den graeve van 
Horne hun heeft gegeven voor eene almoesse, vervallen den elffden december 
duijsent seven hondert ende neghenensestigh, dus bij quittantie  12 malder 
 
5. Noch betaelt ende gelevert aen Hendrick Emonts, jaeger, drije malderen 
rogghe voor een jaer gagie, verscheenen Paesschen 1770, dus hier bij quittantie 3 malder 
 
[In de marge:] 
Par affirmation du rendant et par quittance du 24 avril 1770 marquée de la marque 
Henri Emonts et signée comme present P.F. Reuten. 
 
6. Betaelt ende gelevert aen Hendrick Nijens, boden van Nederweert, twee 
malderen ende drije vaeten rogghe, vervallen te Lichtmisse, duijsent seven 2 malder 
hondert ende seventigh, dus bij quittantie  3 vat 
 
[In de marge:] 
Par affirmation du rendant et par quittance du  3 fevrier 1770 ,marquée de la marque 
d’Henri Neijens et signée comme present H. Weijts. 
 
7. Betaelt ende gelevert aen Peter Nijen, boden tot Nederweerdt, twee malderen, 2 malder 
een vat ende twee kannen rogghe, voor thien ende eenen halven maent gagie, 1 vat 
vervallen te Lichtmisse, duijsent seven hondert ende seventigh, dus bij quittantie 2 kan 
 
[In de marge:] 
Par quittance du 3 fevrier 1770 marquée de la marque de Pierre Neijen et signée comme 
present H. Weijt, et par affirmation du rendant. 
 
8. Betaelt ende gelevert aen Andries Hermans, boden van Weerdt, twee 
malderen rogghe, sulckx voor een jaer gagie voor het waernemen des Heere 
bosschen, vervallen den twintighsten meij duijsent seven hondert ende 
seventigh, dus bij quittantie  2 malder 
 
[In de marge:] 



Par quittance du 20 mai 1770. 
 
9. Den rendant stelt alhier voor sijn selven ende tot sijn profeijte, als ordinairis, 2 malder 
hem competeerende voor sijnen tantieme voor het twintighste deel van 1 vat 
vierenveertigh malderen, vier vaeten ende twee kannen, gelevert voor renten 1 kop 
ende gagien, inbegreepen in dit capittel, dus hier  2½ kan 
 
[In de marge:] 
Je passe par ordinaire. 
 
10. Den rendant stelt hier voor crimkooren deser reeckeninghe waervan den 
ontfanck in natuere is geweest ende van tijdt tot tijdt vercoght gelijck blijckt 19 malder 
folio 48. recto et seqq., de quantiteijt van ses hondert sestigh malderen, vier 4 vat 
vaeten, eenen cop ende twee cannen, waervan alleen crimkooren wordt 3 kop 
ingebrocht, ad drije ten hondert, dus hier  ¾ kan 
 
[In de marge:] 
Après calcul fait, je passe comme au compte precedent. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La portée de ce premier chapitre de mises est de soixante six maldres, quatre 
vaeten, un cop, trois cannen et un quart Dico 66:4:1:3¼ 
 
 
Tweede capittel van de miesen ende verschotten, gedaen in Brabants geldt 
 
1. 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 religieusen24

 
 binnen de stad Weerdt, volgens de pacht cedulle, dus hier memorie 

[In de marge:] 
Je passe par memoire comme au compte precedent. 
 
2. Betaelt aen de almoeseniers offte armenmeesters de somme van vierentwintigh 
guldens, swaer geldt, voor een jaerrente geconstitueert bij haere excellentie 
vrouwe Jenne de Meurs25 ende vrouwe Margaretha de Croij26

jaerenlijckx twelff guldens, swaer geldt, verscheenen te Lichtmisse, duijsent 
 te weeten ieder same 

seven hondert ende seventigh, dus bij quittantie  24 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 2 – 5 van dit kapittel:] 
Par quittance, je passe avec les articles tirés. 
 
3. Betaelt aen de dienaers van het Sint Sacramentsauthaer voor een hooghmisse,                 
welcke de selve vrouwe de Croij, saeliger memorie, heeft gefondeert, 
om gesongen te worden alle donderdaeghen met drije priesters, waervan 

                                                           
24 Bedoeld worden de reguliere kanunnikessen of de Witte Nonnen van het klooster Maria-Wijngaard. 
25 Johanna van Meurs (†1461), echtenote van Jacob I, eerste graaf van Horn. 
26 Margaretha van Croy († 1514) was de eerste echtgenote van Jacob III, graaf van Horn. 



betaelt, te weeten aen den pastoor vier guldens ende aen den diacen ende 
subdiacen oock vier guldens ende aen den coster eenen gulden ende aen 
den rector van den sanck twee guldens volghens de quittantie ende attestatie 
overgeleght in de voorige reeckeninghe, waer bij is gedeclareert datter 
gheen documenten van de donatie en sijn als alleen den register van den 
sterfdagh van wijlen vrouwe van Savoijen27

elffden april vijffthien hondert achtentwintigh, dus hier betaelt duijsent 
, de welcke is overleden den 

seven hondert ende seventigh, volgens quittantie  11 gulden 
 
4. Betaelt aen de vier choraelen, dewelcke de selve misse helpen singhen, 
te weeten ieder drije ellen ende een halff swart laecken, ten advenante van 
achtien stuijvers, swaer geldt, de elle, gelijck in de voorighe reeckeninghe, 11 gulden 
ingevolghe de selve wuittantie, dus hier  18 stuiver 
 
5. Alnoch betaelt voor drije jaerelijcksche uijtvaerten, te weeten de vrouwe 
de Croij, Savoije ende graeve Jacob28

swaer geldt, volghens de selve quittantie, dus voor het jaer duijsent seven 
, loffelijcker memorie, ieder drije guldens, 

hondert ende seventigh, dus hier  9 gulden 
 
6. Betaelt aen den rendtmeester van Sint Servaes tot Maestricht een jaerrente 
van thien goude realen, vervallen Sint Marten een duijsent seven hondert ende 
neghenensestigh, bedraeght jaerelijckx bij quittantie  34 gulden 
 
[In de marge:] 
Vu le compte precedent, je passe par quittance la 15 novembre 1769. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Ce second chapitre des mises porte la somme de quatre vingt neuf florins, dix huit 
sols, argent fort de Brabant Dico 89:18:0:0 
 
 
Derde capittel van miesen, gelijck volght van renten die ontlast konnen worden 
 
1. Betaelt aen den heer J. Crats als capellaen van de capelle van Onse Lieve 
Vrouwe in de parochiaele kercke binnen Weerdt, een jaer rente, als nu bij 
reductie van tweeennegentigh guldens Brabants wisselgeldt, vervallen 
palmensondagh duijsent seven hondert ende seventigh, dus bij quittantie 92 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 en 2 van dit kapittel:] 
Par quittance, je passe aves l’article tiré, sans prejudice cependant pour le principal 
du rendant en regard du montant precis des cappitaux des rentes ci-menttionnées. 
 
2. Betaelt aen het clooster der religieusen Witte Nonnen binnen de stadt 
Weerdt insgelijckx bij reductie eene som van vierensestigh guldens Brabants 
wisselgeldt, coomende van weijlen haere excellentie vrouwe Horne, dewelcke 
te redimeeren staet met sesthien hondert guldens, vervallen 
Lichtmisse duijsent seven hondert ende seventigh, dus bij quittantie  64 gulden 
 

                                                           
27 Claudia van Savoye (†1528), tweede echtgenote van Jacob III, graaf van Horn. 
28 Jacob III, graaf van Horn (†1531). 



3. Wat aenbelanght de rente van tachentigh guldens, thien stuijvers, dewelcke 
plachte te hebben Oswaldt van Pleuren, als die hebbende van 
Arnoldt Henrij, die is worden geredimeert geduijrende den tijdt dat het 
Landt van Weerdt is gesequestreert geweest, ter oorsaecke van een 
processe gemoveert om den eijgendom en dat den tweeden dagh van 
de maent februarij van het jaer sesthien hondert drije, en sijn de 
capitaelen penninghen gestelt op de selve reeckeninghe van het selve 
jaer, dus hier  memorie 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 3 – 5 van dit kapittel:] 
Pas me moire comme au compte precedent. 
 
4. Het selve is van de rente die was aen Ido Grammaij, bedraeghende 
 tachentigh guldens ende seventhien stuijvers, dus hier  memorie 
 
5. Wat aenbelanght de rente die was aen den Dno Jacobus à Castro29

hem becomen van Ido Grammaij
, bij 

30 , comende Jan van Vogelsanck31

à Castro heeft die gelaeten ende gelegateert aen het groot collegie van Loven
, den selven  

32

en in de sevende reeckeninghe wederom gegeven, dus hier  memorie 
 

 
6. Betaelt aen de cordelieren offte minderbroeders voor de stadt Weerdt, 
volgens den testamente van hooger memorie van Jan van Horne33

achtenveertigh guldens, in plaetse van eenen vetten osch, vervallen den 
 

tweeden december duijsent seven hondert ende neghenensestigh, dus 
bij quittantie  48 gulden 
 
[In de marge:] 
Je passe par quittance. 
 
7. Betaelt aen mevrouwe douairière de Borss een jaerrente van vijff 
hondert sevenenseventigh guldens, thien stuijvers Brabants wisselgeldt, 
vervallen den eersten julij duijsent seven hondert ende seventigh, dus bij                577 gulden 
quittantie  10 stuiver  
 
[In de marge:] 
Je passe par quittance sans prejudice cependant pour le principal du rendant au regard 
du montant precis du capital de cette rente. 
 
8. De rente van twee hondert ende vijfftigh guldens jaerelijckx 
competeerende aen joncker Guilliam Robrechts, is worden betaelt uijt de 
penninghen geconsigneert ter greffie van sijne majesteijts Grooten Raede, 
dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Par memoire comme au compte precedent. 
 

                                                           
29 Jacobus van den Borgh of à Castro was bisschop van Roermond van 1611-1639.  
30 Gelderse landrentmeester rond 1600. 
31 Schuldeiser Jan van Vogelsanck (†1603) was geneesheer en burgemeester in Venlo. 
32 Het Groot College van de Heilige Geest was bestemd voor theologiestudenten. Een van de oudste colleges in Leuven. 
33 Jan, graaf van Horne (†1540). 



9. Betaelt aen den heere F.H. Pellemans, procurator der canonicken 
regulieren tot Weerdt, de somme van hondert ende achtensestigh 
guldens Brabants wisselgeldt, sulckx voor een jaerintresse van een capitael 
van vierduijsent ende twee hondert guldens wisselgeldt, vervallen te Sinxen 
duijsent seven hondert ende seventigh, volgens quittantie, dus hier  168 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 9 – 10 van dit kapittel:] 
Vu le compte precedent, je passe par quittance avec l’article tiré sans prejudice 
cependant pour le principal du rendant au regard des capitaux de ces rentes. 
 
10. Alnoch betaelt aen den heere F.M. Pellemans, procurator der canonicken 
regulieren tot Weerdt de somme van hondert ende dertigh guldens Brabants 
wisselgeldt, vervallen den neghenthienden julij duijsent seven hondert ende 
seventigh, dus bij quittantie  130 gulden 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La somme totale de troisieme chapitre mises porte mille septante neuf florins et 
dix sols Dico 1079:10:0:0 
 
 
Vierde capittel van miesen in diversche saecken 
 
1. Betaelt aen Anthonius Portemans de somme van sesthien guldens Weerts 
voor twee tonnen bier, dewelcke sijn gedroncken geworden als wanneer 
den rendant de thienden heeft verpacht in presentie van den scholtis ende 
alle de schepenen van Weerdt ende op den dagh als de borghen worden 9 gulden 
gestelt, volgens quittantie ende doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 11 van dit kapittel:] 
Je passe par quittances et les articles tirés. 
 
2. Betaelt aen Peter Meewis de somme van sesthien guldens Weerts voor 
twee tonnen bier, dewelcke sijn gedroncken geworden als wanneer den 9 gulden 
rendant de thiende heeft verpacht tot Nederweerdt ende doet in Brabants 12 stuiver 
 
3. Betaelt aen Joannes Raemaeckers de somme van twee guldens Weerts, 
sulckx voor verteeringhe ten sijnen huijse gedaen door den rendant, 
schepenen ende bodens int verpachten des Heere visscherije ende des  1 gulden 
Heere Calverstal tot Wessem, volgens quittantie ende doet in Brabants 4 stuiver 
 
4. Betaelt aen den selven Joannes Raemaeckers de somme van drije 
guldens Weerts, sulckx voor verteeringhe ten sijnen huijse gedaen door 
den rendant, schepenen ende boden int verpachten des Heere hoijthiende 1 gulden 
tot Wessem, volghens quittantie ende doet in Brabants  16 stuiver 
 
5. Alnoch betaelt aen den selven Joannes Raemaeckers de somme van twee 
guldens Weerts, sulckx voor verteeringhe ten sijnen huijse gedaen int 
ontfangen des Heere chijnsen tot Wessem, volgens quittantie ende doet in 1 gulden 
Brabants  4 stuiver 
 
6. Betaelt aen Hendrick Nijens, boden van Nederweerdt, de somme van 



sesthien guldens Brabants wisselgeldt, sulckx voor sijne jaerelijcksche 
gagie, verscheenen Lichtmisse een duijsent seven hondert ende seventigh, 
dus bij quittantie  16 gulden 
 
7. Betaelt aen Peter Nijen de somme van veerthien guldens Brabants 
wisselgeldt, sulckx voor thien ende eenen halven maent gagie, verscheenen 
Lichtmisse een duijsent seven hondert ende seventigh, dus bij quittantie 14 gulden 
 
8. Betaelt aen Hendrick Weijts, gerichtsboden tot Weerdt, de somme van 
twintigh guldens wisselgeldt voor sijne jaerelijcksche gagie, verscheenen 
den twintighsten meij duijsent seven hondert ende seventigh, volgens 
quittantie, dus hier  20 gulden 
 
9. Betaelt aen Andries Hermans, boden tot Weerdt, de somme van 
twintigh guldens Brabants wisselgeldt voor sijne jaerelijcksche gagie, 
verscheenen den veerthienden meij duijsent seven hondert ende 
seventigh, volghens quittantie, dus hier  20 gulden 
 
10. Betaelt aen Jacque Brannaert twee schellingen voor het opsnoijen 
der boomen in ende langhs den Haeghe, volghens quittantie  12 stuiver 
 
11. Betaelt aen Hannes Maetens de somme van tweeenvijfftigh pattacons 
ende eenen halven, sulckx voor eenen moolensteen te gebruijcken aen de 
waetermoolen van Swartbroeck, volgens quittantie ende doet in Brabants 126 gulden 
 
12. Betaelt aen de bodens van Weerdt  ende Nederweerdt de somme van  
neghentien guldensWeerts, hun jaerelijckx competeerende over het ontfanghen 
des Heere suijckerhaever op Sint Thomasdagh seventhien hondert ende 11 gulden 
neghenensestigh, dus bij quittantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
[In de marge:] 
Par quittance et relation à l’appostille sur l’article 21, chap. quatre des mises du 
compte pour l’année 1763 je passé. 
 
13. Betaelt aen den heere Advt. Costerius de somme van sesensestigh 
guldens ende ses stuijvers Brabants wisselgeldt wegens verschotten 
ende vacatien in saecke van de samptelijcke inwoonders van ’t gehucht 
Swartbroeck tegens den molenaer van de waetermoolen, aldaer, 
volgens specificatie ende quittantien conform den accoort ter interventie 
van ’t officie fiscael, aldaer ter plaetse gemaeckt ende door het Hoff  66 gulden 
besteedight, alhier bij gethoont, dus  6 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu les pièces ci-mentionnées, je passe. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La somme totale de ce quatrieme chapitre des mise porte deux cent nonante 
sept florins et quatorze sols argent fort de Brabant Dico 297:14:0:0 
 
 



Vijffde capittel van miesen in Weerter geldt van verscheijde boomen, gecoght tot 
reparatie van de moolens 
 
Gelijck de auditeurs van de voorighe reeckeninghe hebben geordonneert van te 
maecken eene annotitie van alle de boomen de welcke noch sijn, soo doet men hier 
het devoir soo ende gelijcke volght 
 
1. Betaelt aen Anthonij van Gogh de somme van vierhondert ende vijfftigh 
guldens Weerts, sulckx van arbeijtsloon ende gelevert houdt aen des Heere 
windtmoolens van Weerdt ende Nederweerdt ende waetermoolen tot                 
 Swartbroeck, volgens specificatie ende doet in Brabants                                              270 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 2 van dit kapittel:] 
Par quittances et declarations des 28 et 29 decembre 1769, je passe avec l’article tiré. 
 
2. Betaelt aen Joannes Zeijts de somme van vierendertigh guldens Weerts, 
sulckx van arbeijtsloon, gelevert houdt ende plancken aen des Heere 
windtmoolen van Weerdt ende waetermoolen tot Swartbroeck, volgens 20 gulden 
specificatie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
3. Betaelt aen J.A. Houppen, procurator van het clooster Ste. Elisabeth 
de somme van vijffenveertigh pattacons, eenen ende eenen halven schellinck, 
sulckx voor elff denneboomen sonder het overhoudt te gebruijcken voor lessen 
aen des Heere windtmoolens van Weert ende Nederweerdt, volgens quittantie 108 gulden 
ende doet in Brabants  9 stuiver 
 
[In de marge:] 
Par quittance et affirmation du rendant. 
 
4. Betaelt aen Matthijs Nouwen de somme van seven pattacons ende eenen 
halven, sulckx voor eenen eijckenboom sonder het overhoudt te gebruijcken 
tot eene borste aen des Heere windtmoolens, dus bij quittantie ende doet in 
Brabants  18 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 4 – 5 van dit kapittel:] 
Par quittances et affirmation du rendant. 
 
5. Betaelt aen Jacobus Windelen de somme van acht pattacons, ses 
schellingen voor eenen eijckenboom sonder het overhoudt te gebruijcken 
tot eene borste voor des Heere windtmoolens, dus bij quittantie ende doet 
in Brabants  21 gulden 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La somme totale de ce cinqieme chapitre des mises porte quatre cent, trente sept 
florins, dix sept sols argent fort de Brabant Dico 437:17:0:0 
 
 
Sesde capittel der miesen tot reparatie van het casteel ende de hellichte van ’t dack te 
onderhouden, te weeten het middelste schip der parochiale kercke binnen Weerdt 
ende den houdtwaeghen 



 
  Neant 
 
 
Sevende somme der miesen van de reparatie der moolens soo windtmoolens als 
waetermoolens 
 
Betaelt aen Matthijs Cogels de somme van achtenseventigh guldens Weerts, 
sulckx van arbeijtsloon, gelevert ijser ende naegels aen des Heere 
windtmoolens van Weerdt ende waetermoolen tot Swartbroeck, dus bij 46 gulden 
specificatie ende quittantie ende doet in Brabants  16 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 2 van dit kapittel:] 
Par quittances et declarations du 29 decembre 1769, je passe avec l’article tiré. 
 
2. Betaelt aen Michiel Kaeris de somme van twee hondert ende vierentwintigh 
guldens Weerts, sulckx van arbeijtsloon, gelevert ijser ende naegels aen des 
Heere windtmoolens van Nederweerdt ende waetermoolen tot Swartbroeck, 134 gulden 
volgens specificatie ende quittantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La somme totale de ce septieme chapitre des mises porte celle de cent quatre vingt et un florins et 
quatre sol, argent fort de Brabant Dico 181:4:0:0 
 
 
Achste capittel der miesen ende vacaties gedaen soo door schepenen als den rendant 
 
1. Betaelt als wanneer den rendant heeft gehouden sitdagh, om te 
ontfanghen s’Heere chijnsen tot Weerdt duijsent seven hondert ende neghen 
en sestigh aen scholtis, schepen, secretaris ende bodens, volghens quittantie 
de somme van veerthien guldens ende achtien stuijvers swaer geldt, dus 14 gulden 
hier  18 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration du secretaire Blommaerts du 11 novembre 1769 et en égard à la declaration 
sur l’article 3, chapitre 8 des mises du compte du 1760, je passe. 
 
2. Betaelt aen J. Sittardt voor de oncosten gedaen door scholtis, schepenen, 
secretaris ende bodens van Nederweerdt, als wanneer den rendant heeft 
gehouden sitdagh, om aldaer te ontfanghen des Heere chijnsen voor den jaere 
duijsent seven hondert ende neghenensestigh de somme van vier pattacons, 9 gulden 
dus bij quittantie ende doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Par quittance du 14 novembre 1769 et en egard à la declaration du rendant sur l’article  
4, chapitre 8 des mises du compte de 1760, je passe. 
 
3. Betaelt aen scholtis, schepenen, secretaris ende bodens als wanneer den 
rendant heeft gehouden sitdagh om te ontfanghen de suijckerhaever van 
het Landt van Weerdt voor den jaere duijsent seven hondert ende 



neghenensestigh de somme van veerthien guldens ende achtien stuijvers 14 gulden 
swaer geldt, volghens quittantie, dus hier  18 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration du secretaire Blommaerts du 21 décembre 1769,je passe par relation 
 aux appostilles  sur les articles respectivement 5 et 3 du huitieme chapitre des mises 
 des comptes pour l’années 1760 et 1761. 
 
4. Alnoch betaelt aen scholtis, schepenen, secretaris ende bodens van 
Weerdt de somme van vierentwintigh guldens ende twelff stuijvers 
wisselgeldt voor rechten int verpachten ende verborgen des Heere  24 gulden 
molens van Weerdt, volghens quittantie, dus hier  12 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 4 – 5 van dit kapittel:] 
Vu les declarations du secretaire Bloemaerts du 26 octobre 1768 en egard à celles                                 
du rendant sur les articles premier du huitieme chapitre des mises du compte pour                          
l’an: 1760, je passe et l’article tiré. 
 
5. Betaelt aen scholtis, schepenen, secretaris ende bodens van 
Nederweerdt de somme van sesthien guldens ende sesthien stuijvers 
wisselgeldt voor rechten int verpachten ende verborgen des Heere  16 gulden 
moolens van Nederweerdt, volghens quittantie, dus hier  16 stuiver 
 
6. Den rendant stelt hier voor oncosten int’gouverneeren der graenen 
ende de selve te doen meten ende vercoopen de somme van 
tweeendertigh guldens Brabants, dus hier  32 gulden 
 
[In de marge:] 
Transeat34

 
 comme ordinaire. 

7. Betaelt aen port van brieven soo van Parijs, Brussel, Mechelen als  5 stuiver 
andersints de somme van vijff stuijvers, drije oorden, dus  3 oord 
 
[In de marge:] 
Transeat comme ordinaire Par affirmation du rendant. 
 
8. Den rendant brenght oock ordinairis in remiese seventhien guldens, 
derthien stuijvers Brabants voor verscheijde kleijne verloopen renten ofte 17 gulden 
chijnsen, dus hier voor den jaere 1769  13 stuiver 
 
[In de marge:] 
Tenons cette article en soufrance en egard à notre apostille sur l’article 7 et neuf de 
recette du present compte. 
 
9. Betaelt ingevolghe de conditien der thienden aen de pachters ende  4 gulden 
borghen  6 stuiver 
 
[In de marge:] 
Transeat suivant les conditions des passées des dimes. 

                                                           
34 Voor deze keer toegelaten.  



 
10. Ende gelijck sijne excellentie den heere prince van Chimaij heeft 
gelieven goet te doen aen den rendant de somme van hondert guldens 
voor het banquet dat men ordinairis heeft in het uijtgeven der thienden 
ende voor de vacatien van scholtis, schepenen, secretarissen ende 
bodens der justitien, soo van Weerdt, Nederweerdt ende Wessem, niet 
tegenstaende dat men aen den rendtmeester Bierens placht te geven twee 
hondert vijfftigh guldens jaerelijckx, dus hier  100 gulden 
 
[In de marge:] 
Transeat comme au compte precedent et par relation aux apostilles sur pareils articles 
des comptes pour les années 1760 et 1761. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La somme  totale de ce huitieme chapitre des mises porte deux cent dix sept florins, 
sept sols et trois liards argent fort de Brabant `Dico 217:7:3:0 
 
 
Neghende somme van miesen, gestelt in geldt aen sijne excellentie, sijne orders ende 
gagien 
 
 Betaelt Neant 
 
 
Thiende somme van miesen door orders van sijne excellentie ende oncosten van de 
keucken 
 
1. Betaelt aen Hendrick Emonts, jaeger, de somme van achtentwintigh 
guldens Weerts, sulckx voor sijne jaerelijcksche gagie, verscheenen  16 gulden 
Paesschen 1770, volgens quittantie ende doet in Brabants  16 stuiver 
 
[In de marge en van toepasssing voor alle artikelen van dit kapittel:] 
Par quittances et affirmation du rendant. 
 
2. Alnoch betaelt aen den selven jaegher voor twee hondert busselen stroij 
de somme van sesthien guldens Weerts over het jaer, verscheenen Paesschen 11 gulden 
1770, volgens quittantie ende doet in Brabants  12 stuijver 
 
3. Betaelt aen Matthijs Cogels de somme van neghen guldens, thien stuijvers 
ende twee oorden Weerts, sulckx voor sijne solderhuere, alwaer gesoldert is 
geweest ontrent de drijeenvijfftigh malderen rogghe van de incompsten van 5 gulden 
de Landen van Weerdt van den jaere een duijsent seven hondert ende  14 stuiver 
neghenensestigh, dus bij quittantie ende doet in Brabants  1 oord 
 
4. Betaelt aen de huijsvrouw van Cornelis van Breugel de somme van elff 
guldens, ses stuivers ende twee oorden Weerts, sulckx voor haere 
solderhuere, alwaer gesoldert is geweest ontrent de drijensestigh malderen 6 gulden 
rogghe van de incompsten van de Landen van Weerdt van den jaere een 15 stuiver 
duijsent seven hondert ende negenensestigh, dus bij quittantie ende doet 3 oord 
in Brabants  1 duit 



 
5. Betaelt aen Jacobus Verstappen de somme van elff guldens ende 
veerthien stuijvers Weerts, sulckx voor sijne solderhuere, alwaer gesoldert 
is geweest de vijffensestigh malderen rogghe van de incompsten van de 7 gulden 
Landen van Weerdt van den jaere een duijsent seven hondert  1 oord 
neghenensestigh, dus bij quittantie ende doet in Brabants  1 duit 
 
6. Betaelt aen J. Loijens de somme van elff guldens ende veerthien stuijvers 
Weerts, sulckx voor sijne solderhuere, alwaer gesoldert is geweest ontrent 
der vijffensestigh malderen rogghe van de inkompsten van de Landen van 7 gulden 
Weerdt van den jaere een duijsent seven hondert neghenensestigh, dus bij 1 oord 
quittantie ende doet in Brabants  1 duit 
 
7. Betaelt aen P.F. Keuten de somme van elff guldens ende neghentien 
stuijvers Weerts, sulckx voor sijne solderhuere, alwaer gesoldert is 
geweest ontrent de sesensestigh ende een halff malderen rogghe van de 7 gulden 
incompsten van de Landen van Weerdt van den jaere een duijsent  3 stuiver 
seven hondert ende neghenensestigh, dus bij quittantie ende doet in  1 oord 
Brabants  1 duit 
 
8. Betaelt aen de heer C.H. Wagemans de somme van vijffthien guldens 
seven stuijvers ende drije oorden Weerts, sulckx voor sijne solderhuere, 
alwaer gesoldert is geweest ontrent de vijffentachentigh ende een halff 9 gulden 
malderen rogghe van de incompsten van de Landen van Weerdt van  4 stuiver 
den jaere een duijsent seven hondert ende neghenensestigh, dus bij  2 oord 
quittantie ende doet in Brabants  1 duit 
 
9. Betaelt aen de weduwe van N.G. Spaepen de somme van vijffthien 
guldens, seven stuijvers ende drije oorden Weerts, sulckx voor haere 
solderhuere, alwaer gesoldert is geweest ontrent de vijffentachentigh  9 gulden 
ende een halff malderen rogghe van de inkompsten van de Landen van 4 stuijver 
Weerdt van den jaere een duijsent seven hondert ende neghenensestigh, 2 oord 
dus bij quittantie ende doet in Brabants  1 duit 
 
10. Den rendant stelt alhier voor sijne solderhuere, alwaer gesoldert is 
geweest ontrent de twee hondert ende vierentwintigh malderen rogghe 24 gulden 
van de inkompsten van de Landen van Weerdt van den jaere duijsent  5 stuijver 
seven hondert ende neghenensestigh de somme van veertigh guldens  1 oord 
ende vier stuijvers Weerts, doet in Brabants  1 duit 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La somme totale de ce dixieme chapitre des mises porte cent deux florins, 
treize sols, trois liards, un gigot argent fort de Brabant Dico 102:13:3:1 
 
 
Elffde somme der miesen van salaris ende vacatien, schuldigh aen den rendant, soo 
voort doen dresseeren deser reeckeninghe als voor sijnen tantieme ten advenante van 
den twintighsten penninck door hun gefurneert ende voorders vant’gheene hij heeft 
betaelt 
 



1. Aen den rendant voor den twintighsten penningck van sijne recepte 
van dese teghenwoordighe reeckeninghe beloopende in Brabants geldt 820 gulden 
de somme van sesthien duijsent guldens, thien stuijvers ende drije oorden 14 stuiver 
dus hier  2 oord 
 
[In de marge:] 
Calcul fait, je passe la somme tiré hors texte. 
 
2. Den rendant stelt een van het hondert van dese teghenwoordighe 
reeckeninghe geconsigneert ter greffie van den Grooten Raede van 
Mechelen voor de somme van 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 2 – 9 van dit kapittel:] 
Attendu l’opposition formée aux verbaux du 1 mai 1765 et des 30 avril et 5 mai 
1767, tenons encore cet article et ceux tirés en soufrance. 
 
3. Den rendant heeft een van t‘hondert van de gepasseerde reeckeninghe 
over den jaere 1762 geconsigneert ter greffie van den Grooten Raede van 
Mechelen door andere persoonen in des rendants naeme voor de somme 119 gulden 
van elff duisent neghen hondert guldens ende acht stuijvers, dus  6 stuiver 
 
4. Den rendant stelt noch een vant’hondert van de gepasseerde 
reeckeninghe over den jaere 1763 geconsigneert ter greffie van den 
Grooten Raede van Mechelen, soo door den rendant in persoon, als 
andere in des rendants naeme, voor de somme van ses duijsent seven  67 gulden 
hondert vijff guldens ende twelff stuijvers, dus hier  1 stuiver 
 
5. Den rendant stelt noch een vant’hondert van de gepasseerde 
reeckeninghe over den jaere 1764, geconsigneert ter greffie van den 
Grooten Raede van Mechelen, soo door den rendant in persoon, als  73 gulden 
andere in des rendants naeme, voor de somme van seven duijsent  9 stuiver 
drije hondert achtenveertigh guldens ende sesthien stuijvers, dus  3 oord 
 
6. Den rendant stelt noch een vant’hondert van de gepasseerde 
reeckeninghe over den jaere 1765 geconsigneert ter greffie van den 
Grooten Raede van Mechelen, soo door den rendant in persoon, als 
andere in des rendants naeme, voor de somme van thien duijsent  1 gulden 
ende tweeendertigh guldens, dus  6 stuiver 
 
7. Den rendant stelt noch een vant’hondert van de gepasseerde 
reeckeninghe over den jaere 1766, gecosigneert ter greffie van den 
Grooten Raede van Mechelen, soo door den rendant in persoon, als  135 gulden 
andere in des rendants naeme, voor de somme van derthien duijsent  14 stuiver 
vijff hondert vierenseventigh guldens ende acht stuijvers, dus  3 oorden 
 
8. Den rendant stelt alnoch een vant’hondert van de gepasseerde 
reeckeninghe over den jaere 1767 geconsigneert ter greffie van den 
Grooten Raede van Mechelen, soo door den rendant in persoon, als 
andere in des rendants naeme, voor de somme van elff duijsent acht  118 gulden 
hondert ende tachentigh guldens, dus  16 stuiver 
 



9. Den rendant stelt alnoch een vant’hondert van de gepasseerde 
reeckeninghe over den jaere 1768 geconsigneert ter greffie van den 
Grooten Raede van Mechelen, soo door den rendant in persoon, als 
andere in des rendants naeme, voor de somme van neghen duijsent  98 gulden 
acht hondert ende veertigh guldens, dus  8 stuiver 
 
10. Den rendant stelt ingevolghe appointement op sijne eerste 
 reeckeninghe over den jaere 1769 voor het dresseeren deser 
reeckeninghe, groot hondert ende sevenendertigh blaederen, ad  20 gulden 
drije stuijvers wisselgeldt per blad, facit  11 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 10 – 11 van dit kapittel:] 
Je passé. 
 
11. Item. Aen den heere secretaris voor de copije a rate van 
twee stuijvers Brabants courant par bladt, groot hondert ende 
veertigh blaederen, facit  12 gulden 
 
12. Alnoch aen den heere secretaris, ofte die het aengaet, voort’  4 gulden 
copieeren der apostillen op de dobbel deser reeckeninghe  2 stuiver 
 
13. Voor de auditie deser reeckeninghe aen den heere raedt ende  34 gulden 
commissaris voor vacatien met collationeeren ende een verbael  10 stuiver 
 
14. Voor den heere greffier adjoint voor gelijcke vacatien ende 
een verbael  20 gulden 
 
15. Betaelt aen den procureur in den Grooten Raede De Hautpré  5 gulden 
de somme van vijff geldens, seven stuijvers, een oort, Brabants  7 stuiver 
wisselgeldt, dus  1 oord 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 15 – 17 van dit kapittel:] 
Vu l’etat ci-mentionné je passe par quittance et suivant en taxe, qui s’y 
trouve au pied. 
 
16. Betaelt aen den heere secretaris Van Marcke de somme van eenen gulden 
ende drije stuijvers wisselgeldt Brabants voor devoiren gedaen int 
besoigneeren ende sluijten van de calculatie der consignatien, staende  1 gulden 
achter de reeckeninghe over den jaere 1768, volgens quittantie, dus hier 3 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 16 – 17 van dit kapittel:] 
Par quittances. 
 
17. Betaelt aen G. Picard, garde des Sacs, de somme van twee guldens ende 2 gulden 
achtien stuijvers Brabants courant voor vijff copijen meakende de Ceurmaede, 9 stuiver 
volgens quittantie ende doet in Brabants wisselgeldt  3 oord 
 
18. Den rendant selt voor sijne vacatien, devoiren ende reijsen voor het doen 
deser reeckeninghe, gelijck in de voorighen  70 gulden 
 
[In de marge:] 



Comme d’ordinaire. 
 
19. Den sevenden junij 1770 van Mechelen vertrocken naer Brussel om in 
haere majesteijts munte aldaer te brenghen de oude Spaensche schellinghen, 
den selven dito geretourneert, dus met de votuere  8 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikel 19 – 21 van dit kapittel:] 
Par affirmation du rendant. 
 
20. Den 26 augusti 1770 vertrocken naer Maseijck, volgens conventie van sijne 
gewesene hoogheijdt in plaetse van Ruremonde tot Maseijck, de betaelinghe 
van de rente aen mevrouwe douairiere De Borss gedaen, dus hier 
met de votuere  8 gulden 
 
21. Den 17 november 1769 met den moolemeester Van Gogh vertrocken naar 
Ste. Elizabeth ende aldaer van den heere procurator afgecoght elff  
denneboomen tot lessen voor des Heere windtmoolens, dus met de votuere `8 gulden 
 
22. Betaelt aen Andries Truijens, Matthijs Jacobs ende Peter van Aecken, 
borgemeesters van stadt ende heerlijckheijdt Weerdt de somme van drije 
hondert ende twintigh pattacons op cortinghe der achterstaende schattingen  
des Heere thiendens ende moolens onder Weerdt voors. gelegen, volghens  
quittantie ende arrest van ’t Hoff van den 22 junij 1754 , doet in Brabants 768 gulden 
 
[In de marge:] 
Vu le compte precedent et la declaration des echevins de Weerdt du 29 avril 1771 que le 
rendant a fait mettre à la suite de la continuation de la liste produite au compte 
precedent et qui a été ici remise parmi les acquits du meme compte, je passe à la 
decharge du rendant, et tout prejudice sauf pour les droits du principal du rendant, 
par quittance du 4 avril 1771, signée B. Andrias Truijens, B. Matijs Jacobs et 
 marquée d’une marque pour etre celle de Peter van Aken. 
 
23. Betaelt aen Cornelis Trouwen, borgemeester der heerlijkheijdt  
Nederweerdt de somme van vier hondert ende vijfftigh pattacons op  
cortinghe der achterstaende schattinghen des Heere thiendens ene molens  
onder Nederweerdt voors. gelegen volgens quittantie ende doet in Brabants        1080 gulden  
 
[In de marge:] 
Vu le compte precedent et la declaration des echevins de Nederweerdt du 29 avril 1771  
que le rendant a fait mettre à la suite de la continuation de la liste produite au compte 
precedent et qui a été ici remise parmi les acquits du meme compte, je passe à la 
decharge du rendant par quittance du 4 mars 1771, signée Cornelius Trouwen,  
borgemeester, tout prejudice cependant sauf pour les droits du principal du rendant. 
    
24. Betaelt aen Frid. B. de Laer de somme van ses pattacons, twee 
schellinghen ende vier stuijvers Weerts voor opgeldt ad 7 parcent 
van geconsigneert te hebben ter greffie van haere majesteijts Grooten 
Raede tot Mechelen de somme van negentigh pattacons op den 3 februari 15 gulden 
1770, volghens quittantie ende authorisatie vant’Hoff van den 27 april  2 stuiver 
1761, doet in Brabants sijnde de somme van vijfftien guldens, twee stuivers, 1 oord 
een oort, een duijt, niet gebrocht in de voorgaende reeckeninghe, dus  1 duit 



 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 24 – 34 van dit kapittel:] 
Par relation à l’apostille sur l’article 16, chapitre 11 des mises du compte pour l’année 
1761 et on les quittances des sommes consignées mentionnées au texte, je passe 
par quittances et affirmation du rendant et les articles tirés. 
 
25. Betaelt aen Frid. B. de Laer de somme van seven pattacons voor 
opgeldt ad. 7 parcent van geconsigneert te hebben in de greffie tot 
Mechelen de somme van hondert pattacons op den 18 september 1770, 16 gulden 
volgens quittantie  16 stuiver 
 
26. Betaelt aen Jacobus Snijders de somme van thien pattacons ende 
eenen halven voor opgeldt ad 7 parcent van geconsigneert te hebben 
in de greffie tot Mechelen de somme van vijfftigh pattacons op den 29  25 gulden 
october 1770, volgens quittantie  4 stuiver 
 
27. Betaelt aen Matthijs Vinckers de somme van sesentwintigh guldens 
ende twelff stuijvers Weerts voor opgeldt ad 7 parcent van  15 gulden 
geconsigneert te hebben in de greffie tot Mechelen de somme van  19 stuiver 
vijffennegentigh pattacons op den 28 december 1770, volgens quittantie 1 oord 
 
28. Betaelt aen Anthonius Boonen de somme van vijffthien pattacons 
ende ses schellinghen voor opgeldt ad 7 parcent van geconsigneert te 
hebben in de greffie tot Mechelen de somme van tweehondert ende  37 gulden 
vijffentwintigh pattacons op den 4 januarij 1771, volgens quittantie  16 stuiver 
 
29. Betaelt aen Anthonius Boonen de somme van seventhien pattacons 
ende vijff schellinghen voor opgeldt ad 7 parcent van geconsigneert te 
hebben in de greffie tot Mechelen de somme van twee hondert ende  42 gulden 
tweeenvijfftigh pattacons op den 22 januarij 1771 volghens quittantie  6 stuiver 
 
30. Betaelt aen frid. B. de Laer de somme van neghentien guldens 
Weerts voor opgeldt ad 7 parcent van geconsigneert ten hebben 
in de greffie tot Mechelen de somme van achtensestigh pattacons  11 gulden 
op den 29 januarij 1771, volgens quittantie  8 stuiver 
 
31. Betaelt aen Peter Vinckers de somme van vierenvijfftigh guldens 
ende ses stuijvers Weerts voor opgeldt ad 7 parcent van geconsigneert 32 gulden 
te hebben in de griffie tot Mechelen de somme van hondert ende  11 stuiver 
vierennegentigh pattacons op den vijffden februarij 1771, volgens  2 oord 
quittantie  1 duit 
 
32. Betaelt aen Peter Vinckers de somme van drijenveertigh guldens, 
twee stuijvers ende een oordt voor opgeldt ad 7 parcent van  25 gulden 
geconsigneert te hebben in de greffie tot Mechelen de somme van  17 stuiver 
hondert ende vierenvijfftigh pattacons op den 20 februarij 1771,  1 oord 
volghens quittantie  1 duit 
 
33. Betaelt aen Peter Vinckers de somme van sesthien pattacons, twee 
schellinghen ende vier stuijvers Weerts voor opgeldt ad 7 parcent  39 gulden 
van geconsigneert te hebben in de greffie tot Mechelen de somme van  2 stuiver 



twee hondert ende drijeendertigh pattacons op den 5 meert 1771,  1 oord 
volghens quittantie  1 duit 
 
34. Betaelt aen Matthijs Vinckers de somme van neghen pattacons ende 
acht stuijvers Weerts voor opgeldt ad 7 parcent van geconsigneert te 21 gulden 
hebben in de greffie tot Mechelen de somme van hondert ende dertigh 16 stuiver 
pattacons op den 5 meert 1771, volgens quittantie  3 oord 
 
[Toevoeging 1 einde rekening:] 
Le onzieme et dernier chapitre des mises porte la somme de trois mille 
cent quarante six florins, dix sept sols, un liard argent fort de Brabant Dico 3146:17:1:0 
 
[Toevoeging 2 einde rekening:] 
Le montant total de tous les chapitres des mises est de la somme de cinq 
mille cinq cent cinquante trois florins, un sol, trois liards et un gigot 
argent fort de Brabant Dico 5553:1:3:1 
 
[Toevoeging 3 einde rekening:] 
Et attendu que le produit total de tous les chapitres de recette du present 
compte se trouve monter à seize mille quatre cent quatorze florins, dix 
sols et trois liards argent fort de Brabant Dico 16414:10:3:0 
 
[Toevoeging 4 einde rekening:] 
Il s’en suit que le rendant a plus recu que paie et reste redevable de la somme 
de dix mille huit cent soixante et un florins, huit sols, trois liards, un gigot 
argent fort de Brabant Dico 10861:8:3:1 
 
[Toevoeging 5 einde rekening:] 
Et quant aux seigles non vendus repris à la fin de recette fol. 61 recto 
dont le rendant reste redevable, ils montent à soixante et un maldres, 
deux vaeten, trois coppen, un canne et demi Dico 61:2:3:1½ 
 
[Toevoeging 6 einde rekening:] 
Et comme la quantité du seigle paie en nature portée au premier chapitre 
des mises du present compte fol. 100 verso, monte à soixante six maldres, 
quatre vaeten, un cop, trois cannen et un quart de cannen Dico 66:4:1:3¼ 
 
[Toevoeging 7 einde rekening:] 
Il en resulte que le rendant soustraction faite trouve bon le quantité de 
cinq maldres,  un vat, deux coppen, une canne et trois quarts de canne Dico 5:1:2:1¾ 
 
[Toevoeging 8 einde rekening:] 
Ainsi coulé, clos et arreté par nous sousignés commissaire et ajoint à 
Malines le 2 juillet 1771. 
 
 (get.)De Waepenaert d’Erpe  
 (get.) F.J. Scorion 
 
 
 
 



[Toevoeging 9 einde rekening:] 
Paiements faits par le dit receveur Ferdinand Joseph Costerius pour la cloture du compte de l’an mille 
sept cent soixante et neuf au moien des consignations des deniers faites au greffe du Grand Conseil 
ou se trouve qu’il a consigné suivant quittances du greffier Scorion par nous visée et mises parmi les 
acquits du present compte les sommes suivantes : 
 
 
Le 18 septembre 1770 par monsieur de Basserode pour le baron de Laer la somme 
de cent pattacons  100:0:0 
Le 29 octobre 1770 par Jaques Sneijders la somme de cent cinquante pattacons 150:0:0 
Le 28 decembre 1770 par Matthijs Vinckers la somme de nonante cinq pattacons 95:0:0 
Le 4 janvier 1771 par Antoine Boonen la somme de deux cent vingt cinq pattacons 225:0:0 
Le 22 janvier 1771 par Antoine Boonen la somme de deux cent cinquante deux 
pattacons  252:0:0 
Le 29 janvier 1771 par monsieur de Basseroede pour le baron de Laer la somme de 
soixante huit pattacons  68:0:0 
Le 5 fevrier 1771 par Pierre Vinckers la somme de cent nonante quatre pattacons 194:0:0 
Le 20 fevrier 1771 par Pierre Vinckers la somme de cent cinquante quatre pattacons 154:0:0 
Le 5 mars 1771 par Pierre Vinckers la somme de deux cent trente trois pattacons 233:0:0 
  1471:0:0 
 
 Transport 1471:0:0 
Le 5 mars 1771 par Matthijs Vinckers la somme de cent trente pattacons 130:0:0 
Le 22 juin 1771 par Pierre Vinckers la somme de cent soixante trois pattacons 163:0:0 
Le 3 juillet 1771 par receveur Costerius a consigné deux mille deux cent treize 
pattacons  2213:0:0 
Le meme jour 3 juillet 1771 le dit receveur a consigné la somme de cinq cent quarte  vingt  
quatre pattacons  584:0:0 
Le meme jour 3 juillet 1771 le dit receveur a encore consigné la somme de deux mille et 
deux pattacons  2002:0:0 
   6563:0:0 
 
[Toevoeging 10 einde rekening:] 
La somme totale des consignations ci-dessus reprises faites au greffe du Grand 
Conseil suivant les quittances signées par le greffier Scorion monte à six mille cinq cent  
soixante trois pattacons, qui font en argent fort de Brabant quinze mille sept cent  
cinquante et un et quatre sols Dico 15751:4:0:0 
 
[Toevoeging 11 einde rekening:] 
À la quelle somme doit etre ajoutée celle de six cent quatre vingt neuf florins 
argent fort de Brabant faisant le montant de la perte qu’il y a eu sur la somme 
de deux mille cinq cent pattacons en vieux escalins que le rendant a porté à la 
 monnoie de sa majesté à Bruxelles le 21 juin 1771 du produit de sa recette, les 
quelles deux mille cinq cent pattacons valoient à Weert six mille florins argent 
fort de Brabant et n’ont produit à la dite monnoie que la somme de cinq mille 
trois cent et onze florins pareil argent comme conste de la declaration du 
directeur de la dite monnoie  H. Dinens du dit jour 27 juin 1771 que le rendant produit 
ici et qui restera parmi les acquits du present compte, apres avoir été  par nous 
visée, la quelle somme de cinq mille trois cent onze florins est compris dans la 
consignation ci-dessus raportée de deux mille deux cent treize pattacons, que le 
rendant a faite le 3 juillet 1771 Dico 689:0:0 
 



 
[Toevoeging 12 einde rekening:] 
Il faut encore ajoutér la somme de cent florins argent fort de Brabant pour 
le dechet ou perte qu’il y a eu pour le rendant par raport à l’autre 
consignation qu’il a faite le meme jour trois juillet 1771 de cinq cent quatre 
vingt quatre pattacons, la quelle consignation aiant été effectuée en Louis 
d’or et couronnes à palme, comme est a voir par la quittance du greffier 
Scorion du dit jour, il se trouve qu’il la consigné de ce chef cinq cent 
couronnes en comptant les Louis d’or sur le pied de quatre couronnes, or 
comme le nouveau reglement fait pur le conseil en Gueldre touchant 
l’évaluation des especes a eté tenu par provision en etat et surceance et 
qu’elles ont cours sur le pied comme emparavant ainsi que conste par 
l’ordonnance du meme conseil du 12 juin 1765 que le rendant a produit 
en copie authentique au compte pour l’année 1764 et qui se trouve parmi 
les acquits du meme compte, que la couronne avait cours à Weert avant 
ce reglement sur le pied de dix escalins dont il conste par la declaration 
scabinale de Weert du 6 mars 1764 produite parmi les acquits du compte 
pour l’année 1762 et quelles dites couronnes ne lui ont eté evaluées ici 
qu’a raison de cinquante six sols argent de change, il s’ensuit qu’il y a 
quatre sols de change de perte sur chaque couronne, la quelle perte forme 
la dite somme de cent florins Dico 100:0:0 
 
[Toevoeging 13 einde rekening:] 
Il faut de plus ajouter la somme de quatre cent vingt trois florins et dix-huit 
sols argent fort de Brabant pour le dechet ou perte qu’il y eu pour le 
rendant par raport à l’autre consignation qu’il a faite le meme jour 
trois juillet 1771 de deux mille, deux pattacons, la quelle consignation 
aiant eté effectuée en souverains comme est a voir par la quittance du 
greffier Scoriou du dit jour, il se trouve qu’il a consigné de ce chef 
trois cent et quatorze doubles souverains, or comme les doubles 
souverains ont cours à Weert sur le pied de vingt sept florins et quinze 
sols argent du dit Weert# ce qui fait cinquante cinq escalins et donné 
ou seize florins et treize sols argent fort de Brabant, et que les dits 
doubles souverains ne lui ont eté evalués ici qu’a à raison de cinquante 
et un escalins et partant de quinze florins, six sols il s’ensuit qu’il y 
a sur chaque double souverain un florin et sept sols de change de perte, 
qui forme la dit somme de quatre cent vingt trois florins dix-huit sols 
argent fort de Brabant, les quels doubles souverains ainsi que les 
couronnes et Louis d’or ci-dessus mentionnés provienent en partie 
de la recette du rendant et le surplus a eté par lui echangé contre des 
vieux escalins et d’autres especes billion nées en ce païs aussi provennes 
 de la recette echange qu’il a faite pour le plus grand profit de la meme 
recette comme le rendant l’affirme ici Dico 423:18:0 
 
#Comme conste de la declaration de ceux du magistrat du 11 avril 1771 
aussi par nous visée et mises parmi les acquits de ce compte 
 
[Toevoeging 14 einde rekening:] 
Il faut encore ajouter la somme de cinq cent vingt trois florins, dix sols, 
un liard et un gigot argent fort de Brabant, que le rendant trouve bon 
par son dixieme compte de l’office d’ecoutette de Weert, clos et arrete le 
4 juillet 1771 Dico 523:10:1:1 



[Toevoeging 15 einde rekening:] 
Item. Il faut ajouter la somme de quatre cent vingt deux florins, douze sols, 
et un liard argent fort de Brabant, que le rendant trouve bon de 
chef de son second compte de l’office d’ecoutette de Nederweert, clos et 
arrêté le cinq de meme mois Dico 422:12:1:0 
 
[Toevoeging 16 einde rekening:] 
Les quelles predites sommes montent ensemble à celle de dix sept mille 
neuf cent dix florins, quatre sols, deux liards et un gigot argent fort de 
Brabant Dico 17910:4:2:1 
 
[Toevoeging 17 einde rekening:] 
Contre la quelle somme de dix sept mille neuf cent dix florins, quatre 
sols, deux liards et un gigot balancant et en deduisant celle de dix mille 
huit cent soixante et un florins, huit sols, trois liards et un gigot, dont 
le rendant est trouvé redevable par la cloture du present compte pour 
l’an 1769 comme est a voir ci-dessus fol. 138 verso, ainsi que la somme 
de neuf cent septante huit florins, trois sols, un liard et un gigot, dont 
il est aussi resté redevable par le cloture du besogné ou calcul 
consignations, qui se trouvent à la suite de son compte precedent pour l’an 
1768 fol: 137 recto et squentibus, il s’ensuit que le rendant trouve bon 
suivant le present besogné et calcul la somme de six mille septante 
florins, douze sols, un liard et un gigot argent fort de Brabant Dico 6070:12:1:1 
 
[Toevoeging 18 einde rekening:] 
Ainsi calcullé clos et arrêté par nous sousignés commissaire et ajoint 
à Malines le 6 juillet 1771.  
 
 
 
 
 (get.) De Waepenaert d’Erpe 
 (get.) L.J. Scorion 
 
 
 
Eindresultaat in geld: 
Betreffende de zuivere geldelijke uitgaven en inkomsten in 1769 van de rentmeester zonder 
rekening te houden met andere hierboven aangegeven posten vanaf toevoeging 9:  
 
De totale inkomsten bedroegen                                    16414 gulden - 10 stuiver - 3 oord  
De totale uitgaven bedroegen                                           5553 gulden -  1 stuiver - 3 oord - 1 duit 
De inkomsten overtroffen de uitgaven met                   10861 gulden - 8 stuiver - 3 oord - 1 duit 

        in  Brabants wisselgeld 
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