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De achtendertighste reeckeninghe, welcke doet Arnoldt Costerius, licentiaet in de 
rechten ende rentmeester van de landen van Weerdt, Nederweerdt ende Wissem, 
voor een jaer van d’incompsten ende revenuen der domeynen3

 

 van deselve landen 
ende heerlickeyden van Weerdt, Nederweerdt ende Wissem, beginnende den 
eersten dagh vant’jaer duysent seven hondert ende veerthien ende eyndigende 
den lesten dagh vant’selve jaer duysent seven hondert ende veerthien in gulden 
ende stuyvers, van twintigh stuyvers den gulden ende ten reguarde van de maete 
der granen, het mud maeckt vier malders ende het malder ses vaeten ende het vat 
vier coppen ende den cop vier kannen ende daer paeren sijn, ider paer is twee 
malder, te weeten een malder rogge ende een malder lichte haver ende eenen 
pattacon maeckt vier guldens Weerts ende in Brabants twee gulden, acht stuyvers, 
ende eenen schellingh maeckt thien stuyvers Weerts ende ses stuyvers Brabants 

[Apostille 1:]4

Exhibé par le sr. Arnout Costerius, receveur des terres de Weerdt, 
 

Nederweerdt et Wissem au verbal du 14 juillet 1717. 
 
Presenté par le rendant en personne à nous messire  Guilaume Francois Gielis d’Huyoel5

maitre aux requettes de l’hotel de l’empereur et roy et conseiller en son Grand Conseil, commissaire en 
cette pour commission suivi sur requested du 13  may 1717 et le secretaire et greffier Vander Meeren, 
prins pour adjoint , le 11 aout 1717.  

, 

 
En presence dû sr.Vanden Berghe pour Messire Antoine Ulric comte de Frezin et d’Arberg, du 
procureur de Bay pour Adrien Franeau et consors crediteurs personnels du prince moderne de Chimay 
et du procureur Roye pour ledit prince de Chimay. 
 
[Apostille 2:] 
Veu le compte precedent rendu pardevant les commissaires de la Chambre 

                                                           
1 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 in 
‘De heerlijke rechten van Wessem in de achttiende eeuw’ (klik hier voor dit artikel). 
2 Arnold Costerius was rentmeester van 1677 - 1722. Hij volgde zijn vader Johan Costerius op.  
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 werden als gevolg daarvan als domeinen aangeduid. Tijdens de 
Spaanse Succcessieoorlog 1702 – 1716 waren deze landen bezet door de Staten-Generaal van de Verenigde Provinciën. Het 
beslag werd in 1772 definitief opgeheven 
4 Franstalige bijschriften zijn de opmerkingen geplaatst door de Grote Raad van Mechelen. 
5 Guillaume François Gielis-Hujoul. (*1675-†1735) 
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des Comptes de leurs hautes puissances les Etats Generaux des Provinces Unies, clos et arresté le 15e  
janvier 1715, prend bien pour l’année 1714. 
 
Eersten ontfanck van de thienden van Weerdt, verdeylt in 
twintigh parcelen 
 
Het eerste parceel van thienden, genoemt Vaerenacker, heeft gelaght 
Tijs Vereycken op achthien mudden ende gehooght dry malder ende 
behalden t’recht van de recepte dry malder, vier vat, twee coppen, 
facit achtenseventigh malder, vier vat ende twee coppen, wint den  77 malder 
hooger een malder, ergo rest sevenenseventigh malder, vier vat ende  4 vat 
twee coppen, dus hier  2 cop 
 
Het tweede parceel, genoemt Groten Molenacker, heeft gelaght Simon 
Neynens op sesendertigh mudden ende gehooght vijfthien malder 
ende behalden t’recht van de recepte seven malder, vijff vat, twee 
coppen, drye kannen ende een halff, facit hondert sesensestigh  161 malder 
malder, vijff vat, twee coppen, dry kannen ende een halff, wint den  5 vat 
hooger vijff malder, ergo rest hondert eenensestigh malder, vijff vat,  2 cop 
twee coppen, dry kannen ende een halff, dus hier  3 ½ kan 
 
Het derde parceel, genoemt Hoofacker, heeft gelaght Tijs Vereycken 
op sesthien mudden ende gehooght dry malder ende behalden t’recht 
van de recepte dry malder, twee vat ende een kan ende een halff, 
facit seventigh malder, twee vat, een kan ende een halff, wint den  69 malder 
hooger een malder, ergo rest negenensestigh malder, twee vat, een kan 2 vat 
ende een halff, dus hier  1 ½ kan 
 
Het vierde parceel, genoemt Navel, heeft gelaght Tijs Knoops op vier 
endertigh malder ende gehooght dry malder ende behalden t’recht 
van de recepte een malder, vijff vat, een kan ende een halff, facit 
achtendertigh malder, vijff vat, een kan ende een halff, wint den  37 malder 
hooger een malder, ergo rest sevenendertigh malder, vijff vat, een  5 vat 
kan ende een halff, dus hier  1 ½ kan 
 
Het vijfde parceel, genoemt Meervinnen, heeft gelaght Bertel Clephas 
op negenentwintigh mudden ende gehooght negen malders ende 
behalden t’recht van de recepte ses malder, een vat, twee coppen, 
facit honderteenendertigh malder, een vat ende twee coppen, wint  128 malder 
den hooger dry malder, ergo rest hondertachtentwintigh malder, een  1 vat 
vat ende twee coppen, dus hier  2 cop 
 
Het sesde parceel, genoemt Betmeracker, heeft gelaght Gilis Craex 
op sesthien mudden ende een halff ende gehooght dry malder, 
Hendrick Creyelmans noch een malder, dry vat ende behalden t’recht 
van de recepte dry malder, dry vat, twee kannen ende een halff, facit 
vierenseventigh malder, twee kannen ende een halff, wint den hooger  72 malder 
een malder, dry vat, ergo rest tweeenseventigh malder, dry vat, twee  3 vat 
kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het sevende parceel, genoemt Dijckeracker, heeft gelaght Frans 



Peters op sesenseventigh malder ende gehooght ses malder, den 
selven noch dry malder ende behalden t’recht van de recepte vier 
malder, een vat, twee coppen, facit negenentachentigh malder, een  86 malder 
vat ende twee coppen, wint den hooger dry malder, ergo rest sesen  1 vat 
tachentigh malder, een vat, twee coppen, dus hier  2 cop 
 
Het achde parceel, genoemt Boeckenteracker, heeft gelaght Hendrick 
Vestiens op tweeennegentigh malder ende gehooght ses malder ende 
behalden t’recht van de recepte vier malder, vijff vat, eenen cop, twee  100 malder 
kannen ende een halff, facit hondert twee malder, vijff vat, eenen cop,  5 vat 
twee kannen ende een halff, wint den hooger twee malder, ergo rest  1 cop 
hondert malder, vijff vat, eenen cop, twee kannen ende een halff, dus  2 ½ kan 
hier 
 
Het negende parceel, genoemt Keenteracker, heeft gelaght Gem  
Wrinssen op twintigh mudden ende gehooght ses malder, Hendrick 
Neynens noch dry malder ende behalden t’recht van de recepte vier 
malder, twee vat, twee coppen, drye kannen ende een vierendeel, 
facit dryenennegentigh malder, twee vat, twee coppen, dry kannen  90 malder 
ende een vierendeel, wint den hooger dry malder, ergo rest negentigh  2 vat 
malder, twee vat, twee coppen, dry kannen ende een vierendeel, dus  2 cop 
hier  3 ¼ kan 
 
Het tiende parceel, genoemt Heggergeleydt, heeft gelaght Hendrick 
Scaecken op achthien mudden ende gehooght negen malder ende 
behalden t’recht van de recepte vier malder, eenen cop, drye 
vierendeel van een kan, facit vijffentachtentigh malder, eenen cop, 
dry vierendeel van een kan, wint den hooger dry malder, ergo rest  82 malder 
tweeentachentigh malder, eenen cop, dry vierendeel van een kan,  1 cop 
dus hier  ¾ kan 
 
Het elffde parceel, genoemt Bucht, heeft gelaght Jacob Breuckers op 
hondert sevenentwintigh malder ende gehooght negen malder ende 
behalden t’recht van de recepte ses malder, vier vat, dry coppen, dry 
vierendeel van een kan, facit hondert twee en veertigh malder, vier  139 malder 
vat, dry coppen, dry vierendeel van een kan, wint den hooger dry  4 vat 
malder, ergo rest hondert negenendertigh malder, vier vat, dry  3 cop 
coppen, dry vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
Het twelfde parceel, genoemt Cleynen Molenacker, heeft gelaght 
Joost Janssen den molder op eenentwintigh malder ende gehooght 
een malder, Dirck Stultiens noch een malder, Joost Janssen noch dry 
vat ende behalden t’recht van de recepte een malder, een vat, dry   
vierendeel van een kan, facit vierentwintigh malder, vier vat, dry  23 malder  
vierendeel van een kan,  wint den hooger vijff vat, ergo rest dryentwintigh  5 vat 
malder, vijff vat,  dry vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
Het derthiende parceel, genoemt Ouwken, heeft gelaght Gilis Maes 
op veerthien malder, dry vat ende gehooght een malder, vijf vat ende behalden 
t’recht van de recepte vier vat, dry coppen, drye vierendeel van een  16 malder 
kan, facit sesthien malder, vier vat, dry coppen, dry vierendeel van  1 vat 



een kan, wint den hooger dry vat, ergo rest sesthien malder, een vat,  3 cop 
dry coppen, dry vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
Het veerthiende parceel, genoemt Soerendoncxgeleydt, heeft gelaght 
Simon Linssen op eenentwintigh malder ende gehooght dry malder 
ende behalden, t’recht van de recepte een malder, een vat, dry kannen   
ende een vierendeel, facit vijffentwintigh malder, een vat, dry kannen  23 malder 
ende een vierendeel, wint den hooger een malder, ergo rest vieren  1 vat 
twintigh malder, een vat, dry kannen ende een vierendeel, dus hier  3 ¼ kan 
 
Het vijffthiende parceel, genoemt Noensgeleydt, heeft gelaght 
Caspar Bartmans op vierentwintigh malder ende gehooght twee 
malder ende behalden t’recht van de recepte een malder, een vat,   
dry coppen, dry vierendeel van een kan, facit sevenentwintigh malder,  26 malder 
een vat, dry coppen , dryvierendeel van een kan, wint den hooger vier vat, 3 vat 
ergo rest sesentwintigh malder, dry vat, dry coppen, dry vierendeel  3 cop 
van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
Het sesthiende parceel, genoemt Haesken ende Calfsken, heeft 
gelaght Caspar Bartmans op vierenvijfftigh malder ende gehooght 
dry malder ende behalden t’recht op de recepte twee malder, vijff   
vat, een kan ende een halff, facit negenenvijftigh malder, vijff vat,   58 malder 
een kan ende een halff, wint den hooger een malder, ergo rest  5 vat 
achtenvijfftigh malder, vijff vat, een kan ende een halff, dus hier  1 ½ kan 
 
Het seventhiende parceel, genoemt Cleyn Hoeffslaegen, heeft 
gelaght Joannes Heyligers op sevenentwintigh malder ende gehooght 
een malder, dry vat, Hendrick Neynens noch dry vat ende behalden 
t’recht van de recepte een malder, twee vat, eenen cop, twee kannen 
ende een halff, facit negenentwintigh malder, twee vat, eenen cop,  28 malder 
twee kannen ende een halff, wint den hooger vier vat, ergo rest  4 vat 
achtentwintigh malder, vier vat, eenen cop, twee kannen ende een  1 cop 
een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het achthiende parceel, genoemt Schurmansgeleydt, heeft gelaght 
Gerardt Lem Pelsers soon, op dertigh malder ende gehooght dry 
malder ende behalden t’recht van de recepte een malder, dry vat, dry 
coppen, twee kannen ende een halff, facit vierendertigh malder, dry  33 malder 
vat, dry coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger een  3 vat 
malder, ergo rest dryendertigh malder, dry vat, dry coppen, twee  3 cop 
kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
[In de marge en van toepassing op alle voorgaande posten:] 
Veu les conditions et acte de la ferme passée par devant les escoutette et eschevins 
de la ville de Weerdt les 21 et 23 de juillet 1714, s’accepte. 
 
Het negenthiende parceel, genoemt Tungelroy heeft gelaght 
Hendrick Nijs op vijffensestigh malder ende gehooght ses malder 
ende behalden t’recht van de recepte dry malder, dry vat, eenen cop, 
dry vierendeel van een kan, wint den hooger twee malder,facit vier en 
seventigh malder, dry vat, eenen cop, dry vierendeel van een kan, 



wint den hooger twee malder, ergo rest twee en seventigh malder, 
dry vat, een cop, dry vierendeel van een kan, waervan men geenen 
ontfanck en maeckt als voor t’ransoengelt, vermits de canonicken 
van Sint Servaes tot Maestricht deselve partageren met de religieusen 
ofte witte nonnen tot Weerdt, sonder te willen erkennen eenigh recht 
voor den Heere, dus hier   nihil 
 
[In de marge:] 
Ensuitte du compte precedent cy  veu. 
 
Het twintighste parceel, genoemt Swaertbroeck heeft gelaght Jacob 
Snijers op negenensestigh malder ende gehooght ses malder, den 
selven noch dry malder ende behalden t’recht van de recepte dry  78 malder 
malder, vijff vat, eenen cop, twee kannen ende een halff, wint den  5 vat 
hooger dry malder, ergo rest achtenseventigh malder, vijff vat,  1 cop 
eenen cop, twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
[Toevoeging 1 op einde paragraaf:] 
Premiere somme pour les fermes de seigle emporte pour le total mille trois  338 malder 
cent trente huit malders, un vaisseau, un coupe, deux pintes et demie  1 vat 
  2 cop 
  2 ½ can 
[Toevoeging 2 op einde paragraaf:] 
De laquelle quantité il compete au chapitre de Saint Servais à Mastricht la 
juste moitie, ainsy que se porte au profit du present compte l’autre moitie  669 maldre 
portante à la quantité de six cent soixante neuf maldres, deux coupes, trois  2 coupe 
pintes, un quart  3 ¼ pint 
 
Tweeden ontfanck van de thienden van Nederweerdt, de 
welcke den rendant in pachtinge heeft uuytgegeven, sijnde 
seventhien parceelen 
 
Het eerste parceel, genoemt Schooracker, heeft gelaght Frans Fijen op 
vijffenenegentigh malder ende gehooght ses malder ende behalden 
t’recht van de recepte vijff malder, eenen cop, dry vierendeel van een  104 malder 
kan, wint den hooger twee malder, ergo rest hondert vier malder,  1 cop 
eenen cop, dry vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
Het tweede parceel, genoemt Hulsel, heeft gelaght Jan Siberts op 
hondert sesthien malder ende gehooght ses malder ende 
behalden t’recht van de recepte ses malder, twee coppen, een kan ende  126 malder 
een halff, wint den hooger twee malder, ergo rest hondert ses en  2 cop 
twintigh malder, twee coppen, een kan ende een halff, dus hier  1 ½ kan 
 
Het derde parceel, genoemt Creyel, heeft gelaght Frans Fijen op 
hondert thien malder ende gehooght drye malder, Jan Saesen noch 
een malder ende behalden t’recht van de recepte vijff malder, vier 
vat, dry kannen ende een vierendeel, facit hondert negenthien 



malder, vier vat, dry kannen ende een vierendeel, wint den hooger  118 malder 
een malder, twee vat, ergo rest hondert achthien malder, twee vat,  2 vat 
dry kannen ende een vierendeel, dus hier  3 ¼ kan 
 
Het vierde parceel, genoemt Lancxgeleydt, heeft gelaght Jan Pelsers 
op vijffendertigh malder ende gehooght dry malder, Dirck Pelsers 
noch een malder, Tijs Meuren noch een malder, dry vat ende 
behalden t’recht van de recepte twee malder, twee kannen ende een 
halff, facit twee en veertigh malder, twee kannen ende een halff, wint  40 malder 
den hooger een malder, vijff vat, ergo rest veertigh malder, vier vat,  5 vat 
twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het vijffde parceel, genoemt Veestraete, heeft gelaght Jacop Bocholts 
op achthien malder ende gehooght een malder, dry vat, Lamert 
Cuypers noch een malder, Jacob Bocholts noch dry vat ende 
behalden t’recht van de recepte een malder, eenen cop, dry 
vierendeel van een kan, facit twee en twintigh malder, eenen cop, 
drye vierendeel van een kan, wint den hooger een malder, ergo rest  21 malder 
eenentwintigh malder, eenen cop, dry vierendeel van een kan, dus  1 cop 
hier  ¾ kan 
 
Het sesde parceel, genoemt Hoyacker heeft gelaght Jacob Bocholts 
op sevenendertigh malde rende gehooght een malder, dry vat ende  39 malder 
behalden t’recht van de recepte een malder, vijff vat, twee coppen,  5 vat 
een kan, facit veertigh malder, twee vat, twee coppen, een kan, ergo  2 cop 
rest negenendertigh malder, vijff vat, twee coppen, een kan, dus hier  1 kan 
 
Het sevende parceel, genoemt Mevissehoeven heeft gelaght Gilis 
Dencken op derthien malder ende gehooght een malder, Peter Clercx 
noch een malder, dry vat ende behalden t’recht van de recepte vier 
vat, twee coppen, twee kannen ende een halff, facit sesthien malder,  15 malder 
een vat, twee coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger  2 vat 
vijff vat, ergo rest vijfthien malder, twee vat, twee coppen, twee  2 cop 
kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het achste parceel, genoemt Hagendoren, heeft gelaght Tijs Meuren 
op eenentwintigh malde rende gehooght een malder, dry vat, Thijs 
Meuren noch twee malder, Tulman Michielsen, alias mijn heer, noch 
dry vat, Jan Joosten noch een malder ende behalden t’recht van de 
recepte en malder, een vat, dry coppen, dry vierendeel van een kan, 
facit sevenentwintigh malder, een vat, dry coppen, dry vierendeel  25 malder 
van een kan, wint den hooger een malder, vier vat, ergo rest vijff  3 vat 
entwintigh malder, dry vat,dry  coppen, dry vierendeel van een kan,  3 cop 
dus hier  ¾ kan 
 
Het negende parceel, genoemt Borghwee, heeft gelaght Marten 
Trouwen op vijffendertigh malde rende gehooght twee malder, 
Faes Jacobs noch een malder, dry vat, Wouter Wouters noch een 
malder, Faes Jacobs noch dry vat ende behalden t’recht van de 
recepte twee malder, facit twee enveertigh malder, wint den hoogher  40 malder 
een malder, vier vat, ergo rest veertigh malder, twee vat, dus hier  2 vat 



 
Het tiende parceel, genoemt Broeckstraete, heeft gelaght Tijs 
Bocholts op sesendertigh malder ende gehooght twee malder,  
Arnoldus van Thulden noch een malder, dry vat ende behalden 
t’recht van de recepte een malder, vijff vat, dry coppen en een kan 
ende een halff, facit eenenveertigh malder, twee vat, dry coppen,  40 malder 
een kan ende een halff, wint den hooger een malder, een vat, ergo  1 vat 
rest veertigh malder, een vat, dry coppen, een kan ende een halff,  3 cop 
dus hier  1 ½ kan 
 
Het elffde parceel, genoemt Broeckeracker, heeft gelaght Goort 
Meyers op vijffentwintigh malder, dry vat, Goort Meyers noch een 
malder, dry vat ende behalden t’recht van de recepte een malder, 
twee vat, eenen cop, twee kannen ende een halff, facit negen  28 malder 
entwintigh malder, twee vat, eenen cop, twee kannen ende een halff,  2 vat 
wint den hooger een malder, ergo rest achtentwintigh malder, twee  1 cop 
vat, eenen cop, twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het twelfde parceel, genoemt Honsacker, heeft gelaght Tijs Steuten 
op twee en twintigh malder ende een halff ende gehooght een malder, 
Peter Joosten noch twee malde rende behalden t’recht van de recepte 
een malder, een vat, twee coppen, twee kannen ende een halff, facit  25 malder 
sevenentwintigh malder, vier vat, twee coppen, twee kannen ende  24 vat 
een halff, wint den hooger een malder, ergo rest vijffentwintigh  2 cop 
malder, vier vat, twee coppen, twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het derthiende parceel, genoemt Vennegeleydt, heeft gelaght Lamert 
Martens op achtentwintigh malder ende gehooght twee malder, 
Peter Ceursten noch een malder, Lamert Martens noch een malder, 
dry vat ende behalden t’recht van de recepte een malder, dry vat, 
dry coppen, facit vierendertigh malder, dry coppen, wint den hooger  32 malder 
een malder, dry vat, ergo rest twee en dertigh malder, dry vat, dry  3 vat 
coppen, dus hier  3 cop 
 
Het veerthiende parceel, genoemt Meyssenrieth, heeft gelaght Thijs 
Meuren op twintigh malde rende een halff ende gehooght twee 
malder, Tijs Bocholts noch een malder, Jan opten Otten noch een 
malde rende behalden t’recht van de recepte een malder, een vat, 
eenen cop, een kan ende dry vierendeel, facit vijffentwintigh malder,  24 malder 
vier vat, eenen cop, een kan ende dry vierendeel, wint den hooger  2 vat 
een malder, twee vat, ergo rest vierentwintigh malder, twee vat,  1 cop 
eenen cop, een kan ende dry vierendeeel, dus hier  1 ¾ kan 
 
Het vijffthiende parceel, genoemt Heerstraete, heeft gelaght Lamert 
Swaertiens op seventhien malde rende gehooght een malder, dry vat, 
Tijs Giesen noch een malder, Lamert Swartiens noch dry malder ende 
behalden t’recht van de recepte  een malder, facit eenentwintigh 
malder, wint den hooger een malder, ergo rest twintigh malder, dus 
hier  20 malder 
 
Het sesthiende parceel, genoemt Ongevalligen Horick, heeft gelaght 



Jan Bongarts op eenentwintigh malder ende gehooght twee malder 
ende behalden t’recht van de recepte een malder, dry coppen, twee  23 malder 
kannen ende een halff, wint den hooger vier vat, ergo rest drye en  2 vat 
twintigh malder, twee vat, dry coppen, twee kannen ende een halff,  3 cop 
dus hier  2 ½ kan 
 
Het seventhiende parceel, genoemt Bossergeleydt, heeft gelaght 
Frans Cleophas op dryendertigh malder ende behalden t’recht van 
de recepte een malder, vier vat, twee coppen, facit sesendertigh 
malder, vier vat, twee coppen, wint den hooger vier vat, ergo rest  36 malder 
sesendertigh malder, twee coppen, dus hier  2 cop 
 
[In de marge en van toepassing op alle posten van dit hoofdstuk:] 
Veu les conditions et acte de ferme passé pardevant les escoutette et eschevins 
 de Nederweert, le 21. et 23. de juillet 1714, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
La quantité totale des fermes de seigle sous Nederweert porte sept cent  762 maldres 
soixante deux maldres, trois vaisseaux, trois coupes, trois pintes et trois  3 vaisseau 
quarts pintes  3 coupe 
  3 ¾ pint 
 
Dico                                                               762 maldres, 3 vaisseaux, 3 coupes, 3 pintes, ¾ pintes 
 
Derden ontfanck van de thienden op diverse plaetsen 
 
De thiende van Leveroy, Millart ende Proemenacker heeft gelaght 
Peeter Hupsen, alias van de Voort, op sesenvijftigh malder ende gehooght  
ses malder, Jan Drenters noch een malder ende behalden t’recht van de   
recepte dry malder, dry coppen, twee kannen ende een halff,  facit   63 malder 
sesensestigh malder, dry coppen, twee kannen ende een halff, wint den 4 vat 
hooger twee malder, twee vat, ergo rest dry en sestigh malder,  3 cop 
vier vat, dry coppen, twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
De thiende genoemt Dijckeracker heeft gelaght Sil Nijs op ses en 
vijftigh malder ende gehooght dry malder, Jan Ceursten noch 
een malder, Goort Gijsen noch een malder, dry vat ende behalden 
t’recht van de recepte dry malder, eenen cop, dry kannen ende een 
vierendeel, facit vierensestigh malder, dry vat, eenen cop, dry  62 malder 
kannen ende een vierendeel, wint den hooger een malder, vijff  4 vat 
vat, ergo rest twee en sestigh malder, vier vat, eenen cop, dry  1 cop 
kannen ende  een vierendeel, dus hier  3 ¼ kan 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
Veu les conditions et acte de ferme, passés pardevant les escoutettes et 
eschevins de Nederweerdt et Wissem les 21 et 23 de juillet 1714, 
s’accepte. 
 
De thiende van Ophoven wordt ontfangen onder de graeffschap 
Horne, dus  nihil 
 



[In de marge:] 
En conformité du compte precedent. 
 
Den pacht van Swartbroeck is bij tijde des rentmeesters Van Uytwijck 
ontfangen gewest door sijnen vaeder saliger, als steedigen erffpacht 
vier vat ende dry coppen rogge, waerin d’armen behaelen dry vat,  4 vat 
comme chef de main morte, dus  3 cop 
 
[In de marge:] 
S’accepte ensuitte du compte precedent. 
 
Den hoff Tervoort, gelegen onder Baexen bedraeght jaerlicx 
seventhien malder rogge, dewelcke worden gebroght ende genoten 
bij joncker Gerard van Dongen, als getrouwt hebbende de weduwe 
van Jan van Uytwijck uyt crachte van seeckere missive van wijlen 
vrouwe Walburgh van Nieuwenaer, waerom wijlen sijn excellentie 
heeft geordonneert aen den rentmeester Bierens6

vervolgen t’selve proces ende te presenteren de penningen, ende 
 van te doen 

in cas van refuys dat hij daerin soude versien ende namptiseren7

justitie, dus  memorie 
 in 

 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
De thiende van Buyten Wissem waeronder gehoort de thiende van  
Catert ende oock van de molen van Panheel, wordt gedeelt in vier  
deelen,  
die eerste die Hooghmolen sonder die hoeven achter Grathem,  
waeronder is begrepen de thiende genoemt Catert heeft gelaght Peter  
Haex op twelff paer ende gehooght een paer, Jacob Joosten noch een  
halff, Jan Monsieur noch een halff malder ende behalden t’recht van de 
recepte een malder, twee vat, eenen cop, facit achtentwintigh 
malder, vijff vat, eenen cop, wint den hooger een malder, een vat,  13 malder 
ergo rest in rogge derthyn malder, vijff vat, twee kannen ende soo  5 vat 
veel in lichte haever hiernaer gebrocht, folio 41 recto  2 kan 
 
Het tweede parceel genoemt Bexken heeft gelaght Jan Monsieur op 
ses paer ende een halff ende gehooght een malder, Jacob Joosten 
noch een malder, Jan Monsieur noch een halff malder ende behalden 
t’recht van de recepte vier vat, twee coppen, twee kannen ende een 
halff, facit sesthien malder, een vat, twee coppen, twee kannen ende  7 malder 
een halff, wint den hooger vijff vat, ergo rest in rogge seven malder,  4 vat 
vier vat, eenen cop, een kan ende een vierendeel ende soo veel in  1 cop 
lichte haever hier naergebrocht, folio 41 verso  1 ¼ kan 
 
Het derde parceel genoemt Oirle heeft gelaght Seger Kelleners op 
elff paer ende gehooght dry paer, Jan Straetmans noch dry paer, 

                                                           
6 Reynier Bierens was rentmeester van 1624-1638. 
7 Namptiseren betekent de eiser voorlopig tevreden stellen. 
 



joncker Ivora noch dry paer, Tonis aen de Kleynport noch ein paer, 
joncker Ivora noch een halff paer, Tonis aen de Kleynport noch 
dry vat ende behalden t’recht van de recepte een malder, vier vat, 
dry vierdendeel van een kan, facit vijffenveertigh malder, vier vat,  19 malder 
dry vierendeel van een kan, wint den hooger seven malder, een vat,  1 vat 
ergo rest in rogge negenthien malder, een vat, twee coppen, een halff  2 cop 
kan ende soo veel in lichte haever hiernaer gebrocht, folio 42 recto  ½ kan 
 
Het vierde parceel genoemt Kelpen ende Ell heeft gelaght Hoeb aen 
de Speck op twelff paer ende een halff ende gehooght twee paer, Jan 
Colen noch een paer ende een halff ende behalden t’recht van de 
recepte een malder, dry vat, twee coppen, een kan ende een halff, 
facit dry en dertigh malder, dry vat, twee coppen, een kan ende een 
halff, wint den hooger twee malder, twee vat, ergo rest in rogge  15 malder 
vijfthien malder, dry vat, dry coppen ende dry vierendeel ende soo  3 vat 
veel in lichte haever hiernaer gebrocht, folio 42 recto  3 ¾ cop 
 
[In de marge en van toepassing voor bovenstaande posten in dit hoofdstuk:] 
Veu l’ acte de ferme, s’accepte. 
 
Item ontfangen vande erffgenaemen van Lenaert Campen een vat 
van een kleyn stucksken landts, groot vijfftigh roeden, hercomende 
van den meyer van Grathem tot Wessem wesende bij sententie 
gecomen tot proffijt van den Heere bedraeght een vat, in plaetse 
van vier deniers Arthois, dus hier  1 vat 
 
[In de marge:] 
S’accepte comme au compte precedent. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Portée totale de la ferme du seigle situé en divers endroits monte a la  183 maldres 
quantité de cent quatre vingt trois maldres, cincq vaisseaux, trois coupes,  5 vaisseux 
deux pintes et un quart  3 coupes 
  2 ¼  pintes 
   
Vierden ontfanck van de windtmolens ende waetermolen 
 
De molen binnen de stadt Weerdt heeft gelaght Peter Cleophas, alias 
Steegmans, voor den tijt van dry jaeren, waervan dit het derde jaer 
is, voor vierenseventigh malder rogge ende gehooght twee malder, 
Cleophas Coppen noch twee malder, denselven noch twee malder 
ende aen denselven verbleven, bedraeght jaerlicx twee en tachentigh 
malder, dus hier  82 malder 
 
De molen buyten Weerdt bij Sint Rombout heeft gelaght Andries 
Dirckx Swaertiens, voor den tijt van dry jaeren, waervan dit het derde 
jaer is, voor achtentagentigh malder ende gehooght vier malder, 
Cleophas Cleophas noch twee malder, Joost Janssen noch twee malder, 
denselven noch twee malder, denselven noch twee malder, denselven 
noch twee malder, denselven noch twee malder, Cleophas Cleophas 
noch twee malder, Dirck Verstegen noch thien malder ende aen 



denselven verbleven, bedraeght jaerlicx hondert sesthien malder, dus 
hier  116 malder 
 
De molen op Rosvelt heeft gelaght Goort Roeffs voor den tijt van dry 
jaeren, waervan dit het derde is, voor hondert dry en twintigh 
malder rogge ende gehooght twee malder, Frans Cleophas noch 
twee malder, denselven noch twee malder, denselven noch twee 
malder, denselven noch twee malder, Frans Cleophas noch twee  
malder, denselven noch twee malder, denselven noch twee malder,  
denselven noch twee malder, Gilis van den Heurck noch vier malder,  
Marten Trouwen noch vier malder, Dilis van den Horck noch twee malder,  
Dirck Steeghmans noch twee malder, Dilis van den Horck noch vier  
malder, MartenTrouwen noch vier malder, Dilis van den Horck noch  
vier malder, Dirck Steeghmans, alias Cleophas, noch twee malder, Dilis  
van den Horck noch twee malder ende aen denselven verbleven,  
bedraeght jaerlicx hondert dry en seventigh malder, dus hier  173 malder 
 
De molen op Roeven heeft gelaght Peter Cleophas, alias Steeghmans 
voor den tijt van dry jaeren, waervan dit het derde jaer is, voor 
hondert twee en dertigh malder rogge ende gehooght twee malder, 
denselven noch twee malder, denselven noch twee malder, 
denselven noch twee malder, denselven noch twee malder, Marten 
Trouwen noch twee malder, Peter Cleophas, alias Steeghmans noch 
twee malder ende aen denselven verbleven, bedraeght jaerlicx 
hondert sesenveertigh malder, dus hier  146 malder 
 
Die molen van Ophoven wordt ontfangen onder de graeffschap 
Horne, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
Die molen van Wissem dewelcke is te niet gegaen, soodat daervan 
geen proffijt en comt wesende dwanckmolen doo heeft belieft aen 
wijlen sijn excellencie t’ordonneren van een nieuwe molen te stellen, 
maar het is nootsaeckelick te stellen naerdere ordre, dus hier  memoire 
 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
Die waetermolen tot Swartbroeck is gelaght bij Sil aengen Speck 
voor den tijt van dry jaeren, waervan dit het derde jaer is, voor 
twelff malder ende gehooght een malder ende aen denselven 
verbleven, bedraeght jaerlicx derthien malder, dus hier  13 malder 
 
[In de marge:] 
S’accepte pour la 3e  anneé. 
 
De molen van Baexen is gants vervallen ende in den grondt gesat, 
het houd, daervan weggevoerdt ende verbrandt soodat daer geen 
proffijt meer van en comt ingevolgh de voorige reeckeningen, maer 



uyt crachte van d’attestatie genoemen door Theodor Jacobi8

tot Wissem overgeleght bij de sesde reeckeninghe van den 
, scholtis 

rentmeester Bierens, is oock dwanck voor de dorpen Leveroy ende  
Maxet t’welck onder het dorp Heythuysen wesende onder het 
graeffschap Horne, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
[Toevoeging 1 op einde paragraaf:] 
Portée totale des fermes des moulins cy dessus mentionnez, montent a la 
quantité de cincq cent trente maldres  530 maldres 
 
[Toevoeging 2 op einde hoofdstuk:] 
Portée totale des fermes de seigle monte a la quantité de deux mille un  2145 maldres 
cent quarante cincq maldres, quatre vaisseaux, deux coupes, une pinte et  4 vaisseaux 
un quart.  2 coupes 
   1 ½ pintes 
 
Vijffde capittel van den ontfanck der vercopinge van den rogge 
gelijck volght ende t’geene verpacht is geworden in den jaere 
duysent seven hondert ende veerthien met den rogge door de 
pachters gelost. 
 
Lossinge ofte betaelinge ter thienden voor den jaere 1714 ingevolgh 
resolutie van den 19 junij 1714 
 
[In de marge:] 
Veu le compte precedent et la resolution 1714 mentionnée au texte, prend 
bien pour l’anneé 1714. 
 
Den rendant heeft laeten lossen van den 20 october 1714 tot den 23 
inclusive de quantiteyt van negenthien malder, ad vierendertigh 
stuyver ende eenen halven t’vat, volgens mercktganck, maeckt in 
Weerter gelt de somme van hondert sesennegentigh gulden,  196 gulden 
derthien stuyver, dus hier  13 stuiver 
 
Den rendant heeft alnoch laeten lossen van den 24 october tot den 2 
november incluys veertigh malder, dry vat, ad vierendertigh stuyver  419 gulden 
ende eenen halven t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme van vier  3 stuiver 
hondert negenthien gulden, dry stuyver, twee oort, dus hier  2 oort 
 
Noch laeten lossen van den 24 november tot den 29 dito incluys 
vijftigh malder, ad dry en dertigh stuyver t’vat, maeckt in Weerter 
gelt de somme van vier hondert vijffennegentigh gulden, dus hier  495 gulden 
 
Noch laeten lossen van den 1n december tot den 8 incluys hondert 
twee envijftigh malder, dry coppen ende een halff kan, ad dry 
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en dertigh stuyver, een oort t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme  1517 gulden 
van duysent vijffhondert seventhien gulden, negen stuyver, een oort,  8 stuyver 
dus hier  1 oort 
 
Noch laeten lossen van den 7 december tot den 14 incluys dry en 
seventigh malder, twee vat, ad dry endertigh stuyver t’vat, maeckt 
in Weerter gelt de somme van seven hondert sesentwintigh gulden, 
dus hier  726 gulden 
 
Noch laeten lossen van den 15 december tot den 19 incluys dry 
En twintigh malder, dry vat, ad dry endertigh stuyver t’vat, maeckt 
in Weerter gelt de somme van twee hondert twee en dertigh gulden,  232 gulden 
derthien stuyver, dus hier  13 stuiver 
 
Noch laeten lossen van den 29 december tot den 3 january 1715 hondert 
sevenenseventigh malder, een vat, dry coppen, ad dry en dertigh  1755 gulden 
stuyver t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme van duysent seven  3 stuiver 
hondert vijffenvijfftigh gulden, dry stuyver, dry oort, dus hier  3 oort 
 
Noch laeten lossen van den 5 january 1715 tot den 8 incluys een en 
dertigh malder, vier vat, twee coppen ende een halff kan, ad dry  316 gulden 
endertigh stuyver een oort t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme van dry 16 stuiver 
hondert sesthien gulden, sesthien stuyver, een oort, dus hier  1 oort 
 
Noch laeten lossen den 12 january vier malder, dry vat, ad dry en 
dertigh stuyver t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme  44 gulden 
van vierenveertig gulden, elff stuijver, dus hier  11 stuiver 
 
Noch laeten lossen van den 26 january tot den 31 incluys vijff 
hondert sevenensestigh malder, eenen cop, dry kannen, ad twee 
endertigh stuyver t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme van  5443 gulden 
vijff duysent vier hondert dry enveertigh gulden, seventhien stuyver,  17 stuiver 
twee oort, dus hier  2 oort 
 
Noch laeten lossen den eersten february vijff hondert negentigh 
malder, dry vat, eenen cop, twee kannen ende een half, ad een en 
dertigh stuyver, dry oort t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme 
van vijff duysent ses hondert vijffentwintigh gulden, dry stuyver,  5625 gulden 
dus hier  3 stuyver 
 
Noch laeten lossen den 15e mei derthien malder, ad seven en 
twintigh stuyver ende eenen halven t’vat, maeckt in Weerter  107 gulden 
gelt de somme van hondert seven gulden, vijff stuyver, dus hier  5 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing voor bovenstaande posten van dit hoofdstuk:] 
Veu la declaration faite pardevant ceux de la loy de Weerdt le 27 juillet 1715, 
touchant le prix des grains, prend bien et s’accepte. 
 
Vercoght van den 24 november 1714 tot den 27 incluys hondert 
vijftigh malder, ad dryendertigh stuyver t’vat, maeckt in Weerter 
gelt de somme van duysent vierhondert vijffentachentigh gulden, 



dus hier  1485 gulden 
 
Vercoght van den eersten december tot den 4 incluis sesthien 
malder, een vat, ad dry en dertigh stuyver, een oort, maeckt in  161 gulden 
Weerter gelt de somme van hondert eenensestigh gulden, vijff  5 stuiver 
stuyver, een oort, dus hier  1 oort 
 
Vercoght den 20 april 1715 vijff malder, ad negenentwintigh 
stuyver t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme van dry en  43 gulden 
veertigh gulden, thien stuyvers, dus hier  10 stuiver 
 
Vercoght van den 27 april tot den 29 incluys vier malder, ad 
negenentwintigh stuyver t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme  34 gulden 
van vierendertigh gulden,sesthien stuyver, dus hier  16 stuiver 
 
Vercoght den 28 mey een malder, ad dryentwintigh stuyver 
ende eenen halven t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme van  7 gulden 
seven gulden, derthien stuyver, dus hier  13 stuiver 
 
Vercoght van den 4 juny tot den 13 incluys vijff malder, ad  36 gulden 
vierentwintigh stuyver een oort t’vat, maeckt in Weerter gelt de  7 stuyver 
somme van sesendertigh gulden, seven stuyver, twee oort, dus hier  2 oort 
 
Vercoght van den 15e juny tot den 19 incluys negenthien malder een 
vat, ad vierentwintigh stuyver t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme 
van hondert achtendertigh gulden, dus hier  138 gulden 
 
Vercoght van den 22 juny tot den 26 incluys twee enveertigh malder, 
dry vat, ad vierentwintigh stuyvers t’vat, maeckt in Weerter gelt de 
somme van dry hondert ses gulden, dus hier  306 gulden 
 
Vercoght van den 28 juny tot den 3 july incluys achthien malder, ad 
vierentwintigh stuyver t’vat, maeckt in Weerter gelt de somme van  129 gulden 
hondert negenentwintigh gulden, twelff stuyver, dus hier  12 stuiver 
 
Vercoght van den 6 july tot den 11 incluys seven malder, twee vat, 
ad dry en twintigh stuyver ende eenen halven t’vat, maeckt in Weerter 51 gulden 
gelt de somme van eenenvijfftigh gulden, veerthien stuyver, dus hier  14 stuiver 
 
Den 13 july vercoght achthien malder, dry vat, ad dry en twintigh  130 gulden 
stuyver ende eenen halven, maeckt in Weerter gelt de somme van  8 stuiver 
hondert dertigh gulden, acht stuyver, twee oort, dus hier  2 oort 
 
Vercoght van den 20 july tot den 22 incluys sevenenveertigh malder, 
vijff vat, ad dry entwintigh ende eenen halven t’vat, maeckt in Weerter 137 gulden 
gelt de somme van dry hondert sevenendertigh gulden, vier stuyver,  4 stuiver 
twee oort, dus hier  2 oort 
 
[In de marge en van toepassing voor bovenstaande posten:] 
S’accepte et prend bien ensuitte du prix des grains du mois mentionné au texte 
 



[Toevoeging 1 op einde paragraaf:] 
Portee totale tout des seigles vendus que rachetes montent a la quantité  2077 maldres 
de deux mille septante sept maldres, trois coupes, deux pintes et demie  3 coupes 
  2 ½ pintes 
 
[Toevoeging 2 op einde hoofdstuk:] 
Laquelle quantité etante reduite en argent renvoye de Weerdt se trouve 
monter a la somme de dixneuf mille sept cent quarante un florin, six sols, 
laquelle estante pareillement reduite en  monnoye forte de Brabant, porte la  11844 florin 
somme de onze mille huit cent quarante quatre florins, quinze sols, sept  15 sol 
deniers  7 denier 
 
[Toevoeging 3 op einde hoofdstuk:] 
Et comme le rendant doit bonifier pour les chapitres precedent de cette 
recepte jusques a la portee de deux mille cent quarante cincq maldres, 
quatre vaisseaux, deux coupes, une pinte et un quart et il ne bonifie cy  Reste : 
dessus en argent que le nombre de deux mille septante sept maldres,  68 maldres 
trois coupes, deux pintes et demie, le rendant reste encore charge de  3 vaisseaux 
soixante huit maldres, trois vaisseaux, deux coupes, deux pintes un  2 coupes 
quart  2 ¼ pintes 
 
Sesde capittel van den ontfanck van de lichte haver 
 
De thiende Buyten Wissem, daeronder gehoort de thiende van de 
molen van Panheel wordt gedeelt in vier deelen, de eerste, de 
Hooghmolen sonder de hoeven achter Gratum en sijn niet 
verpacht, omdat den heere van Goor deselve tot hem heeft 
genoemen ende alsoo den rentmeester Bierens is gechargeert 
worden van te draegen hetgeene den heere van Goor hadde 
geobtineert nae de cancellarije van Gelderlandt, waervan niet 
anders en is, als de sententie raeckende de Meursche pandschap, 
welcke van dese affairen niet en spreeckt ende men heeft naerdere 
debvoiren gedaen, maer niet gevonden, dus hier  memoire 
 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
De thiende achter de hoeven buyten Gratum, daeronder gehoort 
die thiende van Catert, heeft gelaght Peter Haex op twelff paer ende 
gehooght een paer, Jacob Joosten noch een half paer, Jan Monsieur 
noch een halff malder ende behalden t’recht van de recepte een 
malder, twee vat, eenen cop, facit achtentwintigh malder, vijff vat, 
eenen cop, wint den hooger een malder, een vat, ergo rest in  8 malder 
lichte haever derthien malder, vijf vat, twee kannen ende soo veel  5 vat 
in rogge hier vooren gebracht, folio 24verso  2 kan 
 
Het tweede parceel genoemt Bexken heeft gelaght Jan Monsieur 
op ses paer ende een halff ende gehooght een malder, Jacob Joosten 
noch een malder, Jan Monsieur noch een halff malder ende behalden 
t’recht van de recepte vier vat, twee coppen, twee kannen ende een 
halff, facit sesthien malder, een vat, twee coppen, twee kannen ende  7 malder 



een halff, wint den hooger vijff vat, ergo rest in lichte haever seven  4 vat 
malder, vier vat, eenen cop, een kan ende een vierdel ende soo veel  1 cop 
in rogge hier vooren gebrocht, folio 25 recto  1 ¼ kan 
 
Het derde parceel heeft gelaght Seger Kelleners op elff paer ende 
gehooght dry paer, Jan Straetmans noch dry paer, joncker Ivora noch 
dry paer, Tonis aen de Kleynport noch een paer, joncker Ivora noch 
een halff paer, Tonis aen de Kleynport noch dry vat en de behalden 
t’recht van de recepte een malder, vier vat, dryvieren deel van een 
kan, facit vijffenveertigh malder, vier vat, dry vierendeel van een kan,  19 malder 
wint den hooger seven malder, een vat, ergo rest in lichte haever  1 vat 
negenthien malder, een vat, twee coppen ende een halff kan, ende  2 cop 
soo veel in rogge hier vooren gebrocht, folio 25 verso  ½ kan 
 
Het vierde parceel genoemt Kelpen ende Ell heeft gelaght Hoeb aen 
de Speck op twelff paer ende een halff ende gehooght twee paer, Jan 
Coolen noch een paer ende een halff ende behalden t’recht van de 
recepte een malder, dry vat, twee coppen, een kan ende een halff, 
facit dry en dertigh malder, dry vat, twee coppen, een kan ende een 
halff, wint den hooger twee malder, twee vat, ergo rest in lichte  15 malder 
haever vijffthien malder, dry vat, dry coppen ende dry vierendeel  3 vat 
van een kan ende soo veel in rogge hier vooren gebrocht, folio 28  3 cop 
recto  ¾ kan 
 
[In de marge en van toepassing voor bovenstaande vier posten:] 
S’accepte. 
 
De negen malderen haever op den hoff Tervoort, gelegen onder 
Baxen, werden ontfangen bij joncker Gerard van Dongen ende op 
den eygensten titel, gelijck de seventhien malderen hiervooren, folio 
24 ende gelijck sijn excellentie heeft geordonneert aen den 
rentmeester Bierens van te sommeren denselven Van Dongen ofte 
sijne erffgenaemen van te willen ontfangen in vrindenlicheyt de 
penningen ende in cas  van refuys deselve te namptiseren onder de 
justitie, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Par mémoire comme au compte precedent. 
 
[Toevoeging 1 op einde paragraaf:] 
Porteé totale de l’avoine legere se trouve monter a la quantité de  56 maldre 
cincquante six maldres, deux vaisseaux, trois coupes, demie pinte  2 vaisseaux 
  3 coupe 
  ½ pinte 
 
[Toevoeging 2 op einde paragraaf:] 
Laquelle quantité reduite en argent fort de Brabant a raison de deux florins 
pour le maldre ensuitte du compte precedent se trouve monter a la  112 florins 
somme de cent et douze florins, dix huit sols et demy argent fort  18 ½ sol 
 
De sevende somme van ontfanck geseyt suyckerhaever 



 
Die suyckerhaever van t’Landt van Thoor, voortscomende uuyt de 
vooghdije  sijnde grondtchins wordt ontfangen bij den prince van 
Luijck, soo ende gelijck den selven tot Thoor bij proces contumaciael9

heeft gewonnen, dus hier  nihil 
 

 
[In de marge:] 
Selon le compte precedent. 
 
Die suyckerhaever van Weerdt ende Nederweerdt wordt altijt 
gelevert op Sint Thomasdach in presentie van scholtis, schepenen, 
gerichtsboden van de justitie ende bedraeght jaerlicx sevenendertigh 
malder lichte haever, de haevermaete van Weerdt, gelijck in t’ 
voorige capittel verscheenen voor t’jaer duysent seven hondert ende 
veerthien, dus  37 malder 
 
[In de marge:] 
S’accepte pour l’anneé 1714. 
 
De pacht van Swartbroeck bedraeght jaerlicx een vat ende een halff 
lichte haever welcke tegenwoirdigh betaelt worden door d’armen,  1 vat 
comme chef de main morte, dus hier  2 cop 
 
[In de marge:] 
S’accepte pour l’anneé 1714. 
 
Den rendant stelt hier alnoch acht vat gerst ontfangen op 
Swartbroeck, als wesende grondtchins bij den chinsregister op Sint  1 malder 
Marten duysent seven hondert ende veerthien, dus hier  2 vat 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
[Toevoeging 1 op einde paragraaf:] 
Portée totale de l’avoire dit suyckerhaever monte a la quantité de trente  39 maldres 
neuf maldres, trois vaisseaux, deux coupes  3 vaisseaux 
  2 coupes 
 
[Toevoeging 2 op einde paragraaf:] 
Laquelle quantité reduite en argent de Brabant a raison de deux florins, deux 
sols pour le maldre, se trouve monter a la somme de quatrevingt trois florins,  83 florins 
six sols, monnoye fort  6 sols 
 
Achste capittel van ontfanck van capuynen ende 
chinshoenderen, die jaerlicx als chins worden betaelt 
 
De chinssen en de capuynen van de stadt Weerdt ende geheuchten, 
daeronder dependerende bedraegen jaerlicx hondert sesendertigh 
capuynen, worden betaelt ider voor seven stuyver Brabants gelt,  47 gulden 

                                                           
9 Contumaciaal is een vonnis bij verstek. 



ingevolgh de ordre van sijn excellentie, dus hier  12 stuiver 
 
De chinshoender dewelcke sijn dry hondert sevenenveertigh hoender, 
daeronder begrepen de elff van de geheuchten van Swartbroeck, 
vervallen op den dagh van Sint Marten duysent seven hondert ende 
veerthien, dewelcke den rendant heeft doen betaelen ider voor dry  52 gulden 
stuyver Brabants, ingevolgh desselve ordre, dus hier  1 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
S’accepte comme au compte precedent pour l’anneé 1714. 
 
De chinssen van Stramproy onder het landt van Thoor bedraegen 
jaerlicx negentigh hoenderen, dewelcke worden ontfangen bij den 
prince van Luijck op den selven titel gelijck de suyckerhaever hier vooren, 
folio, dus  nihil 
 
[In de marge:] 
Selon le compte precedent. 
 
De chinssen onder het landt van Wissem, dewelcke verdonckert 
waeren gewest ende dat soo lange dat de bescheyden sijn gevonden 
worden, sijn genoemen in pandtschap, waervan dat sijn ses, in ses 
partijen ende acht malderen rogge, waervan sijn twee malder uuyt 
den hoff genaemt de Lux, waervan men niet en heeft ontvangen, soo 
dat den grond leegh is gebleven, soo ist dat sigh heeft gepresenteert 
Jan Nauws den achden october sesthien hondert twee en dertigh voor 
sijn excellentie, eenen der erffgenaemen van den selven hoff ende 
heeft geaccordeert te betaelen alle jaers, te weeten t’eerste jaer hoender 
op Sint Catharinadagh sesthien hondert dry en dertigh ende op 
Lichtmissedagh sesthien hondert vierendertigh de twee malderen 
rogge ende voor den achterstandt hondert gulden swaer geldt, 
dewelcke sijn gebleven onbetaelt noch deselve hoender ende 
vruchten ingevolgh d’evictie10

van Wessem op deselve goederen in den tijt van den rentmeester 
 daervan gemaeckt voor de magistraet 

Ketelers, denwelcken denselven hoff heeft verkocht aen Theodorus 
van Ensenbroeck, denwelcken oock denselven heeft laeten liggen, 
soo dat alhier gelijck bij de voorige reeckenighe voor de ses hoender  1 gulden 
ende twee capuynen, hier  10 stuiver 
 
[In de marge:] 
S’accepte comme au compte precedent. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Somme totale des cens cy dessus mentionnez en chapons, poulles etcetera  101 florins 
se trouve porter a la somme de cent un florins, trois sols argent fort.  3 sols 
 
De negende somme van ontfanck van chinssen in gelde 
 

                                                           
10 Evictie is de verkoop van iemands eigendom om diens schulden te vereffenen. 
 



De Pincxterchinssen worden ontfangen op den dagh van Sint Marten 
tot Weerdt ende geheughten, daeronder dependerende ende acht 
daeghen daernaer tot Nederweerdt bedraeght jaerlicx twee hondert 
dry en negentigh alde grooten, dewelcke worden betaelt ingevolgh 
de leste verhoginge, daervan gemaeckt comende tot de somme van 
vierenveertigh gulden, negenthien stuyver, dus hier voor den jaere  44 gulden 
duysent seven hondert vierthien  19 stuiver 
 
d’Andere chinssen dewelcke men ontfanckt, gelijck boven, op den 
selven dagh van Sint Marten tot Weerdt ende Nederweerdt, 
bedraegen jaerlijcx twee duysent negen hondert tachentigh alde 
grooten op den voorseyden prijs van dry stuyvers ider groote,  449 gulden 
vervallen duysent seven hondert ende veerthien, dus hier  16 stuiver 
 
De nieuwe chinssen van de gemeente bedraegen jaerlicx twelff 
gulden swaer gelt ende dit is voor het halve jaer, dus hier  12 gulden 
 
Tot Wissem ende geheuchten, daeronder dependerende sijn  18 gulden 
verschenen in t’jaer als boven op de bedraegen achthien gulden,  11 stuiver 
elff stuyvers, negen deniers swaer gelt, dus hier  9 deniers 
 
[In de marge en van toepassing op alle voorgaande posten van dit hoofstuk:] 
S’accepte comme au compte precedent. 
 
Die chijnssen van de novalia11

ontfangen tegenwordich onder het graafschap Horne, dus hier  memorie 
 van Ophoven ende Heythuijsen worden 

 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
Die chijnssen van de novalia van Weerdt ende Nederweerdt ten 
jaere 16 hondert eenendertigh uuytgegheven, bedraegen twintigh gulden, 20 gulden 
sesthien stuyver, swaer gelt, dus hier voor het jaer 1714  16 stuiver 
 
De nieuwe chinssen, dewelcke worden ontfangen op eenige partijen 
van de gemeente, heeft ontfangen door ordre van sijn excellencie 
mevrouw van Nieuwenaer in t’jaer sesthien hondert, bedraeght  16 gulden 
jaerlicx sesthien gulden, vier stuyver, negen denier, dus hier voor  4 stuiver 
het jaer 1714  9 denier 
 
De chinsen ofte kleyne rentiens tot Swartbroeck bedraegen sich 
jaerlicx seventigh alde grooten ende een halff, ider groote tot dry  11 gulden 
stuyver, maeckt elff gulden, dry stuyver, dus hier voor t’jaer 1714  3 stuiver 
 
Gelijck haer excellencie de princesse van Chimay heeft geaccordeert 
aen t’versoeck van den pastoir ende inwoonders van Nederweerdt, 
den negenentwintighsten meert negentwintigh twelff aff vijffthien 
boender ten advenante van twelffhondert gulden tot reparatie van 

                                                           
11 Novalia zijn nieuw ontgonnen tiendplichtige gronden. 
 



haere kercke ende den grooten autaer op conditie van te betaelen  4 gulden 
van ider boender kleyne Heerechinssen vijff stuyver, dus hier vier  19 stuiver 
gulden, negenthien stuyver, seven deniers voor het jaer 1714  7 denier 
 
Gelijck sijn excellencie den 7 january twee endertigh heeft 
geaccordeert aen t’versoeck van den pastoir, borgemeester ende 
inwoonders van de stadt Weerdt veertigh boender van de gemeente 
soo tot reparatie van haere kercke als tot oprechtinge van haer 
vleeshuys op conditie van te betaelen van ider boender vijff 
stuyver nieuwe Heerechinasen swaer gelt, dus hier thien gulden 
voor den jaere 1714  10 gulden 
 
Gelijck sijn excellencie heeft geaccordeert aen den borgemeester 
ende andere inwoonders tot Nederweerdt hondert boender om 
aff te leggen de renten geaffecteert op deselve heerlicheyt 
Nederweerdt op conditie van te betaelen vijff stuyver van ider  
boender nieuwe Heerechinssen swaer gelt, dus hier vijffentwintigh 
gulden voor het jaer 1714  25 gulden 
 
Gelijck sijn excellencie heeft geaccordeert aen d’armen van de 
heerlijcheyt Nederweerdt ses boender op conditie van te betaelen 
vijff stuyvers van ider boender nieuwe Heerechinssen swaer gelt, dus  1 gulden 
hier voor t’jaer 1714  10 stuiver 
 
Gelijck sijn excellencie heeft geaccordeert aen t’versoeck van de 
deeckens der twee confrerien12

boender van de gemeente op conditie van te betalen vijff 
 van Nederweerdt vierentwintigh 

stuyvers van ider boender nieuwe heere chinsen swaer gelt, dus 
hier voor het jaer 1714  6 gulden 
 
Gelijck sijn excellencie heeft geaccordeert seven boender van de 
gemeente voor haar vendel op conditie van te betaelen vijff 
stuyver nieuwe Heerechinssen van ieder boender, dus hier voor  1 gulden 
het jaer 1714  15 stuyver 
 
Gelijck sijn excellencie heeft geaccordeert aen d’armen van 
Weerdt twelff boender op conditie van te betaelen vijff stuyver 
van ieder boender nieuwe Heerechinssen  swaer gelt, dus hier 
voor het jaer 1714  3 gulden 
 
Sijn excellencie heeft geaccordeert twelff boender voor de 
confrerie des Rosencraens van Onse Lieve Vrouwe tot 
Nederweerdt op conditie van te betaelen van ider boender 
vijff stuyver nieuwe Heerechinssen, dus hier voor het jaer 1714  3 gulden 
 
Sijn excellencie heeft geaccordeert aen t’versoeck van 
d’inwoonders tot Nederweerdt vijffentwintigh boender om 
te herstellen haer rechthuys13, vulgo dicto, speelhuys14

                                                           
12 Betreft de broederschappen van de alde en de nieuwe schutten.  

 van te 

13 Rechthuis is een raadhuis of een huis waar de rechtszittingen plaatsvinden. 



vooren verbrandt op conditie te betaelen vijff stuyver van  6 gulden 
ieder boender swaer gelt, dus hier voor het jaer 1714  5 stuiver 
 
Gelijck sijn excellencie heeft geaccordeert vijffenveertigh 
boender aen de dry confrerien tot Weerdt, op conditie van te 
betaelen vijff stuyver van ider boender, waervan sijn vercoght  6 gulden 
vierentwintigh boender ende een halff, dus hier ` 2 stuiver 
 
Alnoch eenen boender ende een halff voor de ornamenten 
van den autaer Sint Hubert, dus hier`  7 gulden 
 
Noch heeft sijn excellencie geaccordeert thien boender voor 
de reparatie van de capelle Sint Barbara tot Tungelroy, waervan 
sijn vercoght vijff boender ende een halff, dus hier voor  1 gulden 
het jaer 1714  7 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op alle posten vanaf de vorige aantekening:] 
S’accepte. 
 
Sijn excellencie heeft noch geaccordeert twelff boender voor 
de capelle van Sint Antoin, dus hier  3 gulden 
 
Sijn excellencie heeft noch geaccordeert vier boender aen de 
jonge confrerie voor een nieuw vendel, dus hier  1 gulden 
 
Sijn excellencie heeft noch geaccordeert aen die van Wissem 
veertigh boender waervan sijn vercoght sesendertigh boender 
ende acht roeden, ider boender op vijff stuyver swaer gelt, 
jaerlijcx, maeckt de somme van  9 gulden 
 
Sijn excellencie heeft noch geaccordeert uuyt te setten 
verscheyde vivers op conditie van te betaelen eenighe  
Heerechinssen, dewelcke monteren tot dry gulden, vier   3 gulden 
stuyvers, dus hier  4 stuiver 
 
Sijn excellencie heeft noch geaccordeert twee boender tot 
reparatie van de capelle Sint Rombout, dus hier  1 stuiver 
 
Noch seven boender voor den Rosencraens ende den autaer 
tot Nederweerdt uuytgesat in t’jaer sesthien hondert sesen  1 gulden 
sestigh en acht, dus hier  15 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op de zes voorgaande posten:] 
S’accepte pour l’anneé 1714. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale des cens seigneuriaux en argent montent a la somme  661 florins 
de six cent soizante un florins, sept sols, sept deniers argent fort  7 sols 
  7 deniers 

                                                                                                                                                                                     
14 Vulgo dicto betekent in de volkstaal. Het rechthuis werd het speelhuis genoemd, ook in Weert gangbaar.  



 
Thiende somme van ontfanck van de lamerthiende ende 
smaelthiende 
 
De lamerthiende heeft gelaght Gerart Lem Pelsers soon op vijff gulden 
Brabants ende gehooght achthien stuyver ende behalden t’recht 
van de recepte vijff stuyvers, seven deuten, facit ses gulden, dry  2 gulden 
stuyvers, seven deuten, wint den hooger ses stuyver, ergo rest  18 stuiver 
vijff gulden, seventhien stuyver, seven deuten, dus voor den Heere  10 denier 
 
De smaelthiende heeft gelaght Tijs Vereycken voor den tijt van 
twee jaeren, waervan dit het tweede is, op hondertvijfftigh 
gulden Brabants ende gehooght vierentwintigh gulden ende 
behalden t’recht van de recepte acht gulden, veerthien stuyver, 
facit honderttweentachentigh gulden veerthien stuyver, wint den  
hooger acht gulden, ergo rest hondert vierenseventigh  87 gulden 
gulden, veerthien stuyver, dus voor den Heere  7 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
Veu l’acte de ferme, s’accepte pour l’an 1714. 
 
De lamerthiende tot Nederweert heeft gelaght Jacop 
Spoormaeckers op acht gulden ende gehooght dry gulden, Lins 
Bilemaeckers noch negen stuyver, Tonis Goorts noch eenen gulden, 
Jacop Spoormaeckers noch eenen gulden ende behalden t’recht van 
de recepte derthien stuyver, twee oort, facit veerthien gulden, twee  12 gulden 
stuyver, twee oort, wint den hooger eenen gulden, sesthien stuyver,  6 stuiver 
een oort, ergo rest twelff gulden, ses stuyver, een oort, dus  3 denier 
 
De smaelthiende tot Nederweerdt heeft gelaght Lins Nelis op 
tachtentigh gulden ende gehooght vijfthien gulden ende behalden 
t’recht van de recepte vier gulden, vijfthien stuyver, , facit negen en  
negentigh gulden, vijfthien struyver, wint den hooger vijff gulden,   94 gulden  
ergo rest vierennegentigh gulden, vijffthien stuyver, dus  15 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
Veu l’acte de ferme, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Somme totale des fermes des dismes cy dessus mentionnées se trouve  197 florin 
monter a la somme de cent quatre vingt dixsept florins, sept sols, un  7 sol 
denier monnoye forte  1 denier 
 
Elffde somme van ontfanck van de molens tot Weerdt 
 
Item ontfangen van de vier molens tot Weerdt, ingevolgh de 
pachtcedule, te weeten van den windt van de molen bij Sint 
Rombout ende van de molen binnen de stadt Weerdt ende van 
die van Rosveldt ende Roeven, ider molen ses gulden swaer 
gelt jaerlicx, waervan dit het derde jaer is, verschenen te 
Lichtmisse duysent seven hondert ende vijffthien, dus hier  24 gulden 



 
[In de marge:] 
Veu le compte precedent, s’accepte la somme tirée au texte pour 
l’annee 1715. 
 
Die twee vollmolens binnen Weerdt gestaen gemeenlick 
geheeten het gewantampt ofte draperie15

den wint waeren gestelt, sijn vergaen soodat daervan niet 
, die met octrooi op 

meer en komt, dus hier  nihil 
 
Die waetermolen tot Swartbroeck is door de vagebonden 
affgebrandt ende het holdt weghgenoemen, soodat daer 
tegenwoirdigh geen proffijt meer van en comt, dus hier  nihil 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
Comme au compte precedent. 
 
De hoythiende van Wessem heeft gelaght Seger Segers op 
dertigh pattacons ende gehooght eenen pattacon ende 
behalden t’recht van de recepte dry gulden, veerthien   
stuyver, dry deuten, facit achtenseventigh gulden, twee   77 gulden 
stuyver, dry deuten, ergo rest sevenenseventigh gulden,   6 stuiver 
ses stuyver, dry deuten, dus hier  4 denier 
 
[In de marge:] 
Veu l’acte ferme passé pardevant les eschevins de Wissem le 21 de 
juin 1714, s’accepte la somme tirée au texte. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale de ce chapitre monte a la somme de cent un florins,  101 florin 
six sols, quatre denier argent fort  6 sol 
  4 denier 
 
Twelffde somme van ontfanck van rantsoenen van verscheyde 
verpachtingen der thiende als andersints 
 
Den rendant stelt hier de rantsoenen der thienden, hier vooren 
geseyt ende van de waege ontfangen te hebben in dit lopende 
jaer duysent seven hondert ende veerthien, involgh de conditien 
van de thiende ende waege voorss., soo tot Weerdt als  276 gulden 
Nederweerdt de somme van twee hondert sesenseventigh gulden,  10 stuiver 
thien stuyver, twee oort, dus hier  6 denier 
 
[In de marge:] 
Veu les actes des fermes, s’accepte. 
 
Ende voor de rantsoenen van de twelff weyden, genoemt 
Loekerwijers, dewelcke sijn verpacht voor den tijt van ses jaeren, 
waervan dit het vijffde jaer is, ende de rantsoengelderen belopende 

                                                           
15 Het gewantampt of het wollenambacht. Het windrecht was een heerlijk recht. Het vollen gebeurde sedertdien buiten Weert. 



ses gulden, sesthien stuyver, in de reeckeninghe d’anno 1610 ingebrocht,  
wesende t’eerste jaer, dus hier  nihil 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale des deniers mentionnez en ce chapitre monte a la somme de  276 florin 
deux cent septante six florins, dix sols, six deniers  10 sols 
  6 denier 
 
Derthiende somme van ontfanck van de waege tot Weerdt 
ende van de gruydt 
 
De waege van de stadt Weerdt heeft gelaght Gerardt van Elven op 
hondert en thien gulden ende gehooght vijfthien gulden ende 
behalden t’recht van de recepte ses gulden, vijff stuyver, facit 
hondert eenendertigh gulden, vijff stuyver, wint den hooger 
vijff gulden, ergo rest hondert sesentwintigh gulden, vijff stuyver,  126 gulden 
dus hier  5 stuiver 
 
[In de marge:] 
Veu l’acte de la ferme, s’accepte. 
 
De gruydt van de stadt Weerdt bedraeght hondert vierendertigh 
gebrouwen, ad twee stuyver ende eenen halven Weerts van ider 
gebrouw, facit de somme van sesthien gulden, veerthien stuyvers, 
waervan affgebroiken het twintighste deel t’welck competeert den 
borgemeister naer alder gewoonte soo rest noch vijffthien gulden,  9 gulden 
achthien stuyver, een oort ende doet in Brabants  11 stuiver 
 
[In de marge:] 
Veu la declaration du bourgmaitre Frencopîen16

 
 du 30 août 1715, s’accepte. 

De waege ende gruydt tot Nederweerdt heeft gelaght Dirck Horickx 
op eenentwintigh gulden Brabants ende gehooght ses gulden, Peter 
van Thulden noch dry gulden ende behalden t’recht van de recepte 
eenen gulden, thien stuyver, facit eenendertigh gulden, thien 
stuyver, wint den hooger dry gulden, ergo rest achtentwintigh  28 gulden 
gulden, thien stuyver, dus hier  10 stuiver 
 
[In de marge:] 
Veu l’acte de la ferme, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale de ce chapitre monte a la somme de cent soixante quatre  164 florins 
florins, six sols monnoye forte  6 sols 
 
Veerthiende somme van ontfanck van de weyde ontrent de 
Maese tot Wessem, genaemt Calverstal 
 
Dese weyde is geengasieert gewest door wijlen Anna van Egmont 
                                                           
16 Bedoeld wordt Frencken. 



in t’jaer duysent vijffhondert vijffensestigh, door een acte 
gedepecheert onder haeren naem ende cachet sijnde oock tot de 
selve saecke geauthoriseert gewest door procuratie van Philippus 
van Montmorency, sijnen soone grave van Horne gedepesscheert 
onder sijnen naem ende cachet den twee en twintighsten april 
vijfthien hondert sestigh ende door een acte van mijnheer den 
grave van Beaumont is gedisengagieert gewest den sesthienden 
juny sesthienhondert seventigh ende mits d’erffgenaemen Pollaert  
onderstaen hebben dit ende het voorgaende jaer de voorschreven  
questieuse weyde alleen te verpachten soodat den rendant ten proffijte  
van den Lande niet en heeft ontfangen ende voor alnoch desen 
aengaende van haer Ed. Mog.17

dus in voldoeninge van U Ed. Mog. appointement gegeven op sijne  
 geene finaele disposityff becomen,  

voorige reeckeninghe heeft den rendant ingevolgh het voorss.  
appointement aen haer Ed.Mog. die heeren Raeden van Staaten  
overgegeven de neffensgaende memorie, waerop weder gevolght  
is de medegaende resolutie, dus  memorie 
 
[In de marge:] 
Veu le compte precedent et la resolution du Conseil d’Etat de leurs Hautes 
Puissances  du 14 octobre 1715 suivie sur la representation du rendant, 
se passe par memoire. 
 
Vijfthiende somme van ontfanck van verckens die op den Boss 
van sijn excellencie ende andere particuliere bossen, weyden, 
die geteeckent worden met een brandende ijser, naer 
advenant der hoeven dat andere daer gaen 
 
In desen jaere sijn geene verckens gebrandt, dus   nihil 
 
[In de marge:] 
Veu la declaration du sergeant de seigneurie de Weert du 30 decembre 1714. 
 
Sesthiende somme van ontfanck van de meesters van het 
wullenampt ofte drapperie binnen de stadt Weerdt 
 
Ten tijde deser reeckeninge sijn dergelijcke breucken geene gevallen, 
volgens attestatie, dus  nihil 
 
[In de marge:] 
Selon la declaration des maitres doyens drappiers de Weert de 3e fevrier 1717. 
 
Seventhiende somme van ontfanck van ceurmey, dat is als 
imand overleden is, dan competeert  het beste meubel aen 
den Heere te kiesen van alle de partijen 
 
Ontfangen van eenen gevallen ceurmey bij doodt den 
borgemeester Simon van Roy de somme van acht pattacons,  19 gulden 
                                                           
17 De Edel Mogende Heren Raden van State was een college, dat vooral een uitvoerende taak had, met name op het gebied 
van oorlog en militie. . 



ingevolgh accord ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Veu la declaration des eschevins de Nederweerdt du 22 octobre 1714, s’accepte. 
 
Ontfangen van eenen gevallen ceurmey, bij doodt Jan Knaepen, de 
somme van dertigh gulden Weerts, ingevolgh accord ende doet in 
Brabants  18 gulden 
 
[In de marge:] 
Veu la declaration des eschevins de Weerdt du 29 decembre 1714, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale de ce chapitre porte la somme de trente sept florins, quatre  37 florin 
sols argent fort  4 sol 
 
Achthiende somme van ontfanck der twelff bemdensweyden 
van den tijt van ses jaeren, beginnende op den dagh van Sint 
Marten, duysent seven hondert ende negen 
 
Den rendant heeft verpacht de Lockerwijers, sijnde twelff weyden, 
beginnende op den dagh van Sint Marten duysent seven hondert 
ende negen ende verschijnende duysent seven hondert ende 
veerthien duysent seven hondert ende is dit het vijfde jaer 
 
[In de marge:] 
Veu le compte precedent prend bien pour la 5e  annee. 
 
D’eerste partije heeft gelaght Niclaes Stocken op negen gulden 
swaer gelt ende gehooght twee gulden, veerthien stuyver ende 
behalden t’recht van de recepte elff stuyvers, negen deniers, facit 
twelff gulden, vijff stuijver, negen deniers, wint den hooger  11 gulden 
achthien stuyver, ergo rest elf gulden, seven stuyver, negen  7 stuiver 
deniers, dus hier  9 denier 
 
De tweede partije heeft gelaght Teunis Cuppers op seven gulden, 
thien stuyver swaer gelt ende gehooght achthien stuyver, Joannes 
Houtappels noch achthien stuyver, Joannes Cornelis noch ses 
stuyver ende behalden t’recht van de recepte thien stuyver, ses 
deniers, facit elf gulden, ses deniers, wint den hooger eenen gulden,  10 gulden 
ergo rest thien gulden, ses deniers, dus hier  6 denier 
 
De derde partije heeft gelaght Nelis Scaecken op elff gulden swaer 
gelt ende gehooght achthien stuyver, Joannes Houtappels noch 
achthien stuyver ende behalden t’recht van de recepte twelff stuyver, 
thien deniers, facit derthien gulden, acht stuyver, thien deniers, wint  12 gulden 
den hooger twelff stuyver, ergo rest twelff gulden, sesthien stuyver,  16 stuiver 
thien deniers, dus hier  10 denier 
 
De vierde partije heeft gelaght Tonis Cuppers op elff gulden swaer 
gelt ende gehooght achthien stuyvers ende behalden t’recht van de 



recepte elff stuyver, elff deniers, facit twelff gulden, negen stuyver,  12 gulden 
elff deniers, wint den hooger ses stuyver, ergo rest twelff gulden,  3 stuiver 
dry stuyver, elff deniers, dus hier  11 denier 
 
De vijffde partije heeft gelaght Frans Vereycken op acht gulden, 
swaer gelt ende gehooght eenen gulden sesthien stuyver ende 
behalden t’recht van de recepte negen stuyver, thien deniers, 
facit thien gulden, vijf stuyver, thien deniers, wint den hooger  9 gulden 
twelff stuyver, ergo rest negen gulden, derthien stuyver, thien  13 stuiver 
deniers, dus hier  10 denier 
 
De sesde partije heeft gelaght Joannes Deckers op vijff gulden, 
thien stuyvers swaer gelt ende gehooght eenen gulden, ses 
thien stuyver, Gilis Craecx noch ses stuyver, Joannes Deckers 
noch negen stuyver ende behalden t’recht van de recepte acht stuyver,  
eenen denier, facit acht guldens, negen stuyver, eenen denier, wint   7 gulden 
den hooger seventhien stuyver, ergo rest seven gulden, twelff stuyver,  12 stuiver  
eenen denier, dus hier  1 denier 
 
De sevende partije heeft gelaght Jan Tonissen op derthien 
gulden swaer gelt ende gehooght twee gulden, veerthien 
stuyver, Peter Fiddelers noch eenen stuyver ende behalden 
t’recht van de recepte sesthien stuyvers, negen deniers, facit 
seventhien gulden, elff stuyvers, negen deniers, wint den  16 gulden 
hooger eenen gulden, vijff stuyver, ergo rest sesthien guldens,  6 stuiver 
ses stuyver, negen deniers, dus hier  9 denier 
 
De achde partije heeft gelaght Gilis Cracx op vier gulden 
swaer gelt ende gehooght achthien stuyver, Touw Simons noch 
achthien stuyvers, Gilis Craecx noch achthien stuyver, Joannes  
Ruyter noch dry stuyver ende behalden t’recht van de recepte  
ses stuyvers, thien deniers, facit seven gulden, dry stuyver, thien  6 gulden 
deniers, wint den hooger negenthien stuyver, ergo rest ses  4 stuiver 
gulden, vier stuyver, thien deniers, dus hier  10 denier 
 
De negende partije heeft gelaght Tijs Campers op acht gulden, 
thien stuyver swaer gelt ende gehooght eenen gulden, sesthien 
stuyver ende behalden t’recht van de recepte thien stuyver, vier 
deniers, facit thien gulden, sesthien stuyver, vier deniers, wint  10 gulden 
den hooger twelff stuyver, ergo rest thien guldens, vier stuyver,  4 stuiver 
vier deniers, dus hier  4 denier 
 
Het thiende parceel heeft gelaght Joannes meester Reynders op 
ses guldens swaer gelt ende gehooght achthien stuyvers, Peter 
van Winckel noch negen stuyver, Joannes, meester Reynders 
noch dry stuyver, Peter van Winckel noch dry stuyver ende 
behalden t’recht van de recepte seven stuyver, acht deniers,  7 gulden 
facit acht gulden, acht deniers, wint den hooger elff stuyver,  9 stuiver 
ergo rest seven gulden, negen stuyver, acht deniers, dus hier  8 denier 
 
Het elfde parceel heeft gelaght Peter van Winckel op seven 



gulden, thien stuyver swaer gelt ende gehooght negen stuyver, 
Teun Simons noch negen stuyver, Jan Tonissen noch ses 
stuyver, Teun Simons noch ses stuyver, Jan Tonissen noch 
negen stuyver, Teun Simons noch ses stuyver, Jan Tonissen 
noch ses stuyver, Teun Simons noch ses stuyver ende behalden 
t’recht van de recepte thien stuyver, vier deniers, facit thien 
gulden, seventhien stuyver, vier deniers, wint den hooger  9 gulden 
negenthien stuyver, ergo rest negen gulden, achthien stuyver,  18 stuiver 
vier deniers, dus hier  4 denier 
 
De twelffde partije heeft gelaght Joannes Houtappels op 
thien gulden swaer gelt ende gehooght eenen gulden, ses 
thien stuyver, den selven noch eenen gulden, sesthien stuyver, 
Joannes meester Reynders noch dry stuyver ende behalden   
t’recht van de recepte derthien stuyver, negen deniers, facit   
veerthien gulden, dry stuyver, negen deniers, wint den hooger   13 gulden 
eenen gulden, vijff stuyver, ergo rest derthien gulden, dry stuyver,   3 stuiver 
negen deniers, dus hier  9 denier 
 
[In de marge en van toepassing op alle posten van dit hoofdstuk:] 
Veu le compte precedent, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale des fermes mentionnées en ce chapitre porte la somme  127 florin 
de cent vingt sept florins, deux sols, sept denier monnoye forte  2 sol 
  7 denier 
 
Negenthiende somme van ontfanck van de visserije tot Wessem 
 
De visserije tot Wessem heeft gelaght Herman Valckenborgh voor den 
tijt van dry jaeren, waervan dit het derde is, op veertigh ducatons 
ende gehooght ses ducatons ende behalden t’recht van de recepte ses 
gulden, achthien stuyver, facit hondert vierenveertigh gulden, 
achthien stuyver, wint den hooger ses gulden, ergo rest hondert acht  138 gulden 
endertigh gulden, achthien stuyver, dus hier  18 stuiver 
 
[In de marge:] 
Veu le compte precedent prend bien pour la 3e anneé et s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Per se  138 florins 
  18 sols 
 
Twintighste somme van ontfanck van capuynen ende verckens, 
jaerlijcx verschult door de pachters van de molens ende oock 
van t’affmaelen der molensteenen op de molen van 
 Swartbroeck 
 
Ontfangen van de molens, te weeten van die binnen de stadt Weerdt 
ende van die buyten de stadt van Weerdt ende die van de 



waetermolen op Swartbroeck, volgens den pacht gelt jaerlijcx ider 
molen ses gulden swaer gelt, dus hier voor de dry molens achthien 
guldens swaer gelt, vervallen te Lichtmisse duysent seven hondert 
ende vijfthien, dus hier  18 gulden 
 
Ende voor de twee andere windtmolens van Nederweerdt, te 
weeten die op Rosvelt ende Roeven voor ses capuynen ses gulden 
swaer gelt, facit twelff gulden voor deselve capuynen ende dat 
voor het derde jaer, eyndigende te Lichtmisse duysent seven 
hondert ende vijfthien, dus hier  12 gulden 
 
Alnoch ontfangen van de vier molens, te weeten van die binnen 
ende die van buyten de stadt Weerdt ende van die op Rosveldt 
ende Roeven tot Nederweerdt, de pachters moeten alle jaers 
geven een vet vercken ofte in plaetse thien gulden swaer gelt, 
vervallen te Lichtmisse duysent seven hondert ende vijfthien, 
dus hier  40 gulden 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande drie posten:] 
Veu le compte precedent prend bien pour l’anneé 1715 et s’accepte. 
 
De twee nieuwe gecoghde molensteenen tot de waetermolen 
van Swaertbroeck, dewelcke door den molenmeester sijn 
worden gemeeten, gelijck blijckt bij de voorighe reeckeninge, 
te weeten den maelsteen veerthien duym ende eenen halven 
dijck onder den ligger acht duym, maeckende te saemen  
tweentwintigh duym ende eenen halven ende is affgemaelen  
tot den 31 october 1714 eenen halven duym, volgens attestatie 
van den molenmeester, dus  memorie 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale de ce chapitre porte la somme de septante florins monnoye forte. 70 gulden 
 
Eenentwintighste somme van ontfanck 
 
Den rendant stelt hier vijffenseventigh gulden Weerts voor de weyde 
vant Casteel, ingevolgh d’apostille van wijlen sijn excellencie, doet in 
Brabants  45 gulden 
 
[In de marge:] 
S’accepte sans prejudice de plus dont les parties sont en leur entier de faire 
tels soutenis qu’ils trouveront convenir, le rendant aussy en son entier 
en ses defenses au contraire. 
 
[Toevoeging 1 op einde paragraaf:] 
Per se  45 florins 
 
[Toevoeging 2 op einde paragraaf:] 



Somme totale de la recepte se trouve  monter a la somme de treize mille  13961 florin 
neuf cent soixante un florins, cincq sols, deux deniers argent fort  5 sol 
  2 denier 
 
[Toevoeging 3 op einde paragraaf:] 
Sans comprendre en ladite somme la quantite de soixante huiet maldres, 
trois vaisseaux, deux coupes, deux pintes et un quart prout folio 39verso du  
present compte. 
 
Misen gedaen ende betaelt tegens den voorschreven ontfanck gelijck volght 
 
Eerste capittel van misen gedaen in rogge voor renten, legaten 
ende gasien, geaffecteert op desen ontfanck 
 
Eerstelick betaelt aen de Heilige Geestmeesters binnen de stadt 
Weerdt seventhien malder rogge voor een jaer rente, vervallen 
Lichtmisse seven hondert ende vijfthien bij quitantie hier annex 
deselve rente is geconstitueert tot proffijt van den armen door 
wijlen vrouwe de Croy18

 
, dus hier seventhien malder  17 malder 

[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Item betaelt aen den meester van Heilige Geesthuys tot 
Nederweerdt dry malder, verschenen Lichtmisse duysent seven 
hondert ende vijfthien bij quitantie dry malder, dus hier  3 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt aen den vice pastoir, sijnde rector van den autaer Sint 
Anthoni dry malder rogge voor een jaerlijcxse rente, vervallen 
op den dagh Sint Martini duysent seven hondert ende veer 
thien, bij quitantie  3 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt aen de cordelieren ofte minderbroeders voor de stadt 
van Weerdt twelff malder rogge, welcke wijlen loffelicker 
memorie den grave van Horne hun heeft gegeven voor een 
aelmoese, vervallen den elffden december duysent seven 
hondert ende veerthien, dus bij quitantie  12 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt ende gelevert aen Michiel Hendricx, bode, twee malder 

                                                           
18 Betreft Margaretha van Croy (†1514), eerste vrouw van Jacob III, graaf van Horn  
 



van te hebben gecommandeert de nootsaeckelicke karren tot 
dienst van t’Casteel als molens, dus bij quitantie  2 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance pour l’an 1714. 
 
Noch gelevert ende betaelt aen de boden van de justitie van 
Nederweerdt, in nombre van vier persoonen ofte boden, ider 
hebben een malder ende een halff, vervallen te Lichtmisse 
duysent seven hondert ende vijfthien bij quitantie  5 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe  par quittance. 
 
Noch betaelt ende gelevertaen Jan Donckers twee malder rogge, omdat 
hij reguard naempt op het Boss van den Heere vervallen in den maent 
meert duysent sevenhondert ende vijfthien, bij quitancie  2 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe  par quittance. 
 
Noch betaelt ende gelevert aen Claes Knepkens, jaeger, dry 
malder rogge voor een jaer gasie, dus bij quitantie  3 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Den rendant stelt voor het twintighste deel van sevenenveertigh  2 malder 
malder, gelevert voor renten ende gasien begrepen in dit capittel   2 vat 
 
[In de marge:] 
Passe par ordinaire comme au compte precedent. 
 
Den rendant stelt voor crimpooren19

den ontfanck in nature is gewest ende onder van tijt tot tijt vercoght,  10 malder 
 van dese reeckeninge, waervan  

gelijck blijckt folio 36verso tot 39verso, dry hondert vierendertigh  1 cop 
malder, dry vat, dus hier  ½ kan 
 
[In de marge:] 
Se passe pour ordinaire comme  au compte precedent. 
 
Brengt den rendant alnoch ten uuytgaeve ingevolgh conditie van  2 malder 
verpachtinge der molens van stilstandt van de Roevermolen tot  4 vat 
Nederweerdt voor seven daeghen stilstandt, dus hier  2½  cop 
 
[In de marge:] 
Veu la declaration du maitre des moulins, se passe. 
 
Brenght den rendant alnoch ten uuytgaeve ingevolgh conditie van 

                                                           
19 Bedoeld wordt krimpkoren.  



verpachtinge der molens van stilstandt van de molen buyten de  13 malder 
stadt Weerdt voor dry en veertigh daeghen stilstandt, dus hier  4 vat 
 
[In de marge:] 
Veu la declaration du maitre du moulins, se passe. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Portée totale de ce chapitre monte a la quantité de septante cincq maldres,  75 maldres 
quatre vaisseaux, trois coupes, deux pintes et demie  4 vaisseaux 
  3 coupes 
  2 ½ pintes 
 
Tweede capittel van misen ende verschotten, gedaen in 
Brabants gelt 
 
Eerst voor de helffte der thienden van Weerdt, waervan men 
plaght ordinairlick te geven twee hondert vijfftigh goltgulden, 
dewelcke men niet meer en betaelt omdat het capittel van Sint 
Servaes tot Maestricht die ontfanckt met die thiende van 
Tungelroy, partageren deselve thiende met de religieusen20

de stadt Weerdt volgens de pachtcedule, dus  memoire 
 binnen 

 
[In de marge:] 
Memoire 
 
Betaelt aen de almoeseniers ofte armenmeesters de somme van 
vierentwintigh gulden swaer gelt voor een jaer rente, 
geconstitueert bij sijn excellencie vrouwe Jenne de Meurs21

vrouwe Margerite de Croy
 ende 

22

gulden swaer gelt, vervallen Lichtmisse duysent seven hondert 
, te weeten ider dame jaerlijcx twelff 

ende vijfthien bij quitancie  24 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt aen de dienaers van t’H. Sacramentsautaer van 
eene hooghmisse, welcke deselve vrouwe de Croy, saligher 
memorie heeft gefondeert om gesongen te worden alle donderdaeghen  
met dry priesters, waervan betaelt elff gulden, te weeten aen  
den pastoir vier gulden ende aen den diake ende 
subdiake oock vier gulden ende aen den couster eenen 
gulden ende aen den rector van den sanck twee gulden, 
volgens de quitantie ende attestatie overgeleght in voorighe 
reeckeninghen, waerbij is gedeclareert datter geene 
documenten van de donatie en sijn, als alleen den register van 
den sterffdagh van wijlen Vrouwe van Savoye, dewelcke is 
overleden den elffden april vijfthien hondert achtentwintigh, 

                                                           
20 Betreft de Witte Nonnen of de reguliere kanunnikessen van de Heilige Augustinus in de Maasstraat. 
21 Johanna van Meurs (†1461), vrouw van Jacob, de eerste graaf van Horn. 
22 Claudina van Savoye (†1528), tweede vrouw van Jacob III, graaf van Horn. 



dus hier betaelt duysent seven hondert ende vijfthien, bij 
quitantie  11 gulden 
 
Betaelt aen de vier choraelen, dewelcke deselve messen helpen 
singen, te weeten dry ellen ende een halff swaert laecken ten 
advenante van achthien stuyver swaer gelt, d’elle gelijck in de  11 gulden 
voorighe reeckeninghe ingevolgh de selve quitantie, dus  18 stuiver 
 
Alnoch betaelt van dry jaerlijcxse uuytvaerten, te weeten de 
vrouwe de Croy, Savoye ende grave Jacop23

ider dry gulden swaer gelt, volgens deselve quitantie, dus voor 
, loffelicker memorie, 

t’jaer duysent seven hondert ende vijfthien  9 gulden 
 
[In de marge en van toepassing voor de drie voorgaande posten:] 
Veu le compte precedent se passe par quittance. 
 
Betaelt aen den rentmeester van Sint Servaes tot Maestricht een 
jaer rente van thien gou’de realen, vervallen Sint Marten seven 
thien hondert ende veerthien, bedraeght jaerlicx bij quitantie  34 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale des mises de ce chapitre porte la somme de quatrevingt  89 florins 
neuf florins, dix huiet sols, monnoye forte  18 sols 
 
Derde capittel van misen, gelijck volght van renten, die 
ontlast connen worden 
 
Betaelt aen sieur de Puteling, hiervooren betaelt aen de momboirs van 
de kinderen van den heere van Alden Valckenborgh een jaer rente, 
vervallen Pinxten duysent seven hondert ende vijfthien, dus bij 
quitantie de somme van twee hondert thien gulden, swaer gelt  210 gulden 
 
[In de marge:] 
Veu le compte precedent pour l’an 1715 et se passe par quittance. 
 
Betaelt aen den cappellaen van de capelle van Onse Lieve Vrouwe 
in de parochiale kercke binnen Weerdt een jaer rente van veertigh 
goltgulden tot sevenenvijfftigh stuyver t’stuck, maeckt hondert 
vijfthien gulden swaer gelt, vervallen palmensondagh duysent 
seven hondert ende vijfthien, dus  115 gulden 
 
[In de marge:] 
Prend bien pour l’an 1715 et se passe par quittance. 
 
Betaelt aen t’clooster der religieusen binnen de stadt Weerdt eene 
somme van tachentigh gulden swaer gelt, comende van sijn 
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excellencie wijlen vrouwe van Horne, dewelcke te redimeren24

sijn met sesthien hondert gulden, vervallen Lichtmisse duysent 
 

seven hondert ende vijfthien, dus bij quitantie  80 gulden 
 
[In de marge:] 
Prend bien pour l’an 1715 et se passe par quittance. 
 
Wat belanght de rente van tachentigh gulden, thien stuyver, dewelcke  
plaght te hebben Oswald van Pleuren, als die hebbende van 
Arnold Henry, die is worden geredimeert geduirende de tijt dat het 
landt van Weerdt is gesequestreert gewest ter oirsaecke van den 
processe gemoveert om den eygendom ende dat den tweeden dagh 
van de maant february van t’jaer sesthien hondert drye ende sijn 
de capitaele penningen gestelt op de reeckeninge van t’selve jaer, 
dus  memoire 
 
Het selve is van de rente die was aen Ido Grammay25

tachentigh gulden, seventhien stuyvers, dus  memoire 
, bedraegende 

 
Wat belanght de rente die was aen den eerweerdighsten Jacobus 
a Castro26

van Vogelsanck, den selven a Castro heeft die gelaeten ende 
, bij hem becomen van Ido Grammay, comende van Jan 

gelegateert aen t’Groot College van Loven ende in de sevende 
reeckeninghe de capitaele penningen wederom gegeven, dus  memoire 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande drie posten:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
Betaelt aen de cordelieren ofte minderbroeders voor de stadt van 
Weerdt volgens den testamente van hooge memorie Jan van Horne 
achtenveertigh guldens, in plaetse van eenen vetten oss vervallen 
den tweeden december, dus bij quitantie  48 gulden 
 
[In de marge:] 
Veu quittance, se passe. 
 
Betaelt aen den heere baron Spiringh om jaerrente van dry hondert 
goltgulden tot dry gulden, ses stuyver t’stuck maeckende negen 
hondert negentigh gulden swaer gelt, vervallen den eersten july 
duysent seven hondert ende vijfthien, dus bij quitantie  990 gulden 
 
In de marge:] 
Veu le compte precedent prend bien pour l’an escheu le premier juillet 
1715 et se passe par quittance. 
 
Betaelt aen de weduwe van wijlen baron de Bongaert, seigneur de 

                                                           
24 Redimeren of aflossen. 
25 Ido Grammaye was Gelders landrentmeester in Roermond. 
26 Jacobus à Castro (Jacobus van den Borgh * Amsterdan 1560), bisschop van Roermond van 1611 tot 1639. Hij was eerder 
president van het Groot College van de H. Geest in Leuven geweest. 
 



Terheyden27

gulden thien stuyver Brabants gelt s’jaerlicx, vervallen den 
 een jaer rente van dry hondert seven ende twintigh 

eersten november duysent seven hondert ende veerthien, dus bij  387 gulden 
quitantie  10 stuiver 
 
[In de marge:] 
Veu le compte precedent prend bien pour l’an escheu le 1e novembre 
1714 et se passe par quittance. 
 
{Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale des mises de ce chapitre monte a la somme de mille huit  1830 florin 
cent trente florins, dix sols monnoye forte.  10 sol 
 
Vierde capittel der misen in diverse saecken 
 
Betaelt aen Hendrick Houtappels voor twee tonnen bier, dewelcke 
sijn gedroncken als wanneer den rendant de thiende heeft verpacht, 
in presentie van scholtis ende alle de schepenen van Weerdt ende op 
den dagh als de borgen werden gestelt, de somme van vijfthien 
gulden Weerts ende doet in Brabants  9 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt aen Peter van Thulden de somme van vier pattacons voor 
twee tonnen bier, dewelcke sijn gedroncken als wanneer den 
rendant de thiende heeft verpacht tot Nederweerdt, bij quitantie  9 gulden 
ende maeckt in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Ende gelijck sijn excellencie den prins van Chimay heeft gelieven 
goet te doen aen den rendant de somme van hondert gulden voor 
het bancket dat men ordinaris geeft in t’uuytgeven der thienden 
ende voor de vacatien des scholtis, schepenen ende boden der 
justitie soo van Weerdt, Nederweerdt ende Wissem, niettegenstaende  
dat men aen den rentmeester Bierens plaght te geven 
twee hondert vijftigh gulden jaerlicx, dus hier  100 gulden 
 
[In de marge:] 
Veu le compte precedent, se passe comme ordinaire. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale de ce chapitre porte la somme de cent dix huit florins,  118 florins 
douze sols monnoye fort  12 sols 
 
Vijffde capittel van misen in Weerter gelt van diverse boomen, 
gecoght tot reparatie van de molens 

                                                           
27  Familie Van den Bongard-Terheijden. 



 
Gelijck d’auditeurs van de voorighe reeckeninghen hebben 
geordonneert van te maecken eene annotitie van alle de 
boomen, dewelcke noch sijn, soo doet men hier het debuoir 
soo ende gelijck volght 
 
Den molenmeester verclaert rechtsinnelijck geprijseert ende gecoght 
te hebben van den heere scholtis Costerius differente boemen, dewelcke  
sijn geemployeert aen de molens op tweeentachentigh gulden  49 gulden 
Weerts, volgens attestatie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Veu la declaration du maitre des moulins, se passe. 
 
Betaelt aen Jan Kessel voor eenen boom dienende tot een borst28

binnenmolen van Weerdt de somme van vijffendertigh gulden,  21 gulden 
 in de 

thien stuyver, volgens quitantie ende doet in Brabants  6 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt aen Mathijs Hulskens voor eenen boom, dienende tot een 
molenass aen de Rosveltermolen tot Nederweerdt, de somme van  38 gulden 
sesthien pattacons, volgens quittantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt aen Peter Romans voor eenen boom, dienende tot een borst 
in de Roevermolen tot Nederweerdt, de somme van twee en dertigh  18 gulden 
gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in in Brabants  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt aen Jan Menten voor een molenborst in de Rosveltermolen 
tot Nederweerdt, inbegrepen den holtschat29

endertigh gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
, de somme van vier  20 gulden 

 
Betaelt aen Christoffel Bocholts voor eenen eyckenboom, dienende 
tot eenen steenbalck30

tachentigh gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 in de Roevermolen, de somme van twee en  49 gulden 

 
Betaelt aen Michiel Martens voor eenen eyckenboom, dienende tot 
het campradt31

gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  24 gulden 
 aen de Rosveltermolen, de somme van veertigh 

 
                                                           
28 Borst of stormeind. 
29 Houtschat is  het recht wat voor gekapt hout betaals werd. Blijkbaar kwam uit hout van buiten Weert, wellicht Brabant.  
30 Steenbalk of draagbalk. 
31 Kamrad is het rad waarop kammen zijn aangebracht.  



Betaelt aen Hendrick Lap voor eenen willegenboom, dienende tot 
lesse aen de binnenmolen tot Weerdt, de somme van veerthien  8 gulden 
gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
Betaelt aen Jan Nelkens voor eenen willegenboom, dienende tot 
eenen lesse aen de binnenmolen tot Weerdt, de somme van veerthien  8 gulden 
gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
Betaelt aen Peter Roimans voor geleverde plancken ende hout aen  172gulden 
de molens, de somme van twee hondert sevenentachentigh gulden,  6 stuiver 
vier stuyver Weerts, volgens quitantie, doet in Brabants  6 denier 
 
Betaelt aen Peter van Moffert voor vijffenveertigh dunne plancken, 
ider stuck ad twelf stuyver, de somme van sevenentwintigh  16 gulden 
gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
Betaelt aen Willemijne Verscharen voor elff dele plancken, 
gebruyckt aen de buytenste molen tot Weerdt, de somme van  4 gulden 
seven gulden, veerthien stuyver Weerts, volgens quitantie ende  12 stuiver 
doet in Brabants  6 denier 
 
Betaelt aen Jacop Canoren voor dry hondert steenen, gebruyckt 
aen de molen van Roven, de somme van dry gulden Weerts, volgens  1 gulden 
quitantie ende doet in Brabants  16 stuiver 
 
Betaelt aen Jan Coolen voor twee steenen, gebruyckt aen de molen 
op Rosvelt, de somme van thien gulden Weerts, volgens quitantie 
ende doet in Brabants  6 gulden 
 
Betaelt aen Jan Gilis van eenen eyckenboom tot een borst gebruyckt 
in de Rosvelter molen, de somme van twee en dertigh gulden,  19 gulden 
volgens quitantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
Betaelt aen Dirck van Haelen voor vijff eyckeboomen, t’employeren 
aen de binnenmolen der stadt Weerdt, de somme van vijff en 
tachentigh gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  51 gulden 
 
Betaelt aen Wouter van Straelen voor vier karrevrachten om schoorhouten32

gevaeren te hebben aen de Roevermolen tot Nederweerdt, 
 

de somme van ses gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in  3 gulden 
Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande 13 posten:] 
Se passe par quittance. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale des mises de ce chapitre monte a la somme de cincq cent  513 florins 
treize florins, cincq sols, monnoye forte  5 sols 
 

                                                           
32 Schoren zijn de schuine balken, die deel uitmaken van de staart van de molen. 



Sesde capittel der misen tot reparatie van t’Casteel ende de 
helfte van t’daeck t’onderhouden, te weeten het middelste 
schip der parochiale kercke binnen Weerdt ende van 
houdtwaegen 
 
Betaelt aen Jan Baptist Ackermans voor gelevert te hebben leyen 
ende calcck inbegrepen de vracht, de somme van vijfthien gulden, 
acht stuyver Weerts tot reparatie van het middelste schip der 
parochiale kercke van Weerdt, volgens quitantie ende doet in  9 gulden 
Brabants  5 stuiver 
 
Betaelt aen Joannes Prinssen, leyendecker, van gewerckt te hebben 
op t’middelste schip der parochiale kercke van Weerdt, de somme  7 gulden 
van twelff gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
Item betaelt aen Peter Verstappen de somme van dry gulden, 
negen stuyver Weerts, van geleverde nagelen tot reparatie van  2 gulden 
 t’middelste schip der parochiale kercke van Weerdt, volgens  1 stuiver 
quitantie ende doet in Brabants  7 denier 
 
Noch aen den selven betaelt twelff gulden, thien stuyver Weerts 
van smeer gelevert aen den houdtwaegen als molens, volgens  7 gulden 
quitantie ende doet in Brabants  10 stuiver 
 
Betaelt aen Peter Gijsen voor eeenen eyckenboom, geemployeert 
aen de Roevermolen tot een campradt ende playe stucken33

somme van achtennegentigh gulden Weerts, volgens quitantie  58 gulden 
, de 

ende doet in Brabants  16 stuiver 
 
Noch betaelt aen J. van Riet wegens den thol om t’selve hout te 
transporteren naer Weerdt de somme van thien stuyver, twelff  9 stuiver 
penningen Hollants, volgens quitantie ende doet in Brabants  4 denier 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande posten:] 
Se passe par quittance. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale des mises de ce chapitre porte quatre vingt cincq florins,  85 florins 
cincq sols, onze deniers  5 sols 
  11 deniers 
 
Sevende somme der misen van de reparatie der molens, soo van 
de windtmolens als waetermolen 
 
Betaelt aen Joannes Prinssen, leyendecker, voor gewerckt te hebben 
aen de molens, als andersints de somme van negentigh guldens 
Weerts, volgens quitantie ende specificatie, dus hier in Brabants  54 gulden 
 

                                                           
33 Plaai is een zware plank; een soort muurplaat.   



Betaelt aen Matheus Byeckmans om gerepareert te hebben het 
steenseel34

volgens quitantie ende doet in Brabants  12 stuiver 
 op de Rosveltermolen, de somme van ses gulden Weerts,  3 gulden 

 
Betaelt aen Lendert de Labey voor een clamant seel35 ende den steenreep36

gerepareert aen de binnenmolen van Weerdt, de somme van  5 gulden 
  

acht gulden, elff stuyver Weerts, volgens quitantie ende doet in  2 stuiver 
Brabants  7 denier 
 
Betaelt aen Goort Knapen voor twee duysent leyen, geemployeert 
aen de buytenmolen tot Weerdt, de somme van achtentwintigh gulden,  16 gulden 
ses stuyver Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  16 stuiver 
 
Betaelt aen Jan Maes van arbeyts loon, gedaen aen de buytenmolen  15 gulden 
van Weerdt, de somme van vijffentwintigh gulden, ses stuyvers  3 stuiver 
Weerts, volgens quitantie en de doet in Brabants  3 denier 
 
Betaelt aen Hendrick op Heis, molenmeester, van gewerckt te hebben 
aen de de molens soo van Weerdt,Nederweerdt ende Swartbroeck, de  487 gulden 
somme van achthondert derthien gulden, twee stuyver, twee oort,  17 stuiver 
volgens specificatie ende quitantie ende doet in Brabants  6 denier 
 
Betaelt aen Goort Weckers van gewerckt te hebben aen de Roevermolen, 
de somme van vier gulden Weerts, volgens quitantie ende  2 gulden 
doet in Brabants  8 stuiver 
 
Betaelt aen Frans Cogels, smit, van gelevert ijser ende gewerckt te 
hebben aen de molens van Weerdt, de somme van hondert achten 
vijftigh gulden, achthien stuyver, twee oort Weerts, volgens  95 gulden 
specificatie ende quitantie ende doet in Brabants  7 stuiver 
 
Betaelt aen Francis van Halen, smit, de somme van dryenvijftigh 
gulden, twee stuyver Weerts, van gelevert ijserwerck ende gearbeyt  31 gulden 
te hebben aen de molens, volgens specificatie ende quitantie ende  17 stuiver 
doet in Brabants  3 denier 
 
Betaelt aen Adriaen de Groot, molenmeester, de somme van hondert 
vierenveertigh gulden Weerts van arbeytsloon, gedaen aen de  86 gulden 
molens, volgens specificatie ende quitantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
Betaelt aen Egidius Schinckels voor eenen wyenboom37

aen de Rosveltermolen de somme van vierentwintigh gulden Weerts,  14 gulden 
, gebruyckt 

volgens quitantie, doet in Brabants  8 stuiver 
 
Betaelt aen J. Ropotto voor eenen eyckenboom, dienen tot eenen 
borst op de molen op Rosvelt de somme van negenentwintigh  17 gulden 
gulden Weerts, volgens quitantie, doet in Brabants  8 stuiver 
                                                           
34 Steenseel of steentouw. 
35 Clamant seel is een touwtje in de vorm van een ring. 
36 Steenreep is een reep of touw om een molensteen te lichten.  
37 Waaiboom of populier.    



 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande posten:] 
Veu la specification et quittance, se passe. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale de ce chapitre de mises porte la somme de huiet cent trente  830 florins 
florins, sept sols, onze deniers, monnoye forte  7 sols 
  11 deniers 
 
Achde capittel der misen ende vacatien betaelt soo aen 
schepenen als aen den rendant 
 
Als wanneer den rendant heeft gehouden sittdagh om t’ontfangen 
s’Heere chinssen duysent seven hondert ende veerthien met de  
schepenen, secretaris ende boden, betaelt volgens quitantie de  12 gulden 
somme van twelff gulden, thien stuyver, Brabants gelt, dus hier  10 stuiver 
 
Betaelt aen de vier boden ider twelff stuyver, dus hier Brabants gelt  2 gulden 
  8 stuiver 
 
Alnoch betaelt aen scholtis, schepenen ende secretaris, als wanneer 
den rendant heeft gehouden sittdagh om t’ontfangen de suyckerhaver 
van t’landt van Weerdt voor den jaere duysent seven hondert 
ende veerthien, dus bij quitantie de somme van twelff gulden, thien  12 gulden 
stuyver Brabants  10 stuiver 
 
Betaelt aen de boden gelijck boven ider twelff stuyver Brabants gelt,  2 gulden 
dus hier  8 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande posten:] 
Veu le certificat du secretaire de Weerdt, se passe comme ordinaire. 
 
Betaelt aen Joannes Rombouts voor d’oncosten, gedaen door scholtis, 
schepenen, secretaris ende boden van Nederweerdt, als wanneer den 
rendant heeft gehouden sittdagh om aldaer t’ontfangen s’Heere 
chinssen voor den jaere duysent seven hondert ende veerthien de  9 gulden 
somme van vier pattacons, dus bij quitantie ende doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance. 
 
De rendant stelt hier voor oncosten in t’gouverneren der graenen 
ende deselve te doen meeten ende vercopen de somme van twee 
en dertigh gulden Brabants, dus  32 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe sans consquence. 
 
Item van diverse brieven voor den rendant ontfangen, soo van Den 
Haege als andersints, inbegrepen d’antwoorden, gelijck ordinaris  12 gulden 
 



[In de marge:] 
Se passe comme ordinaire. 
 
Den rendant brengt oock ordinaris in remise seventhien gulden, 
derthien stuyver Brabants voor verscheyde kleene verlorenen  17 gulden 
renten ofte chinssen  13 stuiver 
 
Betaelt ingevolgh de conditiën der thienden aen de pachter ende  4 gulden 
borgen  16 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
Veu le compte precedent, se passe comme ordinaire. 
 
Betaelt aen Hendrick Houtappels de somme van seventhien gulden 
Weerts voor bier, gelevert aen de ingesetenen tot belooninge van de 
karrediensten van hout te haelen tot de molens naer oude gewoonte,  10 gulden 
volgens specificatie ende quitantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
Betaelt aen Peter Verstappen voor geleverde nagels aen de molens de  24 gulden 
somme van veertigh guldens, elff stuyvers, een oort Weerts, volgens  6 stuiver 
specificatie ende quitantie ende doet in Brabants  10 denier 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
Se passe par specification et quittance. 
 
Betaelt aen Goort Weckers voor arbeytsloon, gedaen aen de sluys de 
somme van vier gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in  2 gulden 
Brabants  8 stuiver 
 
Betaelt aen Jan Baptist Ackermans voor leyen ende calck de somme  12 gulden 
van eenentwintigh gulden, thien stuyver, twee oort Weerts, volgens  18 stuiver 
quitantie ende doet in Brabants  4 denier 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
Se passe par quittance. 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
La somme totale de ce chapitre monte a la somme de cent cincquante cincq  155 florins 
florins, quatorze sols, deux deniers monnoye forte  14 sols 
  2 deniers 
 
Negende capittel van misen, in gelt getelt aen sijne excellencie 
sijn ordre ende gasien betaelt 
 
Betaelt aen mijn heer den rentmeester generaal van d’Unie de somme 
van 
 
[In de marge:] 
Cesse. 
 
Betaelt aen mevrouwe de princesse van Chimay, douariere,  ingevolgh 



 
Thiende somme van misen door ordre van sijn excellencie ende 
oncosten van de keucken 
 
Betaelt den jaeger Claes Knepkens achttentwintigh gulden Weerts,  16 gulden 
volgens quitantie ende doet in Brabants  16 stuiver 
 
Betaelt aen den selven jaeger voor tweehondert busselen stroy de 
somme van sesthien gulden Weerts, volgens quitantie ende doet in  8 gulden 
Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande posten:] 
Se passe par quittance comme au compte precedent, parties entieres en leurs 
soutenirs au contraire, comme ils trouveront convenir. 
 
Betaelt aen Joannes Frere van gevisiteert te hebben de windtmolen 
binnen de stadt Weerdt de somme van dry schellingen volgens 
quitantie ende doet in Brabants  18 stuiver 
 
Betaelt aen Jan Gielissen voor eene gedaene reyse naar Stockem om 
den molenmeester te roepen en te comen naer Weerdt om de molen 
binnen Weerdt te besichtigen de somme van eenen gulden, vier  1 gulden 
stuyvers Brabants, volgens quitantie  4 stuiver 
 
Betaelt aen Lenaert van Herck om gevisiteert te hebben de molens  8 gulden 
van Weerdt de somme van negen gulden Hollants, volgens  12 stuiver 
quitantie ende doet in Brabants  6 denier 
 
Betaelt aen Joannes Scholl voor dry nieuwe gelasen gemaeckt te 
hebben in het molenhuys op Rosvelt de somme van vier gulden,  2 gulden 
thien stuyver Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  14 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande vier posten:] 
Se passe par quittance. 
 
Betaelt aen Gerret van Oldersom38

in saecke van den criminelen Wilhelmus Ummelen de somme van  15 gulden 
 voor verschot ende salaris, gedaen 

sesthien gulden Hollants, volgens specificatie ende quitantie, doet in  7 stuiver 
Brabants  3 denier 
 
[In de marge:] 
Par specification et quittance, se passe sans tirer en consequence. 
 
Den rendant stelt alhier voor sijne solderhuyre, alwaer door 
geleverden rogge van t’jaer 1714 gesoldert is gewest gelijck in de   72 gulden 
voorighe reeckeninghe, de somme van  40 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe, quarante florins roye le surplus. 

                                                           
38 Advocaat in Den Haag. 



 
Betaelt aen Frans Dencken de somme van seven gulden Weerts voor 
de verteringe, gedaen in t’verpachten van de visserije, volgens  4 gulden 
quitantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
Noch aen denselven betaelt de somme van vijf gulden Weerts voor 
de verteringe, gedaen in t’verpachten van de hoythiende, volgens 
quitantie ende doet in Brabants  3 gulden 
 
Betaelt aen Martinus Bloemarts van loot, gewicht ende balance, 
gelevert in s’Heerewaege als andersints de somme van een en  36 gulden 
sestigh gulden, twee oort Weerts, volgens quitantie ende doet in  12 stuiver 
Brabants  4 denier 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande drie posten:] 
Se passe par quittance. 
 
[Toevoeging op einde uitgavenparagraaf:] 
Somme totale des mises de ce chapitre monte a celle de cent trente neuf  139 florins 
florins, un denier argent fort.  1 denier 
 
Elffde somme der misen van salaris ende vacatien, schuldigh 
aen den rendant voort’doen dresseren en dobbleren dese 
reeckeninge, als voor sijnen tantiesme, ten advenante van 
den twintighsten penninck, door hem gefurneert ende 
voorders van t’geene hij heeft betaelt 
 
Aen den rendant voor den twintighsten penninck39

van dese tegenwoordige reeckeninghe, belopende in Brabants gelt 
 van sijne recepte 

de somme van derthien duysent negen hondert sestigh guldens,  698 gulden 
negen stuyvers, acht deniers, dus  11 denier 
 
[In de marge:] 
Ordinaire comme aux comptes precedents. 
 
Den rendant heeft acht stuyvers van t’hondert voor betaelinge 
gedaen aen den heere rentmeester  generael van d’Unie voor de 
landtshelffte de somme voor dese tegenwoordighe reeckeninghe 
van 
 
[In de marge:] 
Lesse. 
 
Item stelt den rendant alnoch acht stuyvers van t’hondert voor 
betaelinge, gedaen aen den heere rentmeester generael van d’Unie 
voor de Landts helffte van de tegenwoordige reekening 
 
[In de marge:] 
Lesse. 
                                                           
39 De 20ste penning staat gelijk aan 5%. 



 
Voor t’dresseren ende opstellen deser reeckeninge met de dobbelen, 
groot hondert achthien bladeren, ad vier stuyver, ses deniers t’bladt,  26 gulden 
facit  11 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe la somme tiree hors texte y compris le double. 
 
Voor d’auditie deser reeckeninghe aen den heere raedt commissaris  25 gulden 
  10 stuiver 
 
Aen den adjoint greffier Vander Meeren voor ghelijcke vacatie  16 gulden 
 
Item voor vijff klercken den clercq van den heere Commissaris voor  4 gulden 
copieren van de appostillen op de dobbel van rekeninghe  16 stuiver 
 
Aen den procureur Raye om ghecompareert te hebben over dese  6 gulden 
rekeninghe voor den heere prince van Chimay  10 stuiver 
 
Item aen den advocaet ende intendant Vanden Berghe om  
gheinterveniert te hebben over dese rekeninghe van weghens  17 gulden 
den heere graeve van Frezin ende d’Arberg  20 gulden 
 
Der secretarie des Generaliteyts Reeckencaemer voor het 
schrijven ende collationeren der twee dobbele van dese  4 gulden 
reeckeninge  16 stuiver 
 
Den rendant brenght alhier als ordinaris voort inbinden deser  3 gulden 
reeckeninge mitte twee dobbelen, dus hier  1 gulden 
  16 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe un florin, seize sols. 
 
Den rendant stelt voor sijne reysevacatien ende debuioren voor  70 gulden 
t’doen deser reeckeninge, gelijck in de voorgaende  50 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe pour dix jours de voyages et vacations la somme de cincquante florins. 
 
Item aen de heeren commissarissen ter auditie van dese 
reeckeninghe twee en veertigh gulden, dus  42 gulden 
 
[In de marge:] 
Cesse. 
 
In Den Haghe moeten blijven sedert den 30 january 1715, in saecke 
van den criminelen Wilhelmus Ummelen, die requeste hadde 
gepresenteert aen het hoff van Gelderlandt, ten eynde van 
abolitie over de sententie bij den gerichte van Weert, gegeven den 28 
november 1714, waer bij denselven was gecondemneert in een 



eeuwigh bannissement mit confiscatie van goederen ten proffijte 
van den Heere mit condemnatie van costen, waerover requeste 
hebbe gepresenteert aen haer Hoog: Mog:40

te mogen hebben resolutie, hoedaenigh in die saecke soude hebben 
 den 30 january 1715, om 

te gedraeghen ter oirsaecke het hoff van t’Overquartier mij 
penaliter hadde bevolen d’informatie, waerop de sententie was 
gegeven, aen hetselve over te senden, waerop resolutie van haer 
Hoog: Mog: is gekoomen de requeste te stellen in handen van het 
voorss. hoff, om derselve gericht binnen dry weecken naer 
receptie aen haer Hoog: Mog: te laeten toekoomen, houdende 
immiddels, tot het voorschreven bericht gesien ende daerop bij 
haer Hoog: Mog: naeder sal wesen gedisponeert, alle proceduren 
dyenaengaende in staeth ende surceantie, welck bericht sijnde 
ingekoomen den 25 february 1715 gestelt in handen van den heere 
Van Broeckhuijsen, ten fine van rapport, als mede mijne voorighe 
requeste met applicaeten vertrocken den 25 february 1715, sijnde  156 gulden 
alsoo 26 daeghen, des daeghs ses gulden Brabants, facit  120 gulden 
 
[In de marge:] 
Veu la resolution des Etats Generaux des Provinces Unies du 30. janvier 
1712, suivie sur la requeste du rendant au sujet mentionné au texte, 
se passe par moderation la somme de cent vingt florins, parmy affirmation. 
 
Voor het lichten van de voorschreven resolutie ende een antidotael 
te presenteren, verschoten voor oncosten derthien gulden, seven  12 gulden 
stuivers Hollants, doet in Brabants  16 stuiver 
  5 denier 
 
Alnoch verschoeten in de selve saecke twee gulden Hollants, doet  1 gulden 
in Brabants  18 stuiver 
  7 denier 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande twee posten:] 
Se passe parmy affirmation. 
 
Vertrocken den 7 october 1715 naer Den Haghe om ingevolge 
appointement van de rekencaemer in de voorgaende reeckeninge 
gegeven te solliciteeren finale decisie, raeckende den Calverstal, 
waerover memorie gepresenteert hebbe aen de Ed: Mog: 
heeren die Raeden van Staate, waerop geresolveert is te persisteren, 
bij de voorige resolutien, alsmede memorie gepresenteert over citatien  
die de crediteuren voor den Grooten Raadt van Mechelen hadden  
bekomen, ten eynde aldaer de reeckeningen soude overleggen, als  
andersints, naer groote debuoiren ende sollicitatien bekoomen de  
neffensgaende resolutien ende wedergekoomen den 29 october,   132 gulden 
sijnde 22 daeghen des daeghs ses gulden Brabants, facit  96 gulden 
 
[In de marge:] 

                                                           
40 De Staten-Generaal was een collectief, bovennationaal bestuur bestaande uit zeven stemhebbende leden, dat besluiten nam 
over zaken die de gehele statenbond aangingen. De gedeputeerden hadden als college de titel 'Hare Hoogmogende Heren'. 



Veu l’appostille donnee sur le 14e chapitre de recepte, ainsy que la 
resolution du Conseil d’Etat des Provinces Unies au sujet des affaires 
mentionnees au textes, se passe icy sous affirmation et par moderation 
novante six florins 
 
Betaelt aen Adriaen de Groot, molenmeester van arbeytsloon, 
gedaen aen de molen op Rosvelt de somme van thien gulden Weerts, 
volgens quitantie ende doet in Brabants  6 gulden 
 
Betaelt aen Goort Kievidos voor sestigh kammen41

molen buyten de stadt Weerdt de somme van thien gulden, thien  6 gulden 
, gelevert aen de 

stuyver Weerts, volgens quitantie ende doet in Brabants  6 stuiver 
 
[In de marge en van toepassing op bovenstaande rwee posten:] 
Se passe par quittance. 
 
Voor de debuoiren ende oncosten om bij bloote advertentie aen 
den Grooten Raad van Mechelen kenbaer te maecken de 
resolutie van haer Ed: Mog: die heeren Raaden van Staaten, de 
datis respe. 21 october ende 4 december 1715, hier annexe, betaelt 
voor de eerste negen gulden Brabants, voor de tweede mit oncosten 
ende andere debuoiren van eenen expressen negen en dertigh  38 gulden 
gulden, sesthien stuyver Brabants, dus te saemen  16 stuiver 
 
Den rendant is genootsaeckt gewest in den voorleden jaere tot 
Ruremunde van Seger Segers twee wisselen te neemen op 
Rotterdam, tot voldoeninge van t’slot van sijne voorgaende 
reeckeninghe, bedraegende de voorss. wissels van twee 
duysent ses hondert vijfftigh gulden Hollants, ter oirsaecke het 
Brabants gelt tot Weerdt niet gewisselt ende conde krijgen ende 
mit groote schaede in Den Haage soude hebbe moeten overbrengen 
ende daervan voor wisselgelt gegeven van ieder hondert gulden 
Hollants, vijffentwintigh stuyver, oock Hollants, maeckende dry 
endertigh gulden gulden, twee stuyver, twee oort Hollants ende  31 gulden 
doet in Brabants  16 stuiver 
 
[In de marge:] 
Veu la declaration du banquier Zeghers a Ruremonde, passe. 
 
Den rendant is van officie wegen genootsaeckt gewest processe 
sustineren tegens Geurt Colen ende Theodorus Egedy tot maintien 
der gerechtrigheyt van den landtheere der heerlicheyt Weerdt, is 
effenwel bij het hoff van t’Overquartier van Gelderlandt 
gecondemneert in t’rapport ende de costen monterende te 
saemen de somme van twee hondert negenendertigh gulden,  239 gulden 
seventhien stuyver, dry oort Brabants, als blijckt bij de twee  17 stuiver 
annexe taxaeten, dus  9 denier 
 
Betaelt aen den notaris De Ball voort’maecken der copijen 

                                                           
41 Molenkam is een langwerpig blokhout met een kop en een taps toelopende staart. 



authentycq der resolutien van haer Ed: Mog: als andersints, 
volgens specificatie ende quitantie de somme van dry gulden,  3 gulden 
vier stuyver Brabants, dus hier  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance 
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
Somme totale des mises de ce chapitre porte celle de onze cent vingt  1127 florins 
sept florins, quatre sols, onze deniers  4 sols 
  11 deniers 
 
[Toevoeging 1 op einde rekening:] 
Calculation faites de tous les chapitres de mises du present compte, 
iceux se trouvent monter a la somme de quatre mille huiet cent quattre  4889 florins 
vingt et neuf florins, dix huiet sols argent fort   18 sols 
 
[Toevoeging 2 op einde rekening:] 
La somme totale de la recepte en argent porte la somme de treize mille  13961 florins 
neuf cent soixante un florins, cincq sols, deux deniers argent fort  5 sols 
  2 deniers 
 
[Toevoeging 3 op einde rekening:] 
De laquelle somme reduite les mises cy dessus se trouve le rendant encor  9071 florins 
estre redevable la somme de neuf mille septante un florins, sept sols, deux  7 sols 
deniers argent fort  2 deniers 
 
[Toevoeging 4 op einde rekening:] 
Et la recepte des grains point vendus montent a soixante huiet maldres,  68 maldres 
trois vassaux, deux coupes, deux pintes et un quart, comme folio 80recto  3 vasseaux 
de ce compte  2 coupes 
  2 ¼ pintes 
 
[Toevoeging 5 op einde rekening:] 
Et les mises des grains en nature montent a septante cincq maldres, quatre  75 maldres 
vassaux, trois coupes, deux pintes et demie  4 vasseaux 
  2 coupes 
  2 ½ pintes 
 
[Toevoeging 6 op einde rekening:] 
Ainsy le rendant a plus exposé qua receu la quantité de sept maldres, un  7 maldres 
vassau,une coupe, un quart de pinte  1 vasseau 
  1 coupe 
  ¼ pinte 
 
[Toevoeging 7 op einde rekening:] 
Ainsy clos et arresté’par nous soussignez commissaire et adjoint en presence du rendant et par luy 
accepté a Malines le 12. d’aout 1717. 
 
 
                                                                                                     (get.) G.F. Gielis Huyoel 



                                                                                                      (get.) G. vander Meeren 
 
Nota que la cloture du compte precedent a esté satisfaite tant aux Etats Generaux des Provinces 
Unies, qu’a la dame princesse douariere de Chimay. 
 
Le soussigné greffier du Grand Conseil de l’empereur et roy declare et certifie que le seigneur Arnold 
Costerius, receveur des terres et seigneuries de Weerdt, Nederweerdt et Wissem, a nampti au greffe 
dudit Grand Conseil plusieures sommes particulieres et en divers terms, provenues de la recepte des 
dites terres et seigneuries, lesquelles sommes montent ensemble a celle de neuf mille septante un 
florins, sept sols, deux deniers brabant monnoye forte, parmy laquelle somme ledit seigneur receveur 
Costerius a satisfait la cloture du present compte de l’an 1714, clos et arresté le 12 de ce mois comme 
cy dessus, bien entendu que ledit seigneur receveur a nampti la ditte somme ensuitte du decret de son 
excellence le comte de Kinigsegg42

 

 du 28. aout 1716, avec la charge des arrets et saissements faits entre 
ses mains. 

A Malines le 18. d’aout 1717. 
 
 
(get.) G. vander Meeren 
 
 
 

                                                           
42  Joseph Lotharius graaf van Koenigsegg (* Wenen 1673 - † Wenen 1751)  was gevolmachtigd minister in de Oostenrijkse 
Nederlanden van 1714-1716.  
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