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De sesentwintighste rekeninghe welcke doet Bernard Joseph Costerius, licentiaet 
in de regten, ende rentmeester van de Landen van Weerdt, Nederweerdt ende 
Wessem, voor een jaer van de incomsten ende revenuen der domeynen3

thien stuyvers ende drye oorden Brabants. 

 van de 
selve landen ende heerlijckheden van Weerdt, Nederweerdt ende Wessem, 
beginnende den eersten dagh vant’jaer een duysent seven hondert ende acht en 
veertigh ende eyndigende den lesten dagh vant selve jaer een duysent seven 
hondert ende acht en veertigh, in guldens ende stuyvers, van twintigh stuyvers 
den gulden ende ten regarde van mate der granen, het mudde maeckt vier 
malderen, het malder ses vaten ende het vat vier coppen ende den cop vier kannen 
ende daer paeren sijn, ieder paer is twee malders, te weten een malder rogge ende 
een malder lichte haver ende eenen pattacon, maeckt vier guldens Weerts ende in 
Brabants twee guldens, ses stuyvers ende een oordt, ende eenen schellinck maeckt  

 
[In de marge 1:]4

Mis en nos mains par le procureur de Hautpre au verbal de 30 avril 1751. 
  

Presenté a nous messire Jean Francois Lasmonier, maitre aux requetes et de l’hotel de sa 
majesté l’imperatrice reine, conseiller en son grand conseil, commissaire des comptes 
de la recepte du pays de Weert, Nederweert et Wissem et le secretaire De Broyer, adjoint 
par le sieurBernard Joseph Costerius escuyer, receveur des dittes terres pour l’entremise 
de la recette, commenceant le premier jour de l’an 1748 et finnissant le dernier 
decembre de la meme année en presence de et du procureur De Bay pour le seigneur 
marquis de Losrios, et sieur Deliagre et consors creanciers du seigneur prince de 
Chimay, les jour, mois et an que dessus. 
 
[In de marge 2:]   
Vû le compte precedent clos et arreté le 23 aout 1751, prend bien 
pour l’année 1748 
 

                                                           
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 Bernard Joseph was rentmeester van 1722 – 1759. Hij volgde zijn vader Arnold 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 worden als gevolg daarvan als domeinen aangeduid. Het beslag werd in 1772 
definitief opgeheven 
4 De Franstalige bijschriften zijn de opmerkingen geplaatst door de Grote Raad van Mechelen.  
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Eersten ontfanck van de thienden van Weerdt, verdeylt in twintigh parceelen 
 
Het eerste parceel der thienden, genoemt Vaerenacker heeft gelaght 
Lamert Meuwis op drye en twintigh mudden ende gehooght neghen 
malderen. Teunis Jacobs noch drye malderen ende behalden het recht 
van de recepte vijff malderen, een vat, drye kannen ende een vierendeel 
van een kan, facit hondert neghen malderen, een vat, drye kannen ende 
een vierendeel van een kan, wint den hooger vier malderen, ergo rest  105 malder 
hondert vijff malderen, een vat, drye kannen ende een vierendeel van  1 vat 
een kan, dus hier  3 ¼ kan 
 
Het tweede parceel, genoemt Grooten Molenacker, heeft gelaght 
Jacobus van Halen op drye en veertigh mudden ende gehoogt negen 
malderen, den selven noch ses malderen, den selven alnoch drye 
malderen ende behalden het recht van de recepte negen malderen 
ende drye vaten, facit een hondert negenennegentigh malderen ende 
drye vaten, wint den hooger ses malderen, ergo rest hondert  193 malder 
dryennegentigh malderen ende drye vaten, dus hier  3 vat 
 
Het derde parceel, genoemt Hoffacker, heeft gelaght Thijs Verycken 
op derthien ende een halff mudden ende gehoogt ses malderen ende 
behalden het recht van de recepte drye malderen, facit dryensestigh 
malderen, wint den hooger twee malderen, ergo rest eenensestigh 
malderen, dus hier  61 malder 
 
Het vierde parceel, genoemt Navel, heeft gelaght Gerard Corten op 
dertigh malderen en de gehooght drye malderen, Ruth Matthijssen 
noch een malder ende een halff, Gerard Corten noch een halff malder, 
Ruth Matthijssen oock noch een halff malder ende behalden het 
recht van de recepte een malder, vier vaten, twee coppen, twee 
kannen ende een halff, facit sevenen dertigh malderen, een vat, twee  35 malder 
coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger een malder  2 vat 
ende vijff vaten, ergo rest vijffendertigh malderen, twee vaten, twee  2 cop 
coppen, twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het vijffde parceel, genoemt de Meervinne, heeft gelaght Jan Bullens 
op dryeendertigh ende een halff mudden ende gehooght vijffthien 
malderen ende behalden het recht van de recepte seven malderen, 
twee vaten, twee coppen ende een vierendeel van een kan, facit 
hondert sesenvijfftigh malderen, twee vaten, twee coppen, drye  151 malder 
kannen ende een vierendeel van een kan, wint den hooger vijff  2 vat 
malderen, ergo rest hondert eenenvijfftigh malderen, twee vaten,  2 cop 
twee coppen, drye kannen ende een vierendeel van een kan, dus hier  3 ¼ kan 
 
Het sesde parceel, genoemt Betmeracker, heeft gelaght Thijs Vereycken 
op seventhien mudden ende gehooght ses malderen, Jacobus 
Mathijssen noch een malder ende een halff, Goort Heggen noch een 
malder ende een halff ende behalden het recht van de recepte drye 
malderen, vijff vaten, een kan ende een halff, facit tachentich malderen,  77malder 
vijff vaeten, een kan ende een halff, wint den hooger drye malderen,   5 vat 
ergo rest sevenenseventigh malderen, vijff vaten, een kan ende een halff,  1 ½ kan 



dus hier   
     
Het sevende parceel, genoemt Dijckeracker, heeft gelaght Andries 
Moonen op een hondert vijff malderen ende gehooght negen 
malderen, Simon Stroux noch drye malderen, Andries Moonen noch 
drye malderen ende behalden het recht van recepte ses malderen, 
facit hondert ende sesentwintigh malderen, wint den hooger vijff 
malderen, ergo rest hondert ende eenentwintigh malderen, dus hier  121 malder 
 
Het achde parceel, genoemt Boeckenteracker, heeft gelaght Martinus 
Hoomans op een hondert negen malderen, ende gehooght twelff 
malderen ende behalden het recht van de recepte ses malderen, 
eenen cop ende drye vierendeel van een kan, facit hondert 
sevenentwintigh malderen, eenen cop ende drye vierendeel van een 
kan, wint den hooger vier malderen, ergo rest hondert drye en  123 malder 
twintigh malderen, eenen cop ende drye vierendeel van een kan,  1 cop 
dus hier  ¾ kan 
 
Het negende parceel, genoemt Keenteracker, heeft gelaght Hendrick 
Laenen op vierentwintigh mudden ende gehooght negen malderen, 
den selven noch drye malderen ende behalden het recht van de 
recepte vijff malderen, twee vaten, eenen cop, twee kannen ende een  109 malder 
halff, facit hondert derthien malderen, twee kannen ende een halff,  2 vat 
wint den hooger vier malderen, ergo rest hondert negen malderen,  1 cop 
twee vaten, een cop, twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het thiende parceel, genoemt Heggergeleydt, heeft gelaght Jaspar 
Kistemaeckers op dryeentwintigh mudden ende gehoogt negen 
malderen, Simon Stroucx noch een malder ende een halff, Jaspar 
Kistemaeckers noch een half malder ende behalden het recht van de 
recepte vijff malderen, drye coppen, twee kannen ende een halff, 
facit hondert acht malderen, drye coppen, twee kannen ende een  104 malder 
halff, wint den hooger drye malderen ende vier vaten, ergo rest  2 vat 
hondert vier malderen, twee vaten, drye coppen, twee kannen ende  3 cop 
een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het elffde parceel, genoemt Bucht, heeft gelaght Goort van Tuyll op 
een hondert vijffendertigh malderen ende gehooght twelff malderen 
ende behalden het recht van de recepte seven malderen, twee vaten, 
een kan ende een halff, facit hondert vierenvijfftigh  malderen, twee 
vaten, een kan ende een halff, wint den hooger vier malderen, ergo  150 malder 
rest hondert vijfftigh malderen, twee vaten, een kan ende een halff,  2 vat 
dus hier  1 ½ kan 
 
Het twelffde parceel, genoemt Kleynen Molenacker, heeft gelaght 
Cornelis Seerden op negenthien malderen ende gehooght drye 
malderen, Simon Willemkens een malder ende een halff, Peter 
Vreys och drye vaten, Cornelis Seerden alnoch drye vaten, Cornelis 
Seerden alnoch drye vaten, Simon Willemkens oock noch drye vaten 
ende behalden het recht van de recepte een malder, een vat ende 
twee coppen, facit sesentwintigh malderen, een vat ende twee  24 malder 



coppen, wint den hooger twee malderen, ergo rest vierentwintigh  1 vat 
malderen, een vat ende twee coppen, dus hier  2 cop 
 
Het derthiende parceel, genoemt Ouwken, heeft gelaght Joannes 
Stocken op derthien malderen ende gehooght drye malderen ende 
behalden het recht van de recepte vier vaten, drye coppen ende drye 
vierendeel van een kan, facit sesthien malderen, vier vaten, drye 
coppen ende drye vierendeel van een kan, wint den hooger een  15 malder 
malder, ergo rest vijffthien malderen, vier vaten, drye coppen ende  4 vat 
drye vierendeel van een kan, dus hier  3 ¾ kan 
 
Het veerthiende parceel, genoemt Soerendoncxgeleyt, heeft gelaght 
Gerard Corten op tweeentwintigh malderen ende gehooght drye 
malderen ende een halff, Jacobus Cnapen een malder, Ruth 
Matthijssen noch drye vaten ende behalden het recht van de recepte 
een malder, twee vaten, een kan ende een halff, facit achtentwintigh 
malderen, twee vaten, een kan ende een half, wint den hooger een  26 malder 
malder ende vier vaten, ergo rest sesentwintigh malderen, vier vaten,  4 vat 
een kan ende een halff, dus hier  1 ½ kan 
 
Het vijffthiende parceel, genoemt Noensgeleydt, heeft gelaght Nijs 
Schaecken op seventhien malderen ende gehooght een malder ende 
een halff, Henricus Scholl noch twee malderen ende behalden het 
recht van de recepte een malder, twee kannen ende een halff, facit 
eenentwintigh malderen, drye vaten, twee kannen ende een halff,  20 malder 
wint den hooger een malder ende een vat, ergo rest twintigh  2 vat 
malderen, twee vaten, twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het sesthiende parceel, genoemt Haesken ende Kalffken, heeft 
gelaght Peter Sonnemans op sevenendertigh malderen ende 
gehooght drye malderen, Jacob Daniels noch een malder ende een 
halff ende behalden het recht van de recepte twee malderen, eenen 
cop, drye kannen ende een vierendeel van een kan, facit drye en   
veertigh malderen, drye vaten, eenen cop ende een vierendeel van  42 malder 
een kan, wint den hooger een malder en drye vaten, ergo rest tweeënveertig  1 cop 
eenen cop, drye kannen ende een vierendeel van een kan, dus hier  3 ¼ kan 
 
Het seventhiende parceel, genoemt het Kleyn Hoeffsleeghsken, heeft 
gelaght Henricus Scholl op een entwintigh malderen ende gehooght  
drye malderen, Ruth Truyen noch ein malder ende een halff ende  
behalden het recht op de recepte een malder, een vat, twee coppen,  
twee kannen ende een halff, facit sesentwintigh malderen, vier vaten,   25 malder 
twee coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger een malder 1 vat 
ende drye vaten, ergo rest vijffentwintigh malderen, een vat, twee coppen, 2 cop 
twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
   
 
Het achthiende parceel, genoemt Scheurmansgeleydt, heeft gelaght 
borgemeester Jan Cnapen op vierendertigh malderen ende gehooght 
vier malderen ende een halff, Joannes Stocken noch een malder 
ende een halff, Gerard Corten noch drye vaten, Nijs Schaecken oock 



noch drye vaten, borgemeester Jan Cnapen noch drye vaten, Gerard 
Corten al noch drye vaten ende behalden het recht op de recepte 
twee malderen, twee coppen, een kan ende een halff, facit 
vierenveertigh malderen, twee coppen, een kan ende een halff,  41 malder 
wint den hooger twee malderen ende vier vaten, ergo rest een  2 vat 
enveertigh malderen, twee vaten, twee coppen, een kan ende een  2 cop 
halff, dus hier  1 ½ kan 
 
 
[In de marge en van toepassing voor alle bovenstaande posten:] 
Vû les conditions passées, les 29 et 31 octobre par devant  
l’ ecoutette et eschevins de la ville et seigneurie de Weert, s’accepte. 
 
Het negenthiende parceel, genoemt de thiende van Tungelroy, heeft 
gelaght Symon Stroux op vierensestigh malderen ende gehooght 
negen malderen , den selven noch drye malderen ende behalden het 
recht op de recepte drye malderen, vier vaten, drye coppen ende 
drye vierendeel van een kan, facit negen en seventigh malderen, vier vaten,  
drye coppen ende drye vierden deel van een kan, wint den hooger vier  
malderen, ergo rest vijffenseventigh malderen, vier vaten, drye coppen ende  
drye vierendeel van een kan, waervan men geenen ontfanck  
en maeckt als voor het rantsoen geldt, vermidts de canonicken van Sint 
Servaes tot Maestricht de selve partageeren met de religieusen ofte 
witte nonnen tot Weerdt, sonder te willen erkennen eenigh recht van 
den heere, dus hier  nihil 
 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
Het twintighste parceel, genoemt thiende van Swaertbroeck, heeft 
gelaght Hendrik Schaecken op sesenseventigh malderen ende 
gehooght thien malderen ende behalden het recht op de recepte vier 
malderen, een vat, drye coppen ende drye vierendeel van een kan, 
facit negentigh malderen, een vat, drye coppen ende drye vierendeel  86 malder 
van een kan, wint den hooger drye malderen ende twee vaten, ergo  5 vat 
rest sesentachentigh malderen, vijff vaten, drye coppen ende drye  3 cop 
vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
[In de marge:] 
Vû les conditions cidevant mentiennées, s’accepte. 
 
[Toevoeging 1 op einde hoofdstuk:] 
Le total du produit des dismes du territoire de la ville de Weert monte 
a mille cincq cent quinze maldres, trois vaisseaux, une couppe et deux 
pintes et demie. Dico 1515:3:1:2 ½ 
 
[Toevoeging 2 op einde hoofdstuk:] 
Mais comme la moitie de ces dismes appartient au chapitre de Saint 
Servais a Maestricht en qualité de codecimateur par consequent il 
revient au profit de la presente recette seulement l‘autre moitie, faisant 
la somme de sept cent cinquante sept maldres, quatre vaisseaux, deux 



couppes, trois pintes et un quart. Dico 757:4:2:3 ¼ 
 
Tweeden ontfanck van de thiende van Nederweerdt, derwelcke  
den rendant in pachtinge heeft uytgegeven sijnder seventhien parceelen 
 
Het eerste parceel, genoemt Schooracker, heeft gelaght Frans Cluyskens 
 op een hondert twelff malderen ende gehooght vijffthien malderen,  
Michiel Mackes hooght noch ses malderen,  Clephas Clephas noch  
ses malderen ende behalden het recht van de recepte ses malderen,  
vijff vaten twee coppen, drye kannen ende een vierendeel van een kan,  
facit hondert vijffenveertigh malderen, vijff vaten, twee coppen, drye  136 malder 
kannen ende een vierendeel van een kan, wint den hooger negen  5 vat 
malderen, ergo rest hondert sesendertigh malderen, vijff vaten, twee  2 cop 
coppen, drye kannen ende een vierendeel van een kan, dus hier  3 ¼ kan 
 
Het tweede parceel, genoemt Hulsen, heeft gelaght Dirck Meuren op 
een hondert sesentwintigh malderen ende gehooght vijffthien 
malderen, den selven noch drye malderen, Joannes Cornelis van 
Sittaert noch ses malderen ende behalden het recht van de recepte 
seven malderen ende drye vaten, facit hondert sevenenvijfftigh 
malderen ende drye vaten, wint den hooger acht malderen, ergo rest  149 malder 
hondert negenenveertigh malderen ende drye vaten, dus hier  3 vat 
 
Het derde parceel, genoemt Creyel, heeft gelaght Andries Vestiens 
op een hondert eenendertigh malderen, gehooght twelff malderen, 
Francis van Asten hooght noch drye malderen ende behalden het 
recht van de recepte seven malderen, een vat, drye coppen ende 
drye vierendeel van een kan, facit hondert drye en vijfftigh malderen,  148 malder 
een vat, drye coppen ende drye vierendeel van een kan, wint den  1 vat 
hooger vijff malderen, ergo rest hondert achtenveertigh malderen,  3 cop 
een vat, drye coppen ende drye vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 
Het vierde parceel, genoemt Langhsgeleyt, heeft gelaght Hendricus 
Vaesen op vierenvijfftigh malderen ende gehooght negen malderen 
ende behalden het recht van de recepte drye malderen, drye coppen, 
twee kannen ende een halff, facit sesensestigh malderen, drye 
coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger vijff malderen,  63 malder 
ergo rest dryeensestigh malderen, drye coppen, twee kannen ende  3 cop 
een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het vijffde parceel, genoemt Veestraet, heeft gelaght Peter Gubbels op 
vijffentwintigh malderen ende gehooght drye malderen, Merten van 
Nieuwenhoeven noch een malder, Peter Gubbels noch drye vaten, 
Merten van Nieuwenhoeven noch drye vaten, Peter Gubbels noch 
drye vaten, Merten van Nieuwenhoeven noch drye vaten ende 
behalden het recht van de recepte een malder, drye vaten, eenen cop 
ende drye vierendeel van een kan, facit twee en dertigh malderen,  30 malder 
drye vaten, eenen cop ende drye vierendeel van een kan, wint den  3 vat 
hooger twee malderen, ergo rest dertigh malderen, drye vaten, eenen  1 cop 
cop ende drye vierendeel van een kan, dus hier  ¾ kan 
 



Het sesde parceel, genoemt Hoyacker, heeft gelaght Peter Ghielen op 
vierenvijfftigh malderen ende gehooght ses malderen ende behalden 
het recht van de recepte drye malderen, facit dreyensestigh 
malderen, wint den hooger twee malderen, ergo rest eenensestigh 
malderen, dus hier  61 malder 
 
Het sevende parceel, genoemt Meuwissehoeven, heeft gelaght Hoeb 
Werckmans op negenentwintigh malderen ende gehooght drye 
malderen, Peter Hoeben noch twee malderen, Hoeb Werckmans noch 
een malder ende behalden het recht van de recepte een malder, vier 
vaten ende twee coppen, facit sesendertigh malderen, vier vaten ende  34 malder 
twee coppen, wint den hooger twee malderen, ergo rest vierendertigh  4 vat 
malderen, vier vaten ende twee coppen, dus hier  2 cop 
 
Het achde parceel, genoemt Hageldooren, heeft gelaght Peter Hoeben 
op achtentwintigh malderen ende gehooght drye malderen, Jacob 
Daniels hooght noch twee malderen, Frans Theunissen hooght noch 
een malder ende een halff ende behalden het recht van de recepte  
een malder, vier vaten, eenen cop, een kan ende drye vierendeel van 
een kan, facit sesendertigh malderen, een vat, eenen cop ende drye 
vierendeel van een kan, wint den hooger twee malderen ende een vat, 34 malder 
ergo rest vierendertigh malderen, eenen cop, een kan ende drye  1 cop 
vierendeel van een kan, dus hier  1 ¾ kan 
 
Het negende parceel, genoemt Borghwee, heeft gelaght Frans 
Tonisse op seven en vijfftigh malderen ende gehooght drye malderen, 
Cornelis Prinsen noch drye vaten ende behalden het recht van de 
recepte drye malderen, twee kannen ende een halff, facit 
dryeensestigh malderen, drye vaten, twee kannen, twee kannen 
ende een halff, wint den hooger een malder ende een vat, ergo rest  62 malder 
tweeensestigh malderen, twee vaten, twee kannen ende een half,  2 vat 
dus hier  2 ½ kan 
 
Het thiende parceel, genoemt Broeckerstraet, heeft gelaght Thijs Jan 
Driessen op vijffenvijfftigh malderen ende gehooght drye malderen 
ende behalden het recht van de recepte twee malderen, vijff vaten, 
eenen cop, twee kannen ende een halff, facit sestigh malderen, vijff  59 malder 
vaten, eenen cop, twee kannen ende een halff, wint den hooger een  5 vat 
malder, ergo rest negenenvijfftigh malderen, vijff vaten, eenen cop,  1 cop 
twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
Het elffde parceel, genoemt Broeckeracker, heeft gelaght Winert 
Mertens op vierendertigh malderen ende gehooght vier malderen 
ende een halff ende behalden het recht van de recepte een malder, 
vijff vaten, twee coppen ende een kan, facit veertigh malderen, twee  38 malder 
vaten, twee coppen ende een kan, wint den hooger een malder ende  5 vat 
drye vaten, ergo rest achtendertigh malderen, vijff vaten, twee  2 cop 
coppen ende een kan, dus hier  1 kan 
 
Het twelffde parceel, genoemt Hontsacker, heeft gelaght Gabriel 
Bielmaeckers op eenenveertigh malderen ende gehooght drye 



malderen, den selven noch een malder ende een halff ende behalden 
het recht van de recepte twee malderen, een vat, twee coppen, twee   
kannen ende een halff, facit sevenenveertigh malderen, vier vaten,   46 malder 
twee coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger een malder  1 vat 
ende drye vaten, ergo rest sesenveertigh malderen, een vat, twee coppen, 2 cop 
twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
   
Het derthiende parceel, genoemt Vennegeleydt, heeft gelaght Jan 
Mertens op negenendertigh malderen ende gehooght drye malderen, 
Martinus Homans noch drye malderen ende behalden het recht van 
de recepte twee malderen ende drye coppen, facit vierenveertigh 
malderen, drye vaten ende drye coppen, wint den hooger een malder  43 malder 
ende een vat, ergo rest dryeenveertigh malderen, twee vaten ende  2 vat 
drye coppen, dus hier  3 cop 
 
Het veerthiende parceel, genoemt Meyssenriedt, heeft gelaght Thijs 
Arits op dryeendertigh malderen ende gehooght drye malderen ende   
behalden het recht van de recepte een malder, vier vaten, drye coppen  
ende drye vierendeel van een kan, facit sevenendertigh malderen, vier 36 malder   
vaten, drye coppen ende drye vierendeel van een kan, wint den hooger  4 vat 
een malder, ergo rest sesendertigh malderen, vier vaten, drye coppen   3 cop 
ende drye vierendeel van een kan, dus hier  ¾  kan 
   
Het vijffthiende parceel, genoemt Heerstraet, heeft gelaght Peter 
Custers op dertigh malderen ende gehooght twee malderen ende 
behalden het recht van de recepte een malder, drye vaten, twee coppen,  
een kan ende een halff, facit drye en dertigh malderen, drye vaten, twee  32 malder 
coppen, een kan ende een halff, wint den hooger vier vaten, ergo rest  5 vat 
tweeendertigh malderen, vijff vaten, twee coppen, een kan ende een  2 cop 
halff, dus hier  1 ½ kan 
 
Het sesthiende parceel, genoemt Ongevalligen Horick, heeft gelaght 
Lins van Bogget op negenendertigh malderen ende gehooght drye 
malderen, Jacob Daendels hooght noch een malder, drye vaten, 
Frans Theunissen hooght noch drye vaten, Henricus Vaesen noch 
een malder, den selven noch een malder ende behalden het recht 
van de recepte twee malderen, een vat, drye coppen ende drye   
vierendeel van een kan, facit achtenveertigh malderen, een vat, drye   45 malder 
coppen ende drye vierendeel van een kan, wint den hooger twee malderen  5 vat 
ende twee vaten, ergo rest vijffenveertigh malderen, vijff vaten,  3 cop 
drye coppen ende drye vierendeel van een kan, dus hier  ¾  kan 
   
Het seventhiende parceel, genoemt Bossergeleydt, heeft gelaght 
Arnoldus van Thulden op sesendertigh malderen ende gehooght 
drye malderen, Thonis Daris hooght noch een malder ende een 
halff ende behalden het recht van de recepte twee malderen, twee 
kannen ende een halff, facit tweeenveertigh malderen, drye vaten,  
twee kannen ende een halff, wint den hooger een malder, ergo rest  41 malder 
eenenveertig malderen, twee kannen ende een halff, dus hier  2 ½ kan 
 
[In de marge en van toepassing voor alle bovenstaande Nederweerter posten:] 



Vû les conditions passées les 22 et 24 juillet 1748 pardevant les 
ecoutette et eschevins de Nederweert et Wissem, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le total du produit de ce second chapitre de la disme sous 
Nederweert monte a mille soixante cincq maldres, cincq vaisseaux, 
une couppe et trois pintes Dico 1065:5:1:3 
 
Derden ontfanck van de thienden op diverse plaetsen 
 
De thiende van Millaert ende Proemenacker onder Lyveroy heeft 
gelaght Matthijs Heymans op achtenvijfftigh malderen ende 
gehooght ses malderen, Jacobus Matthijssen drye malderen, Lins 
Colen hooght noch een malder, drye vaten, Jacobus Matthijssen 
noch noch een malder, drye vaten ende behalden het recht van de 
recepte drye malderen ende drye vaten, facit dryeenseventigh 
malderen ende drye vaten, wint den hooger vier malderen, ergo  69 malder 
rest negenensestigh malderen ende drye vaten, dus hier  3 vat 
 
De thiende, genoemt Dijckeracker, heeft gelaght Jan Deckers op 
sevenenvijfftigh malderen ende  gehooght ses malderen ende 
behalden het recht van de recepte drye malderen, drye coppen, 
twee kannen ende een halff, facit sesensestigh malderen, drye coppen,  
twee kannen  ende een halff, wint den hooger twee malderen, ergo  64 malder 
rest vierensestigh malderen, drye coppen, twee kannen ende een  3 cop 
halff, dus hier  2 ½ kan 
 
[In de marge:] 
Vû les memes conditions, passées les 22 et 24 juillet 1748, pardevant 
les ecoutette et eschevins de Nederweert et Wissem, s’accepte. 
 
De thiende van Ophoven woordt ontfanghen onder de graeffschap 
Horne, dus hier  nihil 
 
[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
Den pacht van Swaertbroeck is bij tijde des rentmeesters van Uytwijck 
ontfangen geweest door sijnen vader, saliger, als stedigen erffpacht 
vier vaten ende drye coppen rogge, waerinne de aermen betaelen drye 4 vat 
vat, comme cheff de mainmorte, dus hier  3 cop 
 
[In de marge:] 
S’accepte comme au compte precedent. 
 
Den hoff Tervoort, gelegen onder Baexen bedraeght jaerlijcks 
seventhien malderen rogge, derwelcke woorden getrocken ende 
genoten bij joncker Gerard van Dongen, getrout hebbende de 
weduwe van Jan van Uytwijck, uyt crachte van sekere missive van 



wijlen vrouwe Walburgh van Nieuwenaer5

excellentie heeft geordonneert aen den rentmeester Bierens
, waerom wijlen sijne 

6

doen vervolgen hetselve proces ende te presenteren de penningen 
 van te 

ende in cas van refuys, dat hij daer in soude versien ende 
namptiseren7

 
 in justitie, dus hier  memorie 

[In de marge:] 
Memoire comme au compte precedent. 
 
De thiende van buyten Wessem, waeronder gehoort de thiende van 
Catert ende oock de thiende van de molen van Panheel woordt 
gedeylt in vier deelen, die eerste, die hooghmolen sonder die hoeven 
achter Grathem, waeronder is begrepen de thiende, genoemt Catert, 
heeft gelaght Jan Vereggen op vier paer ende gehooght vier paer, 
Corstiaen Adems hooght noch twee paer ende behalden het recht 
van de recepte een malder, facit eenentwintigh malderen, wint den 
hooger vier malderen, ergo rest in rogge acht malderen ende drye  8 malder 
vaten ende soo veel in lichte haever daer naer gebrocht, folio 65v, dus hier 3 vat 
 
Het tweede parceel, genoemt het Bexken, heeft gelaght Cornelis 
Verborgh op drye paer ende gehooght een paer, Peter Vestiens hooght noch  
een malder, Corstiaen Adems hooght noch een paer end behalden het recht  
van de recepte drye vaten, eenen cop ende drye vierendeel van een kan, 
facit elff malderen, drye vaten, eenen cop ende drye vierendeel van 
een kan, wint den hooger een malder ende vier vaten, ergo rest in  4 malder 
rogge vier malderen, vijff vaten, twee coppen, twee kannen ende een  5 vat 
halff ende soo veel in lichte haever daer naer gebrocht, folio: 66recto,  2 cop 
dus hier  2 ½ kan 
 
Het derde parceel, genoemt Oirle, heeft gelaght Hendrick aen de Port 
op vijffthien paer ende gehooght een paer ende een halff ende behalden 
het recht van de recepte een malder, drye vaten, drye coppen, twee 
kannen ende een halff, facit vierendertigh malderen, drye vaten, drye 
coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger een malder, ergo 16 malder 
rest in rogge sesthien malderen, vier vaten, drye coppen, drye kannen  4 vat 
ende een vierendeel van een kan ende soo veel in lichte haever daer  3 cop 
naer gebrocht, folio 67recto, dus hier  3 ¼ kan 
 
Het vierde parceel. genoemt Kelpen ende Ell, heeft gelaght Andries 
Hendricx op vijffthien paer ende gehooght drye paer, Willem 
Hennissen noch een half paer, Andries Hendricx hooght noch drye 
paer ende behalden het recht van de recepte twee malderen, drye 
coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger vier malderen  20 malder 
ende twee vaten, ergo rest in rogge twintigh malderen, twee vaten,  2 vat 
een cop, drye kannen ende een vierendeel van een kan ende soo veel  1 cop 
in lichte haever daer naer gebrocht, folio 68recto, dus hier  3 ¼ kan 
 

                                                           
5 Vrouwe van Weert, Nederweert en Wessem (1589-1598); eerste huwelijk met Philips van Montmorency († 1568). 
6 Reynier Bierens was rentmeester van 1624-1638. 
7 Namptiseren betekent de eiser voorlopig tevreden stellen. 



Item ontfangen van de erffgenamen van Lennaert Campen een vat 
rogge van een kleyn stucxken landts, groot vijfftigh roeden, 
hercomende van den meyer van Grathem tot Wissem, wesende bij 
sentitie8

plaetse van vier deniers Arthois, dus hier  1 vat 
 gekomen tot profijte van den Heere, bedraeght een vat, in 

 
[In de marge voor alle posten toepasselijk vanaf Buiten-Wessem:] 
S’accepte. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le total du produit de ce troisieme chapitre des dismes scitués sous 
divers endroits sous Nederweert et Wissem, monte a cent quatre vingt 
cincq maldres, un vaisseau, deux couppes, trois pintes et demie Dico 185:1:2:3 ½ 
 
Vierden ontfanck van de wintmolens ende watermolens 
 
De molen buyten Weerdt bij Sint Rombout heeft gelaght Matthijs 
van den Grinten voor een hondert dertigh malderen voor den tijdt 
van drye jaer, waervan dit het eerste is ende gehooght twee malderen, 
noch twee malderen, noch twee malderen, noch twee malderen, noch 
twee malderen, den selven alnoch twee malderen, Wouter Janssen 
noch twee malderen, noch twee malderen, noch twee malderen, noch 
twee malderen, noch twee malderen, noch twee malderen, noch twee 
malderen, noch twee malderen, noch twee malderen, den selven 
alnoch twee malderen ende aen den selven verbleven, bedraeght 
jaerlijckx hondert twee en sestigh malderen, dus hier  162 malder 
 
De molen binnen de stadt Weerdt heeft gelaght Francis Heuvelmans 
voor den tijdt van drye jaeren, waervan dit het eerste is, voor een 
hondert ende derthien malderen ende gehooght twee malderen, noch 
twee malderen, noch twee maderen, den selven alnoch twee malderen, 
noch twee malderen, noch twee malderen, noch twee malderen ende 
al noch twee malderen, Hendrick Janssen noch twee malderen, de 
weduwe Christiaen Heuvelmans noch twee malderen ende aen deselve 
verbleven, bedraeght jaerlijcks hondert drye en dertigh malderen, dus 
hier  133 malder 
 
De molen op Rosvelt heeft gelaght Wouter Janssen voor den tijdt van 
drye jaeren, waer van dit het eerste is, op een hondert sesensestigh 
malderen ende gehooght twee malderen, noch twee malderen, noch 
twee malderen, den selven alnoch twee malderen, Peter Clephas den 
jonge noch twee malderen, noch twee malderen, noch twee malderen, 
noch twee malderen, den selven alnoch twee malderen, Wouter 
Janssen noch twee malderen, noch twee malderen, noch twee malderen, 
noch twee malderen, den selven alnoch twee malderen, Francis van der 
Grinten noch twee malderen, Wouter Janssen noch twee malderen, den 
selven noch twee malderen, Francis van der Grinten noch twee malderen,  
Wouter Janssen noch twee malderen, Francis van der Grinten noch twee 
malderen, Wouter Janssen noch twee malderen, Francis van der Grinten 

                                                           
8 Sentitie bedoeld wordt sententie of vonnis. 



noch twee malderen, Wouter Janssen noch twee malderen, Francis 
voornoemt noch twee malderen, Wouter Janssen noch twee malderen, 
Francis van der Grinten noch twee malderen, Wouter Janssen noch 
twee malderen, Francis van der Grinten noch twee malderen ende 
aen den selven verbleven, bedraeght jaerlijcks twee hondert twee en 
twintigh malderen, dus hier  222 malder 
 
De molen op Roeven heeft gelaght Peter, soone Peter Clephas voor 
den tijdt van drye jaer waervan dit het eerste is, op een hondert 
vijftigh malderen ende gehooght twee malderen, noch twee malderen, 
noch twee malderen, noch twee malderen, den selven noch twee  
malderen, Peter soone Dirck Clephas hooght noch twee malderen, 
noch twee malderen, noch twee malderen, noch twee malderen, den 
selven alnoch twee malderen, Wouter Janssen noch twee malderen, 
Willem Trouwen noch twee malderen, den selven alnoch twee 
malderen, Peter, soone Dirck Clephas noch twee malderen, noch twee 
malderen, noch twee malderen, noch twee malderen, noch twee 
malderen, den selven alnoch twee malderen, Peter, soone Peter 
Clephas noch twee malderen, Peter, soone Dirck Clephas noch twee 
malderen ende aen den selven verbleven, bedraeght jaerlijcks hondert 
twee en negentigh malderen, dus hier  192 malder 
 
[In de marge en van toepassing op de bovenstaande molenposten:] 
Vû les conditions passées les 16 et 18 octobre 1747, pardevant les 
ecoutette et eschevins de la ville et seigneurie de Weert et Nederweert, 
s’accepte pour la premiere année echue a la chandeleur9

 
 1749. 

 
De molen van Ophoven woordt ontfangen onder de graeffschap Horne, 
dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
De molen van Wessem, welcke is te niet gegaen, soo dat daervan geen 
profijt en comt, wesende dwanckmolen, soo heeft belieft aen wijlen 
sijne excellentie te ordonneren van eenen nieuwe molen te stellen, maer 
het is noodtsakelijck te hebben naerder ordre, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Memoire relativement a nos ordonnances portées sur le meme article aux 
comptes de 1743, 1744, 1745, 1746 et 1747. 
 
De watermolen tot Swaertbroeck heeft gelaght Matthijs Cuppens 
voor den tijdt van drye jaeren waervan dit het eerste is, op 
negenthien malderen ende gehooght een malder, Dirck, soone 
Christiaen Stultiens, noch een malder, noch een malder, den selven 
alnoch een malder, noch een malder, noch een malder, den selven 
alnoch een malder, noch een malder ende aen den selven verbleven, 

                                                           
9 Chandaleur is Maria Lichtmis of 2 februari. 



bedraeght jaerlijcks seven entwintigh malderen, dus hier  27 malder 
 
[In de marge:] 
Vû les memes conditions mentionneés ci dessus, s’accepte pour la 
premiere anneé echue a la chandeleur 1749. 
 
De molen van Baexem is gansch vervallen en in den grondt gesath, 
Het houdt daervan wegh gevoert ende verbrandt, soodat daer van geen  
Profijt meer en compt, ingevolge de voorighe rekeninge, maer uyt crachte 
van attestatie genomen door Theodoor Jacobi10

overgelyt bij de sesde rekeninge van den rentmeester Bierens, is 
, scholtis tot Wessem, 

oock dwanck voor de dorpen Leyveroy en de Maxet, hetwelck onder 
het dorp Heythuysen wesende, onder de graeffschap Horne, dus 
hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le total du produit des moulins compris au present quatrieme 
chapitre monte a sept cent trente six maldres Dico 736 maldre 
 
[Toevoeging op einde opbrengstenhoofdstuk:] 
Le total du produit des quatre premiers chapitres du present compte 
monte en seigle a deux milles, sept cent quarante quatre maldres, 
cincq vaisseaux, trois couppes, une pinte et trois quart de pinte Dico 2744:5:3:1 ¾ 
 
Vijffde capittel van den ontfanck der lossinge van den rogge, gelijck 
volght ende het gheene verpacht is gewoorden in den jaer duysent 
seven hondert ende achtenveertigh met den rogge door de pachters 
gelost 
 
Lossinge ofte betaelinge der thienden als volgt den rendant heeft 
laeten lossen van den tweeden mey een duysent seven hondert 
ende achtenveertigh de quantitijdt van een hondert seven en 
seventigh malderen, een vat ende twee coppen, ad eenendertigh 
stuyvers het vat, volgens mercktganck, maer alsoo den rendant 
bij slot van sijne rekeninge van den negenthienden augusti een 
duysent seven hondert ende vijfftigh goedt vint de quantiteydt 
van achtentwintigh malderen, drye vaten, drye coppen, een 
kan ende een halff, soo rest alhier hondert achtenveertigh 
malderen, drye vaten, twee coppen, twee kannen ende een halff,  1382 gulden 
maeckt in Weerter geldt de somme van een duysent drye hondert  1 stuiver 
twee en tachentigh guldens, eenen stuyver ende een oort, dus hier  1 oort 
 
De rendant heeft noch laeten lossen den vijffden augusti een 
duysent seven hondert  ende achtenveertigh de quantitydt van een  
hondert en sevenenseventigh malderen, een vat ende 
twee coppen, ad achtentwintigh stuyvers het vat, maeckt in Weerter 

                                                           
10 Scholtis van 1673 -1702. 



geldt de somme van een duysent vier hondert achtentachentigh  1488 gulden 
guldens ende achthien stuyvers, dus hier  18 stuiver 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen den vierden november een 
duysent seven hondert ende achtenveertigh de quantitydt van een 
hondert ende vierenveertigh malderen, ad dertigh stuyvers het vat, 
maeckt in Weerter geldt de somme van een duysent twee hondert 
ende sesennegentigh guldens, dus hier  1296 gulden 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen den twelfden november een 
duysent seven hondert ende achtenveertigh de quantitydt van drye 
endertigh malderen, een vat ende twee coppen, ad dertigh stuyvers 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van twee hondert negen  299 gulden 
ennegentigh guldens ende vijff stuyvers, dus hier  5 stuiver 
 
De rendant heeft noch laeten lossen van den achthienden december 
een duysent seven hondert ende achtenveertigh tot den 
negenthienden dito inclusive de quantitydt van vier hondert 
achtenveertigh malderen ende twee vaten, ad achtentwintigh 
stuyvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van drye 
duysent seven hondert ende sesensestigh guldens, dus hier  3766 gulden 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen van den drye entwintighsten 
december een duysent seven hondert ende achtenveertigh tot den 
vierentwintighsten dito inclusive de quantitydt van twee hondert 
tweeenseventigh malderen, een vat, eenen cop ende drye 
vierendeel van een kan, ad achtentwintigh stuyvers ende twee 
oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van van twee 
duysent drye hondert sevenentwintigh guldens ende negen stuyvers,  2327 gulden 
dus hier  9 stuiver 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen den dertighsten december 
een duysent seven hondert ende achtenveertigh de quantitydt 
van sesthien malderen, ad achtentwintigh stuyvers ende twee 
oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van een hondert  136 gulden 
sesendertigh guldens ende sesthien stuyvers, dus hier  16 stuiver 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen den sevenden janary een 
duysent seven hondert ende negenveertigh de quantityt van 
sestigh malderen ende vier vaten, ad achtentwintigh stuyvers 
ende drye oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van  523 gulden 
vijff hondert dryeentwintigh guldens ende vijff stuyvers, dus hier  5 stuiver 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen van den eenentwintighsten 
january een duysent seven hondert ende negenenveertigh tot den  
vierentwintighsten dito inclusive de quantitydt van vierenveertigh  
malderen, ad achtentwintigh stuyvers ende een oordt het vat, maeckt in 
Weerter geldt de somme van drye hondert tweeenseventigh guldens ende 372 gulden 
achthien stuyvers, dus hier  18 stuiver 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen den eenendertighsten 



january een duysent seven hondert ende negenenveertigh de 
quantittydt van eenensestigh malderen, twee vaten ende twee 
coppen, ad achtentwintigh stuyvers het vat, maeckt in Weeter 
geldt de somme van vijff hondert vijffthien guldens ende achthien  515 gulden 
stuyvers, dus hier  18 stuiver 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen van den derden february een 
duysent seven hondert ende negenenveertigh tot den sesen 
twintighsten april inclusive de quantitydt van ses hondert twintigh 
malderen, vijff vaten, drye coppen ende een kan, ad achtentwintigh 
stuyvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van vijff  5216 gulden 
duysent twee hondert sesthien guldens, twee stuyvers ende drye  2 stuiver 
oorden. dus hier  3 oort 
 
Den rendant heeft noch laeten lossen den tweeentwinstighsten mey 
een duysent seven hondert ende negenenveertigh de quantitydt van 
sevenentwintigh malderen, ad dryeentwintigh stuyvers ende een oort  188 gulden 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van een hondert achten  6 stuiver 
tachentigh guldens, ses stuyvers ende twee orden, dus hier  2 oort 
 
[In de marge toepasselijk voor alle posten van dit hoofdstuk:] 
Vû la declaration des collecteurs jurés de la ville de Weert du 15e fevrier 
1751, touchant le prix du seigle dans les marchés publicqs y tenus 
respectivement depuis le 27 avril 1748, jusqu’au 12 juillet 1748, 
s’accepte la somme tirée et comme par le compte pour l’annee 1747, 
clos et arrête le 19 aout 1750, le rendant trouvoit bon vingt huiet 
maldres, trois vaisseaux, trois couppes, une pinte et demie. Le dit 
compte se trouve ici déchargé par le present article. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit de seigles redimes en argent compris dans la premiere partie de 
ce cincquieme chapitre monte a la somme de dix sept mille, cincq cent 
douze florins, dixneuf patars et deux liards monnaie de Weert Dico 17512:19:2 
 
Tweede deel van het vijffde capittel, wesende de verkoopinge 
van den rogge 
 
Verkoght den vijffden february een duysent seven hondert ende 
negen envijfftigh de quantitydt van ses malderen, ad achtentwintigh 
stuyvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van vijfftigh  50 gulden 
guldens ende acht stuyvers, dus hier  8 stuiver 
 
Verkoght den twintighsten february een duysent seven hondert 
ende negenenveertigh de quantitydt van acht malderen, ad acht 
entwintigh stuyvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme  67 gulden 
van sevenensestigh guldens ende vier stuyvers, dus hier  4 stuiver 
 
Verkoght van den thienden meert een duysent seven hondert ende 
negen en veertigh tot den derthienden dito inclusive de quantitydt 
van twelff malderen, ad sevenentwintigh stuyvers ende twee oorden 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van negenennegentigh 



guldens, dus hier  99 gulden 
 
Verkoght denj seventhienden meert een duysent seven hondert ende 
negenenveertigh vier malderen, ad sevenentwintigh stuyvers het vat, 
maeckt in Weerter geldt de somme van tweeendertigh guldens ende  32 gulden 
acht stuyvers, dus hier  8 stuiver 
 
Verkoght den negenden april een duysent seven hondert ende negen 
enveertigh de quantitydt van acht malderen, ad vijffentwintigh 
stuyvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van sestigh 
guldens, dus hier  60 gulden 
 
Verkoght van den twelffden mey een duysent seven hondert ende 
negenenveertigh tot den sesthienden dito inclusive de quantitydt 
van twintigh malderen, ad dryeentwintigh stuyvers het vat, maeckt 
in Weerter geldt de somme van een hondert ende achtendertigh 
guldens, dus hier  138 gulden 
 
Verkoght den negenthienden mey een duysent seven hondert ende 
negenenveertigh tot den eenentwintighsten dito de quantitydt van 
een hondert elff malderen ende vier vaten, ad dryeentwintigh 
stuyvers ende een oordt het vat, maeckt in Weerter geldt de somme  778 gulden 
van seven hondert achtenseventigh guldens, seventhien stuyvers  17 stuiver 
ende twee oorden, dus hier  2 oort 
 
Verkoght van den dertighsten mey een duysent seven hondert ende 
negenenveertigh tot den sesden juny inclusive de quantitydt van 
tweeentwintigh malderen, ad dryeentwintigh stuyvers ende een oort 
het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van een hondert drye  153 gulden 
envijfftigh guldens ende negen stuyvers, dus hier  9 stuiver 
 
Verkoght van den negenden juny een duysent seven hondert ende 
negenenveertigh tot den twelffden dito inclusieve de quantitydt van 
eenenveertigh malderen, ad dryeentwintigh stuyvers ende twee 
oorden het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van twee  289 gulden 
hondert negenentachtigh guldens ende eenen stuyver, dus hier  1 stuiver 
 
Verkoght den achthienden juny een duysent seven hondert ende 
negenenveertigh vier malderen, ad dryeentwintigh stuyvers ende 
een oordt het vat, maeckt in Weerter geldt de somme van seven  27 gulden 
entwintigh guldens ende achthien stuyvers, dus hier  18 stuiver 
 
Verkoght van den dryeentwintighsten juny een duysent seven 
hondert ende negenenveertigh tot den sesentwintighsten dito 
inclusive de quantitydt van sevenenseventigh malderen ende 
drye vaten, ad dryeentwintigh stuyvers het vat, maeckt in Weerter 
geldt de somme van vijff hondert vierendertigh guldens ende  534 gulden 
vijffthien stuyvers, dus hier  15 stuiver 
 
Verkoght van den dertighsten juny een duysent sevenhondert ende 
negenenveertigh tot den vierden july, inclusive de quantitydt van 



sesenvijfftigh malderen, ad dryeentwintigh stuyvers het vat, maeckt 
in Weerter geldt de somme van dryehondert sesentachentigh guldens  386 gulden 
ende acht stuyvers, dus hier  8 stuiver 
 
Verkoght van den vijffden july een duysent seven hondert ende negen 
enveertigh de quantitydt van twee hondert malderen ende drye vaten, 
ad dryeentwintigh stuyvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme 
van een duysent drye hondert dryeentachentigh guldens ende negen  1383 gulden 
stuyvers, dus hier  9 stuiver 
 
Verkoght den veerthienden july een duysent seven hondert ende 
vijffenveertigh malderen, drye coppen ende een kan, ad 
sesentwintigh stuyvers het vat, maeckt in Weerter geldt de somme  352 gulden 
van drye hondert tweeenvijfftigh guldens, eenen stuyvers ende een  1 stuiver 
oordt, dus hier  1 oort 
 
[In de marge en toepasselijk voor alle posten van dit hoofdstuk:] 
Vû la meme declaration ci dessus mentionné des collecteurs de 
la ville de Weert, donnée le 15 fevrier 1751 en presence des echevins 
sousignés, s’accepte. 
 
[Toevoeging 1 op einde hoofdstuk:] 
Le produit des seigles vendus compris dans la seconde partie de ce 
cincquieme chapitre monte a la somme de quatre mille trois cent 
cincquante deux florins, dix huiet patars et trois liards, monnoie de 
Weert Dico 4352:18:3 
 
[Toevoeging 2 op einde hoofdstuk :] 
La quelle somme jointe a celle de dixsept mille cincq cent douze 
florins, dix neuf patars et deux liards, pareille monnoie de 
Weert pour les seigles redimes en argent compris dans la 
premiere partie du dit cincquieme chapitre de ce compte, fait 
ensemble celle de vingt et un mille huiet cent soixante cincq florins, 
dixhuiet patars et un liard Dico 21865:18:1 
 
[Toevoeging 3 op einde hoofdstuk:] 
Et cette somme reduite en argent de change de Brabant monte a celle 
de treize mille cent dix neuf florins, dix patars, trois liards et un gigot Dico 13119:10:1 
 
[Toevoeging 4 op einde ontvangsthoofdstuk:] 
Et comme le rendant a recû et renseigné cidevant la quantité de deux 
mille sept cent quarante quatre malders, cincq vaisseaux, trois couppes, une 
pinte et trois quarts et qu’il ne bonifie en argent qu’a concurrence de deux 
mille six cent novante huiet malders, trois couppes, deux pintes et trois 
quarts, ainsi le rendant reste redevable de quarante six malders, quatre 
vaisseaeux, trois couppes et trois pintes Dico 46:4:3:3 
 
Sesde capittel van den ontfanck van de lichte haever 
 
De thiende buyten Wessem, daer onder gehoort de thiende van den 
molen van Panheel, woordt gedeylt in vier deelen, de eerste de 



Hooghmolen sonder de Hoever achter Grathem ende sijn niet 
verpacht geweest, omdat den heere van Ghoor deselve tot hem  
heeft genomen ende alsoo den rentmeester Bierens is gechargeert 
gewoorden van bij te brengen, hetghene den heer van Ghoor  
hadde geobtineert aen de cancellarije van Gelderlant, waervan  
niet anders is als de sententie reaeckende de Meursche pandtschap,  
welcke van dese affairen niet en spreeckt ende men heeft naerderen  
devoiren gedaen, maer niet gevonden, dus hier  memoire 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
De thiende achter de hoeven buyten Wessem, daeronder gehoort 
de thiende van Catert, heeft gelaght Jan Vereggen op vier paer 
ende gehooght vier paer, Corstiaen Adems hooght noch twee paer 
ende behalden het recht van de recepte een malder, facit eenen 
twintigh malderen, wint den hooger vier malderen, ergo rest in 
lichte haever acht malderen ende drye vaten ende soo veel in rogge  8 malder 
hier vooren gebrocht, folio: 37verso, dus hier  3 vat 
 
Het tweede parceel, genoemt Becxken, heeft gelaght Cornelis 
Verborgh op drye paer ende gehooght een paer, Peter Vestiens 
hooght noch een malder, Corstiaen Adems hooght noch een paer 
ende behalden het recht van de recepte drye vaten, eenen cop ende 
drye vierendeel van een kan, facit elff malderen, drye vaten, eenen cop  
ende drye vierendeel van een kan, wint den hooger een malder ende vier 4 malder 
vaten, ergo rest in lichte haever vier malderen, vijff vaten, twee  5 vat 
coppen, twee kannen ende een halff ende soo veel in rogge hier  2 cop 
vooren gebrocht, folio 38verso, dus hier  2 ½ kan 
 
Het derde parceel, genoemt Oirle, heeft gelaght Hendrick aen 
de Port op vijffthien paer ende gehooght een paer ende een halff 
ende behalden het recht van de recepte een malder, drye vaten, 
drye coppen, twee kannen ende een halff, facit vierendertigh 
malderen, drye vaten, drye coppen, twee kannen ende een halff, wint  
den hooger eene malder ergo rest in lichte haever sesthien malderen,  16 malder 
vier vaten, drye coppen, drye kannen ende een vierendeel  4 vat 
van een kan ende soo veel in rogge hier vooren gebrocht, folio 39verso, 3 cop 
dus hier  3 ¼ kan 
 
Het vierde parceel, genoemt Kelpen ende Ell, heeft gelaght Andries 
Hendricx op vijffthien paer ende gehooght drye paer, Willem 
Hennissen noch een halff paer, Andries Hendricx hooght noch drye 
paer ende behalden het recht van de recepte twee malderen, drye 
coppen, twee kannen ende een halff, facit vijffenveertigh malderen, 
drye coppen, twee kannen ende een halff, wint den hooger vier malderen 20 malder 
ende twee vaten, ergo rest in lichte haever twintigh malderen, twee  2 vat 
vaten, eenen cop, drye kannen ende een vierendeel van een kan ende  1 cop 
soo veel in rogge hier vooren gebrocht, folio: 40recto, dus hier  3 ¼ kan 
 
[In de marge:] 



Vû les conditions et l’adjudication en suivre des 22 et 24 juillet 1748, a 
l’intervention de l’ecoutete et eschevins de la seigneurie de Wissem, s’accepte. 
 
De negen malderen rogge op den hoff Tervoort, gelegen onder Baexen, 
woorden ontfangen bij joncker Gerard van Dongen, op den eygensten 
titel, gelijck de seventhien malderen hier vooren folio 36 recto ende 
gelijck sijn excellentie heeft geordonneert aen den rentmeester Bierens 
van te sommeren den selven Van Dongen ofte sijne erffgenamen van te 
willen ontfangen in vrindelijckheyt de penningen ende in cas van refuys 
deselve te namptiseren onder justitie, dus hier  nihil 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire au compte precedent. 
 
[Toevoeging 1 op einde hoofdstuk:] 
Somme totale de produit de l’avoine dit lichte haver compris dans ce sixieme 
chapitre monte a cincquante maldres, quatree vaisseaux et une pinte. Dico 50:9:0:1 
 
[Toevoeging 2 op einde hoofdstuk:] 
Et comme le rendant est accoutumé selon les comptes precedent de bonifier 
les susdittes avoines en argent a raison de deux florins monnoie forte de 
Brabant le maldre, la quantité susdite emporte la somme de cent un florins, 
sept patars et un gigot. Dico 101:7:0:1 
 
Die sevende somme van ontfanck geseyt suyckerhaever 
 
De suyckerhaever van het Landt van Thoor, voortkomende uyt de 
vooghdije sijnde grontchins, woordt ontfangen bij den prince van 
Luyck ende gelijck den selven tot Thoor bij proces contumaciael11

heeft gewonnen, dus hier  nihil 
 

 
[In de marge:] 
Se passe par memoire. 
 
De suyckerhaever van Weerdt ende Nederweert woordt gelevert altijdt  
op Sint Thomasdagh in presentie van de scholtis, schepenen 
ende gerichtsboden van de justitie ende bedragen jaerlijcks seven 
en dertigh malderen lichte haever, de mate van Weerdt, gelijck int 
voorige capittel, verschenen voor het jaer duysent seven hondert ende 
acht en veertigh, naer alde gewoonte, dus hier  37 malder 
 
[In de marge:] 
S’accepte pour l’annee echue a la Sainte Thomas 1748. 
 
Den pacht van Swaertbroeck bedraeght jaerlijckx een vat ende een 
half lichte haever, dewelcke tegenwoordigh betaelt woordt door den  1 vat 
armen, comme chef de main morte, dus hier  2 cop 
 
[In de marge:] 

                                                           
11 Contumaciaal vonnin is een vonnis bij verstek. 



S’accepte. 
 
De rendant stelt hier alnoch acht vat gerst, ontfangen op 
Swaertbroeck, als wesende grondtchins bij den chinsregister, op 
Sint Martin, vervallen duysent seven hondert ende achtenveertigh,  1 malder 
dus hier  2 vat 
 
[In de marge:] 
Idem. 
 
[Toevoeging 1 op einde hoofdstuk:] 
Le total du produit de l’avoine compris dans ce chapitre fait la quantité 
de trente huit maldres, trois vaisseaux et deux couppes. Dico 38:3:2:0 
 
[Toevoeging 2 op einde hoofdstuk:] 
Et comme le rendant la bonifie pareillement en argent fort de Brabant  a 
concurrence de deux florins, deux pattars le maldre, cela fait la somme de 
quatre vingtun florins et deux liards. Dico 81:0:2:0 
 
Achste capittel van ontfanck van capuynen ende 
chinshoenderen, die jaerlijckx als chins worden betaelt 
 
De chinsen ende capuynen van de stadt Weerdt ende gehuchten 
daeronder dependerende, bedraegen jaerlijckx hondert sesendertigh 
capuynen, woorden betaelt ieder voor seven stuyvers Brabants geldt, 
ingevolghe de ordre van sijne excellentie, dus hier verschenen op den 
dagh van Sint Marten suysent seven hondert ende achtenveertigh, dus 47 gulden 
hier  12 stuiver 
 
De chinshoenderen dewelcke sijn drije hondert seven en veertigh 
hoenderen, daeronder begrepen de elff van de gehuchten van 
Swaertbroeck, vervallen op den dagh van Sint Marten duysent seven 
hondert ende achtenveertigh, dewelcke den rendant heeft doen 
betaelen, ieder voor drije stuyvers Brabants, ingevolghe deselve ordre, 
dus hier  52 gulden 
 
[In de marge toepasselijk voor alle posten van dit hoofdstuk:] 
S’accepte pour l’anneé echué a la saint Martin 1748. 
 
De chinsen van Stamproij onder het Landt van Thoor bedraeght 
jaerlijcks negentigh hoenderen, dewelcke woorden ontfangen bij 
den prince van Luyck op den selven titel, gelijck de suyckerhaever 
hier vooren, folio: 69 verso, dus hier  nihil 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire. 
 
De chinsen onder het Landt van Wessem, dewelcke verdonckert 
waeren geweest ende dat soo lange, dat de bescheeden sijn gevonden 
gewoorden, sijn genomen in pantschap waervan dat sijn ses in ses partijen 
ende acht malderen rogge, waervan sijn twee malderen uyt den hoff, 



genaemt Lux, waervan men niet en heeft ontfangen, soodat den 
grondt is leegh gebleven, soo ist dat sigh heeft gepresenteert Jan 
Naus den achden october sesthien hondert ende twee endertigh 
voor sijne excellentie eenen der erffgenamen van den selven hoff 
ende heeft geaccordeert te betaelen alle jaeren, te weten het eerste 
jaer hoenders op Sint Catharinadagh sesthien hondert drijeendertigh 
ende op Lichtmisdagh sesthien hondert vierendertigh, de twee 
malderen rogge ende voor den achterstant hondert gulden swaer 
geldt, dewelcke sijn gebleven onbetaelt, noch de selve hoenders ende 
vruchten, ingevolghe de evictie12

Wessem op de selve goederen in den tijdt van den rentmeester 
 daervan gemaeckt de magistraet van 

Ketelaers, den welcken denselven hoff heeft verkoght aen Theodorus 
van Ensenbroeck, den welcken oock den selven heeft laeten desert 
liggen, soo dat alhier gelijck bij de voorighe rekeninge voor ses  1 gulden 
capuijnen, dus hier  12 stuiver 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le total du produit des cens en chapoux et poulles renseigné dans ce 
huitieme chapitre monte a la  somme de cent un florins, quatre patars 
argent fort de Brabant Dico 101:4:0:0 
 
De negende somme van ontfanck van chinsen in geldt 
 
De pinxterchinsen woorden ontfangen op den dagh van Sint 
Marten tot Weerdt ende gehuchten, daeronder dependerende 
ende acht daghen daernaer tot Nederweerdt, bedraeght 
jaerlijckx twee hondert drije en negentigh alde grooten, 
der welcke woorden betaelt ingevolghe de leste  verhooginge   
daervan gemaeckt, komende tot de somme van   44 gulden 
vierenveertigh guldens,  negenthien stuyvers, dus hier  19 stuiver   
 
[Toevoeging op einde paragraaf:] 
S’accepte comme au compte precedent pour l’année echue à la  
Saint Martin 1748. 
 
De andere chinsen dewelcke men ontfangt gelijck boven op den 
selven dagh van Sint Marten tot Weerdt ende Nederweerdt, 
bedraeghen jaerlijckx twee duysent negen hondert tachentigh alde 
grooten op den voorseyden prijs van drije stuyvers, ieder groote  449 gulden 
vervallen duysent seven hondert achtenveertigh, dus hier  16 stuiver 
 
De nieuwe chinsen van de gemeynte bedraegen jaerlijckx twelff 
guldens swaer geldt ende dit is voor het selve jaer, dus hier  12 gulden 
 
Tot Wessem en de gehuchten, daeronder dependerende sijn  18 gulden 
verschenen int jaer als boven ende bedraegen achthien guldens,  11 stuiver 
elff stuyvers, negen deniers, swaer geldt, dus hier  9 denier 
 
[In de marge toepasselijk voor bovenstaande vier posten:] 

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



Se passe par provision et tout prejudice sauf. 
 
De chinsen van de novalia13

ontfangen tegenwoordigh onder het graeffschap Horne, dus hier  memorie 
 van Ophoven ende Heythuysen woorden 

 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
De chinsen van de novalia van Weerdt ende van Nederweerdt van 
den jaere achtenveertigh bedraghen twintigh guldens, sesthien  20 gulden 
stuyvers swaer geldt, dus hier  16 stuiver 
 
De nieuwe chinsen dewelcke woorden ontfangen op eenighe 
partijen van de gemeynte heeft ontfangen door ordre van haere 
excellentie, mevrouwe van Nieuwenaer14

bedraeght jaerlijcks sesthien guldens, vier stuyvers, negen deniers,  4 stuiver 
 int jaer sesthien hondert,  16 gulden 

dus hier  9 denier 
 
De chinsen ofte kleyne rentjens tot Swaertbroeck bedraegen sigh 
jaerlijcks seventhien alde grooten ende een halff, ieder tot drije  11 gulden 
stuyvers, maeckt elff guldens, drije stuyvers, dus hier  3 stuiver 
 
Gelijck haere excellentie de princesse van Chimay15

aen het versoeck van den pastoor ende inwoonders van Nederweerdt 
 heeft geaccordeert 

den negenentwintighsten meert negen en twintigh, twelff ofte 
vijfthien boenderen, ten advenante van twelff hondert guldens, tot 
reparatie van haere kercke ende den grooten autaer, op conditie van  4 gulden 
te betaelen van ieder boender kleyne heerechinsen, vijff stuyvers,  19 stuiver 
dus hier  7 denier 
 
Gelijck sijne excellentie den sevenden januarij tweeendertigh heeft 
geaccordeert aen het versoeck van den pastoor, borgemeesters ende 
inwoonders der stadt Weerdt, veertigh boenderen van de gemeynte, 
soo tot reparatie van haere kercke, als tot oprechtinge van haere 
vleeshuys, op conditie van te betaelen van ieder boender vijff 
stuyvers, nieuwe Heerechinsen, swaer geldt, dus hier thien guldens  10 gulden 
 
Gelijck sijne excellentie heeft geaccordeert aen den borgemeester en 
aen de inwoonders tot Nederweerdt, hondert boenders, om af te 
leggen de rente geaffecteert op de selve heerlijckheydt Nederweerdt, 
op conditie van te betaelen vijff stuyvers van ieder boender nieuwe 
Heerechinsen. dus hier vijffentwintigh guldens  25 gulden 
 
Gelijck sijne excellentie heeft geaccordeert aen den armen van de  
heerlijckheydt Nederweerdt, ses boenderen, op conditie van te betaelen 
vijff stuyvers van ieder boender nieuwe Heerechinsen swaer geldt,  1 gulden 
dus hier  10 stuiver 
 
                                                           
13 Novalia zijn nieuw ontgonnen tiendplichtige gronden. 
14 Walburgis van Nieuwenaer of Nuenar, vrouwe van Weert, Nederweert en Wessem. 
15 Betreft Magdalena van Egmont, vrouwe van Weert, Nederweert en Wessem van 1630-1663. 



Gelijck sijne excellentie heeft geaccordeert aen het versoeck van de 
dekens van de twee confrerijen16

boenderen van de gemeynte op conditie van te betalen vijff stuyvers 
 van Nederweerdt, vierentwintigh 

van ieder boender, dus hier  6 gulden 
 
Gelijck sijne excellentie heeft geaccordeert seven boenderen van de 
gemeynte voor haer vendel, op conditie van te betaelen vijff  1 gulden 
stuyvers nieuwe Heerechinsen van ieder boender, dus hier  15 stuiver 
 
Gelijck sijne excellentie heeft geaccordeert aen de armen van Weerdt, 
twelff boenderen, op conditie van te betaelen van ieder boender vijff 
stuyvers nieuwe Heerechinsen swaer geldt, dus hier  3 gulden 
 
Sijne excellentie heeft geaccordeert twelff boenderen voor de 
confrerije des Roosenkrans van Onse Lieve Vrouwe tot Nederweerdt, 
op conditie van te betaelen van ieder boender vijff stuyvers, nieuwe 
Heerechinsen, dus hier  3 gulden 
 
Sijne excellentie heeft geaccordeert aen het versoeck van de 
inwoonders tot Nederweerdt vijffentwintigh boenderen, om te 
herstellen haer rechthuys17, vulgo dicto18

verbrandt, op conditie van te betaelen vijff stuyvers van ieder  6 gulden 
 speelhuys van te vooren 

boender, swaer geldt, dus hier  5 stuiver 
 
Gelijck sijne excellentie heeft geaccordeert vijffenveertigh 
boenderen, aen de drije confrerijen tot Weerdt, op conditie van 
te betaelen vijff stuyvers van ieder boender, waervan sijn  6 gulden 
verkoght vierentwintigh ende een halff, dus hier  2 stuiver 
 
Alnoch een boender ende een halff voor de ornamenten van   
den autaer Sint Hubert, dus hier  7 stuiver 
 
Noch heeft sijne excellentie geaccordeert voor de reparatie van 
de capelle Sinte Barbara tot Tungelroy, waervan sijn verkoght  1 gulden 
vijff boenderen ende een halff, dus hier  7 stuiver 
 
Sijne excellentie heeft noch geaccordeert twelff boenderen voor de 
capelle Sint Anthoin, dus hier  3 gulden 
 
Sijn excellentie heeft noch geaccordeert vier bonderen aen de Jonge 
Confrerije tot een vendel. dus hier  1 gulden 
 
Sijne excellentie heeft noch geaccordeert aen die van Wessem 
veertigh boenderen, waervan sijn verkoght sesendertigh boenderen 
ende acht roeden, ieder boender op vijff stuyvers, swaer geldt, 
jaerlijckx maeckt de somme van  9 gulden 
 

                                                           
16 Confrerijen  zijn broederschappen of in dit geval de schutterijen. 
17 Rechthuis is een raadhuis of een huis waar de rechtszittingen plaatsvinden. 
18 Vulgo dicto betekent in de volkstaal of volksmond. 



Sijne excellentie heeft noch geaccordeert uyt te setten verschijde 
vijvers, op conditie van te betaelen eenige Heerechinsen, dewelcke  3 gulden 
monteren tot drije guldens, dus hier  4 stuiver 
 
Sijn excellentie heeft noch geaccordeert twee boenderen tot 
reparatie van de capelle van Sint Rombout, dus hier  10 stuiver 
 
Noch seven boenderen voor den Roosenkrans ende autaer tot 
Nederweerdt, uytgeseth int jaer sesthien hondert sesendertigh  1 gulden 
ende acht, dus hier  15 stuiver 
 
Gelijck sijne excellentie den prince van Chimay19

aen die van Nederweerdt vijfftigh boenderen van de gemeente 
 heeft geaccordeert 

waervan sijn uytgegeven in den jaer duysent seven hondert ende 
vierentwintigh, vijff boenders ende hondert negenenvijftigh roeden, 
op conditie van te betaelen vijff stuyvers swaer geldt, van ieder  1 gulden 
boender nieuwe heerechinsen, dus hier  7 stuiver 
 
Item alnoch uytgegeven in den voorschreven jaere een kleyn 
hoecxken van ’s Heere straete tot Weerdt, mits te betaelen eenen  1 stuiver 
stuyver, een duyt jaerlijcks, dus hier  1 duit 
 
Item alnoch uytgegeven in den jaere een duysent seven hondert 
ende vijffentwintigh twee boenders ende een halff ende vierenvijfftigh  
roeden ende een half op conditie van te betaelen vijff stuyvers, van   12 stuiver 
ieder boender nieuwe heerechinsen, dus hier  7 ½ duit 
 
Item alnoch uytgegeven in den jaere duysent seven hondert ende 
sesentwintigh twee boenderen ende een halff ende vijffenseventigh 
roeden, op conditie van te betaelen vijff stuyver ieder boender, 
nieuwe heerechinsen, dus hier derthien stuyvers ende een duyt,  13 stuiver 
dus hier  1 duit 
 
Item noch uytgegeven in den jaere duysent seven hondert seven 
entwintigh een half boender, op conditie van te betaelen van ieder 
boender vijff stuyvers, nieuwe heerechinsen, dus hier twee stuyvers,  2 stuiver 
twee oordt  2 oort 
 
Item alnoch is tot Weerdt uytgegeven gewoorden in den jaere 
duysent seven hondert dertigh een kleyn hoeckxen van ’s Heere 
straete, mits te betaelen een oordt jaerlijcks, dus hier  1 oort 
 
Item alnoch uytgegeven in den jaere 1731 drije hondert roeden, op  3 stuiver 
conditie van te betaelen van ieder boender vijff stuyvers, dus hier  3 oort 
 
Item uytgegeven in den jaere  1733 twee kleyne hoeckxens van 
’s Heere straete, mits daervan te betaelen’s jaers eenen stuyver,  1 stuiver 
twee oordt, dus hier  2 oort 

                                                           
19 Betreft Alexander van Ligne-Arenberg, prins van Chimay, heer van Weert, Nederweert en Wessem 1620-1629. Huwde met 
Magdalena van Egmont in 1613. 



 
Item alnoch uytgegeven in den jaere duysent seven hondert ses  37 stuiver 
endertigh een boender ende hondert vierentwintigh roeden, op  2 oort 
conditie van te betaelen van ieder boender vijff stuyvers, dus hier  1 duit 
 
Item alnoch uytgegeven in den jaere 1737 eenentwintigh roeden 
op conditie van te betaelen van ieder boender vijff stuyvers, 
dus hier  1 oort 
 
Item alnoch uytgegeven in den jaere 1738 een kleyn hoeckxen van 
’s Heere straete, mits te betaelen twee oordt Brabants, dus hier  2 oort 
 
Item in den jaere1740 alnoch uytgegeven een klein hoeckxen van 
’s Heere straete, groot ontrent sesenveertigh roeden, op conditie  2 oort 
van te betaelen van ieder boender vijff stuyvers, dus hier  1 duit 
 
Item alnoch uytgegeven in den selven jaere tweeenveertigh 
roeden, op conditie van te betaelen van ieder boender vijff 
stuyvers, dus hier  2 oort 
 
Item alnoch uytgegeven in den selve jaere sevenentwintigh 
roeden, op conditie van te betaelen van ieder boender vijff  1 oort 
stuyvers, dus hier  1 duit 
 
Item in den jaere 1741 alnoch uytgegeven een kleyn hoeckxen 
van ’s heere straete vier roeden, op conditie van te betaelen twee 
oordt Brabants, dus hier  2 oort 
 
Item alnoch nuytgegeven in den selve jaere vierensestigh roeden, 
op conditie van te betaelen van ieder boender vijff stuyvers  3 oort 
Brabants, dus hier  1 duit 
 
Item uytgegeven in den jaere 1740 een kleyn hoecxken van negen 
roeden, mits te betaelen een duyt, dus hier  1 duit 
 
Alnoch uytgegeven in den selven jaere vijfftigh roeden, op conditie  2 oort 
van te  van ieder boender vijff stuyvers, dus hier  1 duit 
 
Item alnoch uytgegeven in den jaere 1742 veerthien roeden ende 
een halff, dus hier  1 oort 
 
Item alnoch uytgegeven in den jaere 1743 twee boenderen, 
een hondert twee en sestigh roeden, op conditie van te betaelen  12 stuiver 
van ieder boender vijff stuyvers, dus hier  1 oort 
 
Item alnoch uytgegeven in den jaere 1744 een boender ende hondert 
roeden, op conditie van te betaelen van ieder boender vijff stuyvers,  6 stuiver 
dus hier  1 oort 
 
[In de marge en toepasselijk voor alle posten vanaf de vorige  
marge-aantekening:] 



S’accepte pour l’année 1748. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit total des cens seigneuriaux compris dans ce neufvieme 
chapitre monte a la somme de six cent soixante cinq florins, treize 
patars, un liard et un gigot argent de change de Brabant Dico 665:13:1:1 
 
Thiende somme van ontfanck van de lamerthiende ende 
smaelthiende, waer van de hellichte competeert aen het 
capittel van Sint Servaes tot Maestricht 
 
De lamerthiende tot Weerdt heeft gelaght Hendrick Laenen op 
seven stuyvers Brabants ende gehooght negen stuyvers Lambert 
de Graeff noch negen stuyvers Joes Deckers noch negen stuyvers 
ende behalden het recht van de recepte eenen stuyver ende drije 
oorden, facit eenen gulden, vijffthien stuyvers ende drije oorden,  13 stuiver 
wint den hooger negen stujvers, ergo rest eenen gulden, ses stuyvers  1 oort 
ende drije oorden, dus voor den heere  1 duit 
 
[In de marge:] 
Vu l’acte d’ajudication passé les 22 et 29 juillet 1748 pardevant 
l’ecoutette et eschevins de la ville et seigneurie de Weert, s’accepte. 
 
De smaelthiende heeft gelaght Hendrick Laenen voor den tijdt 
van twee jaeren, waervan dit het tweede en leste is, voor de somme 
van twee hondert acht guldens Brabants jaerlijcks ende gehooght 
dertigh derselver guldens, Martinus Hoomans noch dertigh guldens, 
Arnoldus van Thulden noch drije guldens ende behalden het recht 
van de recepte derthien guldens ende elff stuyvers, facit tweehondert 
vier en tachentigh guldens ende elff stuyvers, wint den hooger eenen  131gulden 
twintigh guldens, ergo rest twee hondert drije en sestigh guldens  15 stuiver 
ende elff stuyvers, dus voor den heere  2 oort 
 
[In de marge:] 
Vu l’acte d’adjudication comme dessus pour deux années, se passé et 
s’accepte la somme tirée pour la seconde et derniere année echue 1748. 
 
De lamerthiende tot Nederweerdt heeft gelaght Jan van Thulden 
op elff guldens Brabants ende gehooght drije guldens dergelijcke’ 
den heere ontfanger alhier hooght noch eenen gulden ende thien 
stuyvers ende behalden het recht van de recepte vijffthien stuyvers 
ende twee oorden, facit sesthien guldens, vijff stuyvers ende twee 
oorden, wint den hooger eenen gulden ende thien stuyvers, ergo  14 gulden 
rest veerthien guldens, vijfthien stuyvers ende twee oorden, dus  15 stuiver 
hier  2 oort 
 
De smaelthiende tot Nederweerdt heeft gelaght Gielis Clephas op 
tachentigh guldens Brabants ende gehooght negen dergelijcke 
guldens, den selven hooght noch drije guldens, Anthonis Davits 
hooght noch ses guldens ende behalden het recht op de recepte 
vier guldens ende achtien stuyvers, facit hondert twee guldens 



ende achthien stuyvers, wint den hooger ses guldens, ergo rest  96 gulden 
sesennegentigh ende achthien stuyvers, dus hier  18 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions et l’adjucations passée pardevant l’ecoutette et 
eschevins de Nederweert le 22 et 29 juillet 1748, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit total de memes dismes compris dans le dixieme chapitre, 
dont celles de Nederweert appartienent totalement au seigneur et 
celles de Weert pour la moitie seulement, monte a la somme de 
deux cent quarante quatre florins, deux patars, un liard et un gigot, 
argent de change de Brabant Dico 244:2:1:1 
 
Elffde somme van ontfanck van de molens tot Weerdt 
 
Item ontfangen van de vier molens tot Weerdt, ingevolghe de 
pachtcedule, te weten van den wintmolen bij Sint Rombout ende 
van de molen binnen de stadt Weerdt ende die van Rosvelt ende 
Roeven, ieder molen ses guldens swaer geldt jaerlijckx waervan dit  
het eerste jaer is van drijen, verschenen Lichtmisse duysent seven  
hondert ende negenen veertigh, dus hier  24 gulden 
 
[In de marge:] 
Vu les conditions de l’adjudication passes pardevant les ecoutettes et 
eschevins de la ville de Weert les 16 et 18 octobr 1747, 
s’accepte pour la premiere année du trois êchue al la chandeleur 1749. 
 
De twee molens20

het gewantampt ofte draperije, die met octroy op den wint 
 binnen Weerdt gestaen gemeynelijck geheeten 

waeren gestelt sijn vergaen, soo dat daervan niet meer compt, 
dus hier  nihil 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
De watermolen tot Swaertbroeck is door de vagabonden affgebrandt 
endee het houdt wegh genomen, soo dat daer tegenwoordigh niet 
meer en compt, dus hier  nihil 
 
[In de marge:] 
Idem. 
 
De hoythiende van Wessem heeft gelaght Gerith Hanssen op dertigh 
pattacons ende gehooght eenen pattacon, den secretaris Driesse op 
Heyden noch drije pattacons, Gerith Hanssen noch drije pattacons 
ende behalden het recht van de recette vier guldens, acht stuyvers 
ende drije oorden, facit drije en negentigh guldens, vier stuyvers ende 
drije oorden, wint den hooger vijff gulden ende twelff stuyvers, ergo  87 gulden 

                                                           
20  Deze volmolens waren blijkbaar heerlijk bezit. 



rest sevenentachentigh guldens ende twelff stuyvers ende drije  12 stuiver 
oorden, dus hier  3 oort 
 
[In de marge:] 
Vu l’acte d’adjudication passé le 12 juin 1748 pardevant les echevins de la 
terre et seigneurie de Wessem, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit total du revenu des moulins et de la disme des foins mentionnes 
dans ce onzieme chapitre port la somme de cent onze florins, douze patars 
et trois liards argent de change de Brabant. Dico 111:12:3:0 
 
Twelffde somme van ontfanck van rantsoenen van verscheyde 
pachtingen der thienden, als andersints 
 
Den rendant stelt hier de rantsoenen der thienden hiervoor geseyt 
ende van de waghe ontfangen te hebben in dit loopende jaer duysent 
seven hondert ende achtenveertigh, ingevolge de conditien van de  326 gulden 
thienden ende wagen voornoemt soo tot Weerdt als Nederweerdt de  13 stuiver 
somme van drije hondert sesentwintigh guldens, derthien stuyvers,  2 oort 
twee oorden ende een duyt, dus hier  1 duit 
 
[In de marge:] 
S’accepte suivant calcul en fait. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit total des ransons relatifs a ce douzieme chapitre suivant les 
memes conditions ci devant mentionées monte suivant le calcul en fait a 
la somme de trois cent vingt six florins, treize patars, deux liards et un 
gigot argent de change de Brabant. Dico 326:13:2:1 
 
Derthiende somme van ontfanck van de wage tot Weerdt 
ende van de gruyt. 
 
De waghe van de stadt Weerdt heeft gelaght Francis Keuten op sestigh 
guldens Brabants ende gehooght ses dergelijcke guldens ende 
behalden het recht van de recepte drije guldens ende ses stuyvers, 
facit negenensestigh guldens ende ses stuivers, wint den hooger twee 
guldens, ergo rest sevenensestigh guldens ende ses stuyvers, dus  67 gulden 
hier  6 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu l’adjudication faite les 29 et 31 octobre 1748, suivant les ancienes 
conditions a l’intervention de l‘ecoutette et eschevins de la ville et 
seigneurie de Weerdt, s’accepte. 
 
De gruyt van de stadt Weerdt bedraeght van den jaere begonst 
omnium sanctorum 1747 ende eyndigende omnium sanctorum 
1748 de quantiteydt van twee hondert ende twee en dertigh 
gebrouwen, waervan onsen genadigen lantheere competeert van 
de gruyt thien oorden Weerts van ieder gebrouw bedraegende 



negenentwintigh guldens Weerts, daer aen gecort den twintighsten  16 gulden 
pennick van den borgemeester, naer oude gewoonte, soo resteert  10 stuiver 
alhier sevenentwintigh guldens ende elff stuyvers Weerts, doet in  2 oort 
Brabants, dus hier  1 duit 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration donnée le 30 juillet 1750 par J.F. Caris, bourgemaitre 
de la ville de Weert, se passe et s’accepte. 
 
De waeghe ende gruyt tot Nederweerdt heeft gelaght Giel van Bogget 
op sesentwintigh guldens Brabants ende gehooght ses dergelijcke 
guldens, Henricus Vaesen hooght noch drije guldens, Giel van Bogget 
hooght noch drije guldens, Henricus Vaessen hooght noch drije guldens 
ende behalden het recht van de recepte twee guldens ende eenen stuyver, 
facit drije enveertigh guldens ende eenen stuyver, wint den hooger 
vijff guldens, ergo rest achtendertigh guldens ende eenen stuyver,  38 gulden 
dus hier  1 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu l’adjudication faite les 22 et 24 juillet 1748 a l’intervention de 
l’ecoutette et eschevins de Nederweerdt, s’accepte. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit total de ce treizieme chapitre monte a les somme de cent vingt 
un florins, dix sept liards et un gigot argent de change de Brabant Dico 121:17:2:1 
 
Veerthiende somme van ontfanck van de weyde ontrent de 
Mase tot Wessem, genoemt Calverstal 
 
Dese weyde is geengageert geweest door wijlen Anna d’Egmont 
int jaer duysent vijff hondert vijffensestigh ondeer haeren naem 
ende cachet, sijnde oock tot de selve saecke geauthoriseert geweest 
door procuratie van Philippus van Montmorancy, sijnen sone grave 
van Horne, gedepecheert onder sijnen naem ende cachet, den twee 
entwintighsten april vijffthien hondert sestigh ende door een acte 
van mijn heere den grave van Beaumont21

den sesthienden junij sesthien hondert seventigh ende mits de 
 is gedesengageert geweest, 

erffgenamen Pollaert onderstaen hebben dit ende het voorgaende 
jaer de voorschreve questieuse weyde alleen te verpachten, soodat 
den rendant ten profijte van den lande niet en heeft ontfangen ende 
voor alnoch desen aengaende van haere Edele Mogendheden geene finale 
voldoeninge van Edele Mogendheden geappointeert geven op sijne 
voorighe rekeninge heeft den rendant ingevolge het voorschreve 
appointement aen de Edele Mogendheden de heeren Raeden van Staete 
overgeven de neffens gaende memorie waerop weder is gevolght de 
medegaende resolutie depost. 
Dese weyde is door ordre als in de voorighe rekeninge verpacht 
ende heeft gelaght Andries Joosten voor de tijdt van drije jaeren, 
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waervan dit het derde en leste is, voor de somme van eenendertigh 
pattacon ende heeft gehooght eenen pattacon ende bij faute, dat Andries  
Joosten volgens de conditie in faute is gebleven van suffisante borgen te stellen, soodat dit 
parceel  op nieuws ingeset ende affgecomen op vierentwintigh  
pattacons, is gemeynt door Matthijs Pijls ende heeft gehooght eenen pattacon 
ende behalden het recht van de recepte drije guldens, facit drije 
ensestigh guldens, wint den hooger sesthien stuyvers, ergo rest twee  62 gulden 
en sestigh guldens ende vier stuyvers, dus hier  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu autrefois l’adjudication passée le 11 maij 1746 a l’intervention des 
eschevins de la ville de Wessem, s’accepte pour la troisieme et derniere année. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Somme par soy, argent de change de Brabant. 
 
Vijffthiende somme van ontfanck van verckens, die op den bosch 
van sijne excellentie onder andere particuliere bosschen, weyden, die 
getekent woorden met een brandende ijser, naer advenant der 
hoeven dat andere daer gaen 
 
In desen jaeren sijn geene verckens gebrandt, dus hier  nihil 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration du sergeant Joannes Janssens, en dat du 2 aout 1749, se 
passe par memoire. 
 
Sesthiende somme van ontfanck van de meesters van het 
wullenampt ofte draperije binnen de stadt Weerdt 
 
Ten tijde van dese rekeninge sijn dergelijcke breucken geene 
gevallen, volghens attestatie, dus hier  nihil 
 
[In de marge:] 
 
Vu la declaration de Diericx Stultiens, maitre du metier de la draperie, 
en date du 26 septembre 1750, se passe par memoire. 
 
Seventhiende somme van ontfanck van ceurmey, dat is als 
iemand overleden is, dan competeert het beste meubel aen 
den heere te kiese van alle de partijen 
 
Ten tijde van dese reeckeninge heeft den rendant geene ceurmoede 
ontfangen, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire. 
 
Achtiende somme van ontfanck der twelff bemden ofte weyden 
voor den tijdt van twelff jaeren, beginnende op den dagh van 



Sint Marten een duysent sevenhondert negenendertigh 
 
De Lockerwijers sijnde twelff weyden sijn verpacht door den 
rendant beginnende op den dagh van Sint Marten duysent seven 
hondert negenendertigh en dit is het negende jaer.  
 
De eerste parthije heeft gelaght Gielis Cnapen op ses guldens ende thien  
Stuyvers Brabants jaerlijckx ende gehooght achthien stuyvers, Peter  
Colen hooght noch achthien stuyvers ende behalden het recht van de 
recepte acht stuyvers ende een oordt, facit acht guldens, veerthien  8 gulden 
stuyvers ende een oordt, wint den hooger twelff stuyvers, ergo  2 stuiver 
rest acht guldens, twee stuyvers ende een oordt, dus hier  1 oort 
 
De tweede parthije heft gelaght Jan meester Reynders op seven 
guldens Brabants jaerlijckx ende gehooght achthien stuyvers ende 
behalden het recht van de recepte seven stuyvers, drije oorden  7 gulden 
ende een duyt, facit acht guldens, vijff stuyvers, drije oorden ende  19 stuiver 
een duyt, wint den hooger ses stuyvers, ergo rest seven guldens,   3 oort 
negentthien stuyvers drije oorden ende een duyt, dus hier  1 duit 
 
De derde parthije heeft gelaght Hans Grutel op seven guldens 
Brabants jaerlijckx ende gehooght achtien stuyvers ende 
behalden het recht van de recepte seven stuyvers, drije oorden  7 gulden 
ende een duyt, wint den hooger ses stuyvers, ergo rest seven  19 stuiver 
guldens, negenthien stuyvers, drije oorden ende een duyt, dus  3 oort 
hier  1 duit 
 
De vierde parthije heeft gelaght Jacop Deckers op vier guldens ende 
thien stuyvers Brabants jaerlijckx ende gehooght eenen gulden ende 
sesthien stuyvers, Frans Verijcken noch negen stuyvers ende 
behalden het recht van de recepte ses stuyvers ende drije oordt, 
facit seven guldens, eenen stuyver ende drije oordt, wint den  6 gulden 
hooger vijffthien stuyvers, ergo rest ses guldens, ses stuyvers ende  6 stuiver 
drije oorden, dus hier  3 oort 
 
De vijfde parthije heeft gelaght Jan Deckers op ses guldens Brabants 
jaerlijckx ende gehooght achthien stuyvers ende behalden het recht 
van de recepte ses stuyvers, drije oorden ende een duyt, facit seven  6 gulden 
guldens, vier stuyvers, drije oorden, een duyt, wint den hooger ses  18 stuiver 
stuyvers, ergo rest ses guldens, achthien stuyvers, drije oorden ende  3 oort 
een duyt, dus hier  1 duit 
 
De sesde parthije heeft gelaght Gerard Wagemans op ses guldens 
Brabants jaerlijckx ende gehooght negen stuyvers ende behalden het 
recht van de recepte ses stuyvers ende twee oordt, facit ses guldens,  6 gulden 
vijffthien stuyvers ende twee oordt, wint den hooger drije stuyvers,  12 stuiver 
ergo rest ses guldens, twelff stuyvers ende twee oordt  2 oort 
 
De sevende parthije heeft gelaght Jacop Deckers op drije guldens 
ende vijffthien stuyvers Brabants jaerlijckx ende gehooght eenen 
gulden, sesthien stuyvers, Matthijs Vereycken hooght nooch eenen 



gulden, seven stuyvers ende behalden het recht van de recepte ses 
stuyvers, drije oorden ende een duyt, facit seven guldens, vier  6 gulden 
stuyvers, drije oorden ende een duyt, wint den hooger eenen gulden  3 stuiver 
ende eenen stuyver, ergo rest ses guildens, drije stuyvers, drije  3 oort 
oorden ende een duyt, dus hier  1 duit 
 
De achtde parthije heeft gelaght Willem Stocken op vier guldens 
Brabants jaerlijckx ende gehooght negen stuyvers ende behalden het 
recht van de recepte vier stuyvers ende twee oorden, facit vier 
guldens, derthien stuyvers ende twee oorden, wint den hooger drije  4 gulden 
stuyvers, ergo rest vier guldens, thien stuyvers ende twee oorden,  10 stuiver 
dus hier  2 oort 
 
De negende parthije heeft gelaght Willem Stocken op vier gulden 
ende thien stuyvers Brabants jaerlijckx ende gehooght negen stuyvers 
Matthijs Vereycken hooght noch achthien stuyvers ende behalden het 
recht van de recepte vijff stuyvers, drije oorden ende een duyt, facit  5 gulden 
ses guldens, twee stuyvers, drije oorden ende een duyt, wint den  13 stuiver 
hooger negen stuyvers, ergo rest vijff guldens, derthien stuyvers,  3 oort 
drije oorden ende een duyt, dus hier  1 duit 
 
De thiende parthije heeft gelaght Jan Prince op vijff guldens ende 
vijff stuyvers Brabants jaerlijckx ende gehooght negen stuyvers ende 
behalden het recht van de recepte vijff stuyvers ende drije oordt, 
facit vijff guldens, negenthien stuyvers ende drije oordt, wint den  5 gulden 
hooger drije stuyvers, ergo rest vijff guldens, sesthien stuyvers ende  16 stuiver 
drije oordt, dus hier  3 oort 
 
De elffde parthije heeft gelaght Hendrick Janssen op ses guldens 
Brabants jaerlijckx ende gehooght achthien stuyvers ende behalden 
het recht van de recepte ses stuyvers, drije oorden ende een duyt,  6 gulden 
facit seven guldens, vier stuyvers, drije oorden ende een duyt, wint  18 stuiver 
den hooger ses stuyvers, ergo rest ses guldens, achthien stuyvers,  3 oort 
drije oorden ende een duyt, dus hier  1 duit 
 
De twelffde parthije heeft gelaght Jan Princen op drije guldens ende 
thien stuyvers Brabants jaerlijckx ende gehooght negen stuyvers, 
Matthijs Vereycken hooght noch eenen gulden ende seven stuyvers ende 
behalden het recht van de recepte vijff stuyvers ende een oordt, 
facit vijff guldens, elff stuyvers ende een oordt, wint den hooger  4 gulden 
twelff stuyvers, ergo rest vier guldens, negenthien stuyvers ende  19 stuiver 
een oordt, dus hier  1 oort 
 
[In de marge en toepasselijk voor alle posten van dit hoofdstuk:] 
Vu autrefois les conditions et bail passées, respectivement les 3 et 5 decembre  
 1739  a l’intervention des eschevins de Weert et leur secretaire 
Schenaers, adjoint, s’accepte pour la neufieme année de douze terme du 
dit bail. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit total de ce dixhuitieme chapitre monte a la somme de septante 



huit florins, trois patars et un liard argent de change de Brabant Dico 78:3:1:0 
 
Negenthiende somme van ontfanck van de visscherije tot 
Wessem 
 
De visscherije tot Wessem heeft gelaght Reinier Smeets voor den 
tijdt van drije jaeren, waervan dit het eerste is op veerthien 
ducatons ende gehooght drije ducatons, Willem Joosten hooght 
noch eenen ducaton, Reynier Smeets noch twee ducatons, Joes 
Joosten hooght noch eenen ducaton, Reynier Smeets hooght noch 
eenen ducaton ende behalden het recht van de recepte drije 
guldens ende ses stuyvers, facit negensestigh guldens ende ses 
stuyvers, wint den hooger acht guldens, erge rest eenensestigh  61 gulden 
guldens ende ses stuyvers, dus hier  6 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu l’adjudication fait le 20 octobre 1747 a l’intervention des 
eschevins de Wessem s’accepte pour la premiere année des trois êchue a 
la chandeleur 1748. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Somme par soy argent de change de Brabant. 
 
Twintighste somme van ontfanck van capuynen ende verckens, 
jaerlijcks verschult door de pachters van de molens ende oock 
vant affmalen der molensteenen op de molen van Swaertbroeck 
 
Ontvanghen van de molens, te weten van die binnen de stadt Weerdt 
en van die buyten de stadt Weerdt ende van die van de watermolen, 
volgens den pacht, geldt jaerlijckx ieder molen voor ses capuynen, ses 
guldens, swaer geldt, dus hier voor drije molens achthien guldens, 
swaer geldt, vervallen Lichtmisse duysent seven hondert ende acht 
enveertigh, dus hier  18 gulden 
 
Ende voor de twee andere wintmolens van Nederweerdt, te weten 
die op Rosveldt ende Roeven voor ses capuynen, ses guldens, facit  
twelff guldens,  voor deselve capuynen voor den tijdt van drije jaeren,  
waervan dit het eerste is, duysent seven hondert ende achtenveertigh,  
dus hier  12 gulden 
 
Alnoch ontfanghen van de vier molens, te weten van die binnen ende 
van die buyten de stadt Weerdt ende van die op Rosveldt ende 
Roeven tot Nederweerdt, de pachters moeten alle jaer geven een vet 
vercken, ofte in plaetse thien guldens, swaer geldt, vervallen te Lichtmisse  
duysent seven hondert ende achtenveertigh, dus hier  40 gulden 
 
Ontfangen van Matthijs van de Grinten de somme van twelff guldens 
ende thien stuyvers Weerts voor het afmalen van de molensteenen  7 gulden 
van Swaertbroeck, dus hier  10 stuiver 
 



[In de marge en van toepassing op alle posten van dit hoofdstuk:] 
Vu les conditions de l’adjudication passées les 16 et 18 octobre 1747 pardevant 
l’ecoutette et eschevins de la ville de Weert et Nederweert, s’accepte pour 
la premiere année des trois échue a la Chandeleur. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit total de ce vingtieme chapitre monte a la somme de septante sept 
florins, dix patars, argent de change de Brabant Dico 77:10:0:0 
 
Eenentwintighste somme van ontfanck 
 
Den rendant stelt hier vijffenseventigh guldens voor de weyde van 
het Casteel, naer alder gewoonte ende doet in Brabants 
 
[In de marge:] 
Vu autrefois la declaration de Gerard van Breugel et A. van Elven, 
eschevins de Weert en date du 13 aout 1750, se passe. 
 
Maer vermits dese weyde vier consecutive22

1746, 1747 ende 1748, door haere keyserlijcke majesteyte trouppen is 
 jaeren te weten 1745, 

woorden bedorven, volgens attestatie ende verclaeringe van de 
schepenen in de voorighe rekeninge overgegeven, soo versoeckt den 
rendant ten minsten noch desen jaere quytslagh23

 
 

[Toevoeging op einde van alle ontvangstenhoofdstukken:] 
Le produit total en recette des chapitres precedent du present compte monte 
a la somme de quinze mille un cent cinquante deux florins, douze patars, 
trois liards et un gigot argent de change de Brabant Dico 15152:12:3:1 
 
Misen gedaen ende betaelt tegens den voorschreven ontfanck 
gelijck als volght 
 
Eerste capittel van misen, gedaen in rogge voor renten, legaten 
ende gagien, geaffecteert op desen ontfanck 
 
Eerstelijck betaelt aen de Heilige Geestmeesters binnen de  stadt 
Weerdt seventhien malders rogge voor een jaer rente, vervallen 
Lichtmisse duysent seven hondert ende negenenveertigh bij 
quittantie hier annex, deselve rente is geconstitueert tot profijte 
van den armen door wijlen vrouwe de Croy24

 
, dus hier  17 malder 

[In de marge:] 
Se passe par quittance du 6 fevrier 1749, signée Peeter Croesen. 
 
Item betaelt aen den meester van het Heylighe Gheesthuys tot 
Nederweerdt drije malderen rogge, verschenen te Lichtmisse 
duysent seven hondert ende negenenveertigh, bij quittantie, dus 

                                                           
22 Consecutief betekent opeenvolgend. 
23 Kwijtslag betekent kwijtschelding. 
24 Betreft Margaretha van Croy (†1514), eerste vrouw van Jacob III, graaf van Horn  



hier  3 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance sans date, signée W. Vullers et J.H. Diericx pour 
l’année êchue a la Chandeleur 1749. 
 
Betaelt aen den vice-pastoor, sijnde rector van den autaer van Sint 
Anthonij drije malders rogge voor een jaerlijckse rente, vervallen op 
den dagh Sint Marten duysent seven hondert ende achtenveertigh, 
bij quittantie, dus hier  3 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 8 avril 1749 pour l’année 1748, signée F. van 
Winckel, vicepasteur de Weerdt. 
 
Betaelt aen de cordelieren ofte mindenbroeders voor de stadt 
Weerdt twelff maldseren rogge, welcke wijlen loffelijcker memorie, 
den grave van Horne hun heeft gegeven voor een aelmoesse, 
vervallen dcen elffden december duysent seven hondert ende 
achtenveertigh, dus bij quittantie  12 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe par l’année 1748 par quittance du 2 decembre, signée 
F. Joannes Driessens, gardien des Recolets. 
 
Noch betaelt ende gelevert aen Andryes Aryaens, jagher, drije 
malders rogge voor een jaer gagie, dus hier bij quittantie  3 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe pour l’année 1748 par quittance du 19 avril  1749, signée 
Andries Adriansens. 
 
Betaelt ende gelevert aen  Hubert Thonisse ende Thomas Delissen, 
bodens van de justitie van Nederweerdt, vijff malders rogge, 
vervallen te Lichtmisse duysent seven hondert ende achtenveertigh, 
dus bij quittantie  5 malder 
 
[In de marge:] 
Se passe pour l’année 1748 par quittance du 22 fevrier 1749, signée 
Thomas Delissen et avec la marque d’Hubert Thonisse. 
 
Den rendant stelt alhier voor het twintighste deel van drije en veertigh 2 malder 
malders, gelevert voor renten ende gagien, inbegrepen in dit capittel,  3 kop 
dus hier  2 kan 
 
[In de marge:] 
Se passe comme ordinaire. 
 
Den rendant stelt hier voor krimpkoren deser rekeninge, waervan 
den ontfanck in nature is geweest ende van tijdt tot tijdt verkoght, 
gelijck blijkt folio: 56 verso et seqq, de quantitijdt van ses hondert  18 malder 



vijffthien malderen, vier vaten, drije coppen ende een kan, waer  2 vat 
van alleen krimpkoren woordt ingebrocht, ad drije ten hondert,  3 kop 
dus hier  1 ½ kan 
 
[In de marge:] 
Se passe comme ordinaire. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
La portée totale de ce premier chapitre des mises en  seigle monte a 
soixante trois maldres, trois vaisseaux, deux couppes, trois pintes et 
demie Dico 63:3:2:3 ½ 
 
Tweede capittel van misen ende verschotten, gedaen in 
Brabants geldt 
 
Eerste voor de helft der thienden van Weerdt, waervan men plagh 
ordinairlijck te geven twee hondert vijfftigh goldtguldens, 
dewelcke men niet meer en betaelt, omdat het capittel van Sint 
Servaes tot Maestricht die ontfanght met de thiende van 
Tungelroy, partageren deselve thiende met de religieusen25

de stadt Weerdt, volgens de pachtcedule, dus hier  memorie 
 binnen 

 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
Betaelt aen de aelmoesseniers ofte armenmeesters de somme van 
vierentwintigh guldens, swaer geldt, voor een jaer rente 
geconstitueert bij haere excellentie vrouwe Jenne de Meurs26

vrouwe Margaretha de Croy, te weten ieder dame jaerlijckx twelff 
 ende 

guldens, swaer geldt, vervallen te Lichtmisse duysent seven hondert 
ende negenenveertigh, dus hier bij quittantie  24 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe pour l’année 1748 par quittance du 20 fevrier 1749, signée 
Peeter Croesen aumonier. 
 
Betaelt aen de dienaers van het Heilig Sacramentsautaer voor een 
hooghmisse, welcke deselve vrouwe de Croy, saligher memorie 
heeft gefondeert om gesongen te woorden alle donderdagen met 
drije priesters, waervan betaelt, te weten aen den pastoor vier 
guldens ende den diaken ende subdiaken oock vier guldens ende 
aen den coster eenen gulden en aen den rector van den sanck 
twee guldens, volgens de quittantie ende attestatie overgeleght in 
de voorige reeckeningen, waerbij is gedeclareert datter geen 
documenten van de donatie en sijn als alleen den register van den 
sterfdagh van wijlen vrouwe van Savoyen27

den elffden april vijffthien hondert achtentwintigh, dus hier 
, dewelcke is overleden 

                                                           
25 Betreft de Witte Nonnen in de Maasstraat. 
26 Betreft Johanna van Meurs (†1461), vrouw van Jacob, de eerste graaf van Horn. 
27 Betreft Claudina van Savoye (†1528), tweede vrouw van Jacob III, graaf van Horn. 



betaelt duysent seven hondert ende negenenveertigh, dus hier  11 gulden 
 
Betaelt aen de vier choralen derwelcke deselve misse helpen singen, 
te weeten ieder drije ellen ende een half swaert laken, ten advenante 
van achthien stuyvers, swaer geldt, de elle gelijck in de voorighe  11 gulden 
reeckeninghe, ingevolge de selve quittantie, dus hier  18 stuiver 
 
Alnoch betaelt voor drije jaerlijckse uytvaerten, te weten de vrouwe 
de Croy, Savoye ende grave Jacob28

guldens, swaer geldt, volgens deselve quittantie, dus voor het jaer 
, loffelijcker memorie, ieder drije 

duysent seven hondert ende neghenenveertigh, dus hier  9 gulden 
 
[In de marge en toepasselijk voor bovenstaande drie posten:] 
Se passe pour l’année 1748 par quittance du 10 fevrier 1749, signée 
G.P. Nelissen, chanoine regulier. 
 
Betaelt aen den rentmeester van Sint Servaes tot Maestricht een jaer 
rente van thien goude realen, vervallen Sint Marten een duysent 
seven hondert ende achtenveertigh, bedraeght jaerlijckx bij quittantie  34 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe pour l’année 1748 par quittance, sans date, signée J.A. Bogaerts 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
La somme  totale de ce second chapitre des mises et debourses monte a la 
somme de quatre vingt neuf florins et dixhuit patars argent de change de 
Brabant Dico 89:18:0:0 
 
Derde capittel van misen, gelijck volght van renten, die 
ontlast connen woorden 
 
Betaelt aen den caepellaen van de capelle van Onse Lieve Vrouwe 
in de parochiale kercke binnen Weerdt, een jaerrente van veertigh 
goldtguldens tot sevenenvijfftigh stuyvers het stuck, maeckt 
hondert veerthien guldens, swaer geldt, vervallen palmensondagh 
duysent seven hondert ende negenenveertigh, dus bij quittantie  114 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe En souffrance depost, passe par quittance, signée P.L. van Haelen. 
 
Betaelt aen het clooster der religieusen binnen de stadt Weerdt, 
een somme van tachtentigh guldens, swaer deldt, komende van 
wijlen haere excellentie vrouwe van Horne, derwelcke te ridimeren29

sijn met sesthien hondert guldens, vervallen Lichtmisse duysent 
 

seven hondert ende negenenveertigh, dus bij quittantie  80 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe pour l’année 1748 par quittance du 5 fevrier 1749, signée 

                                                           
28 Betreft Jacob III, graaf van Horn († 1531).  
29 Redimeren betekent aflossen. 



G.C. Smeulenaars, prieure. 
 
Wat aenbelanght de rente van tachentigh guldens, thien stuyvers, de 
welcke plagh te hebben Oswald van Pleuren, als die hebbende van 
Arnold Henry, die is woorden geredimeert geduerende den tijdt, dat 
het Landt van Weerdt is gesequestreert geweest, ter oorsake van den 
processe gemoveert, om den eygendom en dat ten tweeden dagh van 
de maendt februarij van het jaer sesthien hondert drije ende sijn de 
capitale penningen gestelt op deselve reeckeninghe van het selve 
jaer, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
Het selve is van de rente, die was aen Ido Grammay30

tachentigh guldens ende seventhien stuyvers, dus hier  memorie 
, bedraegende 

 
[In de marge:] 
Idem. 
 
Wat aenbelanght de rente die was aen den Vnd. Jacobus à Castro31

hem bekomen van Ido Grammay, komende van Jan van Vogelsanck, 
, bij 

denselven à Castro, heeft die gelaeten ende gelegateert aen het 
Groot College van Loven ende in de sevende reeckeninge wederom 
gegeven, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Idem. 
 
Betaelt aen de cordelieren ofte minderbroeders voor de stadt 
Weerdt, volgens den testamente van hooger memorie van Jan van 
Horne, achtenveertigh guldens, in plaetse van eenen vetten osch, 
vervallen den tweeden december duisent seven hondert ende acht 
enveertigh, dus bij quittantie  48 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe pour l’année 1748 par quittance du 2 decembre  ditto, signée 
Joannes Driessen, gardien. 
 
Betaelt aen d’heer De Bors een jaer rente van vijff hondert seven en 
seventigh guldens, thien stuyvers Brabants wisselgeldt, vervallen 
den eersten julij duysent seven hondert ende negenenveertigh, dus  577 gulden 
bij quittantie  10 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 26 septembre 1749, signée E.J.V. Bors. 
 
De rente van twee hondert vijfftigh guldens jaerlijckx, competerende 
                                                           
30 Ido Grammaye was Gelders landrentmeester in Roermond. 
31 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. 



aen joncker Guilliam Robrechts, is woorden betaelt uyt de penningen 
geconsigneert ter griffie van sijne majestijts Grooten Raede, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Se passe par memoire comme au compte precedent. 
 
Betaelt aen mevrouwe douariere De Putelingh de somme van twee 
hondert ende thien guldens Brabants voor een jaerrente, vervallen 
te Sinxten duysent seven hondert ende negenenveertigh, dus hier 
bij quittantie  210 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du date du 8 juillet 1749, signée baronne de 
Boniehausen, douariere de Putelingh 
 
Betaelt aen den heere Theodorus Stals, procurator der canonicken 
regulieren tot Weerdt de somme van hondert dertigh guldens 
Brabants, vervallen den negenthienden julij duysent seven hondert 
negenenveertigh, dus bij quittantie  130 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 10 août 1749, signée F. Theod. Stals. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
La somme totale de ce troisieme chapitre porte onze cent cinquante neuf 
florins, dix patars argent de change de Brabant Dico 1159:10:0:0 
 
Vierde capittel van misen in diverse saken 
 
Betaelt aen de weduwe Theresia Baertemans de somme van sesthien 
guldens Weerts voor twee tonnen bier, dewelcke sijn gedroncken 
geworden, als wanneer den rendant de thienden heeft verpacht in 
presentie van den scholtis ende alle schepenen van Weerdt ende op 
den dagh als de borgen woorden gestelt, volgens quittantie ende  9 gulden 
doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 22 juillet 1748, signée Therese Baertemans. 
 
Betaelt aen Elisebet Vaessens de somme van sesthien guldens Weerts 
voor twee tonnen bier, derwelcke sijn gedroncken gewoorden als 
wanneer den rendant de thienden heeft verpacht tot Nederweerdt,  9 gulden 
dus bij quittantie ende doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 27 fevrier 1750, avec la marque de 
Elisabeth Vaessens. 
 
Betaetl aen Joannes Ramaeckers de somme van drije guldens ende 
vijffthien stuyvers Weerts, sulckx voor verteringhe, gedaen door den 
heere rendant, schepenen ende bodens int’verpachten des Heere   2 gulden 



hoythienden tot Wessem, dus bij quittantie ende doet in Brabants  5 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance le date du 13 juin 1748, signée J. Ramaeckers. 
 
Betaelt aen denselven Joannes Ramaeckers de somme van drije 
gulden ende thien stuyvers Weerts, voor verteringe gedaen door 
den heere rendant, schepenen ende boden int’ontfangen des 
Heere chinsen tot Wessem, dus bij quittantie ende doet in  2 gulden 
Brabants  2 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 25 novembre 1748, signée 
J. Ramaeckers. 
 
Betaelt aen Hubert Tonissen ende Thomas Delissen, bodens tot 
Nederweerdt. de somme van twee endertigh guldens Brabants 
wisselgeldt door een jaerlijckse gagie, dus bij quittantie  32 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 22 fevrier 1749, avec la marque de 
Hubert Tonissen 
 
Betaelt aen Joannes Janssen, bode tot Weerdt, de somme van 
twintigh guldens Brabants wisselgeldt, voor een jaerlijckse 
gagie, dus bij quittantie  20 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 22 decembre 1748, signée 
Joannes Janssens 
 
Betaelt aen Elisebeth Vaessen de somme van twee schellinghen, 
sulcx voor het gewicht van des Heere waege van Nederweerdt, tot 
Weerdt gebrocht ende afgehaelt te hebben om geeecken te worden, 
dus bij quittantie ende doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 20 novembre 1748, avec la marque de 
Elisabeth Vaessen. 
 
Betaelt aen Simon Gevers, metselaer, de somme van twee en vijfftigh  31 gulden 
guldens ende veerthien stuyvers Weerts, sulcx van aerbeyts loon,  12 stuiver 
gedaen aen de wintmolen en aen de brugge vant’baskoer32

specifikatie ende quittantie ende doet in Brabants  1 duit 
, dus bij  1 oort 

 
[In de marge:] 
Se passe par specification et quittance en date du 27 août 1749, avec 
la marque de Simon Gevers. 
 

                                                           
32 Betreft de brug naar de nog bestaande toegangspoort tot de voorhof (basse cour) van het kasteel. 



Betaelt aen Francis van Halen de somme van drije gulden ende  2 gulden 
veerthien stuyvers Weerts, sulcx voor gelevert te hebben twelff  4 stuiver 
karren sandt, gebruyckt aen de gevanckenisse alhier en aen de   1 oort 
brugge vant’baskoer, dus bij quittantie ende doet in Brabants  1 duit 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en dat du 28 novembre 1748, signée 
Francis van Haelen. 
 
Betaelt aen Christoffel van Sittaert de somme van achthien 
stuyvers Weerts, sulcx voor gelevert te hebben een seel voor 
des Heere waege tot Nederweerdt, dus bij quittantie ende  18 stuiver 
doet in Brabants  3 oort 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 14 mars 1749, signée Christoffel van 
Sittaert. 
 
Betaelt aen Nicolaes Haubraecke de somme van achtenveertigh 
guldens ende ses stuyvers Weerts, sulcx voor gelevert te hebben  28 gulden 
drije seelen waegende hondert achtendertigh pont voor des Heere  19 stuiver 
wintmolens tot Nederweerdt, dus bij quittantie ende doet in  2 oort 
Brabants  1 duit 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en dat du 2 août 1749, signée Nicolaus 
Haubraeke. 
 
Betaelt aen Peter Govers de somme van drije guldens Weerts, sulcx 
voor gelevert te hebben negen karren sant voor de binnenmolen 
en voor de brugge vant’baskoer en vrachten, dus bij quittantie   1 gulden 
ende doet in Brabants  16 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 31 novembre 1749, signée 
Peter Govers. 
 
Betaelt aen Maria Giesen de somme van vier guldens Weerts, sulcx 
voor gelevert te hebben vijff vaten kalck, gebruyckt aen de meuren  2 gulden 
van de buytenmolen, dus bij quittantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 20 août 1749, signée Mari Gijsen. 
 
Betaelt aen Jacobus Verstraelen ende Cornelis Seerden de somme van  
twee guldens Weerts, sulcx voor gevaeren te hebben twee lesse33

Weert aen de molen op Roeven tot Nederweerdt, dus bij quittantie  1 gulden 
 van 

ende doet in Brabants  4 stuiver 
 

                                                           
33 Vermoededijk lussen of riemen. 



[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 7 fevrier 1749, avec les marques de 
Cornelis Seren et de Jacobus Verstraelen. 
 
Betaelt aen Jacobus Tonisse de somme van seventhien guldens 
Weerts, sulcx voor gevaeren en aengenomen te hebben te brenghen 
een asse van Tungelroy tot onder de molen van Rosvelt, dus bij  10 gulden 
quittantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 12 juillet 1749, signée Jacobus 
Tone. 
 
Betaelt aen Matthijs Knepkens de somme van twee guldens ende 
vijff stuyvers Weerts, sulcx voor gedaen te hebben drije houtvrachten  
voor des Heere wintmolens tot Nederweerdt, dus bij  1 gulden 
quittantie ende doet in Brabants  7 stuiver 
 
Se passe par quittance en date du 9 août 1749, avec la marque de Matthijs 
Knepkens. 
 
Betaelt aen Jan van Assten de somme van ses pattacons, sulcx voor 
gehaelt te hebben eenen standaert ofte asse van Bockholt, lande  14 gulden 
van Luyck tot Weerdt, dus bij quittantie en doet in Brabants  8 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 13 septembre 1749, signée Jan 
van Astten. 
 
Betaelt aen Jacobus Gubbels de somme van twee guldens Weerts 
voor gedaen te hebben drije hout vrachten voor des Heere buytemolen 1 gulden 
tot Weerdt, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 5 octobre 1749, avec la marque 
de Jacobus Gubbels. 
 
Betaelt aen Joannes Verschuren de somme van seven schellinghen, 
sulcx voor vijff vaten kalck, inbegrepen de vracht voor de muren van 
des Heere wintmolen tot Rosvelt, dus bij quittantie ende doet in  2 gulden 
Brabants  2 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 24 juillet 1749, signée Joannes 
Verschuren. 
 
Betaelt aen Jan Roumen de somme van achthien guldens ende  11 gulden 
veerthien stuyvers Weerts, sulcx voor dertigh vaten kalck en  4 stuiver 
vrachten, gebruyckt aen de brugge vant’baskoer en jagershuys,  1 oort 
dus bij quittantie ende doet in Brabants  1 duit 
 



[In de marge:] 
Se passe par quittance du 17 juin 1749, signée J. Rommen. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le total de ce quatrieme chapitre des mises, monte a la somme de cent 
quatre vingt cinq florins, quatorze patars, deux liards et un gigot argent 
de change de Brabant Dico 185:14:2:1 
 
Vijffde capittel van misen in Weerter geldt van diverse boomen, 
gekoght tot reparatie van de molens 
 
Gelijck de auditeurs van de voorige reeckeninge hebben geordonneert 
van te maecken eenen annotitie van alle de boomen, dewelcke noch 
sijn, soo doet men hier het devoir soo ende gelijck volght 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification et quittance en date du 22 decembre 
1748, signee Jan Goort Geyben. 
 
Jan Goort Gijben de somme van drije hondert negenthien guldens 
ende twelff stuyvers Weerts, sulcx van arbeydtsloon, gedaen aen des  191 gulden 
Heere wintmolens van Weerdt ende Nederweerdt, dus bij specificatie  15 stuiver 
ende quittantie ende doet in Brabants  1 oort 
 
Alnoch betaelt aen den selven Jan Goort Geyben de somme van twee  124 gulden 
hondert seven guldens, ses stuyvers Weertd, sulcx voor gelevert  7 stuiver 
hout, gebruyckt aen des Heere wintmolens, dus bij specificatie ende  2 oort 
quittantie ende doet in Brabants  1 duit 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification et quittance en date du 22 decembre 1748, 
signée Jan Goort Geyben. 
 
Betaelt aen Joannes Zeydts, timmerman, de somme van hondert 
vijff guldens ende ses stuyvers Weerts, sulcx van arbeydtsloon en  63 gulden 
gelverde eyckeplancken aen de wintmolens en watermolen tot  3 stuiver 
Swaertbroeck, dus bij specificatie ende quittantie ende doet in  2 oort 
Brabants  1 duit 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification et quittance en date du 14 septembre 1749, 
signée Joannes Zeydts. 
 
Betaelt aen Reynder Trouwen de somme van achthien pattacons, 
sulcx voor eenen eyckenboom, gebruyckt tot een asse aen de molen  43 gulden  
tot Rosvelt, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 20 septembre 1749, signée Reynder 
Trouwen. 
 



Betaetl aen Linnert Vestiens de somme van twelff pattacons ende 
een schellinck, sulcx voor eenen eyckenboom, gebruyckt tot een  28 gulden 
play34

 
 aen de buyten molen, dus bij quittantie ende doet in Brabants  2 stuiver 

[In de marge:] 
Se passe par quittance du 10 août 1749, avec la marque de Lenaert Vestiens. 
 
Betaelt aen Giles Homans de somme van twelff guldens ende vijff 
thien stuyvers Weerts, sulcx voor eenen eyckenboom tot des Heere  7 gulden 
wintmolens, dus bij quittantie ende doet in Brabants  13 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 9 decembre 1749, signee Gilis Homans. 
 
Betaelt aen Jacobus Gubbels de somme van seven pattacons, sulcx 
voor drije eyckenboomen, gebruyckt aen de buytenmolen tot aen  16 gulden 
settels35

 
, dus bij quittantie ende doet in Brabants  16 stuiver 

[In de marge:] 
Se passe par quittance en dat du 6 juillet 1749, avec la marque de Jacobus 
Gubbels. 
 
Betaelt aen Laurent Aerts de somme van achtentwintigh pattacons, 
sulcx voor eenen eyckenboom voor des Heere wintmolens tot eenen  67 gulden 
standaert ofte asse, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en dat du 30 maij 1749, signée Laurent Aerts. 
 
Betaelt aen den ontfenger tot Bockholt voor den sestighsten penninck36

sesendertigh stuyvers Luycks ende doet in Brabants  1 stuiver 
, 1 gulden 

  2 oort 
  1 duit 
[In de marge:] 
Se passe comme par le passavant et quittance du date du 13 septembre 1749,  
signée Jan Asten. 
 
Betaelt aen G.C. Smeulenaers, priorinne tot Weerdt, de somme van 
negen pattacons, sulcx voor eenen eyckenboom, gebruyckt tot een  21 gulden 
play aen de buytenmolen, dus bij quittantie ende doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 16 août 1749, signée G.C. Smeulenaers, 
prieure. 
 
Betaelt aen Simon Kuppens de somme van negenentwintigh guldens 
ende thien stuyvers Weerts, sulcx voor eenen eyckenboom voor des  17 gulden 
Heere wintmolens, dus bij quittantie ende doet in Brabants  14 stuiver 
                                                           
34 Plaai is een soort muurplaat. 
35 Betreft de zetel in de molen. 
36 Vemoedelijk een in- en uitvoerbelasting geheven door het land van Luik. 



 
[In de marge:] 
Se passe par quitance en dat du 20 oktobre 1749, signée Simon Kuppens 
 
Betaelt aen Merten Caris de somme van vierendertigh guldens 
Weerts, sulcx voor eenen eyckenboom voor des Heere wintmolens,  20 gulden 
dus bij quittantie ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 7 juillet 1749, signée Merten Caris. 
 
Alnoch betaelt aen den selven Merten Caris de somme van twee en 
dertigh guldens Weerts, sulcx van arbeydtsloon en gelevert hout tot 
den houtwaegen, dus bij specifikatie ende quittantie ende doet in  19 gulden 
Brabants  4 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification et quittance en dat du 28 septembre 1749, 
signée Merten Caris. 
 
Betaelt aen Martinus van Breugel de somme van negenendertigh 
guldens, thien stuyvers ende twee oorden Weerts, sulcx voor 
geleverde delen aen des Heere wintmolens, dus bij quittantie ende  23 gulden 
doet in Brabants  14 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification et quittance en date du 9 juillet 1749, signée 
Martinus van Breugel 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le produit des mises de ce cincquieme chapitre monte a la somme de six 
cent quarante six florins, dixneuf patars, un liard et un gigot  argent de 
change de Brabant Dico 646:19:1:1 
 
Sesde capittel der misen tot reparatie vant’casteel ende 
d’helffte van dack te onderhouden, te weten het middelste 
schip der parochiale kerck binnen Weerdt ende den 
houtwagen 
 
Betaelt aen Laurins Linsen de somme van dertigh guldens ende 
acht stuyvers Weerts, sulcx voor gelevert te hebben twelff hondert 
dobbel leyen, gebruyckt aen het middelste schip der parochiale  18 gulden 
kerck binnen de stadt Weerdt, dus bij quittantie ende doet in  4 stuiver 
Brabants  3 oort 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 10 juillet 1749, signée la femme de 
Laurens Linsen. 
 
Betaelt aen Francis Janssen, leyendecker, de somme van seven en 
dertigh guldens ende thien stuyvers Weerts, sulcx van arbeydtsloon, 



gedaen op het middelste schip der parochiale kercke binnen de stadt 
Weerdt, als wintmolens, dus bij specificatie ende quittantie ende doet  22 gulden 
in Brabants  10 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification du 17 janvier 1750, avec la marque de 
Francis Janssen 
 
Betaelt aen Willem Caris de somme van drije envijfftigh guldens 
Weerts, sulcx van arbeydtsloon ende gelevert ijser aen den 
houtwagen, dus bij specificatie ende quittantie ende doet in  31 gulden 
Brabants  16 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification et quittance, en date du 21 septembre 
1749, signée Willem Caris. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le total de produit des mises de ce sixieme chapitre porte la somme de 
septante deux florins, dix patars et trois liards argent de change de Brabant  Dico 72:10:3:0  
 
Sevende capittel der misen van de reparatie der molens, soo 
wintmolens als watermolens 
 
Betaelt aen Bartholomeus Cogels nde somme van twee hondert ende 
sestigh guldens Weerts, sulcx van arbeydtsloon, gelevert ijser en 
nagels, soo aen het middelste schip der parochiale kerck binnen de 
stadt Weerdt als wint ende watermolens, volgens specificatie ende 
quittantie ende doet in Brabants  156 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification en date du 20 decembre 1749, signée 
Bartholomeus Cogels. 
 
Betaelt aen Francis van Halen de somme van hondert ende ses en 
vijfftigh guldens Weerts, sulcx van arbeydtsloon ende gelevert ijser 
aen de wintmolens tot Nederweerdt, volgens specificatie ende  93 gulden 
quittantie ende doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe comme par specification et quittance en date du 16 decembre 
1749, signée Francis van Halen. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
Le total du produit des mises de ce septieme chapitre porte la somme de 
deux cent quarante neuf florins et douze patars, argent de change de 
Brabant Dico 249:12:0:0 
 
Achde capittel der misen ende vacatien, gedaen soo door 
schepenen, als door den rendant 
 



Betaelt als wanneer den rendant heeft gehouden sitdagh om te 
ontfangen s’Heere chinsen duysent seven hondert ende acht en 
veertigh, aen scholtis, schepenen, secretaris ende bodens, volgens 
quittantie de somme van veerthien guldens ende achthien stuyvers,  14 gulden 
swaer geldt, dus hier  18 stuiver 
 
[In de marge:] 
Vu la declaration du secretaire Schenaerts en dat du 11 novembre 
1748, se passe. 
 
Alnoch betaelt aen scholtis, schepenen ende secretaris, als wanneer 
den rendant heeft gehouden sitdagh om te ontfangen de suyckerhaver 
vant’landt van Weerdt, voor den jaere duysent seven hondert 
ende achtenveertigh, dus bij quittantie de somme van twelff guldens  12 gulden 
ende thien stuyvers Brabants, dus hier  10 stuiver 
 
 
Betaelt aen de bodens ieder twelff stuyvers Brabants geldt, dus hier  2 gulden 
  8 stuiver 
 
[In de marge toepasselijk voor bovenstaande twee posten:] 
Vu la declaration du meme secretaire Schenaerts en date du 21 decembre 
1748, se passe. 
 
Betaelt aen Franciscus van Asten voor de oncosten gedaen door de 
scholtis, schepenen, secretaris ende bodens van Nederweerdt, als 
wanneer den rendant heeft gehouden sitdagh, om aldaer te ontfangen 
des Heere chinsen voor den jaere een duysent seven hondert ende 
achtenveertigh, de somme van vier pattacons, dus bij quittantie ende  9 gulden 
doet in Brabants  12 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe pour quittance en dat du … 1748, signée Francis van Asten. 
 
Den rendant stelt hier voor oncosten int’gouverneren der granen ende 
deselve te doen meten ende verkoopen, de somme van twee 
endertigh guldens Brabants, dus hier  32 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe comme ordinaire. 
 
Item voor diversche briven door den rendant ontfangen van Brussel, 
Mechelen als andersints, inbegrepen de antwoorden gelijck als 
ordinaris  12 gulden 
 
[In de marge:] 
Idem 
 
Den rendant brenght oock ordinaris in remise seventhien guldens, 
derthien stuyvers Brabants, voor verscheyde kleyne verloopene  17 gulden 
renten ofte chinsen, dus hier  13 stuiver 



 
[In de marge:] 
Idem. 
 
Betaelt ingevolge de conditien der thienden aen de pachters ende 
borgen, hier  4 gulden 
 
[In de marge:] 
Idem et suivant les conditions. 
 
Ende gelijck sijne excellentie den here prince van Chimay heeft 
gelieven goedt te doen aen den rendant de somme van hondert 
guldens voor het banquet dat men ordinaris geeft in het uytgeven 
der thienden ende voor vacatien des scholtis, schepenen ende 
bodens der justitie, soo van Weerdt, Nederweerdt ende Wessem, 
niettegenstaende dat men aen den rentmeester Bierens plagh te 
geven twee hondert vijfftigh guldens jaerlijcks, dus hier  100 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe comme d’ordinaire et suivant les comptes precedens. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
La portrée des mises de ce huitieme chapitre monte a deux cent cincq 
florins, un patar argent de change de Brabant Dico 205:1:0:0 
 
Negende somme van misen, gestelt in geldt aen sijne 
excellentie sijne orders ende gagien betaelt 
 
Neant 
 
Thiende somme van misen door ordre van sijne excellentie 
ende oncosten van de keucken 
 
Betaelt aen Andryes Aryaens, jager, de somme van achtentwintigh 
guldens Weerts, voor een jaer gagie, volgens quittantie ende doet  16 gulden 
in Brabants  16 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 19 avril 1749, signée Andries Ariaens. 
 
Alnoch betaelt aen den selven jager voor twee hondert busselen 
stroy, de somme van negenthien guldens Weerts, volgens quittantie  11 gulden 
ende doet in Brabants  8 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 19 avril 1749, signée Andries Ariaens. 
 
Betaelt aen jouffrouw De Costerius de somme van derthien guldens 
ende thien stuyvers Weerts, sulcx voor solderheure, alwaer 
gesoldert is gewest ontrent de vijffenseventigh malderen rogge van 
de incomste van de Landen van Weerdt, van den jaere duysent 



seven hondert ende achtenveertigh, dus bij quittantie ende doet in  8 gulden 
Brabants  2 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du date du 25 juillet 1749, signée L.T. Costerius. 
 
Betaelt aen Joannes Verstappen de somme van twelff guldens ende 
acht stuyvers Weerts, sulcx voor sijne solderheure, alwaer gesoldert 
is gewest, ontrent de twee enseventigh malderen roggen van de 
incomsten van de Landen van Weerdt, van den jaere een duysent  7 gulden 
seven hondert ende achtenveertigh, dus bij quittantie ende doet in  14 stuiver 
Brabants  3 oort 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du date du 11 août 1749, signée Joannes Verstappen. 
 
Betaelt aen Matthijs Hoeben de somme van eenentwintigh guldens 
ende vijff stuyvers Weerts, sulcx voor sijne solderheure, alwaer 
gesoldert is gewest, ontrent de hondert ende achthien malderen 
rogge van de incomsten van de Landen van Weerdt, van den jaere 
een duysent seven hondert ende achtenveertigh dus bij quittantie  12 gulden 
ende doet in Brabants  15 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 11 août 1749, signée Mathijs Hoeben. 
 
Betaelt aen Bartholomeus Cogels de somme van veerthien guldens 
ende vijff stuyvers Weerts, sulcx voor sijne solderheure, alwaer 
gesoldert is gewest, ontrent de negen en seventigh malderen rogge 
van de incomste van de Landen van Weerdt van den jaere een 
duysent seven hondert ende achtenveertigh, dus bij quittantie ende  8 gulden 
doet in Brabants  11 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 12 août 1749, signée Bartholomeus Cogels. 
 
Betaelt aen Helena Ketelaers de somme van twelff guldens ende thien 
stuyvers Weerts, sulcx voor haere solderheure, alwaer gesoldert is 
gewest, ontrent de negenensestigh malderen rogge van de incomste 
van de Landen van Weerdt, van den jaere  een duysent seven hondert  7 gulden 
achtenveertigh, dus bij quittantie ende doet in Brabants  10 stuiver 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 1 octobre 1749, signée Helena Ketelaers. 
 
Betaelt aen Matthijs Pitten de somme van sevenentwintigh guldens 
ende seven stuyvers, sulcx voor sijne solderheure, alwaer gesoldert 
is gewest, ontrent de hondert ende twee en vijfftigh malderen rogge 
van de incomste van de Landen van Weerdt, van den jaere een  16 gulden 
duysent seven hondert ende achtenveertigh, dus hier bij quittantie  8 stuiver 
ende doet in Brabants  1 oort 



 
[In de marge:] 
Se passe par quittance en date du 19 novembre 1749, signée 
Matthijs Pitten 
 
Den rendant stelt alhier voor sijne solderheure, alwaer den 
geleverden rogge van den jaere een duisent seven hondert ende 
achtenveertigh gesoldert is gewest, gelijck in de voorighe 
reeckeninghe de somme van  40 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe comme d’ordinaire. 
 
[Toevoeging op einde hoofdstuk:] 
La portée des mises de ce dixieme chapitre fait cent vingt neuf florins 
et cincq patars argent de change de Brabant Dico 129:5:0:0 
 
Elffde somme der misen van salaris ende vacatien, schuldigh 
aen den rendant, soo voort doen dresseren deser rekeninge, 
als voor sijne tantieme ten advenante van den twintighsten 
pennigh door hun gefurneert ende voorders vant’ghene hij 
heeft betaelt 
 
Aen den rendant vor den twintighsten penningh van sijne recepte 
van dese tegenwoordighe rekeninghe beloopende, in Brabants geldt,   
de somme van vijfthien duysent hondert ende twee envijfftigh   
guldens, twelff stuyvers, drij oorden ende een duyt wisselgeldt  757:12:2:0 
 
[In de marge:] 
Prend bien selon calcul comme d’ordinaire. 
 
Den rendant stelt een vant’hondert geconsigneert ter greffie van den 
Grooten Raede van Mechelen voor de somme van elff duysent 
gulden  113:0:0 
 
[In de marge:] 
Calcut fait prend bien et passe comme d’ordinaire. 
 
Voort opstellen ende dresseren deser rekeninge met het dobbel groot 
hondert ende vijffensestigh blaederen, ad vijff stuyvers het bladt,  41 gulden 
dus hier  5 stuiver 
 
Voor de auditie deser reeckeninge aen den heere Raedt ende 
Commissaris voor vacatien met collationeren de somme van drij en   
twintigh guldens ende acht stuyvers wisselgeldt  23:8:0 
 
Item aen den heere Commissaris voor twee verbaelen, gehouden   
over deselve reeckening, dus  2:3:0 
 
Aen den heere greffier adjunct voor gelijcke vacatien en verbaelen de   



somme van negen achthien guldens ende seventhien stuyvers en   
een halve wisselgelt  18:17:2:0 
 
Item aen de clerck van den heere Commissaris voor copieren der   
apostillen op de dobbel deser reeckeninge  10:10:0:0 
 
[In de marge en toepasselijk voor bovenstaande vijf posten:] 
Se passe comme d’ordinaire. 
 
Item aen den procureur de Haut Pré voor gedane devoiren ende 
vacatien de somme van 
 
[In de marge:] 
En souffrance jusqu’au compte suivant. 
 
Item aen den procureur voor gedaene devoiren ende vacation de 
somme van 
 
[In de marge:] 
En souffrance. 
 
Den rendant stelt voor sijne vacatien, devoiren ende reysen voor het 
doen deser rekeninge, gelijck in de voorighen  70 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe comme d’ordinaire 
 
Den vijffden mey een duysent seven hondert ende negenenveertigh is 
den rendantmet goedtvinden ende kennisse van Mechelen naer 
Brussel vertrocken om den heere de Liagre ende Cordijs paert te 
geven over het prejudiciable vonnisse, gegeven bij den raedt van 
Ruremonde ten fine om bij haere majestijdt redressement te 
versoecken. 
Ende het selve vonnis gestelt in haer hande van den heere 
de Liagre, den sesden dito gereverteert, dus  12 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe. 
 
Den achthienden mey 1747 is den rendant naer Beeck37

Luyck vertrocken ende heeft aldaer van den heere Aerts afgekoght 
, lande van 

eenen eyckenboom, bequaem tot eenen standaert ofte asse voor 
des Heere wintmolens, den selve dito gereverteert, dus  7 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe. 
 
Volgens conventie van sijne gewesenen hooghheydt in plaetse van 
Ruremunde tot Masijck de betaelinghe der rente aen den heere Borst 

                                                           
37 Beek, thans deelgemeente van Bree. 



gedaen, dus  12 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe. 
 
Den derden october een duysent seven hondert ende negenen 
veertigh van Weerdt vertrocken naer Mechelen over de 
gepretendeerde importante nieuwighijdt nopens dat des Heere 
thienden ende molens souden mouten contribueeren in de subsidien. 
Tot Mechelen gearriveert sijnde is den rendant door sijne eminentie38

Gechargeert gewoorden met de medegebrochte papieren ende documenten  
  

Tot het geven van instructie te gaen naer Brussel bij den heere de 
Lacailles, sulcx met kennisse etcetera, waerover tot Brussel aen 
haere majesteyt requeste is gepresenteert door sijne excellentie den 
heere marquis veltmarchalck de Los Rios39

mochte geranvoieert woorden naer haere majesteyts Grooten 
 ten eynde de saecke 

Raede, wie oock is geschiet ten twelffden dito gereverteert, dus  60 gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
La portée des mises de ce onzieme chapitre monte a la somme de mille cent 
vingtsix florins et seize patars argent de change de Brabant Dico 1126:16:0:0 
 
[Toevoeging 1 einde rekening:] 
La portée totale de tous les chapitres des mises se trouve monter a la somme 
de trois mille huit cent soixante cincq florins, six patars, deux liards et deux 
deniers argent de change de Brabant Dico 3865:6:2:2 
 
[Toevoeging 2 einde rekening:] 
Et comme la somme de tous les chapitres de recette du present compte se 
trouve monter a quinze mille un cent cinquante deux florins, douze patars, 
trois liards et un gigot argent de change de Brabant Dico 15152:12:3:1 
 
[Toevoeging 3 einde rekening:] 
Ainsi le rendant a plus recu qu’exposé la somme de onze mille deux cent 
Quatre vingt sept florins, six patars, un liard argent de change de Brabant Dico 11287:6:1:0 
 
[Toevoeging 4 einde rekening:] 
Et pour ce qui regarde la recette de seigle non vendu compris dans ce 
compte, folio 63 recto, la portée est de quarante six maldres, quatre 
vaisseaux, trois couppes et trois pintes Dico 46:4:3:3 
 
[Toevoeging 5 einde rekening:] 
                                                           
38 Betreft kardinaal Thomas d’Alsace, aartsbisschop van Mechelen (†1759). Hij pretendeerde recht te te hebben op 1/9 deel van de 
heerlijkheden Weert, Nederweert en Wessem, dat werd toegewezen door de Grote Raad van Mechelen. 
39 Betreft François Guttierez, markies van Los Rios (†1775). Hij pretendeerde samen met zijn zuster Henriëttte recht te te hebben op 1/9 
deel van de heerlijkheden Weert, Nederweert en Wessem, dat werd toegewezen door de Grote Raad van Mechelen. 
 

   



Et comme la quantité des seigles livrés en nature portée au premier 
chapitre des mises du present compte monte a soixante trois maldres, 
trois vaisseaux, deux couppes, trois pintes et demie Dico 63:3:2:3 ½ 
 
[Toevoeging 6 einde rekening:] 
Ainsi le rendant soustraction faite, trouve bon par le present compte 
seize maldres, quatre vaisseaux, trois couppes et une demie pinte Dico 16:4:3:½ 
 
[Toevoeging 7 einde rekening:] 
Ainsi coulé, clos et arreté par nous sousignés, commissaire et adjoint, 
le 9 maij 1751. 
 
 
  F.A. de Broyer 
  J. Lamosnier 
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