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Nederweert.  
 
5. compte  
1. capitel  
 
 
Vijffde reeckeninghe over de 
amendens van Nederweerdt 
voor Bernardt Joseph Costerius, 
beijde der rechten licentiaet, 
scholtis tot Nederweerdt ende 
stadthouder der leensaele van 
Weerdt, Nederweerdt ende  
Wessem, beginnende den 
tweeden meij 1748 ende 
eijndigende 
den tweeden meij 1754.   

   
[In de marge:]1

Mis en nos mains par l’authorise Ghellinck au verbal du 2 maij 1757. 
 

Presenté à nous, messire Jean Francois Lamosnier, maitre  aux requetes de l’hotel de l’imperatrice 
reine, conseiller en son Grand Conseil, commissaire en cette le secretaire Van Marcke, adjoint, par 

                                                           
1 De Franstalige bijschriften zijn de opmerkingen geplaatst door de Grote Raad van Mechelen. De rekeningen werden in 
Mechelen ingediend en afgehoord, omdat alle heerlijke inkomsten in1686 in beslag genomen waren door de Grote Raad op 
verzoek van de schuldseisers van de prins van Chimay. Dat gold derhalve ook voor de baten en lasten uit de scholtambten 
evenzeer voor de functie van stadhouder van de heerlijke leenzaal. De functies van stadhouder van de leenzaal en scholtis van 
Nederweert waren gekoppeld. Gezien de betrekkelijke geringe inkomsten en uitgaven van beide functies werden deze in één 
rekening verantwoord. Onder deze scholtis werden de rekeningen zowel zesjaarlijks als tweejaarlijks opgemaakt.. Het beslag 
werd eerst in 1772 ongedaan gemaakt. 
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Ferdinand Joseph Costerius, licentié és loix, dans la qualité ci  reprise en presence de… le  5. maij 
1657. 
 
In den eersten ontfangen bij accoordt den negenden januarij 1749  
van Joost Joosten de somme van vierguldens, vijff stuijvers ende  
drije oorden Weerts, omdat denselven ten sijnen huijse hadde  
opgehoudeneenen vremdelingh, dus  2:11:2 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den 24. februarij 1750 ontfangen ingevolghe vonnisse van Hendrick  
Berits voor Dirck Berits en de Thijs Creijelmans de somme van vier 
ducatons over het affcappen van eenen eijcken boom in het bosch 
van Theunis Simons ende consoirten, dus  12:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Ontfangen bij accoordt den thienden december 1750 van Jan Beijs  
de somme van vijff guldens Weerts, omdat den selven sijn huijs  
hadde verhuert aen eenen vremdelingh, dus  3:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Ontfangen bij acoordt den thienden december 1750 van  
Jan Tillemans de somme van vijff guldensWeerts omdat denselven  
sijn huijs hadde verhuert aen eenen vremdelingh, dus  3:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Ontfangen den sevenentwintighsten april 1751 van Hendrick ende  
Jacob Vaes de somme van vijff guldens Weerts, omdat derselven  
hadde geslaeghen Frans Reijnders, dus  3:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den 11. junij 1751 bij accoordt ontfangen vanMatthijs Tindemans  
de somme van vijff guldens Weerts, omdat sijne vrouw vremdelinghe  
niet en hadde voldaen aen de ordonnantie van bij te brenghen eenen  
ontlastbrieff, dus  3:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den achden augusti 1751 ontfanghen van Jan Wouters voor  
Christiaen Bockholts de somme van twee pattacons ende eenen  



schellingh over de fornicatione2

gehadt de drije resteerende schellingen, dus  5:2:0 
, waervan den aenbrenger heeft 

[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den elffden october 1751 bij accoordt ontfangen van Joost Herdircx  
de somme van vier ducatons, omdat den selven hadde gequetst  
Hoeb Ketelaers, dus  12:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den tweeden junij 1752 ontfangen van Jacob Steegmans ingevolghe  
ordonnantie de somme van vijff guldens Weerts, omdat hij ten sijnen 
huijse hadde opgehouden eenen vremdelingh sonder alvooren  
bijgebrocht te hebben eenen ontlastbrieff, dus  3:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den neghenden januarij 1753 ontfangen bij accoordt van Reijnier Didden  
de somme van thien pattacons, omdat denselven Petronella Steuten,  
sijne nicht, hadde vervolght ende willen slaen, dus  24:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Ontfangen bij accoordt den vierentwintighsten meert 1754 van  
Hendrick Cluijskens de somme van ses pattacons, omdat denselven eenen  
eijckenboom hadde affgecapt in eenen andermans bosch, waervan  
den bode, aenbrenger, Jan Paulus heeft gehadt eenderden deel, dus  9:12:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den vierentwintighsten meert 1754 ontfangen van den secretaris Stocquij  
de somme van drije guldens, seven stuijvers ende drije oorden Brabants,  
wegens het restant van de hellichte van een vercoght peerdt ende kerre, dus 3:7:3 
 
[In de marge:] 
S’accepte ensuite de l’attestation du secretaire H.A.  de Stocquy du 24 mars 1754. 
 
[Toevoeging einde hoofdstuk:] 
Le produit de ce premier chapitre de recette porte la 
somme de quatrevingt trois florins, treize pattards et un 
liard argent de change de Brabant Dico 83:13:1:0  

                                                           
2 Ontucht. 
 



2. capitel 
 
Tweeden ontfanck van verheffen gedaen in den leensaele van  Weerdt,  
Nederweerdt ende Wessem. 
 
Ten tijde deser reeckeninghe heeft den rendant gheene verheffen  
ontfangen, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Se passe par l’affirmation du rendant. 
 
Nihil 
 
[Toevoeging 1 op einde inkomstenkapitels:] 
La portée des chapitres de recette monte comme est dit cidevant  
chapitre premier a la somme de quatrevingt trois florins, treize  
pattards et un liard argent de change de Brabant Dico 83:13:1:0 
 
[Toevoeging 2 op einde inkomstenkapitels:] 
Et comme le tiers des amandes vient au profit du rendant portant 
la somme de vingt sept florins, dix sept pattards et trois liards Dico 27:17:3:0 
 
[Toevoeging 3 op einde inkomstenkapitels:] 
Ainsi reste au profit de la recette seulement la somme de cincqante  
cincq florins, quinze pattards et deux liards Dico 55:15:2:0 
 
Miesen 
 
Uijtgaeve tegens den voorgeschreeven ontfanck. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schuttengilde van St. Jooris,  
een jaer  gagie, hun competeerende van wegens de assistentie der  
justitie, verscheenen te Sinxen 1749 de somme van twee pattacons,  
dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance le 26. maij 1749, signé Thomas Steuten et  
Pieter Gebbels, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schuttengilde van St. Anthonius  
een jaer gagie, hun competeerende wegens de assistentie der justitie,  
verscheenen te Sinxen 1749 de somme van seven guldens ende  
thien stuijvers Weerts, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 26 maij 1749, signé Anthonis Davidts et 
avec la marque de Lamert Verborght, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de  
somme van twee pattacons, verscheenente Sinxen 1750, dus bij quittantie  
ende doet in Brabants  4:16:0 



[In de marge:] 
Se passe par quittance du 19. maij 1750, signé Peter Boonen et Peter Kielemans, 
comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie de  
somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1750, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 19 maij 1750, signé Bernardt van Thulden et  
Dirick Blommers, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de  
somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1751,  
dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 6. juin 1751, signé Hendrick van Indeken et  
Jan van Goor, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie de  
somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1751, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 6. juin 1751, signé Arnoldus van Thulden et 
avec la marque de Jan Meijers. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de  
somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1752, dus bij  
quittantie ende doet  in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 22. maij 1752, signé Jan Lamen et 
Jan Nuissen, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie de  
somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1752, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 22.maij 1752, signé Matthijs Kemps 
et Hendrick Broens, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de  
somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1753, dus bij  
quittantie ende doet  in Brabants  4:16:0 
 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 11. juin 1753, signé Jacob Lamen et 
Theunis Verstraelen, comme doiens. 



 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie de  
somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1753, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 11.juin 1753, signé Jan Linsen et  
Gille van Bogget, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de  
somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1754, dus bij  
quittantie ende doet  in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 2. juin 1754, signé Guillielmus Goefferts et  
Laurens van Nieuhoven. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie de  
somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1754, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 2.juin 1754, signé Laurens van 
Nieuhoven et Giel Vaes, comme doiens. 
 
Den rendant, bij verscheijde ordonnantien van den Ed. Hove van Gelderlandt,  
hier annex sich belast vindende te doen het devoir van sijn officie tegens 
de contraventeurs der voorschreve ordonnantie heeft ingevolghe de  
voorschreeve ordonnatie sijne actie tegens deselve contraventeurs  
ingestelt, soo tot Weerdt, als Nederweerdt, alwaer deselve contraventeurs  
sijn gecondemneert geworden, waervan deselve vonnissen hebbende  
geappelleert naer den Raedt van Ruremonde sijn, bij den Raedt de  
vonnissen te Weerdt ende Nederweerdt gegeven, buijten effect gestelt  
ende den rendant gecondemneert in de costen der eerste instantie ende  
gecompenseert de costen der tweede instantie bij vonnissen hier annex.  
Men weet geen andere redenen als dat den Raedt van Ruremonde de selve  
amenden heeft soecken te trecken, gelijck bij deselve vonnissen aen den  
momboir is geordonneert, soo brenght den rendant hierinne de somme van  
vierenvijfftigh pattacons ende vier schellingen, dewelcke betaelt heeft aen  
den advocaet Meijers, bij wege van repetitie volgens specificatie ende  
quittantie, hier gevoeght, dus hier  130:16:0 
 
Betaelt aen den advocaet Timmermans den vijfftienden december 1747  
de somme van drije pattacons, den negenentwintighsten april 1748 de  
somme van een ducaet ende den vierentwintighsten april 1749 de somme  
van vier schellingen ende eenen halven wegens verschotten in deselve  
saecken gedaen, ingevolghe dese drije quittantien, dus hier  13:13:0 
 
Betaelt aen den advocaet ende procureur Timmermans in dese drije saecken  
de somme van sevenenveertigh pattacons, waervan de gemeijnte van  
Nederweerdt aen den rendant hebben willen restitueeren ende gerestitueert  



hondert guldens wisselgeldt, soo brenght den rendant maer hierinne de  
somme van vijff pattacons,  twee schellingen, ses stuijvers ende drije oorden,  
dus bij specificatie ende quittantie ende doet in Brabants  12:16:0 
 
[In de marge:] 
Vu les pieces justificatives nous presentée par le rendant et par nous paraphiés,  
se passe tout prejudice sauf. 
 
Den rendant stelt hier sijne gagie vant’officie, te weeten hondert ende  
vijfftigh guldens s’jaers van den tweeden meij 1748 ende eijndigende 
den tweeden meij 1754, sijnde ses jaeren, dus hier  CM gulden 
 
[In de marge:] 
Se passe comme d’ordinaire et suivant le compte precedent. 
 
Voort formeeren deser reeckeninghe, groot  12 blaederen, inbegreepen  
het gros ende dobbele, ad vijff stuijvers Brabants, facit  3:0:0 
 
[In de marge:] 
Se passe comme d’ordinaire. 
 
Aen den selven voor het dobbel ende inbinden 
 
[In de marge:] 
Roije comme deja tire 
 
Aen den rendant voor vacatien deser reeckeninghen ende  
overkoomen  3:0:0:0 
 
Aen den heere raedt ende commissaris ter auditie deser  
reeckeninghen  4:4:0:0 
 
Voor den heere adjoint, als boven  3:0:0 
 
Voor den procureur 
 
[In de marge:] 
Nihil. 
 
Voor den clerck van den heere commissaris voor het copieeren  
der apostillen  0:18:0:0 
 
[Toevoeging 1 op einde uitgavenkapittels:] 
La portée des mises du present compte, touchant Nederweert monte  
a la somme de onze cent vingt sept florins et trois pattards argent  
de change de Brabant Dico 1127:30:0 
 
[Toevoeging 2 op einde uitgavenkapitels:] 
Et comme la somme des deux chapitres de recette se trouvent 
monter quatre vingt trois florins, treize pattards et un liard Dico 83:13:1:0 
  55:15:2:0 
[Toevoeging 3 op einde uitgavenkapitels:] 



Ainsi le rendant a plus exposé que reçu la somme de mille 
septante un quarante trois florins, treize dix neuf pattards et trois liards  
argent de change de Brabant Dico 1043:19:3:0 
  1071:13:0:0 
 
[Toevoeging 4 op einde rekening:] 
Ainsi coulij, clos et arretté par nous commissaire et adjoint, 
sousignés a Malines le 6. maij 1757 
  
 (get.) H. Lamosniers 
  
 
 (get.) A. van Marcke 
           de Lummen 
 
6. Compte 
1. capitel 
 
Sesde reeckeninghe over de amendens van Nederweerdt voor Bernardt Joseph 
Costerius, beijde der rechten licentiaet, scholtis tot Nederweerdt ende stadhouder 
der leensaele van Weerdt, Nederweerdt ende Wessem, beginnende den tweeden 
meij 1754 ende eijndigende den tweeden meij 1756. 
 
[In de marge:] 
Mis en nos mains par l’authorise Ghellinck au verbal du 2. Maij 1758. 
 
Presenté a nous, messire Jean Francois Lamosnier, maitre aux requetes de l’hotel de l’imperatrice 
reino, conseiller en son Grand Conseil ,commissaire en cette le secretaire Van Marcke, adjoint, par 
Bernard Joseph Costerius, licentié és loix dans la qualité ci reprise en presence de… le 2 maij 1758. 
 
In den eersten ontfangen bij accoordt van Dries Custers, Merten Houben,  
Ruth Raetsen, van Gerrit ende Meuwis Velders voor vijff fouten van niet  
veegen hunne beecken de somme van seventhien guldens ende thien  
stuijvers Weerts, doet in Brabants dus hier  10:10:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den vierden october 1754 ontfangen bij accoordt van Jan van Goor  
de somme van acht guldens ende vijff stuijvers Weerts over een foute  
van het niet veeghen van sijn waeterlaedt ende over het spreecken van  
injurieuse woorden tegens de justitie, doet in Brabants dus hier  4:19:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den veerthienden november 1754 ontfangen van Geurt Reijnders de  
somme van drije guldens, ses stuijvers ende drije oorden Brabants, omdat  
denselven hadde verweijgert eenen momborije3

selve was gecondemneert, dus hier  3:6:3 
 aen te nemen ende in de 

                                                           
3  Momborije is het voogdijschap over minderjarige wezen en halfwezen. 



[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den eenentwintighsten november 1754 ontfangen bij accoordt van  
Maes Steuten de somme van drije guldens, vijffthien stuijvers Weerts, 
van eene foute in sijn waeterlaet, doet in Brabants dus hier  2:5:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den sesthienden december 1754 ontfangen van Jan Fijen de somme van  
drije guldens, ses stuijvers ende drije oorden Brabants, omdat den selven  
hadde verweijgert eene momborije aentenemen ende  in deselve  
was gecondemneert, dus hier  3:6:3 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den sesentwintighsten meij 1755 ontfangen, ingevolghe Conventie ende  
Schuth van Abel Nijs ende Mathijs Steegmans de somme van twee  
ducatons over het vervoeren van den grondt, waervan de bodens  
Hendrick Weijts ende Hubert Thonissen, aenbrengers, hebben gehadt  
eenderden deel, dus hier  4:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den sevenentwintighsten julij 1755 bij accoordt ontfangen van  
Clephas Clephas voor Wilhelmus Roefs de somme van neghen pattacons,  
omdat denselven op de jachte door den jaeger is worden geattrappeert, waervan  
den jaeger heeft gehadt een derdendeel, dus hier  14:8:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den twelffden februarij 1756 bij accoordt ontfangen van Peter Fijen de  
somme van acht pattacons ende ses schellingen Weerts, omdat denselven  
op de jachte is worden geattappeert door den jaeger, waervan denselven  
jaeger heeft gehadt eenderden deel, dus hier  14:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den twintighsten februarij 1756 bij accoordt ontfangen van Coen Brangers  
de somme van ses pattacons ende ses schellingen, omdat denselven op  
de jachte is worden geattrappeert door den jaeger, waer van den selven 
jaeger heeft gehadt eenderden deel, dus hier  10:16:0 
 
[Toevoeging 1 op einde ontvangsthoofdstuk:] 
Le produit de ce premier chapitre de recette porte la somme de soixante  
sept florins, onze pattars et deux liards argent de change de Brabant Dico 67:11:2:0 



[Toevoeging 2 op einde ontvangsthoofdstuk:] 
Et comme le rendant jouit a son profit du tiers des amandes, ainsi reste 
 au profit du seigneur et de sa recette seulement la somme de quarante 
cincq florins et un patar argent de change de Brabant Dico 45:1:0:0 
 
2e capitel 
 
Tweeden ontfanck van verheffen, gedaen in den leensaele van Weerdt,  
Nederweerdt ende Wessem. 
 
Eerstelijck den twelffden augusti 1754 ontfangen van Hendricus van  
den Otto de somme van vijffenveertigh guldens Brabants voor  
de rechten van het releveerenvan een bundigh leen4

Nederweerdt, dus hier  45:0:0 
 onder  

 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den twelffden dito ontfangen van Lennaerdt Greijmans de somme  
van vijffenveertigh guldens Brabants voor de rechten van het  
releveeren van een bundigh leen onder Nederweerdt, dus hier  45:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den twelffden dito ontfangen van Lennaerdt Hupsen de somme  
van vijffenveertigh guldens Brabants voor de rechten van het  
releveeren van een bundigh leen onder Nederweerdt, dus hier  45:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den dertighsten augusti 1754 ontfangen van Jan, sone Willem Schoormans,  
de somme van twee ducatons voor de rechten van het releveeren van  
een cluppelleen5

[In de marge:] 
 onder Nederweerdt, dus hier  6:0:0 

S’accepte. 
 
Den derden september 1754 ontfangen van Thijs, sone Sil Trouwen,  
de somme van twee ducatons voor de rechten van het releveeren van  
een cluppelleen onder Nederweerdt, dus hier  6:0:0 
 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 

                                                           
4 Een bundig of bondig leen is een deelbaar leengoed, groter in omvang dan een kluppelleen. Een andere naam is dan ook 
groot leen. Dit blijkt evenzeer uit de kosten van het leenverhef, die bij een bundig leen 7½ keer hoger zijn dan bij een 
kluppelleen.    
5  Een kluppelleen is een deelbaar leengoed van gewoonlijk beperkte omvang en zonder rechtsmacht. Wellicht diende 
oorspronkelijk de leenman van een kluppelleen voor zijn leenheer wacht te lopen of in tijd van oorlog te voet en/of met een 
knuppel hem terzijde te staan. Kluppellenen werden elders knots- of cudslenen genoemd.   
 



Den eenentwintighsten september 1754 ontfangen van Lins Mathijssen  
de somme van twee ducatons voor de rechten van het releveeren van  
een cluppelleen onder Weerdt, dus hier  6:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den vijffden december 1755 ontfangen van Peter Boonen de somme van  
twee ducatons voor de rechten van het releveeren van een  
hooftcluppelleen6

 
 bij doodt Jan Cursten, dus  6:0:0 

[In de marge:] 
S’accepte. 
 
[Toevoeging 1 op einde ontvangsthoofdstuk:] 
Le prduit de ce second chapitre de recette monte a la somme de cent  
cincqante neuf florins argent de change de Brabant Dico 159:0:0:0 
 
[Toevoeging 2 op einde ontvangsthoofdstuk:] 
Le produit de ces deux chapitres de recette portent au profit dela meme  
recette la somme de deux cent et quatre florins et un patar 
argent de change de Brabant Dico 204:1:0:0 
 
Uijtgaeve tegens den voorschreeven ontfanck. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de  
somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1755, dus bij  
quittantie ende doet in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 29 maij 1755, signé Dirck Gossers et  
Hendrick Eeckers, doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie de  
somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1755, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 18 maij 1755, signé Matthijs Vluts et  
Anthonius Darius, doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie  
de somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1756,  
dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 7 juin 1756, signé Jan Sijben et Jan Cuijpers, doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie  
de somme van seven guldens ende thien stuijversWeerts, verscheenen  
                                                           
6 Het verschil tussen een hoofdkluppelleen en een kluppelleen is niet duidelijk. De kosten van leenverhef zijn hetzelfde.  



te Sinxen 1756, dus bij quittantie en doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 7 juin 1756, signé Peeter Aerts et avec la marque de  
Joos Swurtiens. 
 
Den rendant stelt hier sijne gagie vant’officie te weeten  hondert ende  
vijfftigh guldens s’jaers van den tweeden meij 1754 ende eijndigende  
den tweeden meij 1756, sijnde twee jaeren, dus hier  CCCgulden 
 
[In de marge:] 
Se passe comme d’ordinaire et suivant le compte precedent. 
 
Voort formeeren deser reeckeninghe, groot negen blaederen, inbegreepen  
het gros ende dobbele, ad vijff stuijvers Brabants, facit  2:5:0 
 
[In de marge:] 
Se passe comme d’ordinaire. 
 
Aen den selven voor het dobbel ende inbinden 
 
Aen den rendant voor vacatien deser reeckeninghen  1:10:0 
 
Aen den heer raedt ende commissaris ter auditie deser reeckeninghen  3:0:0 
 
Voor den heere adjoint, als boven  1:16:0 
 
Voor den procureur 
Voor den clerck van den heere commissaris voor het copieeren  
der apostillen  0:12:0 
 
[Toevoeging 1 op einde uitgavenkapitels:] 
La portée des mises du present compte touchant Nederweert monte a la 
somme de trois cent vingtsept florins, quinze patars  
argent de change de Brabant Dico 327:15:0:0 
 
[Toevoeging 2 op einde uitgavenkapitels:] 
Et comme la somme resultante des deux chapitres de recette se trouvé  
monter seulement à celle de deux cent quatre florins et un patars Dico 204:1:0:0 
 
[Toevoeging 3 op einde uitgavenkapitels:] 
Ainsi le rendant a plus exposé la somme de cent vingt trois florins et  
quatorze patars  argent de change de Brabant Dico 123:14:0:0 
 
[Toevoeging 4 op einde rekening:] 
Ainsi coulé, clos et aretté par nous, commissaire et adjoint 
sousigné à Malines le 3. maij 1758. 
  
 
 
 
 



 (get.) H. Lamosniers 
  
 
  
 (get.) A. van Marcke 
           de Lummen 
 
 
 
 
7. compte 
1. capitel 
 
Sevende reeckeninghe over de amendens van Nederweerdt voor Bernardt Joseph 
Costerius, per sijn leven scholtis van Nederweerdt ende stadhouder der leensaele 
van Weerdt, Nederweerdt ende Wessem, beginnende den tweeden meij 1756 ende 
eijndigende den 26. meert 1759, wesende desselfs sterfdagh. 
 
[In de marge:] 
Mis en nos mains par l’authorisé Denison au verbal du 28 juin 1760. 
 
Presenté à nous messire Jean Francois Lamosnier, maitre aux requetes 
de l’hotel de sa majesté l’imperatrice reine apostolique, conseiller en 
son Grand Conseil, commissaire en cette, le secretaire Van Marcke, 
adjoint, par Ferdinand Joseph Costerius, ecuier, pour l’entremise de la 
recette faite par feu son père l’an 1756 en presence de… 
 
In den eersten ontfangen den 17. meij 1756 van Willem Hermans  
de somme van twee guldens ende thien stuijvers Weerts, omdat  
denselven met een vuijst hadde geslaegen Hermanus Sillen,  
dus hier in Brabants  1:10:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den 28. october 1756 ontfangen volgens Conventie van Merten Kempers  
de somme van vijffentwintigh ducatons, omdat den selven torff hadde  
vercoght aen twee uijtlantsche persoonen ende voor de twee vreemde  
kerren hadde gerepondeert7

 
, dus hier  75:0:0 

[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den 16. november 1756 bij accoordt ontfangen van Peter Kneepkens  
de somme van neghen guldens Weerts, over de fornicatione, waervan  
den boden, aenbrenger, heeft gehadt eenderden deel, dus hier  3:12:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
                                                           
7 Reponderen is borg staan, instaan voor. 



 
Den 3. februarij 1757 ontfangen bij accoordt van Gevert Smeulenaers  
de somme van acht pattacons, omdat denselven door den jaeger ende  
boden op de jachte is worden geattrappeert, waervan den jaeger ende  
boden hebben gehadt eenderden deel, dus hier  12:16:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den 4. februarij 1757 ontfangen bij accoordt van Peter Arits de somme  
van vijff pattacons, omdat denselven op de jachte is worden  
geattrappeert door den jaeger, waervan denselven jaeger heeft gehadt 
eenderden deel, dus hier  8:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den 31. meert 1757 ontfangen bij accoordt van Jan Caeris de somme  
van neghen guldens Weerts, omdat denselven door de bodens is worden  
geattrappeert in den vreede8

gehadt eenderden deel, dus hier  3:12:0 
, waervan de bodens, aenbrengers, hebben 

 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den 23. junij 1757ontfangen bij accoordt van Willem Knaepen,  
niettegenstaende het neffensgaende vonnis, maer de somme van  
seventhien guldens Weerts, ter oirsaecke van sijne onvermogenthijdt  
over het jaegen,waervan den jaeger, aenbrenger, heeft gehadt eenderden  
deel, dus hier  6:16:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den vierden julij 1757 ontfangen bij accoordt van Hendrick Ingenveldt  
maer de somme van drije pattacons, ter oirsaecke van sijne armoede over 
het jaegen, waer van den jaeger, aenbrenger, heeft gehadt  
eenderden deel, dus hier  4:16:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den eersten september 1757 ontfangen het restant ter somme van  
drije guldens, achtien stuijvers ende drije oorden Brabants van eene  
vercoghtde karre ende peerdt volgens decreet ende specificatie van  
den gerichte alhier annex, dus  3:18:3 
 
[In de marge:] 
Vu l’acte de […..] du premier septembre 1757, signé H.A. de Stocquij,  
se passe et s’accepte. 
                                                           
8 Vrede is een in vrede gelegd of gesloten stuk grond. 8  



 
Den neghenentwintighsten september 1757 ontfangen bij accoordt van  
Joost Emons de somme van neghen pattacons, omdat denselven op de jachte  
door den jaeger is worden geattrappeert, waervan den selven jaeger heeft 
gehadt een derdendeel, dus  14:8:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den neghenden december 1757 ontfangen bij accoordt van Peter,  
sone Ael Gijsen de somme van acht pattacons, omdat denselven  
op de jachte is worden geattrappeert door den jaeger, waervan  
denselven heeft gehadt eenderden deel, dus  12:16:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den veerthienden februarij 1658 ontfangen bij accoordt van Wilhelmus  
Simons de somme van vijff pattacons, omdat denselven door den jaeger  
op de jachte is worden geattrappeert, waervan denselven jaeger, 
aenbrenger, heeft gehadt eenderden deel, dus hier  8:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den vijffthienden februarij 1758 ontfangen bij accoordt van Dirck Dircx  
de somme van acht pattacons ende vier schellingen, om dat den selven op  
de jachte door den jaeger is worden geattrappeert, waervan denselven  
jaeger, aenbrenger, heeft gehadt eenderden deel, dus hier  13:12:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den vijffthienden februarij 1758 ontfangen bij accoordt van Theunis Blocx  
over de fornicatione onder hetselven dach, de somme van elff pattacons  
ende vier schellingen, waervan den boden Hendrick Weijts, aenbrenger,  
heeft gehadt eenderden deel, dus hier  18:8:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den derthienden meert 1758 ontfangen bij accoordt van Matthijs Gutjens  
over de fornicatione onder hetselven dach de somme van dertigh guldens  
Brabants, waervan den boden Hendrick Weijts, aenbrenger, heeft gehadt  
Eenderden deel, dus hier  20:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Ontfangen ingevolghe ordonnantie van Matthijs Velter de somme van  
eenen ducaton omdat denselven heijde hadde gemaijt in den vreede van  



het hardt, dus hier   3:0:0    
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Ontfangen, ingevolghe vonnisse naer de gedaene executie, van Peter Janssen  
alleenelijck neghen pattacons, ingevolghe verclaeringhe van schepenen,  
hier annex, daervan gecort de gerichtscosten ter somme van acht guldens  
wisselgeldt, ingevolghe deselve verclaeringhe, dus rest noch derthien 
guldens ende twelff stuijvers, waervan den veldtboden, Hendrick Nijens,  
aenbrenger, heeft gehadt eenderden deel, dus hier  9:1:1 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den neghentienden junij 1758 ontfangen van Matthijs vanNieuwenhoeven  
de somme van twee ducatons, omdat denselven met een pindt hadde  
geslaegen Peter Clephas in sijn aensight ende gequetst, dus hier  6:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Den eersten october 1758 ontfangen bij accoordt van Jan van Roij de somme  
van twee ducatons, omdat denselven, volgens de conditie der thienden, niet  
recht hedde getient, dus hier  6:0:0 
 
[In de marge:] 
S’accepte. 
 
Ontfangen in september 1757 de somme van veertien 
guldens ende vijffthien stuijvers Weerts, sulckx voor vijff 
fouten, bevonden in het visiteeren der weghen ende 
waeterloopen, doet in Brabants  8:17:0 
 
[In de marge: 
S’accepte:]   
 
[Toevoeging 1 op einde inkomstenkapitels:] 
Le produit de ce premier chapitre de la recette porté la somme de deux  
cent quarante florins et trois patards  argent fort de Brabant Dico 240:3:0:0 
 
[Toevoeging 2 op einde inkomstenkapitels:] 
Et comme le rendant jouit a son profit du tiers des amandes, faisant  
la somme de quatre vingt florins et un patars argent fort de Brabant Dico 80:1:0:0 
 
[Toevoeging 3 op einde inkomstenkapitels:] 
Ainsi reste au profit de la recette seulement la somme de cent soixante  
florins et deux pattars Dico 160:2:0:0 
 
 
 



2e capitel 
 
Tweeden ontfanck van verheffen, gedaen in den leensaele van Weerdt, Nederweerdt 
ende Wessem. 
 
Ten tijde deser reeckeninghen heeft den rendant gheenen 
verheffen ontfangen, dus hier  memorie 
 
[In de marge:] 
Se passe par affirmation du rendant. 
 
Nihil 
 
Uijtgaeve tegens den voorgeschreeven ontfanck. 
 
Betaelt aen de deecken van de Alde Schutten voor een jaer gagie  
de somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1757,  
dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 30 maij 1757, signé Lambert Stappers 
et Matthias van Nuvenhoven, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie  
de somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1757, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 3 maij 1757, signé Jan Kreijlemans 
et Matthijs Surtens, doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie  
de somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1758,  
dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 15 maij 1758, signé Peter Maes et 
Josse Maes, doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie  
de somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1758, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 15 maij 1758, signé Ruht ? Hoograes et 
Hendrick Kreijlemans, comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie  



de somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxen 1759,  
dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:16:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 4 juin 1759, signé Gilis Borckholts et Keurskens,  
comme doiens. 
 
Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie  
de somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxen 1759, dus bij quittantie ende doet in Brabants  4:10:0 
 
[In de marge:] 
Se passe par quittance du 4 juin 1759, signé Matthijs Linsen et 
Thomans Denckens, comme doiens. 
 
Den rendant stelt hier sijne gagie vant’officie, te weeten  
hondert vijfftigh  guldens s’jaers, van den 2. meij 1756 ende  
eijndigende den 26. meert 1759,  sijnde twee jaeren, thien  
maenden, min ses daeghen, dus hier  CDXXXV gulden  
 
[In de marge:] 
Se passe comme d’ordinaire et prend bien selon le compte precedent. 
 
Voort formeeren deser reeckeninghe, groot thien blaederen,  
inbegreepen het gross ende dobbele, ad vijff stuijvers Brabants,  2:10:0  
facit  1:5:0 
 
[In de marge:] 
Comme par decret de Sa Majesté du 26 avril 1759, article 3 les copie des comptes  
et liquidations doivent être au profit des secretaires vient au rendant seulement  
la moitie pour formation du present original. 
 
Item compt aen den secretaris adjoint voor het dobbel  1:5:0 
 
Aen den rendant voor vacatien deser reeckeninghen  1:10:0 
 
Aen den heere raedt ende commissaris ter auditie deser  
reeckeninghen  3:0:0 
 
Voor den heere adjoint, als boven  1:14:0 
 
Voor den procureur  nihil 
 
Voor den voorseijden secretaris voor het copieeren der 
apostillen  0:10:0 
 
 



[Toevoeging 1 op einde uitgavenkapitels:] 
La portée des mises du present compte concernant Nederweert, 
Monte a la somme de quatre cent septante deux florins, deux 
patars argent fort de Brabant Dico 472:2:0:0 
 
[Toevoeging 2 op einde uitgavenkapitels:] 
Et comme la somme resultante des deux chapitres de recette, 
se trouve monter seulement a celle de cent soixante florins, 
deux patars argent fort de Brabant Dico 160:2:0:0 
 
[Toevoeging 3 op einde uitgavenkapitels:] 
Ainsi le rendant à plus exposé que reçu la somme de trois 
cent et douze florins argent fort de Brabant Dico 312:0:0:0 
 
[Toevoeging 4 op einde rekening:] 
Ainsi coulé,  clos et aretté par nous, sousignés commissaire 
et adjoint, à Malines, le 2. juillet 1760. 
 
 
 (get.) H. Lamosniers 
 
 
 
 (get.) A. van Marcke 
           de Lummen 
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