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2e compte 
1. capittel 
 
Tweede reeckeninghe over den ontfanck der amendens van Nederweerd, voor 
Ferdinand Joseph Costerius, scholtis tot Nederweerdt ende stadthouder der 
leensaale van Weerdt, Nederweerdt ende Wessem, beginnende den eersten 
januarij 1764 ende eijndigende den lesten december 1768 
 
[In de marge:]2

Verbal du 28 juin 1771. 
 

Presenté à nous messire Jean Philippe Charles de Waepenaert, maitre aux requetes de l’hotel de sa 
majesté l’imperatrice douairiere et reine, conseiller en son Grand Conseil, commissaire  en cette et le 
secretaire Scorion ajoint par Ferdinand Joseph Costerius en sa qualité d’ecoutette de Nederweert, le 
quel a affirmé par serment preté en nos mains la loiauté de ce compte tant en recette que mises en 
presence du clerc du procureur Stalins pour le prince Philippe Gabriel Maurice Joseph de Chimai, 
ensuite de la procuration mentionnée en l’acte de presentation du compte de la terre de Weert, 
Nederweert et Wessem pour l’année 1767, le procureur Neeffs n’etant pas comparu au  verbal de ce-
jourd’hui non obstant l’insinuation lui faite du verbal du 15 avril dernier et de notre prefixion  
le 1. de courant, ainsi que le rendant nous a fait conster par la relation de l’huissier J.Henrat. 
 
1. Den achtienden meert 1764 bij accoordt ontfangen van den heere pastoor 
Janssens voor Peter Emonts de somme van ses pattacons boven de costen, 
omdat hij hadde weghgehaelt uijt het huijs van den veldtboden Hendrick 
Nijens den snaphaen, den welcker hem te voorens op de jachte was  
afgenomen, dus hier 14:8:0:0 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 – 8:] 
Vu le compte precedent clos et arreté le 8 mai 1764, prend bien le tems  
par affirmation du rendant, j’accepte. 
 
2. Den elffden april 1764 ontfangen bij accoordt van den gekooren 

                                                           
1 De eerste rekening van deze scholtis of schout, tevens scholtis van Weert en rentmeester († 1818) was over 1759-1763; de 
laatste ging vermoedelijk over het jaar 1795, toen de Franse overheid een nieuwe bestuursregeling invoerde en deze heerlijke 
functie in die vorm verdween. Aangezien alle heerlijke inkomsten in1686 in beslag genomen waren door de Grote Raad van 
Mechelen op verzoek van de schuldseisers van de prins van Chimay, gold dat ook voor de baten uit deze functie. Hetzelfde 
gold 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 onkomsten en uitgaven van beide functies werden deze in één 
rekening verantwoord en slechts éénmaal per vijf jaar opgemaakt. Het beslag werd eerst in 1772 ongedaan gemaakt. 
2 De Franstalige bijschriften zijn de opmerkingen geplaatst door de Grote Raad van Mechelen.  
 



Jonckers voor Ruth Hoograefs de somme van vijffthien guldens Weerts, 
omdat den selven ontrent een roede hadde bijgeackert van de straete, 
waer van de bodens Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans hebben gehadt 
eenderden deel, dus hier 6:0:0:0 
 
3. Den tweeentwintighsten meij 1764 bij accoordt ontfangen van Theunis 
Simons voor Willem Schepers de somme van neghen guldens Weerts over  
de fornicatione3

 
, dus hier 5:8:0:0 

4. Den vierden junij 1764 bij accoordt ontfangen van Jenckens Thijs de 
somme van vijffthien schellinghen, omdat hij hadde bijgeackert van de 
heijde, waer van de bodens Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans 
hebben gehadt eenderden deel, dus hier 3:0:0:0 
 
5. Den neghenden junij 1764 bij accoordt ontfangen van Anna Maes de 
somme van achtien guldens Weerts, omdat sij hadde bijgeackert van de 
heijde, waer van de bodens Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans  
hebben gehadt eenderden deel, dus hier 7:4:0:0 
 
6. Den sesthienden junij 1764 bij accoordt ontfangen van Jan Vaes, soo 
voor hem, als de kinderen van Ruth Vaes de somme van thien pattacons, 
omdat hij hadde bijgeackert soo van ’s Heere straete, als de heijde, waer 
van de bodens Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans hebben gehadt 
eenderden deel, dus hier 16:0:0:0 
 
7. Den elffden augusti 1764 bij accoordt ontfangen van Hendrick Janssen, 
Anthoin Canters ende Matthijs Ceulen twee guldens wisselgeldt, voor  
eenderde paert, ingevolghe ordonnantie van den jaere 1749, om dat de selve 
torf hadde gemaeckt op de gevreede4

Weijts ende Peter Brinckmans, aenbrengers, met de gemeijnte hebben 
 plaetsen, waer van de bodens Hendrick 

geprofiteert tweederden deelen, dus hier 2:0:0:0 
 
[In de marge:] 
Vu notre apostille sur l’article 33 du 1 chap: de recette du compte precedent et le 
rendant nous aiant montré copie authentique de l’ordonnance mentionnée au texte, 
j’accepte sans prejudice aux droits du seigneur pour le surplus du tier des amendes, s’il  
lui compete. 
 
8. Den 20. augusti 1764 bij accoordt ontfangen van Joannes N. de somme van 
eenen gulden Brabants, voor eenderde paert, ingevolghe deselve ordonnantie, 
omdat hij hadde getorft op de gevreede plaetsen, waervan de bodens 
Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans, aenbrengers, met de gemeijnte 
hebben geprofiteert tweederden deelen, dus 1:0:0:0 
 
9. Den eerste september 1764 bij accoordt ontfangen van Joost Pelsers de 
somme van drije pattacons, omdat hij hadde bijgeackert van de heijde, 
waervan de bodens Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans, aenbrengers,  
hebben geprofiteert een derden deel, dus hier 4:16:0:0 

                                                           
3 Ontucht. 
4 Gevrede plaatsen waren voor gesloten verklaard.  



[Inde marge:] 
Par affirmation du rendant, j’accepte. 
 
10. Den sesthienden september 1764 bij accoordt ontfangen van Joannes 
van Aecken voor Jacob Pauwels de somme van twee guldens Brabants, 
boven de costen voor eenderde paert, ingevolghe ordonnantie van den 
jaere 1749, omdat sijnen knecht hadde getorft op de gevreede plaetsen, 
waervan de bodens Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans, aenbrengers, 
met de gemeijnte hebben geprofiteert de twee resteerende derden deelen, 
dus 2:0:0:0 
 
[In de marge:] 
Comme sur l’article 7 ci-dessus. 
 
11. Den achtentwintighsten september 1764 ontfangen bij accoordt van 
Joannes Saesen voor Peter Michiels de somme van neghen pattacons,  
omdat den selven op de jachte is worden geattrappeert, waervan den jaeger  
Hendrick Emonts, aenbrenger, heeft gehadt eenderden deel, dus hier 14:8:0:0 
 
[Inde marge en van toepassing voor de artikelen 11 - 12:] 
Par affirmation du rendant. 
 
12. Den achtienden october 1764 ontfangen bij accoordt van Thijs van Hout  
voor Jan van Hout de somme van twelff schellingen boven eenighe costen,  
omdat denselven niet tijdelijck op de wachte was geweest, waer van de bodens 
Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans hebben gehadt eenderden deel,  
dus hier 2:8:0:0 
 
13. Den tweeden november 1764 bij accoordt ontfangen van Matthijs 
Gijsen voor Willem Paeps eenen gulden Brabants voor eenderden paert, 
ingevolghe ordonnantie van den jaere 1749 , omdat sijnen knecht ende 
arbeijder hadden getorft op de gevreede plaetsen, de twee resteerende 
derden deelen hebben de bodens Hendrick Weijts ende Peter Brinckmans, 
aenbrengers, met de gemeijnte geprofiteert, dus 1:0:0:0 
 
[In de marge:] 
Comme sur l’article 7 ci-dessus. 
 
14. Den vijffthienden november 1764 ontfangen bij accoordt van Matteuis 
Verstraeten de somme van achtien schellingen, omdat denselven hadde 
beackert eenighe roeden van de heijde, waervan de bodens Hendrick  
Weijts ende Peter Brinckmans hebben gehadt eenderden deel, dus hier 3:12:0:0 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 14 - 17:] 
Par affirmation du rendant. 
 
15. Den drijeentwintighsten november 1764 bij accoordt ontfangen van 
Reijnier Didden de somme van sestigh guldens Weerts boven de costen 
over insolentien5

                                                           
5 Brutaliteiten. 

 gedaen aen het huijs van Willem Paeps, dus hier 36:0:0:0 



 
16. Den tweeden december 1764  bij accoordt ontfangen van Laurins 
van Bogget voor Jan Janssen de somme van twelff schellingen, omdat 
hij hadde bijgeackert van eene steeghe, waervan de bodens Hendrick  
Weijts ende Peter Brinckmans hebben gehadt eenderden deel, dus hier 2:8:0:0 
 
17. Den eenendertighsten december 1764 ontfangen van Leonard van 
Heuchten, pachter ofte medepachter des Heere waeghe tot Nederweerdt 
de somme van eenen gulden ende twelff stuijvers Brabants voor tweederde  
paerten, omdat iemandt hadde gefraudeert aen s’Heere waeghe,  
het resteerende derden deel heeft hij als aenbrenger ingehouden, dus 1:12:0:0 
 
18. Den sesentwintighsten januarij 1765 bij accoordt ontfangen van 
Francis van Asten voor sijnen sone Peter de somme van eenen gulden 
Brabants voor eenderde paert, ingevolghe ordonnantie van 1749 om 
dat hij vlicken6

resteerende derden deelen hebben de bodens Hendrick Weijts ende  
 hadde gesteecken op de gevreede plaetsen, de twee 

Peter Brinckmans, aenbrengers, met de gemeijnte geprofiteert, dus 1:0:0:0 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 18 - 54:] 
Comme sur l’article 7 ci-dessus et par affirmation du rendant. 
 
19. Den sevenentwintighsten januarij 1765 bij accoordt ontfangen van 
Hendrick Trouwen voor Aelkens Hendrick, inwoonder van Meijel de  
somme van sestigh pattacons, omdat drijeenvijfftigh van sijne schaapen  
ende ses rintbeesten weijdende op den Neerweerter grondt waeren  
gearresteert door de bodens HendrickWeijts ende Peter Brinckmans,  
waervan sij bodens, aenbrengers, hebben gehadt eenderden deel, dus hier 96:0:0:0 
 
20. Ontfangen bij accoordt de somme van seventhien guldens Weerts, 
wegens bevondene fouten in de brandtvisitatie in october 1767, doet  
in Brabants 10:4:0:0 
 
21. Den neghentienden meert 1765 bij accoordt ontfangen van Joost 
Joosten de somme van neghen pattacons, omdat denselven op de 
jachte door den jaeger Hendrick Emonts is worden geattrappeert, 
waervan denselven jaeger, aenbrenger, heeft gehadt een derden deel,  
dus hier 14:8:0:0 
 
22. Den vierden julij 1765 bij accoordt ontfangen van Peter Hobus de 
somme van veerthien guldens ende acht stuijvers Brabants, boven de 
costen voor Jacob Hobus, Merten Bongers, Teunis Kivits, Niel Stijnen, 
Jacob Schaecken, Hoeb Linssen, Jan Meulendijcks, Frans Cluijskens 
ende Thijs Saes wegens tweederde paerten, omdat deselve hadden 
getorft op de gevreede plaetsen, waervan de gemeijnte, ingevolghe 
ordonnantie van 1749, heeft geprofiteert het resteerende derden deel,  
dus 14:8:0:0 
 
23. Den achtienden julij 1765 bij accoordt ontfangen voor Jacob Kessels 

                                                           
6 Zoden. 



ende Willem Trouwen de somme van vijffenseventigh guldens Weerts, 
boven de costen, om dat sij saemen met een mes offte messen hadde 
gevochten, dus hier 45:0:0:0 
 
24. Den achtiende dito bij accoorrdt ontfangen van Theunis Hendricx 
de somme van vijffthien guldens Weerts, omdat hij Geurt Weeckers 
hadde geslaegen met eenen stock op het hooft, dat hij bloyde, dus hier 9:0:0:0 
 
25. Den vierentwintighsten julij 1765 bij accoordt ontfangen van d’heer 
Van Asten de somme van dertigh guldens Weerts, boven de costen, omdat  
Petrus Schenck insolentien hadde gedaen aen het huijs van Hubertus 
Bogaerts, als oock uijtroepinghe ende uijtscheldinghe, doet in Brabants 18:0:0:0 
 
26. Den dreijentwintighsten october 1765 bij accoordt ontfangen van 
Van Sittardt voor Jacob Swels eenen gulden ende twelff stuijvers Brabants 
voor tweederde paerten, omdat sijnen knecht hadde getorft op de 
gevreede plaetsen, het resteerende derden deel heeft de gemeijnte,  
ingevolghe ordonnantie van 1749, geprofiteert, dus hier 1:12:0:0 
 
27. Den selven dito ontfangen voor de weduwe van Lins van 
Nieuwenhoven ende Geurt Hulsers de somme van twelff schellingen, 
omdat deselve vlasch hadden verwerckt ontrent het vuer, waervan den 
boden Hendrick Weijts, aenbrenger, heeft gehadt een derden deel, dus  
hier 2:8:0:0 
 
28. Den sesthienden november 1765 bij accoordt ontfangen van Giel 
Beijs de somme van vijff schellingen, wegens eene bevonden foute in  
de brandtvisitatie, dus hier 1:10:0:0 
 
29. Den dertighsten januarij 1766 bij accoordt ontfangen van Joannes 
Baptista Saesen voor Dirck Govers de somme van eenen ducaton, 
boven eenighe costen van informatie, omdat denselven scheltwoorden 
hadde uijtgesproocken tegens de regenten, dus hier 3:0:0:0 
 
30. Den vijffden junij 1766 bij accoordt ontfangen van Willem Trouwen 
de somme van schellingen voor eenderde paert, omdat hij hadde vlicken 
gesteecken op sijn peelveldt, de twee resteerende derden deelen hebben 
den boden Peter Brinckmans, aenbrenger, met de gemeijnte, ingevolghe 
ordonnantie van 1764, geprofiteert, dus 0:12:0:0 
 
31. Den thienden julij 1766 bij accoordt ontfangen de somme van eenen 
ducaton, boven de costen, omdat Joost Maes de schaepen hadde gehoedt 
op een ander goet, dus 3:0:0:0 
 
32. Den selven dito bij accoordt ontfangen van Joannes Baptista Saesen de 
somme van vier schellingen, omdat Peter Beijs met een hand hadde  
geslaeghen Reijner Didden, dus hier 1:4:0:0 
 
33. Den tweeden october 1766 ontfangen van Thomas Delissen de somme 
van eenen gulden ende ses stuijvers Brabants, voor tweederde paerten,  
omdat hij hadde getorft aen een anders peelbaene, het resteerende derden deel  



heeft de gemeijnte, ingevolghe ordonnantie van 1764 geprofiteert, dus hier 1:6:0:0 
 
34. Den vijffden ende drijeentwintighsten october 1766 bij accoordt 
ontfangen voor Vaes Mertens ende Jan Maes de somme van vijff pattacons, 
boven de costen van informatie, omdat deselve hadde geslaeghen offte 
gestooten Louis Knaepen in sijn huijs, dus hier 12:0:0:0 
 
35. Den achtienden november 1766 bij accoordt ontfangen van Joannes 
Baptista Saesen de somme van vijff pattacons, omdat Martinus op Otto 
op de jachte is worden geattrappeert, waervan den jaeger, aenbrenger, 
heeft gehadt eenderden deel, dus hier 8:0:0:0 
 
36. Ontfangen bij accoordt van de huijsvrouwe van Wilhelmus Roefs de 
somme van eenen pattacon, omdat haeren man hadde gedaen tegens  
verbodt van den Heere, dus hier 2:8:0:0 
 
37. Den vijffthienden januarij 1767 ontfangen bij accoordt van Joannes 
Baptista Saesen voor Joost Simons de somme van vier schellingen, omdat  
hij met een handt offte vuijst hadde geslaegen Reijner Didden, dus hier 1:4:0:0 
 
38. Den achtienden februarij 1767 ontfangen bij accoort van Lennardt van 
Heuchten de somme van twelff pattacons, omdat sijnen schoonvaeder 
Dirck Goovers eenighe ruijten hadde ingestooten ofte gesmeeten uijt de  
glaesen van sijnen broeder Wilhelmus Goovers, dus hier 28:16:0:0 
 
39. Den eenentwintighsten april 1767 bij accoordt ontfangen van Michiel 
Kaeris voor Matthijs op de Bucht de somme van vijffthien schellingen, dus  
hier 4:10:0:0 
 
40. Den neghenentwintighsten meij 1767 bij accoordt ontfangen van den 
schoonsoon van Dirick Meuren de somme van drije pattacons, omdat hij een  
weijnigh hadde bijgeackert van s’Heere straete, dus hier 7:4:0:0 
 
41. Den veerthienden junij 1767 bij accoordt ontfangen van Joost Pelsers 
voor Simon Horicx de somme van eenen gulden ende sesthien stuijvers 
Brabants voor eenderde paert, ingevolghe ordonnantie van 1764, omdat 
hij vlicken gesteecken hadde op sijn peelveldt, de twee resteerende 
derden deelen hebben den boden Peter Brinckmans, aenbrenger, met de  
gemeente geprofiteert, dus hier 1:16:0:0 
 
42. Den sesthienden junij 1767 bij accoordt ontfangen van Matthijs Hoens 
de somme van seven schellingen, voor eenderde paert, ingevolghe 
ordonnantie van 1749, omdat hij torff heeft gemaeckt op een anders 
peelveldt, de twee resteerende derden deelen hebben den boden Hendrick  
Weijts, aenbrenger, met de gemeijnte geprofiteert, dus hier 2:2:0:0 
 
43. Den neghentienden junij 1767 bij accoordt ontfangen van den heere 
capellaen Stoutemans voor Francis Peters de somme van twee ducatons 
over de fornicatione onder hetselve dack, dus hier 6:0:0:0 
 
44. Den tweeden julij 1767 bij accoordt ontfangen van Jan Nijssen de somme 



van thien guldens Weerts voor eenderden paert, ingevolghe ordonnantie van 
1749, omdat hij met sijne dienstbodens torff heeft gemaeckt op de gevreede 
plaetsen, de twee resteerende derden deelen hebben den boden Peter 
Brinckmans, aenbrenger, met de gemeijnte geprofiteert, dus hier 6:0:0:0 
 
45. Den derden september 1767 bij accoordt ontfangen van Hendrick 
Prechters de somme van thien schellingen, voor tweederden paerten, 
omdat hij torff hadde gemaeckt op een anders peelveldt, het resteerende 
derden deel heeft de gemeijnte, ingevolghe ordonnantie van 1764,  
geprofiteert, dus hier 3:0:0:0 
 
46. Den sesden september 1767 bij accoordt ontfangen van Peter Aerts 
voor Joost Aerts de somme van vier schellingen, voor eenderden paert, 
ingevolghe ordonnantie van 1749, omdat hij heijde offte vlagghen7

gemaeijt op s’Heere straete, de twee resteerende derden deelen hebben 
 heeft 

den boden Peter Brinckmans, aenbrenger, met de gemeijnte geprofiteert,  
dus hier 1:4:0:0 
 
47. Den eersten october 1767 bij accoordt ontfangen van Frans Snaters de 
somme van eenen gulden ende achtien stuijvers Brabants, voor tweederde  
paerten, omdat hij hadde getorft op de gevreede plaetsen, het 
resteerende derden deel heeft gemeijnte, ingevolghe deselve ordonnantie, 
geprofiteert, dus 1:18:0:0 
 
48. Den tweeden october 1767 bij accoordt ontfangen van den schoonsoon 
van Theunis Gerrits de somme van eenen gulden ende acht stuijvers 
Brabants, voor eenderde paert, ingevolghe deselve ordonnantie, omdat 
hij hadde getorft op de gevreede plaetsen, de twee resteerende derden  
deelen hebben de bodens, aenbrengers, met de gemeijnte geprofiteert, dus 1:8:0:0 
 
49. Den vijffthienden october 1767 bij accoordt ontfangen van Anthonij 
Peters de somme van vijff schellingen, omdat hij vlasch hadde gehanteert 
ontrent het vuer, waervan den boden Peter Brinckmans, aenbrenger, 
heeft gehadt eenderden deel, dus hier 1:0:0:0 
 
50. Den neghenentwintighsten october 1767 bij accoordt ontfangen van 
Jacobus Fijen, door het toedoen van schepenen, maer de somme van vijff 
schellingen, omdat denselven eenen haes hadde geworpen met eenen 
rieck, waervan den jaeger Hendrick Emonts, aenbrenger, heeft gehadt 
eenderden deel, dus hier 1:0:0:0 
 
51. Den seventhienden november 1767 bij accoordt ontfangen voor Giel 
van Bogget de somme van eenen pattacon, omdat hij ten versoecke van 
de nabuijren niet instantelijck hadde geopent eene waeterlossinghe,  
waervan den boden Hendrick Weijts, aenbrenger, heeft gehadt eenderden 
deel, dus hier 1:12:0:0 
 
52. Ontfangen voor Jan Bielmaeckers ende Jan Simons bij accoordt de 
somme van elff schellingen, omdat sij bij de brandtvisitatie foutigh  

                                                           
7 Plaggen. 



waeren, dus hier 3:6:0:0 
 
53. Den neghentienden november 1767 bij accoordt ontfangen van Peter 
Verbucht de somme van seventhien guldens Weerts, omdat hij op de 
jachte is worden bevonden, waervan den boden Hendrick Nijens,  
aenbrenger, heeft gehadt eenderden deel, dus hier 6:16:0:0 
 
54. Den sesentwintighsten november 1767 ontfangen ingevolghe vonnisse 
van Peter Meuvis voor Cornelis van Thulden de somme van twintigh pattacons,  
omdat hij hadde afgecapt offte laeten afcappen twee eijckeboomen int’bosch  
van de Witte Nonnen, dus hier 48:0:0:0 
 
[In de marge:] 
Vu la sentence ci-mentionnée en copie authentique, j’accepte. 
 
55. Den neghenentwintighsten january 1768 bij accoordt ontfangen van 
Jacob Schaecken de somme van vijff schellingen, omdat hij versmaedelijcke 
woorden hadde gesproocken over billetten vanwegens de regeeringhe  
toegesonden, dus hier 1:10:0:0 
 
[In de marge:] 
Par affirmation du rendant. 
 
56. Den vierden februarij 1768 bij accoordt ontfangen van Laurins van 
Bogget de somme van vijff schellingen, voor de helffte ingevolghe 
ordonnantie van den 16 april 1761, omdat hij een huijs hadde verhuert 
aen eenen vremdelingh sonder ontlastbrieff, de andere helfte hebben  
de armemeesters geprofiteert, dus hier 1:10:0:0 
 
[In de marge:] 
Par affirmation du rendant et sans prejudice aux droits du seigneur pour le 
surplus de l’amende s’il lui compete. 
 
57. Den sesthienden april 1768 bij accoordt ontfangen van Ruth Gubbels 
voor N.N. de somme van thien pattacons, voor de helfte ingevolghe s’Hoffs 
ordonnantie van den 9 augusti 1745 over een gearresteert peerdt ende 
karre van Horn, denwelcken vlicken hadde gelaeden tot Nederweerdt, 
de andere helfte hebben de bodens Hendrick Nijens ende Peter Brinckmans, 
aenbrengers, geprofiteert, dus hier 24:0:0:0 
 
[In de marge:] 
Par affirmation du rendant et sans prejudice aux droit du seigneur pour le 
surplus s’il lui compete. 
 
58. Den thienden junij 1768 bij accoordt ontfangen van Peter Wagemans 
de somme van eenen gulden ende twelff stuijvers Brabants, voor eenderde  
paert, ingevolghe ordonnantie van 1764, om dat hij torff hadde gemaeckt op  
een anders peelveldt, de twee resteerende derden deelen hebben den boden  
Hendrick Nijens, aenbrenger, met de gemeijnte geprofiteert, dus hier 1:12:0:0 
 
 



[In de marge en van toepassing voor de artikelen 58 - 59:] 
Par affirmation du rendant j’accepte sans prejudice  au droit du 
seigneur pour le surplus de l’amende s’il lui compete. 
 
59. Den sesentwintighsten junij 1768 bij accoordt ontfangen van 
Laenen Hendrick voor Hendrick Verborgh de somme van eenen 
pattacon, voor tweederde paerten, omdat hij hadde getorft op 
een anders peelveldt, het resteerende derden deel heeft de gemeijnte,  
ingevolghe ordonnantie van 1764 geprofiteert, dus hier 2:8:0:0 
 
60. Ontfangen bij accoordt de somme van neghentien guldens Weerts, 
wegens bevonden fauten int’ visiteeren der weghen ende beecken in  
meij 1768, doet in Brabants 11:8:0:0 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 60 - 61:] 
Par affirmation du rendant. 
 
61. Den dertighsten augusti 1768 bij accoordt ontfangen van Hendrick 
Trouwen voor Jan Cuijpers de somme van twelff schellingen, over  
de fornicatione, dus hier 3:12:0:0 
 
62. Den tweeden october 1768 bij accoordt ontfangen van Peter Meuvis 
de somme van eenen gulden ende twee stuijvers Brabants, voor eenderde  
paert ingevolghe ordonnantie van 1764, omdat Simon Konincx met eenen  
arbeijder hadde getorfft in een anders peelveldt, de twee resteerende derden 
deelen hebben den boden Hendrick Weijts, aenbrenger, met de gemeijnte  
geprofiteert, dus 1:2:0:0 
 
[Inde marge:] 
Comme sur l’article 58 ci-dessus. 
 
63. Ontfangen bij accoordt de somme van drije gulden ende vijff 
stuijvers, wegens bevondene fouten int’ visiteeren der weghen ende  
waeterloopen, in october 1768, doet in Brabants 1:19:0:0 
 
[In de marge:] 
Par affirmation du rendant. 
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk :] 
Le premier chapitre des recettes monte à la somme de cinq cent quarante 
quatre florins, un sol argent fort de Brabant Dico 544:1:0 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk :] 
Et comme le rendant a suivant sa commission nous montrée au compte 
precedent le tiers des amendes et confiscations a son profit, le quel tiers fait la 
somme de cent quatre vingt et un florins et sept sol, argent fort de 
Brabant Dico 181:7:0 
 
[Toevoeging 3 einde hoofdstuk :] 
Il s’ensuit qu’il reste seulement au profit de la recette, la somme de trois cent, 
deux florins et quatre sols argent fort de Brabant Dico 362:14:0 



Tweeden ontfanck van verheffen gedaen in den Leensaele van Weerdt, Nederweerdt 
ende Wessem 
 
1. Den tweeentwintighsten januarij 1765 ontfangen van Hendrick Walckers 
de somme van twee ducatons voor de rechten van relief van een cluppelleen8

onder Nederweerdt bij doodt Hendrick Walckers, dus hier 6:0:0:0 
  

 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 1 - 5:] 
Par affirmation du rendant, j’accepte. 
 
2. Den selven dito ontfangen van Thomas Hobus voor sijnen sone  
Tilmannus Hobus de somme van twee ducatons voor de rechten van 
het releveeren van een cluppelleen onder Nederweerdt, bij doodt Jan 
Meuren, dus hier 6:0:0:0 
 
3. Den eenentwintighsten october 1765 ontfangen van Dirck Bauwels 
voor sijnen sone Willem Bauwels de somme van twee ducatons voor de 
rechten van relief van een cluppelleenbosch onder Nederweerdt bij 
doodt Willem Bauwels, dus hier 6:0:0:0 
 
4. Den neghentienden december 1765 ontfangen van Jan Hoeben voor 
sijnen sone Goort Hoeben de somme van twee ducatons voor de rechten 
van het releveeren van een cluppelleen onder Weerdt bij doodt Goort 
Brangers, dus hier 6:0:0:0 
 
5. Den twintighsten januarij 1766 ontfangen van Jan Pelsers voor sijnen 
sone Peter Pelsers de somme van twee ducatons voor de rechten van het 
releveeren van een cluppelleen onder Weerdt, bij doodt Catrien Crijns, 
dus hier 6:0:0:0 
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk:] 
Le second chapitre de recette porte la somme de trente florins, 
argent fort de Brabant Dico 30:0:0 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk:] 
Et le total de la recette monte à somme trois cent nonante deux florins, 
quatorze sols Dico 392:14:0 
 
 
Uijtgaeve tegens den voorschreven ontfancks 
 
1. Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten9

de somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxten 1764, dus bij  
 voor een jaer gagie 

quittantie ende doet in Brabants 4:16:0:0 
 
 

                                                           
8  Een kluppelleen is een deelbaar leengoed van gewoonlijk beperkte omvang en zonder rechtsmacht. Kluppellenen waren 
veelal afgescheiden ('gespleten') uit een groter leen; zij werden ook wel splijtelingen genoemd. Wellicht diende oospronkelijk 
de leenman van een kluppelleen zijn leenheer in tijd van oorlog te voet terzijde te staan. 
9 Nederweert kende twee schutterijen; de oude en de jonge schutten.  



[In de marge en van toepassing op de artikelen 1 - 10:] 
Par quittances. 
 
2.Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie 
de somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxten 1764, dus bij quittantie ende doet in Brabants 4:10:0:0 
 
3. Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de 
somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxten 1765, dus bij quittantie  
ende doet in Brabants 4:16:0:0 
 
4. Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie 
de somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxten 1765, dus bij quittantie ende doet in Brabants 4:10:0:0 
 
5. Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de 
somme van twee patacons, verscheenen te Sinxten 1766, dus bij quittantie  
ende doet in Brabants 4:16:0:0 
 
6. Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie 
de somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxten 1766, dus bij quittantie ende doet in Brabants 4:10:0:0 
 
7. Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de 
somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxten 1767, dus bij quittantie  
ende doet in Brabants 4:16:0:0 
 
8. Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie 
de somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxten 1767, dus bij quittantie ende doet in Brabants 4:10:0:0 
 
9. Betaelt aen de deeckens van de Alde Schutten voor een jaer gagie de 
somme van twee pattacons, verscheenen te Sinxten 1768, dus bij quittantie  
ende doet in Brabants 4:16:0:0 
 
10. Betaelt aen de deeckens van de Jonghe Schutten voor een jaer gagie 
de somme van seven guldens ende thien stuijvers Weerts, verscheenen  
te Sinxten 1768, dus bij quittantie ende doet in Brabants 4:10:0:0 
 
11. Den rendant stelt hier sijne gagie vant officie, te weeten hondert ende 
vijfftigh guldens, jaerelijckx van den eersten januarij 1764 tot den lesten 
december 1768, sijnde vijff jaeren, dus hier 750:0:0:0 
 
[In de marge en van toepassing voor de artikelen 11 - 17:] 
Je passe. 
 
12. Voor het formeeren deser reeckeninghe, groot neghenentwintigh  
blaederen, ad drije stuijvers wisselgeldt per bladt, facit 4:7:0:0 
 
13. Item aen den heere secretaris voor de copije, a rate van twee  
stuijvers Brabants courant per bladt, groot neghenentwintigh  



blaederen, facit 2:9:3:0 
 
14. Alnoch aen den heere secretaris, ofte die het aengaet, voort’ 
copieeren der apostillen op de dobbele deser reeckeninghen voor 0:18:0:0 
 
15. Aen den rendant voor vacatien ende verblijff deser reeckeninghe 4:0:0:0 
 
16. Aen den heere raedt ende commissaris ter auditie deser  
reeckeninghe ende collationeren 4:10:0:0 
 
17. Voor den heere adjoint als boven 2:11:2:0 
  
 
[Toevoeging 1 einde hoofdstuk:] 
Les mises du present compte monte à la somme de huit cent quinze 
florins, six sols et un liard argent fort de Brabant Dico 815:6:1 
 
[Toevoeging 2 einde hoofdstuk:] 
Et le produit total de la recette monte à trois cent nonante deux florins, 
et quatorze sols argent fort de Brabant Dico 392:14:0 
 
[Toevoeging 3 einde hoofdstuk:] 
Ainsi le rendant a plus exposé que recu et trouve bon la somme de 
quatre cent vingt deux florins, douze sols et un liard argent fort de 
Brabant Dico 422:12:1:0 
 
Toevoeging 4 einde hoofdstuk:] 
Ainsi coulé clos et arreté par nous, sousignés commissaire et ajoint à Malines le 5 juillet 1771. 
 
 
 (get.) De Waepenaert d’Erpe 
 (get.)                     L.J. Scorion 
 
[In de marge:] 
Soit memoire que cette cloture  a eté validée au rendant au besogné des consignations par lui faites, qui 
suit fol. 139 et lqq la cloture de  son onzième compte de la recette des terres de Weert, Nederweert et 
Wessem, lequel besogné a eté clos et arretté le 6 juillet 1771, portant que cette cloture du present 
compte cesse ici.  
 
(get.) De Waepenaert d’Erpe 
(get.) L.J. Scorion 
 
 
Eindresultaat:  
De totale inkomsten bedroegen           392 gulden - 14 stuiver 
De  totale uitgaven bedroegen                                                        815 gulden -   6 stuiver - 1 oord   
De uitgaven overtroffen de inkomsten met         422 gulden - 12 stuiver - 1 oord 

        in Brabants wissel geld 
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