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Transcripties
van het Oude Gasthuisboek van Doesburg (Oud-Archief Doesburg inventarisnummer 2845),
in de jaren 2006-2014 gemaakt door de Archiefwerkgroep van de Historische vereniging
‘Stad en Ambt Doesborgh’

Folio 1r
1658
14 augustij het oude ende niewe boeck
opniew by malkanderen laeten
binden en met wit pampier door
laeten schieten, aen den boeckenbinder
Isack Eevertsen Krevenger voor den
1
niewen bandt en alles voor
betaelt 37 stuver.
Francken
Gasthuismeister2
(fol.1v, 2r en 2v blanco)

1
2

Hiervoor staat nog eens 'den'.
Vgl. dezelfde handtekening op o.m. fol.327v (1657) en 372v (1664).
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Folio 3r
Vuer Schepen Blyffer ind Splinter
syn gekoemen Johan Schaep, Egbert
Hoeffsmydt Gasthuesmeysteren innd
hebben met toedoen der gemeyner Schepen
in eenen rechte erffpacht uthgedaen
Armgart wedue Evert Cupers die
Jonge myt hoeren kinder daervan sie
den Gasthues jaerlix op Petri ad Cathedram utten selven huese betalen sall
drie rider gulden, off die werde the betalen nae erffpachtrecht. Actum op
saterdach post conversionem Pauli
anno XLVI [1546].
(fol. 3v t/m 8v blanco)
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Folio 9r
Item synt die renthen van ponden ende
anders uuten husen ende van haven
die men jaerlix boeren sal op Sunte
Peter ad Cathedram binen Doesborch
ende buten van wegen des Hospitaels bynnen Doesborchs als hiernae bescreven steet.
Item uut Ringeberchs huse ende hofstede in der Berchstraeten toebehoerende iersten meister Derick Timmerman, nae Johan te Holthusen ende nu heer Rutger
van Stroemberch ende syne nichte
IIII stadt libra
ende III pachtgroet, den enen pachtgroet is quyt
ende afgekocht.
Item uuth Garyt die Mulners huse ende hofstede gelegen in der Berchstraeten alreneest Otto ter Beeck
iersten toebehoerende Wilhem ter Beempthorst, nae
Garyt van Tiel ende nu Johan van Amsen
I stadt libra.
Ende noch II stadt libra die die kircke had uuten selve
huse die verbutet syn tegen die II stadt libra die dat
Gasthuys jaerlix had uuth Engelbert Glasemakers huys in die Smeetstrate, facit III stadt libra.
Item uuthen huse ende hofstede op ten hoeck van den Zantberch alreneest der stadtmueren Gertruyt van
Gent toe plach te hoeren ende nu Henrick Martens
toebehoert
II stadt libra.
Item daer alreneest van den have Gertruyt Tycken den
Gasthuse gegeven heeft gheeft he te pachte1
X stuver Ca[rolus ?]2

1
2

Het bedrag van 14 butken dat na het woord ‘pachte’ stond, is doorgehaald.
Moeilijk leesbaar.
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Folio 9v
Renthen op Petri ad Cathedram
Item uuth Arnts huys van Baer in der Smeetstraeten alreneest Garyt Schoemake, Wysze
op’t Griet toe plach te hoeren ende nu Luutken Post
toebehoert
III stadt libra.
Item1 uuth Arnt Voysts huys gelegen in dat straet
tegen Bernt van Gulicks voederhuys al toebehoerende Harmen den Bade, nae Garyt Beem ende
nu Johan van Moers
XXXI Karolus stuvers.
Item Evert Kup heft dyt vorscreven hus in arffpacht jaerlix
voer dry gulden ryders2.
Item uuth Gusten huys ten Broicke in den hoeck des
cleynen straetkens achter Johans huys ten Kolck,
nu Johan Wethorst toebehoert
V stadt libra.
Nuu aolde vrow Wethorst wedue3.
Item uuth Hillen hofstede van Millingen an die Barchstraete by des Hospitaels kirckhave daer heer
Philips Wolff inne woent
III stadt libra.
Die synt oen een wyl tyts verlaten nae vermogen
twyer cedelen. Nae doeden heer Jansz4
Item uuth Peter Holtsniders huse in der Smeetstraeten by den putte, dat Arnt ten Have toe plach toe
ende nu toebehoert Aelbert Tantinck ende he mede betimmert heeft mit Hagens huys in eenen huse
IIII stadt libra. Nue Symen Baerkens arffgenamen5
Item uuth Garyt Assen huys gelegen tusschen Johans
huys opten Oerde ende Wilhem die Mey, toebehoerende
Henrick Stockmans weduwe twee golden aelde
schilde, facit
III golden Rynsgulden.
6
Nuu Derck Stochaven
(fol.10r en v blanco)

1

In de tekst vóór de kantlijn staat “Dyt hus ys dat Gasthuyss aengestorven van Johan van Moers”.
Deze twee regels zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
3
Deze regel is later in een ander handschrift toegevoegd
4
Deze 4 woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
5
Deze 4 woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
6
Deze 3 woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd
2
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Folio 11r
Renthen op Sunte Peter ad Cathedram
Item uut Henrick Kuser husinge in den Zantberch
alreneest husinge Henrick Winterpols ende nu
toebehoert meister Peter ten Bleecke
I golden
1
Rynsgulden.
Nuu Egbert Dapper
Item2 uuth Johans huys van Dursten tusschen Garyt
Guldenvercken ende Johan Koekenbecker, dat nu Aelbert Roelefssoen toebehoert
I golden aelden
schilt.
Item vrou Roecks, nu Henrick Roeck, heeft in erffpacht Kroeten hofstede gelegen tusschen Wilhem
dat’s Bernt Hoedemakers voederhuys ende Henrick Wyntkens voir
I Hornsgulden.
Item Johan Negeltinck, nu Garyt opten Oerde gheeft
uuth Henrick Beckers hofstede achter der mueren
by der Hameydenpoerten gelegen II stadt libra
ende een half oert schiltz.
Nuu Johan van Monster3
Item uuth Derick Harmens huys weder by Loyen voederhuys, nu Jacob4 Blyffer toebehoert I stadt libra.
Item uuth Gosens huys van Vinckwick tegen des Gasthuys kircke aver, nu Johan Gruter toebehoerende
II stadt libra.
Item uuthen selven huse heefft Gosen van Vinckwick ende
uut alle synen nagelaten goede den Gasthuse gegeven
die pachtdach Onse Vrou Annunciacio II golden
Rynsgulden.
Desse II gulden geloest op den ….. …….5.
Item dese twe golden Rynsgulden und twe stadt libra
synnen tot oeren twyer leven als v[oren]6 Bernt Gruyter
und syn huyssvrow gecomponyert und na desen
oer twyer doden sall ’t dat Gasthuys weder hoeren.7

1

Deze 3 woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
Achter deze regel staat bijgeschreven: “Vacat”.
3
Deze woorden zijn later in een ander handschrift bijgeschreven.
4
De naam Maes, die hier eerste stond, is doorgehaald en ‘Jacob’ is in een ander handschrift toegevoegd.
5
Deze woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd; de laatste woorden zijn onleesbaar. De hele
alinea is later doorgehaald.
6
Of staat er een ‘b’, voor ‘boven’ ?
7
Ook deze alinea is later doorgehaald.
2
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Folio 11v
Renthen op Sunte Peter ad Cathedram
Item uuth Henrick Broyst huys in die Smeetstraete
alreneest Wolter Tousleger nu toebehoerende
Johan Wicherdinck
I ½ stadt libra.
Item Reyner van Kuyck gheefft van enen have aen
die Dickenhurst in erffpacht
I golden
aelden schilt.
Item uuth Derick Schoemakers huys in die Oeypoertstrate dat Garyt Mesmaker voir ende Thys Leyendecker nae toe plach te hoeren
II stadt libra.
Ende die heeft Alyt Bremers den Gasthuse gegeven.
Desse twee ponden hefft Claes die Waler geloest aen
Arndt Baerken Gasthuysmeister in anno [15]861.
Item uuthen convent Sunte Katherinen op ten Barge dat
Garyt Haeck heefft gegeven ende betaelt. Nu Sunte
Annen Bruederscap
II stadt libra.
Item have alreneest Tellichuysganck in die Zantberchstraete Johan te Withagen heeft betimmert
ende nu Henrick te Laer toebehoert ½ stad libra.
Item Garyt Mensen huys in die straete achter der
schoelen alreneest
III stadt libra
Item uuth Henrick Haecks huys in die Jodenstraete
tusschen Garyt Haecks husinge ende den grawen monick
van Deventer gelegen
I aelden schilt. Dat huys heeft
Kirstken Meyerinck mitten rechten verwonnen ende Wilhem
Meyerinck, syn soen, heeft den Gasthuse ander renthe
weder in die stede gegeven as nabescreven steet in ’t register
van den renthen van Paschen2.
(fol. 12r en v blanco)

1

Deze twee regels zijn later bijgeschreven. Het jaartal is niet goed leesbaar, maar Baerken was in 1586
gasthuismeester en mede gezien de overeenkomstige passage op fol.21r zal het zo gelezen moeten worden.
2
Zie fol.17r.
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Folio 13r
Renthen op Sunte Peter ad Cathedram
Item uuth Jordens huys van der Hoevelwyck IIII golden
Franckryxsche schilde erffrenthen, die dat Gasthuys
kreech van Garyt Kuser, lyfrenthen die oen 't Gasthuys
gheeft, die synt Johan Goltsmit avergewesen voir
dat voederhuys dattet Gasthuys van oen heeft.
Ende die vurscreven vier schilde mach dat Gasthuys loesen van Johan vurscreven ende synen erven mit LXIIII golden
Rynsgulden. Ende is mede bevorwert weert saicke dat
Johan vurscreven ende syn erven meer boerden voir die vier
schilde dan vier golden Rynsgulden, dat sullen zee
den Gasthuse weder hantreycken.
Item dat Gasthuys placht eenen hof te hebben gelegen buten der Hameydenpoerte op ten hoeck an der
Beghinencamp tegen den schutschate, den die Beghinen vurscreven in pacht hedden voir II stadt libra. Den hof is
verbuten mitten Beghinen vurscreven tegen die ledige stede
die leecht tusschen des Gasthuys voederhuys ende
Daem van Hekers erfnisse.
Vacat1
Item uuth Henricks huys van Hekeren gelegen in dat
Cleyne Berchstraetken by des terminarius husinge
van Zutphen, nu toebehoerende meister Livinus, anderhalven Reynaldusgulden, dat hoert Onser Vrouwen
Bruederscap half. Des Gasthuys deel is by consent
des gemeynen raets quyt gegeven tot behoef der
armer fraterken in te woenen.
Vacat2

1
2

Dit woord is later bijgeschreven.
Dit woord is later bijgeschreven.
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Folio 13v
Item van een maelder roggen arffrenthen geven dye fratres uuth Henrick Helman goet toe Drempt dat
Spytaele the Doesb[orch].1
Ick Hermen dye Boijze in der tijt gheswaren
rychter in den ampte van Doesboirch
eens hogen fursten dess hartogen van
Gelren ende van Gulick ende greve van Zutphen
tuge in desen apenen bryeve dat voer mij
ende voer gherychtluden hyernae bescreven
in enen ghehegeden syttende gerychte gecomen
syn Henrick Helman ende Gertruydt syn echte wyff myt Henrick voergenoemd, oeren echten man ende
wytlycke mombar, dye oer daer myt oerdell unde
myt rechte toe enen mombar gegeven wart. Ende
verlyede voer hem ende voer oeren erven dat sy mijt
oeren vryen wyllen in ene gherechte stede vaste
erffkoep erfflyck hedden verkoeft voer ene summe
gelts dye hen t’gueder tyt wall toe wyllen ind toe
danck betalt was Johan Post, Aleyd syn echten wyve
ende oeren arffgenamen uutter und van stucken lants
daer oer huyss und hoeff op steet, uutter husyngen
und hofsteden ende uutten acker bylangs dye straet
ende Claess Gryss acker dyen hy van Tuysshuyss
kochte, scyetende myt enen eynde op ten patt dye
dwars aver den camp geet, myt allen syn toebehoer, soe dye erffnysse samentlycke gelegen ys
in den kersspell van Drempte off in wat ander kersspel
dye liggen mach, tot enen arfflyken pacht unde iaerrenthen een maelder gueten schonen claren wynterroggen Doysboerchscher maten, t’betalen op Sunt Martensdaege in den wynter neestkomende nae dats dess brijves den yrsten termyn, ind dan voert alle iaer op
dat selve hogetijt Sunte Martensdach, erfflych ewentlych ende ommermeer, vry, looss, ledych ende kommerloss van allen zaecken, op oeren kost, anxt unde arbeyt toe leveren bynnen Doesb[orch] in oere vry seker
behalt. Ind weert saeke dat dyt vorscreven maelder rog(folio 14r en v blanco)

1

Deze 3 woorden staan in de kantlijn.
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Folio 15r
gen erffrenthen enychs jaers op ten vorscreven termyn nyt betaelt een woerde als vorscreven steet, soe moegen Johan
ende Aleydt vorscreven, oere erven off oer seker bade den vorscreven
pacht off wes hen daervan noch onbetalt were, dat
hedde koyrt off lange gestaen, uut laten doen peynden myt
enygen daegelyxschen rychter off rychtersbaede op,
uut ende aen den vorscreven huess, hoeff, hoffsteden, ackeren
ende lant vorscreven ende voert aen alle ander erve ende guet
Henrick ende Gertruyd vorscreven off1 oeren erven als sy nuu
hebben off naemaels krygende moegen weerden, rede
und onrede, soe waer men dat bevijnden moecht, dat
daer samentlych mede veronderpandt ys ind toe enen
gerechte onderpande daer samentlych ten ewyge dage
voer staen sall ende steet. Voert soe vertegen Henryck
ende Gertruydt vorgenoemt myt Henricxs vorgenoemt oers mombars hant op dat vorgenoemde malder roggen arffrenthen
in formen als vorsrceven steet toet behoeff Johans unde
Aleyd vorscreven ende oeren erven myt monden, myt handen,
myt halmen ende myt oeren vryen wyllen als oerdel
und recht wysde dat sy myt rechten daerop vertijen
solden ende gelaeffden hen dess erfflycke toe waren iaere
ende dage ind daer en tenden woe men arffrenthen
uth eenen edelen eygen erven in den lande van Zutphen
myt rechte waren sall voer alle dyegenen dye dess
toe rechten komen wyllen, ind alle voerkommer aff
toe doen. Doe dyt aldus gescyet was soe vorscreven steet,
soe hebben dye selvygen Johan Post und Alyedt
syn echte wyff vorscreven myt Johan vorgenoemt oeren echten
man und wytlyken mombar dye oer daer myt oerdel
und myt rechte in desen selven gerychte oyrkonde desen selven gerychtzlude hyernae bescreven
gegeven wart, beyde samentlych verlyen voer um
ende voer oyre erven dat sy myt oeren vryen wyllen
ende myt gueden beraede ter eren Gadts ende then

1

Dit woord staat boven de regel.
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Folio 15v
ewygen erfflycken testament voer oere zijele opgedragen ind
slecht van den hant erfflych avergegeven hebben den Spijtael van
Doesborch toe vollest den almyssen den armen puerlyck omme Gadts
wyl t’geven dyt vorscreven malder roggen erffrenthen om brode toe tweeën
tyden van den iaer, als halff op ten hylgen Paessavent ind halff op
ten hylgen Kyrssavent ind hebben daerop vertegen toe behoeff dess
Spytaels ende den armen myt monde, myt hande, myt halme ende
myt oeren vryen wyllen als oerdell unde recht wysde dat sy myt
rechte daerop vertyen solden, ind Johan und Aleyd vurscreven daeraen
gerechtycht waren. Doch myt voerweerden wert zaeke dat
toe enyger tyt gewyel dat dye Spytaelsmeyster den armen
dye nuu yn der tyt syn off dy wesen sullen, versumelick worden.
ende dye almyssen nyt gegeven en woerden soe vurscreven steet, off dat
sy dyt vurscreven malder roggen arffrenten verkoften off verondersaten ende
blechten nyt weder an guede erffrenten, soe mogen Johan ende
Aleyd vurscreven off oeren erven dese vurscreven erffrenten alssdan van stonden
aen weder aentasten und nae hem nemen sonder ymantz bekroen
off wederseggen, ind doen ende laten daermede gelyck oeren
anderen renthen ende gueden sonder enych argelijste. Daer dyt gescyeden waren myt my aver unde aen gherychtzluden Garryet Kuser ende Arnt Harmensz ind met anderen dye ’t mede
hoerden unde sagen, oyrkonde dess soe heb ic Harmen Rychter
vorgenoemd myn segell gehangen an dese bryff. Ind omme dye mere
vestenisse ind opsatynge vertychgenisse alre punten vurscreven dye
vast und stede toe haelden ende gehalden wyllen hebben van onsen
erffgenamen, soe hebben wy Henrick und Gertruyd vurscreven gebeden
Garryet Haeck dat hy syn segell om gebreck wyl onser
segele op dese tyt voer ons ende onsen erven by dess Rychters
segell mede wyll hangen an desen bryeff. Dat ick Garrijt
vurscreven gerne gedaen hebbe om bede wylle Henrycxs unde Gertruyd vurscreven . Ind ick Johan Post heb myn segell ock omme dy men
vestenysse wylle voer my ende voer Aleyden myns echten wijves omme oere bede wylle ende voer onser beyden erven mede
gehangen an desen bryeff. Gegeven in ’t jaer Ons Heren M
vyerhondert enen vyfftych [1451] ipso die Prisce Virginies.
(folio 16r en v blanco)
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Folio 17r
In den jair ons Heren dusent vierhondert ende vyffende tachtentich [1485] op Sunte Peters avent ad Cathedram soe hebben
Bernt Gotinck ende Garyt Scaep, Gasthuysmeistere
in der tyt der stadt Doesborch, uutghedaen ende verpacht heren Philips Wolff, priester, die husinge he
op dach datum ’s briefs inne woent, gelegen an des
Gasthuys kirckhoff, soe lange he lyflicken levet
ende niet langer, voer een summa gelts die oen in behoeff des Gasthuys vurscreven op dach datum vurscreven guetlicken ende wal vernuecht ende betailt is, mit vorwerden soe wes heer Philips vurscreven dairan timmert
ende patet, sal nae synen doeden dairan blyiven, ind
heer Philips vurscreven sal daeran moghen timmeren
an des Gasthuys gevel sonder enich wederseggen
offte bekroen. Ind tendes heren Philips dode die vurscreven te sullen comen an den Gasthuse vurgenoemd, beheltlicken den Gasthuse vurscreven uuthen vurscreven huse jaerlix ende alle iaer drie stadt libra s’iaers op Petri ad
Cathedram nae vermogen oerre segele ende brieve.
Oick synt mede vorwerten dat heer Philips vurscreven
dat eynde van den Gasthuys huse tot synen huse
wart syn holt op ten balcken mach leggen ter tyt
toe dat die Gasthuysmeisteren in der tyt dat selven
besolren ende soe en sal heer Philips vurscreven daer
gheen recht meer an hebben. Alle dingen sonder
argelist. Hier synt twee cedelen an alleens haeldende van woerden der heer Philips een heeft ende dat
Gasthuys een. Des Gasthuys cedel steect in des
Gasthuys aelde boeck.
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Folio 17v
Item Wilhem Meyerinck hevet voir syne ende synre
vrende zielen, soe dat Gasthuys binnen Doesborch
jaerlix hadde uuth Henrick Haecks husinge eenen
golden aelden schilt erffrenthen als voirscreven steet1,
welcke husinge vurscreven Kirstken Meyerinck seliger
gedachten, Wilhems vurscreven vader, mitten rechten verwonnenn heefft soe he die aeltste brieve had, om dattet
Gasthuys daer gheen achterdeel by hebben en
sal, ter armer behoeff voir den vurgenoemde aelden schilt
‘s iaers opgedragen ende avergegeven voir oen ende
synen erven alsulcke vierendetwintich golden Ryns
gulden Anthonys Becker Wilhem vurscreven sculdich is
van den huse inne woent ende lange Lubbert toe plach
te hoeren, welcke vierendetwintich golden Ryns gulden Anthonys vurscreven ende syn erven mogen verhantgelden jaerlix van sestien penninck eenen penninck
payments vurscreven te gheven, te betalen jaerlix op
Paschen went ten tyden ende soe lange he ende syn erven dat loezen mitter vurscreven summen. Geschiet in den
jaer Ons Heren dusent vierhondert vyffendetachtentich [1485] des saterdages nae Asschelwonsdach, doe
Bernt Gotinck ende Garyt Scaep Gasthuysmeistere waren.
(fol.18r en v blanco)

1

Zie fol.11v.
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Folio 19r
Renthen binnen der stadt op Paschen
Item syn die renthen uuthen husen ende haven
die men van des Gasthuys wegen jaerlix boeren sal op ten heiligen Paschen
ghelyck als hierna bescreven steet.
Item uuth Garyt Kleys huse toebehoerende Johan Sadelmaker nu Garyt Droechscheerre alreneest Johan
Goltsmit in die Koepoertstraete bysiden dat raethuys aver 1 golden Rynsgulden ende 1 stadt libra.
Nuu Goeurdt tuschen Garryet Sluter und Henric van Raalten,
nuu Harmen op ter Straet1
Item uuth Johan Kupers steenhuse achter den choer
by der capellen alreneest Johan van Bueren nu Griete
Harpen
III stadt libra.
nuu Stevens Massijncks wyff myt oeren kynderen2
Item uuth Gosen des Veren huys in die Waterstrate
tusschen Luutken Garytssz ende Peter Pannerts, nu toe
behoerende Gadert van Hothusen II stadt libra
nuu Evert then Barghe, nuu Derick Zarinck3
Item Alyt Rovers gheeft van een have an der mueren voer dat Cleyne Veerpoertken daer Johan ten Hamme plach te woenen 1½ stadt [libra]. Johan Roever is gecomponiert soe id woest bleef liggen mit III oert stat libra
Item uuth Henrick die Rebbers huys in die Cleyne Veerpoertstraete nu Garyt van Wetten toebehoerende,
nu synen soennen Garit ind Johan , 1 stadt libra.
nuu Johan van Wetten und Steven Martens4
Item uuth Henricks huys van Wetten in die Cleyne Veerpoertstraete op die gate toebehoerende Garyt van
Wetten synen soen
II stadt libra.
nuu Steven Martens5

1

Deze twee regels zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
Deze regel is later in een ander handschrift toegevoegd.
3
Of Zarnick; deze regel is later in een ander handschrift toegevoegd.
4
Deze regel is later in een ander handschrift toegevoegd.
5
Deze regel is later in een ander handschrift toegevoegd.
2
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Folio 19v
Renthen bynnen der stadt op Paschen
Item uuth Henrick Warners soens huys gelegen
alreneest Henrick van Wetten nu toebehoerende
meister Garyt Husinck.
1 stadt libra.
nuu Griete Kulsnyders1
Item uuth Ringenberchs leemhuse in die Smeetstrate alreneest Johan ten Stocke toebehoerende Henrick van Beeck dat nu toebehoert Johan Tousleger
1 stadt libra ’s aers[?] nuu Arnt van Nijmegen2
Item uut Garyt Kupers huys in die Smeetstraete alreneest Johan Tousleger dat nu Wessel
den Becker toebehoert
I stadt libra.
3
nuu Derck Schaep
Item Wilhems huys van Bueren tusschen Wessel den
Becker ende Luutken Post gelegen nu toebehoerende Harmen Smelinck
V stat libra.
4
nuu Henrick
Item uuth Bene Goeyen huys in die Smeetstraete
alreneest Johan Smit ter Hameydenpoerten wart
toebehoerende Jacob van Megen nu toebehoert
Elsken Lamberts.
IIII stadt libra.
nuu Jutte Lambers
nu Willem Leyendecker5
Item6 uuth Marten Krouwels huys in die Smeetstrate tusschen Peter Mack ende Sweder Bruyn
gelegen toebehoerende Henrick die Wilde dat nu
Gosen Braickman betimmert heeft I stadt libra.
nuu Derck Symonsz7.
Item Wolter Touslegers huys in die Smeetstrate tusschen Johan Wycherdinck ende Johan van Speken
gelegen dat nu toebehoert Derick den Tousleger
IX oert stadt libra
(fol.20r en v blanco)
1

Deze regel is later in een ander handschrift toegevoegd.
Deze woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
3
Deze regel is later in een ander handschrift toegevoegd.
4
Deze woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
5
Deze 2 regels zijn later achtereenvolgens in verschillende handschriften toegevoegd.
6
In de kantlijn voor deze alinea staat in een later handschrift “Ind gaet uut Deryck Simenson huys”.
7
Deze woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
2
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Folio 21r
Renthen binnen der stadt op Paschen
Item uuth Roeleff Schoemakers huys in die Smeetstraete op ten hoeck van den Zantberch alreneest
Wyszen op ‘t Griet dat nu toebehoert Henrick
Koster van Keppel III stadt libra.
nuu Peter Narwerg1
Item uuth Griete Geelheggen huys in die Oeypoertstraete alreneest Evert Poelman den Aelden, toebehoerende Roelef van Hunten dat nu toebehoert
Wolter Becker
I stadt libra.
Ind is by toedoen des Raedts gevryt
ind geloest ind die achterstedicheit betaelt.2
Item uuth Derick Schoemakers huys in die Oeypoertstraete voer Garyt Mesmaker ende nae
Thys Leyendecker toe plach te hoeren alreneest
Johan van Vyanen gelegen II stadt libra.
nuu Alyt Hoenen
Desse twee ponden hefft Claes die Waler an den Gasthuijsmeister A. Baerken in anno [15]86
gelost.3
Item uuth Geerloch Byvancs huys in die Oeypoertstrate nu toebehoerende Claes Tengn[eg]el tusschen
Johan van Kranenborch ende Bele Potgieters gelegen dat Slaeniet toe plach te hoeren
I ½ stadt libra.
nuu Joest Teyngnegell4
Item uuth Bele Potgieters huys nu Arnt Reyners
toebehoerende in die Oeypoertstrate tusschen Claes
Tengnegel ende Derick Schenekate gelegen III stadt libra.
nu IJsz Vogelsz kynder toehoert5
Item uuth Dericks huys van Barbock op ten kirckhoff alreneest heer Jacob ten Kolcks huys toebehoerende Hille Vrythoffs
I stadt libra.
Betaelt nu die kirckmeistere uuther lodzen.
nuu m[eister] Daem Schaep6

1

Naewech, Naewerg, Narwech ? Deze woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
De laatste 2 regels zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
3
De laatste 3 regels zijn later in een ander handschrift toegevoegd. Zie de overeenkomstige passage op fol.11v.
4
Deze ingevoegde regel (in een ander handschrift) betreft blijkens een soort accolade in de kantlijn zowel deze
als de volgende alinea.
5
Ook deze regel is in een ander handschrift later ingevoegd. De in de vorige noot bedoelde accolade strekt zich
tot hier uit.
6
Deze woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd; of ‘m’ hier inderdaad voor ‘meister’ staat is niet
zeker.
2
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Item ut Simon Baerkens huys in die
Smedstraete
1 stadt pont nae luede
eens scepenbrieffs daeraff verpandt1.

1

Verpande? Deze alinea is later in een ander handschrift toegevoegd.
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Folio 21v
Renthen bynnen der stadt op Paschen
Item uuth Hartwichs huys toe Heker in die Waterpoertstraete alreneest Derick van Krevelde
IX oert stadt libra.
Item uuth Johans huys van Yperen in die Koepoertstraete dat voir Arnt den Spaen ende nae Johan
Wynricks toe plach te hoeren gelegen alreneest
Johan Meeussoen
IIII stadt libra.
nu Herman Baerken 1 ort Philippusgulden1
Item huse Lambert Tellichuys toe plach te hoeren
in den Zantberch achter an der stadt mueren
Frederick ter Stegen toe plach te hoeren nu toebehoert Henrick t’Jodinck
II ½ golden gulden.
Item uuther stadt gemael die pacht dach is
op meydach
I golden aalden schilt.
Item uuth huse Garyt van Wetten in plach te woenen
ende nu Henrick Kirstkens in woent, dat Wilhem
Meyerinck den Gasthuse weder heeft gegeven voir
den aelden schilt dat Gasthuys had uut Henrick Haecs
had dat syn vader mitten rechten verwonnen had
as vurscreven steet in den renthen op Sunte Peter2 I ½
golden Rynsgulden hantgelt.
Item meister Garyt Wissinck heeft die hofstede
op ten hoeck van des Heligen Geests Stege daer men
an den Roeden Toerne gheet voir
VII stadt libra.
(fol.22r en v blanco)

1
2

Deze woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
Zie fol.11v onderaan en fol.17v.

17
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Folio 23r
Renthen binnen der stadt op Paschen
Item Johan van Voerst heeft die stede in erffpacht
daer des Gasthuys voederhuys plach te staen
tusschen er[f]nisse meister Garyt Wisssincks timmerman ende Henrick Wyntkens gelegen voir
V stad libra.
Item uuth Aelbert Roelefs huys tusschen Johan van
Schoenvelt ende Bernt Vogel gelegen dat Johan
van Dursten Potgieter toe plach te hoeren
eenen
golden aelden schilt fac[it]
I ½ golden Rynsgulden
Item den hoff in des Heligen Geests Steechken gelegen
den dat Gasthuys kreech voir die IIII stadt libra die
‘t Gasthuys iairlix hadde uuth Garyt Haecks husinge tegen des Commenduers poerte gelegen, nu toebehoerende Joncker Frederick van Voerst, heefft nu
in erffpacht Garyt Maessz, die pachtdach op
meydach ‘s jaers voir
I golden Rynsgulden
van gewichte off die weerde dairvoir.
1

Item anno XLVI [1546] op octavas Martinij ys gecomen
Jan van Yperen voer dy gemeyne Scepen und
heft den Gasthuyss schuldych bekandt
van dy IIII stadt libra und I ort Philippus gulden ten
achteren was XVIII ryder gulden, daer hy
jaerlyx een halven ryder aff geven sall
soe lang als dy XVIII ryder btaelt bynnen,
angaende dat jaer XLVII [1547] byh2 den jaer
inclusen LXXXII [1582]
Item dese XVIII rijder bennen nu betalt ende sal men
voertaen jarlyx ut zalige Johan van Iperens huys
ontfangen IIII stat pont ende 1 oert Philippus gulden.

1
2

De volgende twee alinea’s zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
De letter h is waarschijnlijk een verschrijving voor de s. Bedoeld zal zijn ‘bys’ (= tot).

18
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Folio 23v
Item ut huesinge zalige Steven Massincks
negen stuver Brabants falueert
(fol.24r t/m 26v blanco)

19
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Folio 27r
Renthen binnen der stadt op Sunte
Marten in den winter
Item syn die renthen uuthen husen ende haven
binnen ende buten der stadt die men van des
Gasthuys wegen jaerlix boeren sal op Sunte Marten in den winter as nabescreven steet
Item uuth Henricks huys van Kalys dat nu Arnt
Vogel toebehoert dat Otto Kuser ende Ghisel syn
huysfrou den Gasthuse gegeven hebben ter armer
behoeff, die pachtdach op Sunte Galle
VI stadt libra
Item uut Harmen Garijts huys in die Oeypoertstraete alreneest den aelden Braickman, dat Claes Huernman voir ende Peter Huernman synen soen toe plach
te hoeren, die dachtdach1 op midwinter
IIII stadt libra
Item uuth Garyt Scaeps achter den raethuse dat Maes
Scryver toe plach te hoeren
twee golden aelde
schilde, fac[i]t III golden Rynsgulden
Item Wendelen huys van Huete by Warner Lerincks voederhuys in dat straetken achter des Commenduers poerte gelegen dat nu toebehoert Helmich die Kock ende
betailt nu des Heligen Sacraments Bruederscap I ½ stadt libra
Item uut Warner Lerinck tegen synen huse aver alreneest synen voederhuse
II stadt libra
Item Joffer Alidt Giginck hefft dit vurscrevene affgeloest unde dat gelt behandet
aen den Gasthuis[meister] Johan Verstegen. Ontvangen op
dinxdach den XXVIIIen meij.2
Item uuth Henrick Kirstkens huys in die Oeypoertstraete daer Hase ten Peye plach te woenen op ten
hoeck van der straten dat nu Dericksken Garyt
Kirstkens dochter toehoert
II stadt libra
Pelgrum van Dick3

1

Bedoeld zal zijn: ‘pachtdach’.
De laatste 3 regels zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
3
Dack ? Deze regel is later in een ander handschrift toegevoegd. Na het woord Pelgrum is een letter
(waarschijnlijk een D) doorgehaald.
2
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Folio 27v
Renthen binnen der stadt op
Sunte Marten in den winter
Item uuth Moey Timens husinge in die Oeypoertstrate Loef Schuerman toe plach te hoeren nu toebehoerende heer Henrick t’Angerloe
IX oert stadt libra
Item uuth Geerlochs huys ter Bruggen in die Oeypoertstraete nu toebehorende Derick toe Buekenfoert alreneest Johan Helmichs
IX pachtgr[ote]n
Item uuth Engel Convents huys nu toebehoerende
synen soen alreneest Harmen Zwederssz I stadt libra
Item uuth heer Jacobs huys ten Kolcke an den kirckhove nu toebehorende heer Hartwich Goltsmit
I stadt libra
Item uuth Garyt Slatemakers huys alreneest der
scholen an den kirckhave nu toebehoerende Harmen Becker
I stadt libra ende VI pachtgr[ote]n
Item uuth Alyt Rutgers husinge alreneest Marienborch ter Vischmerct wart gelegen
I ½ stad libra
Item Henrick Wijchmans1 huys nu toebehorende
Johan Goltsmit an die Vischmercte gelegen alreneest heren Garyt Smedonck
I stadt libra
ende I pachtgrote
vacat2
Item Johan Vaecht heefft in erffpacht Johan van
den Ryn’s hofstede soe die Gastehuysmeisteren die
mitten rechten hedn3 verwonnen voir
II stadt libra
(fol. 28r en v blanco)

1

Wijchinans ?
Later bijgeschreven. In de kantlijn voor deze alinea staat bijgeschreven: “geet nu uut Garyt Schaep Garytson
h[uy]s”.
3
Dit woord staat onder de regel met een invoegteken.
2
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Folio 29r
Renthen bynnen der stadt op
Sunte Marten in den winter
Item uuth meister Arnt Tigelers huys dat Derick
Messinck toe plach te hoeren benden die Vischmerket gelegen alreneest Johan van Hattem
I stadt libra
Item uuth Garijts huys van Vierackeren dat synen
vader toe plach te hoeren beneden die Vischmercte alreneest Ebbert Hoefsleger gelegen
ende die heeft gegeven Griete Scrivers te volleste
den weggen die men1 deilen sal op ten Heligen
Goeden Vrydage jaerlix

II stadt libra

Item uuth Wilhem Meyerincks dat Kirstken Meyerinck
syn vader op plach te woenen beneden die Vischmercte gelegen alreneest Derick ten Barge
IIII½ stadt libra
Item uuth Derick Mackreels huys voer die Saltpoerte dat vurtyts Harmen Kirstken toe plach te
hoeren ende nae Johan Wethorst
IX pachtgr[oten]
Item Roeleff Zoeren steenhuse in die Oeypoertstraete
dat nu Aleph Kreyenvenger toebehoert dat Griete
Pouwels gaff
I stadt libra
Item uuth Marienborch dat Garyt Huninck toe plach
toe hoeren gelegen op ten hoeck van der Ioedenstraete
II stadt libra
Item uut Derick Ruenoerts huys in die Berchstraete
gelegen alreneest Henrick Wissinck twee golden
aelde schilde fac[it]
III golden Rynsgulden

1

De woorden ‘die men’ zijn kennelijk per abuis herhaald.
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Folio 29v
Renthen binnen der stadt op
Sunte Marten in den winter
1

Item uuth Harmen Biermans huys tegen des Gastshuys kircke aver alreneest husinge Gosens
van Vinckwick
XI oert stadt libra
Item Wilhem Dunels hofstede heeft Lyse Peters
angenamen in erffpacht ende is gelegen alreneest husinge Johan Hont op ten hoeck van der
Potstraeten jaerlix voir
II½ stadt libra2
3
Nu Randolph Schaep junior
Item uuthen aelden hoff alreneest Arnt Vogels huys
toebehoerende Henrick Mandemaker nu Henrick
Crommentuyn
II stadt libra
Item van Johan Ottensoens wegen uuthen huse Johan
van Mechelen toe plach te hoeren in die Veerpoertstraete toe hantgelde
I Hornsgulden4
Item uuther husinge, hoff ende hofstat Derick Kup
ende Griete van Tiel in plegen te woenen ende Griete
vurscreven noch in woent gelegen in dat straetken
achter Wessel Scaeps voderhuys
IIII½ stadt
libra ende ½ oert stadt libra
Item5 Johan Vrythoff gheeft jaerlix te hantgelde
van den XLII gulden current ende VII butkes he den
Gasthuys sculdich is van achterstediger pachte
van Ghyse Mulners Mate
II½ gulden current, XX butken voor den gulden current6
als in den jaer dusent ende vijfhondert genge weren ende
die mach he weder vryen op alle Sunte Marten in den
winter mitten vurscreven summen vurscreven ende mitten volre verschenen bynnen jaerschen ende allen achterstedigen onbetaelden hantgelde.
(fol.30r en v blanco)
1

Deze alinea is – evenals de volgende twee - later doorgehaald.
In de kantlijn naast deze alinea is bijgeschreven: “Desse II½ stadt lb synenden met todoen des Rades durch
Randolff Schaep geffryet ende geloest an den Gasthussm[eiste]r Gerbrandt Pannenbacker den 27 decemb[ris ]
1594”. De alinea zelf is doorgehaald.
3
Deze woorden zijn later bijgeschreven.
4
In de kantlijn naast deze alinea is bijgeschreven: “Uutgelost ende uutwisselt tegen ein rentbrief die Jan ter
Steghens arffgenaemen hadden op dat Gasthues mit concent der Schepenen in Anno 1615”. De alinea zelf is
doorgehaald.
5
In de kantlijn bij deze alinea staat bijgeschreven: “ongherekent”.
6
De woorden ‘XX butken voor den gulden current’ staan onderaan deze pagina, met een verwijzingsteken naar
deze plaats.
2
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Folio 31r
Renthen binnen der stadt op Sunte
Marten in den winter
Item Wilhem Steen heefft in erffpacht die hofstede
daer Derick in ‘t Velt op te woenen plach in des Heligen Geests Steechken gelegen voir III stadt libra, daer
hoert aff den Commenduer van Doesborch I stadt libra
ende den Gasthuse
II stadt libra
Item uuth allen den nagelaten goede Lenso Winterpols
ende synre huysfrouwen, dat Swene Krols Beta
Huse gegeven heefft, dat nu Garyt Bierman uuth
synen huse betailt, enen golden klinckert. Ende noch
uuth Garyts vurscreven huse 1 golden Rynschen gulden
facit t’samen
VII oert Rynsguldens
Item soe Ghyse Mulners Mate verkocht is op een
wederkoep an Bartelt die Mey in behoef der stadt
Doesborch, ende hebben nu Bartelts vurscreven stiefdochter as Berntken selige Warner Lerincks weduwe
ende Hilleken oer suster, daervoer sal dat Gasthuijs
iaerlix voer boeren uuther stadt aeczysen nae
vermogen segele ende brieve
IX golden Ryns
gulden
Item van haeven1
Item 1 hoeff achter Claess van Dyck huyss hent
op gen stat muijr unde an dye ene zyde dy
Fraters t´ Doesborch unde an dy ander zyde Sunt Annen
Bruderscap, unde heeft nuu Derck Symonsz in pacht.
Item een hoeff tegen den Hessenthorn und an
dy ene zyde dy kercke unde an dy ander zydt
unde voer2 hoefft vrow Opten Nordt unde heeft
Bertken Slanyess in pacht
et valet XIIII stuver3

1

De twee hierna volgende alinea’s zijn in een ander handschrift
Voers, voert ? Er lijkt nog een letter achter ‘voer’ te staan, maar in de 2e en 3e alinea van fol.31v is het ‘voer’.
3
De laatste 4 woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
2
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Folio 31v
Item een hoeyff an dy rechter hant buten dye Hoemeyde poort, tendes den scuetschoet bylangs
dye stat grave nuu Bernt Slatemaker in pacht1.
Item een hoeyff gelegen op dye stat grave voer
hoeft unde an dy ene zyedt dye Heren van Keppel
unde an dy ander zyedt Garryet Jansz unde tendes Henrick ten Ralant an Mollevelt.
Jenneken Vachtz2
Item een hoeyff voer hoeft an Mollenvelt ende
an dy ene zyedt dye Vicarien unde an dy ander
zyedt Harmen Slyet den hij in arffpacht hevet
unde tendes Steven Daessz.
Item een hoeyff yn Collyxkens Haeve gelegen
van dye straet aff hent op dy stat grave
und an dye zyedt zuedewart dat Hylge
Cruyss Bruderscap und an dy ander zyedt nordtwart Henrick van Lennep.
Item een hoeff achter Henrick van Lennep
hoeff hent op ghen stat grave unde an dy
zyedt zuedewart dat Hospitael unde an
dy ander zyedt nordwart dy Commelduyr van
Doesborch unde heeft dy moeder ijn arme Gasthuys
voer oer poet spyse sy plechten t’hebben.
Item uth huesinge Ghertgen van Ghyese
thien stuver Brabants fa[cit]
Item uth huesinge zalige Henrick Kleyntgen
drie daeler ‘s iaers op mydwijnter.
(fol.32r en v blanco)

1
2

De laatste 4 woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
Deze twee woorden zijn later in een ander handschrift toegevoegd.
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Folio 33r
Renthen buten der stadt op Sunte
Marten in den winter.
1

Item uuthen goede Westeryck t’Angerloe gelegen
toebehoernde den erfgenamen Palicken van Oey
die Alyt Kremers Johan Posts huysvrouwe
den Gasthuse gegeven
II golden ailde schilde.
Dit selleffde mit concent der Schepen an Frerick vanden Dam Gasthusmeister in der tit
uutgelost in A[n]no 1615.
Item Derick Doys Wamsticker ende syn huysfrou
hebben in pacht tot oeren lyve die Zontgiese,
die Strype ende Braeckgarde, totten Uuthmaten
gehorende jairlix voir
I enckelen golden
Rynsgulden van gewichte. Ende dartoe jaerlix den Gasthuse een voeder te vueren
Item uuthen Barsteden VIII aelde Franckryxsche schylde ‘s iaers op Sunte Martyn in den winter Mense Garytssz gegeven heeft den Gasthuse als he jaerlix
hadde uuthen Barsteden nae vermogen segele ende
brieve he den Gasthuysmeisters mede avergegeven
heeft, in sulcker vorwerden dat die Gasthuysmeistere in der tyt nu syn ende namails comen, nae synen doeden dairvan gheven ende deilen sullen den gerechten armen binnen Doesborch alle jaer des iersten vrydages in der heliger vasten twee amen olyes nementlicken tot tweehondert personen Ende als die
deilinge soe geschiet is mogen die Gasthuysmeisters des ellick genieten een quarte wyns. Ende
hierin sullen die Gasthuysmeistere mede verbonden
wesen bij oerren manne waerheit die deilinge te volbrengen als voirscreven steet.
Item die Gasthuysmeisteren hebben der Jonfferen van
Culemborchs erffgenamen oer deel van den Barsteden mitten2
(fol.33v, 34r en 34v blanco)

1

Deze alinea is later doorgehaald. In de kantlijn ervóór staat `uutgelost`. Schuin achter de alinea zijn de hierna
opgenomen twee regels bijgeschreven. Zie ook de deels identieke aantekening uit hetzelfde jaar op fol.29v.
2
Hier breekt de tekst af; het vervolg staat niet op de volgende bladzijden, noch elders in het Gasthuisboek.
Waarschijnlijk is het verloren gegaan bij het opnieuw inbinden van het boek.
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Folio 35r
Erfnisse des Gasthuys
Item is die erfnisse die dat Hospitael hevet liggen buten der stadt in den kirspel
van Doesborch ende in den kirspel van Dreempt
Item die twee Hospitaelsmaten gelegen bij der stadt
achter der Lodderoeden
Item Ingermans Maetken gelegen bij Armgert Vogels
lande ende reycket an die Hospitaelsmaten vurscreven.
Item dese vurscreven drie parzelen synt nu een stucke lants
gehetten des Gasthuys Koeweyde ende is voel aver
oever gebraken, ende is gelegen mitter eenre zydt
an die Lodderroede ende mitter ander zydt an Verzwenen Mate, schietende mitter eenen eynde op die Ysele ende
mitter anderen eynde op Negels Mate.
Item Ghyse Mulners Mate gelegen an Verzweenen
Mate ende Udenmate. Dese mate is op een wederkoep verkocht in behoeff der stadt Doesborch
an Bartelt die Mey ende hebben nu syn stiefdochteren
as Berntken selige Warner Lerincks weduwe ende
Hilleken oer suster, daer sal dat Gasthuys jaerlix
voer boeren nae vermoegen oerre segele ende brieve
uuther stadt aeczysen IX golden Rynsgulden gelyck
vurscreven1 steet.
Item Hennenkamp gelegen an der Duusterstegen tusschen
Boeyenmate ende Dorntkens Mate.

1

Zie fol.31v en 141r-145v.
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Folio 35v
Erfnisse des Gasthuys
Item die Halve Mate gelegen onder Drempter dyck
tendes den Molenvelde mitten Poll daer die wederhelfte van toebehoert Wessel Scaep, teendt vrij.
Item Sprengers gelegen achter Byvorder mole bij
der stadt.
Item een acker bij der zieckenhuys.
Item dat Cleyne Maetken tegen der ziekenhuys aver
gelegen an die Groete Hoemze.
Item Sessen Maetken gelegen achter den naesten Barssteden, dat hoert halff den Gasthuse ende half in
Geerlochs altair, daer nu heer Steven ten Groetenhuys possessor aff is.
Item Stads Slach gelegen an Vonderloe Straete
hoert halff toe der kircken bynnenn Doesborch ende
half den Gasthuse binnen Doesborch, teendt vrij
Item Gertruden Slach toe Westerijck nu gehetten des
Hospitaels Hoeve gelegen an die Vonderloe Strate
tusschen erffnisse. dye Fratersz und Johan Gruter1
Item Voshuefken Johan Vos in’t Gasthuys gebracht,
heeft gelegen an den leydegraven ende der straeten alreneest Johan Gruters hoefken.
(fol.36r en v blanco)

1

Deze 4 woorden zijn later toegevoegd.
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Folio 37r
Erfnisse des Gasthuys
Item Langevonder hoert1
Item dat Hospitael heeft II ackeren liggen op den
Roessingvelde toe Dreempt.
Item toe Dreempt bij Pirrewinckel

ackerkens2.

Item soe heer Jacob Ruenoert seliger gedachten gegeven heeft den Gasthuse binnen Doesborch te testamente ter armer behoef twee maelder roggen
‘s iaers erffrenthen uuth sijnen nagelatenen goede,
soe heefft Henrick Ruenoert sijn brueder den Gasthuse vurgenoemt voir die twee maelder roggen ‘s iaers
erffrenthen vurgenoemt erfflicken ende ewelicken wedergegeven twee ackeren lants in den kirspel van Dreempt
gelegen. Die ene is gelegen in des Gasthuys erve
in den Oestrenckschen Velde ende die ander in den Hogen
Velde geheiten Ruenoerts ‘t Loerken
Item dat Hospitael ende Garyt Kuser teenden half Negels Mate as van den Averstegel dwars aver die
nederste helfte hent op Ingermans Mate toe ende
Garyt Kuser teendt die zydt van Grimmen Mate ende
dat Hospitael teendt die ander zydt bij die strate,
mer die lantheer teendt een weynich in den hoeck
by dat hecke daer he[m] pleecht te boeren III gaste of
III½ gast in des Hospitaels deel.
(fol.37v t/m 40r blanco)

1
2

Hierna zijn een paar regels blanco.
Bedoeld zal zijn op de open plek voor ‘ackerkens’ een aantal in te vullen.
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Folio 40v
Den 4den februarij 1602
Voer Burgermeister, Schepenen ende Raedt der
stadt Doessburch synnen verscheenen Aloph
Petersen ende Arndt Baercken onse medeburgeren ende verclaerten dat daer goede herten
waeren die om die minnen van Gott den Hospitael ofte Gasthuyse bynnen Doessburch gerne
geven wolden ende gegeven hebben mets desen
nhu tegenwordich, die somma van hondert daler
den daler ad dartich stuvers gereckent, met
den bescheit dat die vorseide penningen tot een
onlossbare erffrenth van den Gasthuijs weren,
in der tijt sullen op enen secker onderpandt belacht
worden ende dat die renthe van de vorscreven
somma zij Gasthuismeisteren zullen geloven voer
oer ende oere naecomlingen bij oere hoochste
zalicheijt daervoer te zullen coopen vleijsch ende
weijt ende dat gaer laten macken in de
Gasthuys kuecken jaerlix ende alle jaer op
sonnendach post Assumptionis Mariae sonder
eenige exeptie ende dan daermede te zullen
laten spijsen die aldermeeste ende nodichste
ingeboorne huijsarmen bijnnen Doessburch1.
Hetwelcke Gerbrandt Pannebacker ende
Jan Otten in der tijt Gasthuijsmeisters alsoe hebben
aengenomen ende die vorscreven somma van hondert
daelders van oer vornoemde vrijenden hebben ontfangen,
dewelcke vornoemde Gasthuysmeisters belooft hebben
(fol. 41r en v blanco)

1

Hierna zijn twee woorden doorgehaald.

30

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 42r
ende gelooven mets desen voer oer ende oere
naecomlingen, dat wie vorscreven bij oerer hoochste
zalicheijt ende beste wetenschap te zullen
ende willen achtervolgen, alle jaeren op dage
vorscreven sonder eenige excuse, waervan op
sonnendach post Assumptionis Mariae in desen
lopenden jaere 1602, die eerste uutdeilinge
sall geschien, ende soe voorts jaerlix ende
alle jahr, stellende daervoer tot eene
gerechte erffwahre voer oer ende oere naekomende Gasthuijsmeisteren specialicken alsulcke
ses koeweijdens den Gasthuijse op ter stadt
Oije is hebbende, met den Onderstall den
Gasthuijse toekomende, ende voorts generalicken
alle oere landerijen, nijet uut gesondert,
opdat het alsoe mach onverbrecklich naegekomen worden. Ende of wel bij leven
der vornoemde Gasthuijsmeisteren andere in oer platz
gestelt mochten worden, zullen sij gelijcksfals
soe lange sij in den leven sinnen, opsienders
blijven, ende nae oeren affsterven is die
wille des gifters, dat in der tijt die oltste
Burgermeister met hebber des brijeff zullen
opsienders wesen ende assistieren om te
sijen, dat die gifte jaerlix op dage vorschreven
uutgedeilt ende gegeven wordt, ۥt welcke
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die gemeene Schepenen alsoe hebben
beloft dat den oltsten Burgermeister in der
tijt doen sall, als hij van den hebber des
brijefs ofte Gasthuysmeisters in der tijt daertoe
gerequiriert wordt. Ende soe voer
verhaelt dat dese penningen vorscreven van den
Gasthuijsmeisteren zullen belacht worden tot een
onlossbare renthe, ende ewich ende
allwech onlossbaer blijven sall, ende
averst die Gasthuijsmeisters vorscreven met die vorscreven
penningen uutgelost hebben van een seckere
jaerlixe renthe, soo dat Gasthuijs vorscreven
jaerlix verrichtete aen Mechtelt Duensburch wedewe van zalige Jochum van
Lenp nemblich van alsulcke vijfthijen
daler, soe sij jaerlix hadde uut den Onderstall hiermede van de selve renthe affgelost zijn, soeventhalven daler jaerlix, daer
mede bewesen wordt waertoe bij de
vorscreven Gasthuysmeister met consent der Schepenen
die vorscreven hondert dalers geemploiert zijn
want dan die wille der giffters alsoe
is, ende dit selve alsoe met voerwetten
der vornoemde burgeren oer aengeven gewest,
soe hebben Burgermeister, Schepenen ende
Raedt der vorscreven stadt om getuychnijs der
waerheijt ende ganzer stedervasticheyt also
(fol. 43r en v blanco)
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onverbrecklich gehalden sall worden hiervan behoorlicke
bryeven doen passieren ende met der stadt Doessburch
groten insegell uuthangende besegelen. Actum
op dage ende jaere ut s[upra].
Joeriaen Hartung scripsit1

1

Of ‘signavit’ ? De letters na/ door de handtekening zijn niet goed leesbaar.
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Anno 1606
Met belijeven ende overstaen Burgermeister, Schepenen
ende Raeth der stadt Doesburch, synnen Gerbrant
Panebacker ende Jan Otten Gasthuijsmeisters overkomen
end verdragen met Lambert then Holt, Luttgert
syn ehliche huysfr[ouw], alsoe dat beijde eheluijden
vorscreven oer leven lanck bewohnen ende gebruijcken
dat Gasthuijshuijsken daer zalige Aeltgen Smeelincks in gestorven is, alles op furwarden als
volgt. Erstlich hebben Lambert then Holt
Luttgert sijn ehliche huijsfr[ouw] den Gasthuijs puer
erfflich ende ewiglich gegeven oerl[uyden] recht
ende gerechticheit soe sij hadden aen de huysinge,
hoff ende hoffstede staende in de Smeestraet
thuschen huysinge Claes Wicherinck aen eener
end Jan van Ackeren aen de andere sijde,
nemblich drye vyerendeelen der vorscreven huijsinge die vornnoemde drye vyerendeelen beswart
zynde met sesstich dalers hooftsoms.
Dessen hebben obg[enoemde] Gasthuysmeisters beloft voer
oer ende oere naecomlingen met consent
der gemeene Schepenen obg[enoemde] eheluijden soe
lange sij beijde in den leven synnen jaerlix
tot oer alimentatie ende onderhout uut
te richten als volgt, nemblich jaerlix
(fol. 45r en v blanco)
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drije malder rogge, ende een schepel weyte,
ses malder garsten om bijer aff te brouwen,
een halff runth of ses daelers aen gelt daervoer,
noch andertchalf kijntiens botter, of ses daler
daervoer, noch voer een verxken ende stockvisch ses daeler, noch voer hopp ende holt
te brouwen ende op ten heert te branden ses
daeler, des sall den draf in de keucken
blijven, nochtans met der conditie, soe
een van de vorscreven eheluijden afflivich worden
dat alsdan die langstlevende die vornoemde
huijsinge sijn ofte oer leven lanck besitten
sall endt van die alimentatie maer die
helfft te genijeten syn ofte oer leven lanck,
alles sonder argelist etc.
Aenteeckening van ‘t gheene Lambert
then Holt, Luttgert sijn ehliche
huysv[rouw] in ’t vorscreven Gasthuyshuysken
gebrocht hebben, ende nae oerer
beijder doode bij den Gasthuys
verblijven sall erfflich ende
ewiglich.

35
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In den eersten een bedtstede met een bedt
twee cussens, een pulwe, twee deeckens
ende twee laeckens, noch een trysoer
overhemelt, twee isere potten, vijer tynne
schottelen, die zij deur den dach besigen zullen,
twee aeckers, twee copere luchters, worsthaol, rooster, tange, brantroede ende wes
tot den heert behoort, ende gebruyckt wordt
ende wes obg[enoemde] eheluyden sunsten in ۥt Gasthuys brengen zullen, mede in ۥt Gasthuys te
zullen blijven, etc.
(fol. 47r t/m 50v blanco)

100811 TP
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Folio 51r
Item in den jair Ons Heren dusent vijffhondert ind viertien [1514] soe hebben Derick Poythuys ind Garyt Scaep Garytssz Gasthuysmeisters bynnen Doesborch van wegen
des Gasthuys vurscreven verpacht in eenen erffpacht Lyse
Peters ind oeren erven een hofstede mit oeren toebehoer
bynnen Doesborch op ten hoick van den Potstraten gelegen
wilneer Wilhem Dunell1 op plach te woenen, jairlix
voir II½ pondt, alsulcke ponden als die vycarien van oer
renthen der presencien doen boeren, te betalen alle jaer
op Sunte Marten in den winter mit alsodane vorwerden
dat Lyse vurscreven op die vurscreven hofstede een huys timmeren
ind setten sall, geschiet op Sunte Barbaren dach anno
ut supra.
Item in den jair Ons Heren dusent vyffhondert ind vijftien [1515]
op manendach post Petri ad Cathedram soe hebben Garyt
Scaep Garytssz ind Derick Poythuys Gasthuysmeisters
bynnen Doesborch van wegen des Gasthuys vurscreven in
eenen gerechten steden vasten erffpacht verpacht2 Aelt Dibbelts,
Beerten synre echten huysfrouw ind oeren erven een hofstede
mit eenen have Geertruyt Tycken seliger gedachten
vurtyts den Gasthuse gegeven3 heeft bynnen Doesborch in den Zantbarchstrate gelegen tusschen erfnisse Henrick Martens
ind Styne Geerkens4 jairlix voir tien Brabansche stuver off die gerechte weerde daervoir an anderen goeden paymente, te betalen alle jair op Sunte Petri
ad Cathedram, mit soedane vorwerden dat Aelt ind
Beerte vurscreven op die vurscreven hofstede een huys timmeren
ind setten sullen, sonder enich argelist. Hier weren aver
ind an as pechters Gosen Scroeder ind Henrick ter
Bruggen. Geschiet op jair end dach as vurscreven steet.

1

Of Duvell; vgl. fol.29v.
Het woord ‘verpacht’ staat met een verwijzingsteken naar deze plaats in de marge.
3
Ook dit woord is d.m.v. een verwijzing in de marge ingevoegd.
4
Hierna is het woord ‘gelegen’ doorgestreept.
2
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Anno 15XVI [1516]
Item die Gasthuysmeyster hebben verpacht ind uitgedain op enen
verhogen hoir bouwynge geheyten ten Tellich mit syn
tobehoer in den kerspell van Drempt gelegen soe Henrick
Roick dat onder den ploich heefft.
Item men sall hebben in pacht die Malthorst ind die to
huysse hoff ind hoffstat als dit gelegen is.
Item die bouwman sall huysse ind hoffstat in gueden
dache ind geracke dackdycht ind wantdicht ind die
hoffstede in gueder warght1 haelden ind waren.
Item weren dair wes to tymmeren van nyen oplagen, grauen
holtwerk off van ysserenwerck, dat selve sall dat
Gasthuys becostigen mitten meysterloen ind die bouwman
sall hem die kost geven.
Item alle dat hogelandt sall die bouwman seijen ter
darde garven, men sall dat hogelandt mesten
ind bouwen, begaden gelick syn naberen ind genen lant
anders bouwen eer des Gasthuys landt is begaet
ind die bouwman en sall ghenen myst uitten vaelt
vuren dan op des Gasthuys landt.
Item als dat sait rijp is soe sall die bouwman dat
meijen ind bynden ind des Gasthuys deill in ‘t yrsten
anvuren ind als Sunte Marten verby is soe sall
hy dat sait dorssen ind des Gasthuys sait leveren
voir dat Gasthuys bynnen Doesborch ind die Gasthuys meyster sall dan eynen redener seijnden die des
Gasthuys sait helpt inffueren ind dorssen ind die
Gasthuysmeysteren sullen hem lonen ind die bouwman
sall hem die kost geven nae aelden gewonten.
(fol. 52r en v blanco)

1

Of: waght ?
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Item die geltpacht sall die pachter op Sunte Marten
halff ind d’ander helfft op Sunte Peter ad Cathedram
ind die gans geven op Sunte Galle ind II paer
hoenre op Sunte Marten in den wynter.
Item die pachter sall alle jair setten ind leveren enen
vyrdendeelt beclevenre prellingen ind dan enen aelde
willige vervelt, drie prellingen weder in die stede
setten.
Item die bouwman sall haelden den dyck horenden totten
guede nementlicken I rode marcken ind die Gasthuysmeyster
sullen den waeren.
Item die Scaep die Gasthuysmeyster den bouwman dem die
sall die bouwman haelden sesse jair lanck dan sitt die
Gasthuysmester in den tyt die Schaep.
Item op dese vornwerden heefft Gerit Meyster ingesatt
des Gasthuys goet XII jair lanck elck jair voir XXI ½ golden
gulden ad II Hornsgulden.
Item hyrop heefft gehoget Henrick Roick III oert goltz
mit vornwerden nabesryft: in den yrsten offt zaick wer
dat die Gasthuysmeyster in der tyt die Malthorst
wolden laten breken, dat mogen sy doen ind corten
Henrick voirscreven an synen pacht nae advenant; dan
Henrick voirscreven sall dat bouwen ind begaden ind brengen
den Gasthuys hair deell saitz bynnen Doesborch. Oick
synt vornwerden dat Henrick voirscreven kopen sall VI mager
vercken alle jair op mey doende in syn pacht.
Oick synt vorwerden offt zaick wer dat Henrick voirscreven
den Gasthuys nyet voldoen en konde off wolde, soe
mach Henrick voirscreven den Gasthuysmeysteren enen jair off enen
hallff to vornen opseggen dat die Gasthuismeyster in der tyt
eenen anderen bouwman mogen krygen ind der gelicken
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mogen die Gasthuysmeyster oick doen, ind die ene pacht
en sall den anderen nyet ruren1.
Item hyrop Henrick voirscreven gehoght V oert goltz.
Item noch heefft Henrick voirscreven bescheyden off die Gasthuysmeyster ennich landt wolden laten brecken, dat sullen
sy hem bieden voir eynen anderen. Allet zonder
argelist.
Item doen sy hem ennige heest weyde daer sall
hy voir2 dienen.
Item Henrick voirscreven heefft behaelden den irsten
slach voir XXIII½ golden gulden ad II Hornsgulden.
Onraet XI libra III butken.

(fol. 54r en v blanco)

1
2

Zuren ?
Het woord “voir” is via een verwijzingsteken ingevoegd.
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Item Garyt Scaep Garytssz ind Derick Poythuys Gasthuysmeysters bynnen Doesborch hebben verpacht Garyt
Sluter eenen hoff in tween gedeylt die dat Gasthuys
hold van Arnt Remmelts bij Kolckskens have gelegen drye
jairen lanck alreneest malcanderen volgende, op Petri ad
Cathedram neestcomende datum nabescreven antgaende, jairlix
voir III libra, elck libra van XX butken, te betalen alle jair op
Sunte Peters dach ad Cathedram. Geschyiet op manendach post Valentini Martiris Anno Domini etc. XV° [1515].
Item Anno Domini etc. XV° [1515] op manendach post Valentini martiris
soe hebben Garyt Scaep Garytssz ind Derick Poythuys
Gasthuysmeister bynnen Doesborch verpacht meister
Henrick van Nijmegen barbier ind Harmen Smelinck den
Jongen genen hoff op ten borchgraven buten der Hameyde
poert gelegen, den vrou Diemers in pacht plach toe
hebben, sess iaren lanck aldeneest malcanderen volgende
op Petri ad Cathedram neestcomende den datum vurscreven 't angaende jairlix ind alle jair voir XVI Brabantz stuver
offt die gerechte weerde dairvoir1 an anderen
goeden paymente te betalen alle jair op Sunte Petersdach ad Cathedram.
2

Item Daem Scaep ind Harmen van der Straet Gasthuyszmeystersz
bynnen Doyssborch hebben verpacht Derick Vaicht enen hoff
butten die Meyport die meister Henrick van Nijmegen placht
hebben sess jaer lanck dess iairsz voir II Hornss gulden off die
verde daervoir in tyt der betalinge, angaende op Sunte Peter
ad Cathedram anno XXV [1525], dat irste iaer sal men hem kortten VII butken.

1
2

Hierna zijn de letters ‘and’ doorgehaald.
De hierna volgende alinea is in een ander handschrift, later toegevoegd.
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Item Dam Schaep ind Harmen van der Straten
Gasthuyssmeyster bynnen Doessborch hebben
verpacht enen hoff in dye Sanborch straete
VI jair lanck Derick Messemaker ind Johan
van Bolten ind sullen gheven XXIIII stuver Brabants
angande op Sunte Peter anno XXVI [1526].
Item Harmen van der Straten ind Johan Bongert
Gasthuysmeyster bynnen Doessborch hebben
verpacht een stuyck landess gheheyten dye
Bredenhorst VI jair lanck by der kerssen
dair Derick Koenen ind Lambert dye
Brouwer den slach aff hebben behalden
ellix jair ind alle jair toe betallen
XVIII½ gulden van ghewijcht off dije gherechte werde off allss dye hur van den
lande doet boeren, dye een helffte op
Sunte Martine ind dye ander helffte op
Sunte Peter, ind dye yrste pacht toe
betallen op Sunte Martin alss men
schryff anno XXVII [1527]. Den dijck sullen
sye waren ter schouwe ind ghen holt
toe houwen dan tot dye wrach hort.
(fol. 56r en v blanco)
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Item Harmen van der Straten ind Johan Bongert
Gasthuysmeijster bynnen Doessborch hebben verpacht
Johan Gertsoen enen hoff voir dye Meijpoert VI
jair ind sal gheven op Sunte Marten II enckell
Hornss gulden ind dairop enen stuver Brabants off dye rechte
werde ind Johan en sall gheen holt houwen
dan dye een reij wyllijgen naesten hoeff
ind all dije wyllygen naesten waetter sall dat
Gasthuys houwen tot oeren schoensten. Angande
op Sunte Peter anno XXVII [1527].
Item Harmen van der Straten ind Johan Bongert
Gasthuysmeyster bynnen Doessborch hebben verpach
Her Lambert Schaep dat halffe Rouwe Goir
VI jair ind sall gheven alle jair IIII enckell
Hornss gulden off dye rechte werde, dan dat
yrste jair sal men Her Lambert kortten enen Hornss
gulden ind Johanss Boellen is syn borghe. Angaende
op Sunte Peter anno XXVI [1526].
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Item Dam Schaep ind Harmen van der
Straten, Gasthuysmesteren, hebben verpacht
Garyt Bartolss enen hoff ghelegen in
Kollixhoff VI jair lanck, dair hye
voir sall gheven alle jair XXVIII stuver Brabants,
angande op Sunte Peter anno XXVI [1526].
Item thegen dessen hoff hefft Garyt
verlaetten soe langhe desse jairen synt
syn koeckspyss dye hye hadde uyt
koecken dan soe langhe Garrit den
hoff hefft sall Garyt toe gheven alle
jair een halleff pont den Gasthuys.

(fol. 58r en v blanco)
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Item Harmen van der Straten ind Johan Bongert,
Gasthuysmeyster bynnen Doessborch hebben
verpacht een stuuck landess gheheyten dye
Spyttaelss Maette by der kerssen dair Johan
Stenderynck den slach aff hefft behalden,
VI jair lanck, toe weyden ind nyet toe
seyen ind ghen holt toe houwen dan
tot dye vracht in beheff, ind dyck ind
weterynghe sall hye waeren ter schouwe,
dair hye dess jairss voir sall gheven
XII½ gulden van ghewycht, toe betallen
halff op Sunte Marten, dye ander helff
op Sunte Peter, angande op Sunte Peter
anno XXVII [1527].
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Item Garit Schaep, kirckmeyster, ind Johan Bongert
ind Harmen van der Straten, Gasthuyssmeijsterss, hebben
verpacht Daem Schaep Staedesslach IX jair lanck
ind sall gheven dess jairss X golt gulden van
ghewycht, halleff Sunte Marten ind halleff
op Sunte Peter, angange op Sunte Peter
anno XXVIII [1528], ende ttwyeriairlix holt sal hee
leveren.
Item Harmen Verstraten ind Johan Bongert, Gasthuysmeyster, hebben verpacht Gerlich Daemmen dye
Sontgysse, dye Stryp myt dye Brackengarde VI
jair lanck, ind sall gheven dess jaers II gulden
van ghewycht, yrsten an toe betallen op Sunte
Martin in den wynter anno XXX [1530].
Item Harmen Verstraten ind Johan Bongert Gasthuysmeysters hebben verpacht Jacop1 ind Derick
Branssen dye wysserry bynnen den Gasthuyslant
VI jaer lant2, dess jairss voir ½ golt gulden van
ghewycht ind dye Gasthuysmeysters in der tyt
alle jaer yttelick enen gueden snoeck, ind dye
pachtdach sall angaen op Sunte Marten
anno XXX [1530]. Doch off Broickhuys dair noch vat
langer an hadde, dat wer III off IIII wecken,
sall hye ghebruycken ind an dye yrste pacht
sal men hem kortten VI fannen, dye fanne IIII butken.

(fol. 60r en v blanco)

1
2

Na deze naam is een stuk blanco gelaten; mogelijk was het de bedoeling hier nog een achternaam in te vullen
Lees ‘lanc’.
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Item Harmen Verstraten ind Johan Bongert
hebben verpacht Daem Schaep dat Langefonder VI jair lanck angande op Sunte
Peter anno XXXII [1532], dess jairss voir IIII ½
golden gulden.
(fol.61v t/m 65v blanco)
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Van den tween Ganspoelen
Item in den jair Ons Heren M Vc ind XIIII [1514] soe hebben
Derick Mandemaker ind Derick Poythuys, Gasthuysmeisters bynnen Doesborch verpacht bij der keersen
die twee Ganspoelen in Angerloebroick gelegen
VI jaren lanck neestkomende datum vurscreven angaende op Petri ad Cathedram te weyden ind niet toe
seyen dair Henrick Crommentuyn1 den slach aff behaelden heefft elcks jairs2 voir XIX golden Rynsgulden mit
namen twee goede Hornsgulden voir datum vurs[creven] gemuntet ind geslagen off die gerechte weerde dairvoir an anderen goeden paymente in tyt der betalingen
genghe ind gheve gelycke goet daer voir wesende.
Te betalen alle jair die eene helfte op Sunte Marten
In den winter ind die ander op Sunte3 Peter
ad Cathedram dair alreneest volgende off bynnen den
iersten viertiendagen dairnae sonder enich langer vertoch.
Dair sijnt burgen voir Harmen Smelinck die Jonge
ind Derick van der Heiden4. Geschiet op manendach post
Pontiani Martiris anno ut supra.
Grimmenslach
in den jair Ons Heren M Vc ind XIIII [1514] op manendach post
Ponciani Martiris soe hebben Derick Mandemaker ind Derick Poythuys Gasthuysmeisters bynnen Doesborch bij der
keersen verpacht Grimmenslach in Angerloebroick gelegen VI jaren lanck alreneest malckanderen comende
op Sunte Peter ad Cathedram neestkomende angaende, te
weyden ind niet te seyen, dair Henrick Crommentuyn den
slach aff behaelden heefft elcks jairs voir sestien
golden Rynsgulden nementlicken twee goede Hornsgulden voir
datum vurscreven gemuntet ind geslagen off die gerechte weerde dair voir an anderen goeden paymente in tyt der be-

1

Deze naam is doorgehaald; in de kantlijn achter de regel staat: “nu Steven Claessz”.
Deze twee woorden staan met een verwijzingsteken in de kantlijn achter de regel.
3
Het woord Marten hierna is doorgehaald.
4
In de kantlijn achter de regel is toegevoegd: “elck een voir all”.
2
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talingen genghe ind gheve gelycke goet dair voir
wesende, te betalen alle jair die eene helfte op
Sunte Marten in den winter ind die ander helfte op Sunte
Peter ad Cathedram dair alreneest volgende off bynnen den iersten viertien dagen dairnae sonder enich langer vertoch. Burge Harmen Smelinck die Jonge ind
Derick van der Heyden elck een voir all.
Die Vierdelkens
Item in den jair Ons Heren M Vc ind XIII° [15131] op manendach
post Ponciani Martiris soe hebben Derick Mandemaker
ind Derick Poythuys Gasthuysmeisters bynnen Doesborch, bij der keersen verpacht die Vierdelkens in
Angerloe broick gelegen, sess jaren lanck alreneest
malckanderen gelegen op Sunte Peter ad Cathedram neestcomende datum vurscreven angaende, te weyden ind niet
te seyen dair Henrick Crommentuyn2 den slach aff behalden heefft, elcks jairs voir XXIIII golden Rynsgulden
mit namen twee goede Hornsgulden voir datum vurscreven
gemuntet ind geslagen off die gerechte weerde dair
voir an anderen goeden paymente in tyt der betalinge
genghe ind gheve gelijcke goet dair voir wesende.
Te betalen alle jaer die eene helfte op Sunte Marten
in den winter ind die ander helfte op Sunte Peter ad Cathedram dair alreneest volgende off bynnen den iersten
viertien dagen dair nae sonder enich langer vertoch.
Burge Harmen Smelinck die Jonge ind Derick van der
Heiden elck een voir all.
Item van deser pacht hoert den Gasthuse die helfte ind 1 achten
deel, den Commenduer van Dyederen dat vierdell ind Lijsken
Loefs 1 achten deell.
(fol.67r en v blanco)

1
2

Gezien de plaats tussen de voorgaande en de volgende akte zal 1514 bedoeld zijn.
Deze naam is doorgehaald en in de kantlijn staat: “Harmen Smelinck die Jonge”.
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Dijtkens Maten
Item in den jair Ons Heren M Vc ind XIIII [1514] op manendach post
Ponciani Martiris soe hebben Derick Mandemaker ind Derick
Poythuys, Gasthuysmeisteren bynnen Doesborch, bij der keersen verpacht Dijtkens Maten te weyden ind niet toe
seyen sess iaren lanck alreneest malckanderen volgende,
op Sunte Petersdach ad Cathedram neestcomende datum vurscreven
angaende, dair Garyt Derick Kuperssoen t’Angerloe,
den slach af behaelden heefft, elcks jaers voir XI golden
Rynsgulden mit namen twee goede Hornsgulden voir datum
1
vurscreven gemuntet ind geslagen, off die gerechte weerde
dair voir an anderen paymente gelijcke goet dair voer
wesende voir eenen golden Rynsgulden, te betalen alle jair
die eene helfte op Sunte Marten in den winter ind die
ander helfte op Sunte Petersdach ad Cathedram dair alreneest volgende off bynnen den iersten viertien dagen dair
nae, sonder enich langer vertoch. Burge Harmen Aelberts
soe[n] ind Gelys Groeten Rabensoen, elck een voir all.
De Grietmate
Item in den jair Ons heren M Vc ind XIIII [1514] op manendach post
Ponciani Martiris soe hebben Derick Mandemaker ind Derick
Poythuys, Gasthuysmeisteren bynnen Doesborch, bij der keersen
verpacht die Grietmate bij der stadt seye Coppelen gelegen, te weyden ind niet te seyen sess iairen lanck alreneest
malckanderen volgende op Sunte Peter ad Cathedram neestcomende datum vurscreven angaende, dair Henrick Martenssz
den slach aff behaelden heefft elcks jairs voir vier golden
Rynsgulden ind I oert golden gulden mit namen twee goede
2
Hornsgulden off die gerechte weerde dairvoir an
anderen goeden paymente gelijcke goet dair voir wesende
voir den golden gulden, te betalen die ene helfte op Sunte Marten in den winter ind die ander helfte op Sunte Peter ad Cathedram dair alreneest volgende ind bynnen den iersten viertien

1
2

Hiervóór zijn een paar letters doorgehaald.
Het woord ‘golden’ hiervóór is doorgehaald.
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Folio 68v
dagen dairnae sonder enich langer vertoch. Burge:
Garyt Schenekate.
Alertsmate
Item in den jair Ons Heren M Vc ind XIIII [1514] op manendach post
Ponciani Martiris soe hebben Derick Mandemaker ind Derick
Poythuys, Gasthuysmeister bynnen Doesborch bij der keersen
verpacht Alertsmate bij der stadt te seye Coppele tendes
der Beynhomsther gemeente gelegen, te weiden ind niet toe
seyen sess iairen lanck alreneest malcanderen volgende op
Sunte Peter ad Cathedram neestkomende datum vurscreven angaende, dair Gosen Braickman den slach aff behaelden heefft
elcks jairs voir elften halven golden Rijnsgulden met namen
twee goede Hornsgulden voir datum vurscreven gemuntet ind geslagen off die gerechte weerde dairvoir an anderen goeden
paymente in tijt der betalingen genge ind geve gelijcke
goet dairvoir wesende voir ytlicken golden gulden. Te betalen
die ene helfte op Sunte Marten in den winter ind die ander
helfte op Sunte Peter ad Cathedram dair alreneest volgende
off bynnen den iersten viertien dagen dairnae sonder enich
langer vertoch. Burge: Arnt van Poelwijck ind Frederick
Vleyschouwer, elck een voir all.
Die Barstede
Item des vrydagen post Anthonii Abbatis Anno Domini etc. XIIII [1514]
soe hebben Derick Mandemaker ind Derick Poythuys Gasthuysmeystere bynnen Doesborch bij der keersen verpacht
den Barsteden tendes Udenmate in den kerspell van Doesborch
gelegen, te weyden ind niet te seyen sess iaren lanck alreneest malckanderen volgende op Sunte Peter ad Cathedram
neestkomende datum vurscreven angaende, dair Johan die
Sasse den slach aff behaelden voir vyftien golden Rijnsgulden
(fol.69r en v blanco)
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mit namen twee goede Hornsgulden voir datum vurscreven gemuntet ind geslagen off die gerechte weerde dairvoir an
anderen goeden paymente in tijt der betalingen ghene ghelijcke goet1 dairvoir wesende voir ytlicken golden gulden vurscreven.
Te betalen die eene helfte op Sunte Marten in den winter
ind die ander helfte op Sunte Peter ad Cathedram dair alreneest volgende off bynnen den iersten viertien dagen
daer nae sonder enich langer vertoch. Burge Lambert
Brouwer ind Garyt Engelant elck een voir all.
Item van deser pacht hoert Agnes, Johan Haecks weduwe
dat achte deell ind dat ander den Gasthuse.
Langevonder
Item des vrijdagen post Anthonii Abbatis Anno Domini etc. XIIII [1514]
soe hebben Derick Mandemaker ind Derick Poythuys Gasthuysmeisters bynnen Doesborch bij der keersen verpacht dat Langevonder an die Radelantsche Straete gelegen, te weyden
ind niet te seyen sess iaren lanck alreneest malcanderen
volgende op Sunte Peter ad Cathedram neestkomende datum
vurscreven angaende, dair Gosen Wessels den slach aff behaelden heefft elcks jairs voir vyfftenden halven golden Rijns
gulden mit namen twee goede Hornsgulden voir datum vurscreven
gemuntet ind geslagen off die gerechte weerde dairvoir
an anderen goeden paymente in tijt der betalinghe genghe
ind gheven gelijcke goet dairvoir wesende voir ytlicken
golden gulden. Te betalen die eene helfte op Sunte Marten
in den winter ind die ander helfte op Sunte Peter ad Cathedram dair alreneest volgende off bynnen den iersten viertien dagen dairnae sonder enich langer vertoch.
Burge Johan van Middachten ind Swarte Heyne elck een
voir all. Item van deser pacht hoert den Gasthus die eene
helfte ind die ander helffte den Cleynen Convente.

1

Waarschijnlijk is iets als “genghe inde gheve gelycke goet” bedoeld, zoals op deze plaats in de vorige en de
volgende tekst staat.
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Die Hospitaelsmate
Item Anno Domini etc. XV [1515]1 op dinxdach post Reminiscere
soe hebben Garyt Scaep Garytssz ind Derick Poythuys
Gasthuysmeystere bynnen Doesborch, uuthgedaen ind
verpacht ind uuthgedaen Derick te Mulrade die Hospitaelsmate by Bingerden in den kirspell van Angerloe gelegen sess
iaren lanck alreneest malcanderen op datum vurscreven angaende
in vorwerden ind manieren nabescreven, te weten dat Derick
vurscreven die Hospitaelsmate vurgenoemd die ierste drie jair van den
vurscreven sess iaren2 seyen ind begaden sall te halve ind ghene
pacht dair aff gheven in sall des Gasthuys deell van den zaede
mitten stroe alle iair leveren bynnen Doesborch voir des
Gasthuys voederhuys ind t’endes den drien jairen vurscreven sall
Derick vurgenoemd die Hospitaelsmate weyden ind seyen drie jaren
lanck ind sall den Gasthuse elcks jares van den drien
weyde jaren te pacht gheven acht golden Rijnsgulden mit
namen twee goede Hornsgulden voir den datum vurscreven gemuntet
ind geslagen off die gerechte weerde dairvoir an anderen
goeden paymente in tijt der betalingen genghe ind gheve
gelijcke goet dairvoir wesende voir ytlicken golden gulden.
Te betalen die ene helfte op Sunte Marten in den winter ind
die ander helfte op Sunte Peter ad Cathedram daerneest volgende off bynnen den iersten viertien dagen dairnae sonder
enich langer vertoch. Ind Derick vurscreven sall den Gasthuse
weder leveren in synen uuthgaende jare dryjarigen
driess ind dryjarich holt. Hyer hebben aver ind an gheweest Ryckelt te Mulrade ind Harmen Aelbertssz
ind meer goeder lude.
(fol.71r en v blanco)

1
2

Hierna staat een doorhaling.
Hierna staat een doorhaling.
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Den Coppenberch
Item Anno Domini etc. XV [1515] op dinxdach post Reminiscere
soe hebben Garyt Scaep Garytssz ind Derick Poythuys
Gasthuysmeistere bynnen Doesborch uuthgedaen Daem
ter Heggen ind Johan ter Heggen des Gasthuys Coppenberch te t’halve te seyen drie jaren lanck alreneest
malcanderen volgende op datum vurscreven angaende in vorwerden naebescreven. Te weten dat Daem ind Johan vurscreven
den vurscreven Coppenberch die drie vurscreven1 jaren lanck elcks
jairs beseyen ind begaden sullen ind sullen alle jair des Gasthuys deell mitten stroe leveren bynnen Doesborch voir des
Gasthuys voederhuys ind soe wes zee niet beseyen en
kunnen dat zee sullen zee te halve hoeyen, ind sullen oick
des Gasthuys deell daer aff leveren bynnen Doesborch
voir des Gasthuys voederhuys ind zee sullen die wrechte
totten vurscreven wrechte totten vurscreven lande hoerende die
vurscreven drie jaren lanck haelden ind maken buten des
Gasthuys hinder ind schaden. Ind als die scoif van den lande
is sullen zee geen recht langer dair an hebben2.
Hier hebben aver ind an geweest as pechters ind wyncopslude Johan Bongert,
Zarys, Rijckelt te Mulrade ind Harmen Aelbertssz.
Hennenkamp
Item Anno Domini etc. XV [1515] op dinxdach post Reminiscere soe
hebben Garyt Scaep Garytssz ind Derick Poythhuys Gasthuysmeister bynnen Doesborch uuthgedaen Henrick Roick
Hennenkamp an der Duusterstegen gelegen te seyen drie
jair lanck alreneest malcanderen volgende op dach, datum
vurscreven angaende in vorwerden na bescreven. T’is t’weten dat
Henrick vurscreven den vurscreven Hennenkamp die drie vurscreven jaren
lanck elcks jairs seyen ind begaden sall ten halven zaede
ind sall alle jair des Gasthuys deell leveren bynnen Doesborch voir des Gasthuys voederhuys ind Henrick vurscreven
sall die wrechte totten vurscreven lande horende haelden ind
maken buten den Gasthuys hinder ind schaden.

1
2

Hierna is het woord ‘drie’ doorgehaald.
Deze zin staat met een invoegteken naar deze plaats achter de regel.
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Sessen Maetken
Item Anno Domini etc. XV [1515] des manendagen post Valentini Martiris
soe hebben Garyt Scapp Garijtssz ind Derick Poythuys
Gasthuysmeistere bynnen Doesborch verpacht Ffrederick
Vleyschouwer ind Garyt Ebbertssoen Sessen Maetken
tendes den Barsteden gelegen sess iairen lanck alreneest
malcanderen volgende op dach datum vurscreven angaende
in vorwerden nabescreven. T’is t’weten dat Ffrederick ind Garyt
vurscreven dat stucke lantz vurscreven die vurgenoemde sess pachtjaren
lanck weyden sullen ind niet seyen ind zee sullen alle
jair voir te pachte gheven drie golden Rijnsgulden ind III
Brabantz stuver mit namen voir een ytlicken golden Ryns
gulden twee goede1 Hornsgulden voir dach datum
vurscreven gemuntet ind geslagen off die gerechte weerde.
dairvoir an anderen goeden paymente in tijt der betalingen genghe ind gheve gelijcke goet dair voir wesende,
te betalen alle jair op Sunte Martinisdach in den winter
off bynnen den iersten viertien dagen daernae sonder enich langer vertoch.
Item dese vurscreven pacht hoert den Gasthuse halff ind Heer
Steven te Grotenhuys die ander helfte in Sunte Johans
Altair.
Een acker tegen Hombock

(fol.73r en v blanco)

1

Het woord ‘golden’ hierna is doorgehaald.
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Folio 74r
Des Hospitaels hoeve geheiten
Westericks Hoeve an die Vonderloe
Straete
Item in den jair Ons Here etc. XVI [1516] op dinxdach post Ponciani
Martiris soe hebben Garyt Scaep ind Derick Poythuys Gasthuysmeister bynnen Doesborch verpacht by der keerssen des
Hospitaels hoeve geheiten Westericks Hoeve an die Vonderloesche Strate tusschen erfnisse der Fraters ind Johan Gruters,
sess iaren lanck alreneest malckanderen volgende op Petri
ad Cathedram neestcomende datum vurscreven angaende, toe weyden ind niet te seyen, daer Ebbert ter Lichtenhorst elcks
jaers voir negen den halven golden Rynsgulden mit namen
twee goede Hornsgulden voir datum vurscreven gemuntet ind geslagen off die gerechte weerde dairvoir an anderen goeden
paymente in tijt der betalingen genghe in gheve gelijcke
goet dairvoir wesende. Te betalen op Sunte Marten in den
winter die eene helfte ind die ander helfte op Sunte Peter
ad Cathedram dair alreneest volgende off bynnen den
iersten viertien dagen nae een ytlicken termyn onbegrepen.
Item men sall Ebbert vurscreven korten in ‘t ierste jaer an der
pachten XXII butken.
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Item Gerit Schaep Geritsz ind Derick Poythoff Gasthuysmeyster hebben verpacht Jacob Lussekoit des
Gasthuys Vyrdelkens voir XXV golden gulden ‘s jairs,
gut van gewichte, drie jair lanck ind dese
pacht sall angaen op Sunte Martensdach
in den wynter anno XVc ind XIX [1519] ind offt
zaick were dat Jacob afflivich worde bynnen desse pachtjairen, will syne huysfrouw den pacht dan nyet haelden
dat staet tot hoeren koir.
Item Anno Domini XVc ind XIX [1519] op vrydach post Valentinij
soe hebben Arnt Dois ind Gerit Scaep Gasthuysmeyster bij der
barnender kerssen verpacht Bernt Zomer des Gasthuys lant,
geheyten Grymesslach, ses jair lanck t’weyden jairlix
voir XX golden gulden myn 1 oert, den golden gulden ad II Hornsgulden, t’betalen
halff op Sunte Marten in den wynter ind d’ander helfft
op Sunte Peters dach ad Cathedram, ind dese pachtdach sall
angaen op Sunte Peters dach ad Cathedram anno etc1 XX [1520]
ind Bernt voirscreven sall dat voirgenoemde lant dat yrste
jair boirden ind graven op ten aelden badom ind oick
den heggen leggen, buten des Gasthuus kost2, ind hyrvoir hebben gelaefft Hartwich3
Pheus4 ind Gerit Sluter.
Item anno et die ut supra hebben dieselve Gasthuysmeyster
by der barnender kerssen verpacht Rutger Wolters des
Gasthuys lant geheyten die Ganspolen ses jair lanck t’weyden
jairlix voir XXII golden gulden ad II Hornsgulden, t’betalen halff op
Sunte Martens dach in den wynter ind d’ander helffte
op Sunte Peters dach ad Cathedram ind dese pachtdach sall
angaen op Sunte Peters dach ad Cathedram anno XVc
ind XX [1520], ind Rutger voirscreven sall dat landt dat yrste
jair boirden ind graven op ten aelden badom ind die
heggen leggen, buten des Gasthuys kost, ind hyrvoir hebben
gelaefft Wolter ter Stegen ind Steven Claessen.
(fol.75r en v blanco)

1

De hier gebruikte afkorting lijkt meer op die van Horns verder in de tekst.
Deze 3 woorden staan met een invoegteken in de kantlijn.
3
Het woord 'ind' hierna is doorgehaald, evenals het woord 'Pheus' daarboven.
4
De naam Gerit Sluters die hiervóór stond, is doorgehaald.
2
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Item anno et die eodem hebben die selve Gasthuysmeyster bij
der barnender kerssen verpacht ind uitgedaen Steven
Claessen des Gasthuys landt geheyten Alertz Mate jairlix
voir XII golden gulden ad II Hornsgulden t’weyden, t’betalen halff op
Martiny in den wynter ind d’ander helfft op Sunte Petersdach ad Cathedram ind dese pachtdach sall angaen op
Sunte Petersdach ad Cathedram anno XVc ind XX [1520] ind Steven
voirscreven sall dat voirgenoemde lant dat yrste jair boerden ind graven
op ten aelden badom buten des Gasthuys kost, ind hyrvoir
hebben gelaefft Wolter ter Stegen ind Johan Stenderingh.
Item Harmen van der Straten ind Daem Schaep
Gasthuysmeyster hebben verpacht sellyghe
Warner Leryngs huysfrouwe Gyssemollederss
Maette XII jair, dair sye dess jaerss
voir sall gheven XII golden gulden ad twe
enckell Hornss gulden voir den gulden off dye
gherechte werde in tijt der betallynghe,
dye helffte op Sunte Marten in den wynter
dye ander helffte op Sunte Peter ad Kattedram.
Dye pachtdach gheet an op Sunte
Peter ad Kaettedram anno XXV [1525].
Item mede hefft dye Raet belyeffet ass
desse pachtjaeren omme synt belyeffet
oer voir der pacht toe hebben sal men ‘t
oer gonnen voir een ander.
Item soe hebben vy1 Jan Boengert end Jan Stenderynck verlencket VI iaer lanck nae daettem
van desen.

1

D.w.z. ‘wij’, de gasthuismeesters.
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In voirwerden ind manyeren hebben Daem
Schaep ind Harmen van der Straten Gasthuysmeyster
uijtghedaen toe seyen Peter Bodde Allerss
Maet IIII jair lanck ind hye sall dat
raeden ind dye wracht halden ind dye
wetterrynghe ter schou butten dess Gasthuys
schaeden dan dat Gasthuys sallen eenss gheven een half fat byerss. Ind dat Gasthuys
sall hebben dreye dell ind Peter twe dell
ind dat Gasthuys dell sall hye leveren voir
hoir foerhuyss. Ghescyet voir Sunte
Peter ad Kaettedram anno XXVI [1526]. Dye
averluide synnen Wolter ter Steeghe ind
Evert Bodde ind Johan ter Kyppe.
(fol. 77r en v blanco)
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Item ick, Henryck opter Straeten ind Evert
ten Berghe Gasthuysmeysters in der tyt bynnen
Dossboirch hebben verpacht eyn stucke lantz
geheyten die Gryetmaet eyn man genandt
Heenfoirt VI jair lanc te weyden ind nyet
tho zeyen, dair hij jairlicx voir betalen sal
vyff golt gulden ind I oirt, die eeyn helfte te
betalen op Martinij dac, die ander helfte
op Sunte Peter ad Chatederam, angaende op
Sunte Peter ad Chatedram anno XXXVI [1536], ind men
sal geen holt houwenn dan totter wracht behoeft.
Item ick Evert ten Berghe Gasthuysmeyster
in der tyt bynnen Dossborch, myt consent
ind by wessen Bernt Grueter, Daem Schapz
ind Hermen opter Straeten, hebe verpacht mynen
vennelt Henryck opter Straeten in der tyt myt
myt1 Gasthuysmeyster, eyn stucke lantz geheyten
den Koppenbarch gelegen an des Groten Conventz
Koppenbarch, VI jair lanc jairlix voir XII
golden gulden, den gulden te betalen myt eyn Geldersse
ryder ind IIII gevaluerde stuver Brabants, angande
op Sunte Peter anno XXXVI [1536], ind sal oick geen
holt houwen ofte gebrucken dan totter wracht gehoft.

1

Het woord “myt” staat er twee keer.
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Item wy Gasthuysmeysters Henrick opter Straeten
ind Evert ten Berge bynnen Dosborch in der tyt ind myt
wyl ind consent Bernt Gruter Boirgermeyster ind opsynder hebben uutgedaen
te zeyen eyn stucke lantz geheyten Heennenkamp, gelegen an die meente an des Commenduers Koeweyde, eeynen man genant
Henryck Heenfoirt IIII jair lanc to zeyen
ten halven, mer hy sal den Gasthuys
oer helfte to huys vroeren er hy eenych
zaet uut den voirscreven lande voirt, ind dair
tho sal hy deen Gasthuys alle jair III
fymmen van synnen deel voir uut geven,
ind hy sal geen holt genyten daen hy to den
wracht een behoeff etc, ind syn angande
jair is op Sunte Peter ad Chatedram anno XXXVI [1536].

(fol. 79r en v blanco)

61

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 80r
Item wij Gasthuysmeysters Henryck opter Straeten
ind Evert ten Berghe bynnen Dosborch myt des Gasthuys opsynder
Bernt Grueter Boirgermeyster hebben verpacht Jacob
Loesecaet1 eyn stuck laentz geheyten die
Dytmersse Maetgeens gelegen in Angerlobrock
VI jaor lanck, te weyden ind nyet to zeyen noch
tho hoyen, ind dyck ind weterrynghe ter schouwe
tho wairen. Dairvoir sal Jacob voirscreven jairlicx
gheven XIIII golt gulden, nementlic die I helfte
op Sunte2 Merten in den wynter ind die ander helft
Sunte Peter ad Chatedram.

1
2

Hierna is het woord ‘dye’ doorgehaald.
Hierna zijn de letters ‘Pe’ doorgehaald.
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Wy Gasthuysmeyster1 Evert ten Berghe
ind Henrick opter Straet hebben verpacht
Jan van Yperen dat Gasthuys deell van
Rougoir ses jair lanck jairlicx voir
eyn oirt myn dan vyf 2 Hornsgulden. Hier opgegolden I firdel wyns Jan van Yperen ind
sal den Gasthuysmeyster in der tijt koirten ½
firdel wyns an die irste pacht, die angan
sall in ۥt jair Sunte Peter als men schrieft
M Vc XXXIX [1539]3.
Item Evert ten Barge und Johan Schaep Gasthuysmeysteren
yn der tyt myt consent B[urgemeyster] Bernt Gruyter opsynder
hebben verpacht dye helffte van Stadtslach Johan Stenderynck VI jaer lanck nest den anderen
volgende t’gebruycken tot sijnen sconste voir III½
ryder gulden jaerlycs to betalen op Martini. Gescyet in
anno etc. XLIII [1543] op dynsdach post Invocavit, angaende
op Petri nest volgende in anno XLIII [1543].

(fol. 81r en v blanco)

1

Hierna staat een doorhaling.
Vóór de letter ‘H’ van Horns staat nog een afkorting, wellicht voor ‘enkel’.
3
Vgl. fol.424v.
2
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Item Johan Schaep und Egbert Hoeffsmyt Gast[huys]meysteren myt consent der Burgemeyster Bernt
Gruter hebben verpacht Henrick ten Ralant
dat halve Rouwegoer seess jaer lanck t’weyden
und nyt t’seygen dess jaers voir vyer ryder
gulden myn een ort, dy selffte t’betalen op Martini in den wynter XIIII dage voir off nae
onbehaelt. Und syn pacht sall angaen op
Petri ad Cathedram in anno etc XLV [1545]. Gescyt
altera Victoris in anno etc XLIII [1543].
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Item in anno etc. XLIII [1543] op Sunt Nycolaesavent
hebben wy Johan Schaep und Egbert Hoeffsmyt Gast[huys]meysteren yn der tyt und Burgemeyster Bernt Gruijter, opsyender, uthgedaen op een
hoegen by bannerder keers dat Grymmenslach
VI jaer lanck t’weyden und nyt toe seygen
myt voerweerden dat dy pechter sych gheen
holt kroeden een sall voerder dan toe den wracht
und dyck und wetteryng ter schow als van
alts gewontlyck ys t’wachten und t’waren unde
dy pacht t’betalen alle t’samen op Martini, XIIII
dage voer of nae doch op Kerssmyss wall
betalt te syen. Unde dese pacht sall angaen
in anno etc. XLIIII [1544] op Catedram Petri seess jair lanck
nae den anderen durende. Unde dese slach heft
beholden Derck Viris1 voir enenvyertych golt
gulden und 1 ort t’weten VII ryder gulden voir VI
golt gulden t’betalen. Gescyet yn’t bywesen
Sander de Wyse und Derck Wycherynck.
(fol. 83r en v blanco)

1

Veris, Veres ?
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Item anno et die eodem ut supra hebben dy selvyge Gast[huys]meysteren und opsyenderen by barnerder kerssen verpacht
Dirck Vehuyss und Henrick Arntsoen dy Ganspoelen
seess jair lanck t’weyden und nyt tho seygen, myt
voerweerden hyr vorscreven, waervoer sy geven sullen
alle jair op Sinte Martensdach in den wynter
XIIII dage voer off nae onbehaelt doch t’Kerssmyssen nestkomende wall betallt toe syn XLV ½ golt
gulden, t’weten VII ryder voir VI den selffter gulden, t’betalen
op dach vorscreven, angaende gelyck Grymmenslach.
Item anno et die ut supra hebben1 dy selvyge Gast[huys]meysteren und opsynder verpacht by der
selver kerssen Johan Stenderynck dy Dytmers
Maethen VI jaer lanck myt den selffter voirwerden
waervoer hy jaerlych geven saal XXI ½ golt
gulden, dy helffte t’betalen op Martini XIIII dag
voir off nae onbehalt, off Kerssmyss nestkomende.
Allet sonder argelyst, op dach vorscreven angaende.
Item anno etc. XLIII [1543] ipso die Innocentum hebben Johan
Schaep und Egbert Hoefsmyt myt den Burgemeyster Bernt
Gruyter opsynder in laten setten Evert ten Barge dat
vyerden deel van Potzmate te weyden und nyt t’zeygen VI
jaer lanck angaende op Petri ad Cathedram voir X
Philippus gulden, t’weten I rijder und I stuiver den gulden, daervan dy
son hem den slach heeft gegeven. Gescyet altera Purificationis in anno etc. XLIIII [1544] unde dese pacht heft hy Sander de Wyese[?]2

1
2

Hierna is het woord ‘Johan’ doorgehaald.
Hierna is de bladzijde afgesneden.
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Item in anno etc. XLIII [1543] in die Innocentum hebben
Johan Schaep und Egbert Hoefsmyt1
und Burgemeyster Bernt Gruyter opsynder verpacht Garryet Sluter dy Bastede myt Sessen Maetken VI jaer lanck
nest malcandere volgende, toe seygen off toe
weyden. Als hy seyget sall hy jaerlych
geven sesten halven daller und als hy
weydt sall hy vyff daller und 1 ort
geven op Martini XIIII dage voer off
nae onbehalt. Unde van dese pacht
sall Wychman Schaep dese VI jaer lanck
jaerlych boeren van den Gasthuyssmeyster
in der tyt enen clymmer gulden off dy werd.
Gescyet int bywesen Sander de Wyse und
Derck Wycherynck, angaende op Petri ad [Cathedram]
anno etc. XLIIII [1544].
Item in anno etc. et die eodem hebben dye selven
verpacht Johan Harnsmaker dy Haeckslege VI jaer lanck t’gebruycken tot synen
schonsten, sonder enych holt t’ houwen off to
kroeden voerder dan tot den wracht, voer
acht golt gulden t’weten VII ryder voer VI
den selffter gulden t’betalen op Martini XIIII
(fol. 85r en v blanco)

1

Het woord ‘verpacht’ hierna is doorgehaald.
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dage voir off nae onbehalt doch toe Kerssmyss
daer nestvolgende wal betalt te syn sonder
argelyst und dese pacht sall angaen
op Petri ad Cathedram in anno etc. XLVI [1546]. Gescyet
in’t bywesen Derck Wycherynck und
Sander de Wyse in anno etc XLIII [1543] in die Innocentum.
Item Egbert Hoeffsmyt und Johan Scaep Gast[huys]meyster
myt consent Burgemeyster Bernt Gruyter opsyender
hebben verpacht dye bouwyng t’Drempt gelegen
myt dusdane voerwerden op een hoegen.
Item men sall yn pacht hebben dij Nijemaet unde den
den vorsten cloet van dy Malthorst tegen dye Nyemaet
aver unde daer tho huyss, hoeff und hoefstaet goeden gelegen ys.
Item dye bowman sall huyss hoeff und hoeffstede yn
dack unde gueden rack halden, wantdycht, ynd
yn guede wracht halden und waren.
Item weer daer wes tho tymmeren van nyen oplagen off
grauen holtwarryck off van yser warryck dat sal ’t
Gasthuys becostygen unde den bowman sall den tymmerluyde dy kost geven.
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Item alle hoge lant sall dy bowman seygen dat dy lanthheer
twe heft und dy bowman drij und men sall dat meesten,
bouwen und begaden gelyck syn naburen unde gheen ander
lant bouwen off begaden eer dess Gasthuyss lant wal begadet ys und gheen meest uth dy valt t’furen dan op
dess Gasthuys lant.
Item als dat saet ryep ijs sollen dy Gasthuysmeijsteren yn der
tyt den bowman een redener senden und tellen dat saet
und dan dess Gasthuys deel yrst yn fueren und waen dan
Sunte Marten verby ys doerssen und dess Gasthuys1 saet
bynnen Doesborch brengen, und weert saecke daer God voersije dat
het vede woerd sullen dy Gasthuysmeysteren dat saet
myte den stroe t’huyss mogen fueren sonder dess bowman benode.
Item dye geltpacht halff op Martinij und dy ander helfft
op Kerssmijssz daer naest volgende wall betalt toe syen.
Item dye pechter sall setten 1 vyerdel becleven prellynghen alle
yaer.
Item dye bowman sall haelden und maken den dyck tot den
selfften lant behorende und dy Gasthuysmeysteren sullen hem waren.
Item dy bowman sall sych gheen holt voerder kroiden
dan tot den wracht, anders sall all holt halff und halff
wesen, dess sall hy bynden und leveren soe wal yn dye
Malthorsten als op dy bouwynck und Nyemat.
Item dye bowman sall sych daertoe scycken dat hy heft
IIII off vyff jaryge vercken und dye sullen dy Gasthuysmeyster
yn der tyt van hem copen nae advenant marchte ys affslage dy pacht neestkomende.
Item ock bynt voerwerden weert sacke dat sy dat kloetken
wolden hoygen van den Malthorst sall dy bowman ten halven
hoygen und leveren.
(fol.87r en v blanco)

1

Hierna is het woord ‘deel’ doorgehaald.
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Item mede ys bevoerwert weert saecke dat dy bowman soe
nyt een bowde off een betalde, dat sych dy Gasthuysmeysteren
yn der tyt daeran verduchte soe sall dy bowman myt dry
iaren aff varen; dess sullen dy Gasthuysmeysteren den bowman een
iaer t’voeren op seggen und gheen meestrecht off ander recht
daer voorder an toe hebben, sonder argelyst.
Item op dese vurscreven voerweerden heeft Derck Deylys myt
syn huyssvrow Belij dese bouwyng vurscreven ynsadt VI iaer
lanck, dess yaers voer achtyen golden gulden1 te wetten VII
rijder voer VI dy selfften gulden toe betalen und 1 vette ganse op
Sunte Galle und twe par honder op Sunte Marten, angaende
op Martini in anno etc. XLIIII [1544]; gescyet in’t bywesen Egbert
toe Lychtenhorst, Class Roock und Johan toe Lychtenhorst
in anno etc. XLIIII [1544] op frydach nae Circumcisionis Domini, onraet
enen kan wyns.
Item hyrop gehoget Rotger Barwels 1 gulden, onraet IIII kan wyns.
Item Derck Delys gehoget 1 gulden, onraet IIII quart.
Item Rotger Barwels gehoget 1 gulden, onraet IIII quart.
Item Derck Delys gehoget 1 gulden, onraet IIII quart.
Item Henryck Maessen gehogt 1 gulden, onraet IIII quart .
Item dye Gasthuismeysteren myt consent der opsynder vurscreven hebben
Derck Delys myt syn huysvrow Belij den slach
gegeven voer vierentwyntych den selffter gulden, sijn2 XXVIII
golden rijder, op alle voerscreven voerwerden, sonder argelyst.
Gescyet in’t by wesen Egbert ten Lychtenhorst und Johan ten
Lychtenhorst in anno etc. XLIIII [1544] op altera Petri, onraet noch
VII quart und XV butken, halff den costen van de opl[atinge]3, und Henrick Massen.

1

Hierna staat een doorhaling.
Sijnde, facit ?
3
Oplatinge = overdracht; of is bedoeld: opl[ech] = betaling ?
2
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Item Egbert Hoefsmijt und Johan Schaep Gasthuys meysteren yn der tyt hebben verpacht Hens Slanyet
enen hoef gelegen tegen d’Hessenthorn bynnen Doesborch
VI jaer lanck jaerlych voer XIIII claeskens
t’betalen op Martini angaende dat jaer XLIIII [1544]
und Martini dat selffte jaer den yrste betaldach.
Gescyet op donderdach nae Reminiscere in anno etc.1
Item Egbert Hoefsmijt und Johan Schaep hebben
uthgedaen t’seygen dy Westerycker hoeve
vyer jaer lanck, dy selffte heft angenamen
Derck van der Heyd myt dusdane voerwerden
dat Derck vorscreven bouwen sall dat dy lantheer
heft dry und Derck twe, und dy wracht
sall Derck vorscreven wachten und waren buten dess
Gasthuys schade, unde dat leste jaer wan syn scoeve
aff ys sall syn recht mede doot syn. Gescyet
in jaer Ons Heren etc. XLIIII [1544] op dynsdach post Reminiscere.
Item idem hebben an den selffte Derck vorscreven
uthgedaen dat oeverst eynde van Gesemolleners
Mate2, tho seijgen dat ‘t Gasthuys sall hebben
dry und dij bowman twe, und Derck vorscreven sal alle
dyt zaet van beyde lande dess Gasthuys deel leveren voer oer voederhuys unde geen naeweyde3
van dye vorscreven te gebruycken, und dy wracht sall
Derck vorscreven halden sonder dy Gasthuysmeyster yn der
(fol. 89r en v blanco)

1

Hierna staat een onduidelijke afkorting.
Hierna is het woord ‘dat’ doorgehaald.
3
Hierna staat een doorhaling.
2
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tyt sall Derck vurscreven soe voel weert holt doen
daer hy een reetuyn mede vermaket IIII lanck.
Gescyet in anno etc. op dynsdach post Reminiscere.
Item Egbert Hoefsmyt und Johan Schaep, Gasthuyssmeysteren,
und Bernt Gruyter, Boergemeyster een opsyender,
hebben verpacht Derck Wycherynck und Derck
vurscreven dye Bredenhorst, VI jaer lanck t’weyden
und nyt t’seijgen, waervoer sy geven sullen alle
iaer op Martini dryenvyertijch golt gulden, t’weten
VII enckel Geldersz ryder off dy warde voer VI
den selffte golden gulden t’betalen doch to Kerssmyss
wall betalt t’wesen, und dese pacht sall angaen in anno etc. XLV [1545] op Petri neestkomend.
Sonder argelyst, gescyet ipso die Pontiani Martiris
in anno etc. XLV [1545].
Item idem hebben verpacht Cornelijes Wolterssen
Hennekamp VI jaer lanck t’weyden und nyt
t’seygen, jaerlyx voer acht golt gulden, t’weten
VII Geldersz ryder gulden voer VI golt gulden, t’betalen
op Martini. Und weert saack dat Cornelys
vurscreven dese pacht op Petri ad Katedram daernae
nyt betalt een hedde, soe ys bevoerweert
dat dy Gasthuysmeyster yn der tyt dat lant
een ander mach verpachten sonder Cornelys vurscreven
bekroen. Und dese pacht sall angaen in anno
etc. XLVI [1546] op Petri ad Katedram. Actum altera
Pontiani anno etc. XLVI [1546].
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Item1 wy Egbert Hoefsmijt und Johan
Schaep, Gasthuyssmeysteren, und Burgemeyster Bernt
Gruyter, opsynder, hebben verpacht vrow Helmych
wedue selyge Henrick Helmych dat Halve Maetken tegen dat Lazarusz mer t’weyden und nyt toe
seygen sess jaer nest malkanderen volgende jaerlyx
voer VI Philippus gulden t’weten I ryder und 1 stuver den gulden,
dyt selffte t’betalen op Martini yn den wynter angaende op Petri ad Katedram in anno etc. XLV [1545].
Gescyet in anno etc. XLIIII [1544] op maendach post Thome.
Item idem hebben Johan Stenderynck verpacht dat
XIIte deel van dat Veltslach VI jair lanck t’weyden und nyt to seygen2, jaerlyx voir III ryder
gulden angaende in anno etc. XLV [1545] op Petri ad Kathedram, und dyck
und wetteryng sall Johan vurscreven halden. Gescyet eodem ut supra.
Item wy Egbert Hoefsmijt und Johan Schaep Gasthuysmeysteren und Sander de Wyse opsynder hebben
een keerss doen barnen van Alersz Mate, dair
myn wennelt Egbert Hoefsmijt den slach aff
heeft behalden, seess jaer lanck t’weyden und nyt
t’seygen und vorder gheen holt ghenyten dan tot den
wracht, jaerlyx voer XVII ½ golt gulden t’weten
VII ryder voer VI den selffte golt gulden, t’betalen
jaerlyx op Martini doch tho Kerssmyss wal betalt te syn, angaende op Petri ad Katedram in
anno etc. XLVI [1546]. Gescyet in anno etc XLV [1545] op dyndach nae Agnetis.
(fol. 91r en v blanco)

1
2

Hierna is doorgehaald “vrow Helmych”.
De woorden “VI jair ….seygen” staan als tussenvoegsel boven de regel.
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Item Egbert Hoefsmyt und Johan Schaep Gasthuysmeysteren
bynnen Doesborch hebben verpacht Lyssken van Raij dij
kleyne weydene t’Eldryck VI jaer lanck ’t gebruyken
tot oeren slachter noot jaerlyx voer enen daller
angaende op Martini in dy wynter in anno etc.
….XLV[1545]. Gescyet in anno ut supra op donderdach nae
Purificationis Marie. Borg daer voer Rotger Heyders off ander genote van Cleve wonende toe Eldryck.
Item dye Kleyne Vyerdelkens t’weyden und nyt tho seygen
Item Johan Schaep Gasthuyssmeyster und B[urgemeyster] Bernt
Gruyter opsynder myt consent der gemeynen Scepenen hebben Egbert Hoefsmyt und Derck Stochaven den slach gegeven van III
deel dy Kleyne Vyerdelkens jaerlyx voer LIII golt
gulden t’weten VII Gelderse ryder voir VI den selffte golt gulden of pachtgroten,
t’betalen jaerlyx op Martini doch t’Kerssmys daer nestvolgende wal betalt t’syn. Van dese pacht compt
Wolter ter Stegen1 selige syn dochter Lyessken dat
sesten deel van den summa ff[orscreve]n, dess Gasthuyss deel XLIIII golt gulden
und vyff claeskens und dese pacht sall angaen in anno
etc. XLVII [1547] op Petri ad Kathedram VI jaer lanck nest
malkanderen durende, t’weyden, und Egbert vurscreven sal dyck
weterynge ter schow wachten und waren alls van aelsz
gewontlyck ys und sall voerder sych geen holt kroeden
dan tot den wracht. Gescyet in anno XLVI [1546] altera Pontiani.

1

Het woord ‘dochter’ hierna is doorgehaald.
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Item den hoff by schut schoot
Item Johan Schaep und Egbert Hoefsmyt, Gasthuyssmeysters hebben verpacht Bernt Slatemaker enen
hoff buten dy Homeyde porte tendes den schut schootte
bylangs der stat graeve VI jaer lanck nest den anderen
volgende jaerlyx voer anderhalven clymmer gulden t’betalen
op Martinij, und Bernt vurscreven sall dy wracht holden etc.,
angaende op Petri ad Katedram in anno etc XLVI [1546]. Gescyet
op frydach post Conversionis Pauli in anno etc XLVI [1546].
Item den hooff op dy stadt grave
Item idem et eodem die ut supra hebben verpacht myt der selffte voerwerden an Garryet Husinck und Jennyken syn
huyssvrow enen hoff op dy stat grave nest Garryet
Jansz und Henrick ten Ralandt tendes, jaerlyx voer eenen
golden Franckrycsz krone off XXXVIII fa[lueert] stuver, angaende op
Petri anno etc XLVI [1546].
Item den hooff an Mollevelt
Item idem hebben verpacht Styne van Bolten enen hoff
an ‘t Mollevelt tusschen dy Vicariën und Harmen
Slyet yn arffpacht heft, seess jaer lanck jaerlyx
voir een daller, und ys bevoerweert wert saack
dat Styne vurscreven dy pacht jaerlyx nyt een b’talden
voer Mychaelis, soe moegen dy Gasthuyssmeysters
in der tijt den hoff enen anderen verpachten1
und sall geen meestrecht off ander recht daeran genijeten,
dat sy avergegeven heeft voer Scepenen alsz B[urgemeister] Bernt
Gruyter und Johan Stenderijnck. Gescyet op Blasij
anno etc XLVI [1546].
(fol. 93r en v blanco)

1

Hierna is doorgehaald “buten St”.
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Hospitaels Mathe to Byngerden
Item Johan Schaep und Egbert Hofsmyt Gasthuysmeysteren
und B[urgemeyster] Bernt Gruyter und Sander de Wyse opsynders
hebben uthgedayn t’seygen dy Hospitaels Mathe
yn Angerloe Broyck gelegen. Dy selffte heeft angenomen Henrick Brayckman und Garryet Keppelman vyer jayr lanck ten halven und sullen deess
Gasthuyss deel to huyss leveren myt den stroe,
und dyck und wracht sullen sy wachten und waren.
Und wat der schove aff ysz1 in dat leste
jaer moghen dy Gasthuyssmeysteren yn der tyt dat
lant gebruycken myt dess Gasthuys beesten off verpachten.
Ock ysz bedyngt dat dy bowluyde dy byzen
dy yn dat lant staen een loen2 meygen sullen,
und wes daer tho raden ysz sall dat Gasthuys myt
den bowluyden gelijcker handt laten raden und3
wat daer uthgeradt wort sall halff und halff wesen.
Daer tho sullen dy twe bowluyden den Gasthuyss
foeren ider twe voeder holtz uth dat selffte landt.
Hyrop tho wynkop gegolden dat Gasthuys een vyerdell wyns und dy bowluyden een vyerdell wyns.
All dyngen sonder argelyst, gescyet in anno etc. XLVI [1546]
ipso die Scholastice Virginis.

1

Hierna zijn de woorden “sall oer” doorgehaald.
Laen ? Vgl. fol.96v regel 25.
3
Of is hier slechts een doorhaling bedoeld ? Het woord “und” lijkt door het woord dat hier eerst stond heen
geschreven te zijn.
2
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Coppenbarch
Item Anno Domini XV und XLVI [1546] op maendach post Mychaelys hebben wy Egbert Hoefsmyt und Johan Schaep
Gasthuyssmeysters myt consent opsynders Burgemeyster
Bernt Gruyter und Sander de Wyse verpacht Henric
op ter Straet den Koppenbarch VI jaer lanck toe
weyden und nyt toe seygen jaerlyx voer viren
twyntych golden gulden t’weten VII Geldersz ryder voer VI
den selffte golden gulden te betalen op Martini doch
t’Kerssmijss nestvolgende wall betalt te sijn angaende
op Petri ad Katedram in anno etc. achtenvyertych [1548].
Actum ut supra.
Gryetmate
In anno etc. XLVI [1546]
hebben wy Egbert Hoefsmyt und Johan Schaep
Gasthuysmeysters myt consent B[urgemeyster] Bernt Gruyter
und Sander de Wyze opsynders verpacht Wylm
Wynculman dye Gryetmate gelegen an der
stadt Coppele VI jaer lanck t’weyden und nijt
toe zeyen jaerlyx voer elff golden gulden und
een ort t’weten VII Geldersz ryder voir VI
den selffte golden gulden t’betalen op Martini doch
t’Kerssmyss wall betalt toe syn, angaende op Petri ad Kathedram in anno etc.2 XLVIII [1548] und
dyck und wetterynge sall hy wachten und waren.
Gescyet op Exaltationis Sancti Crucis in anno ut supra.
1

(fol.95r en 95v blanco)

1
2

Voor dit woord staat een doorhaling.
Hierna staat een doorhaling.
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Gesemolleners Mate
Item Anno Domini XV und XLVI [1546] op Allerkynderdach
hebben wy Egbert Hoefsmyt und Johan Schaep
Gasthuyssmeysters myt consent Burgemeyster Bernt Gruyter
und Sander [de] Wyse opsynders verpacht Derck Fens
und Evert Thermannus dy gene cloet
van Gezemolleners Mathe VI jaer lanck
t’weyden und nyt t’seyen jaerlyx voer
twyntijchtenhalven daller off dy werde van een daller
wat hy gyeldt t’betalen op Martini doch Kerssmyss nestvolgende wall betalt t’syn, und synnen
voerwerden dat sy dat Gasthuyss aff wrachten
sullen hent an dat mennengat toe allsoe
dat het Gasthuys myt oer saet daer aent uthfaeren kan. Sonder argelyst gescyet ut supra,
angaende op Petri in anno etc. XLVIII [1548]
Den voersten cloet van dy Uthmeten
Item wy Johan Schaep und Derck ter Stege Gasthuysmeysters myt consent Burgemeyster Bernt Gruyter und Sander
de Wyze opsynders hebben uuthgedaen te zeygen
den vorsten cloet van dy Uthmeten dy Gozen Everts
noch VI jaer angnamen heft ten halven, und sall
dat Gasthuyss zaet voer dat Gasthuyss voederhuyss
leveren, ten were by gebreck van water, soe sall
hy et ons op nastby dy stad op scyepsboerdt
leveren. Unde ock ys bevorwert soe wat scelynx
van tynss ys dy dat Gasthuys yn syn bowhoff jarlix
geft, sall doot wesen unde dese seess jaaren1 een sall
dat Gasthuys ock den tynss nyt geven2.
Dan als dese VI jaer om synt, mogen dy Gasthuesmeysteren in der tyt wederom voerweerden maken.
Angaende anno etc XLVII [1547] op de 10den dach februario.
Gescyet ipso die ut supra.

1
2

Het woord ‘jaaren’ is boven de regel ingevoegd.
De woorden “so lange” hierna zijn doorgehaald.
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Den achtersten cloet van dy Uthmeten
Item anno etc. XLVII [1547] op den lesten dach van februario
hebben wy Johan Schaep und Derck ter Stege
Gasthuysmeyster und B[urgemeyster] Bernt Gruyter und
Sander de Wyze opsynders verpacht bij barnenden kersser den enen cloet van dy Uthmeten,
waervan Egbert Garryetsz den lesten
slach heft behalden jaerlyx voer XII½ daller,
den daller te betalen myt XXVIII fa[lueert] stuver off vyff
enckel Geldersz snaphanen, itlyck daller op
Martini dach t’Kerssmyss nestkomende wall
betalt te syn1, t’weyden und nyt to seyen,
und sall doer de vorsten cloet wegen op de
mynste schaede. Borge hyrvoer Egbert
Hoefsmyt als syn eygen pacht. Gescyet ut supra
und sall dyt jaer van XLVII [1547] mede gebruycken und
antasten Wederom utgaende syn pacht op Petri in anno 1553
Langevonder
Item wy Johan Schaep und Derck ter Stege Gasthuysmeysters bynnen Doesboerch myt consent B[urgemeyster]
Bernt Gruyter und Sander [de] Wyze opsynders hebben
verpacht den susteren ynt dat Kleyn Convent
dat vyerden deel van dat Langevonder VI jaer
lanck t’weyden und nijt toe seyen. All soe
Evert Termannus dat buten dycx gelegen ys
in pacht hevet jaerlyx voer VII ryder gulden,
dy sall dat Gasthuys een loon boeren2 und daertoe sullen dy susteren den Gasthuys noch geven op
Martini jaerlyx II½ rijder. Gescyet op donderdachs
nae Quasimodo in anno XLVII [1547] und dat selffte jaer3 voert mede t’gebruycken, allet sonder
argelyst.
(fol.97r en v blanco)

1

Hierna staat een doorhaling.
Vgl. fol.94r regel 13.
3
Hierna staat een doorhaling.
2
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Gezemolleners Mathe1
Item Johan Schaep und Derck ter Stege Gasthuystmeysters
bynnen Doesborgh myt consent Burgemeyster Bernt Gruyter und Sander de Wyse opsynders hebben uthgedaen te zeygen
dat overst vyerde van Gezemolleners Mathe VI
jaer lanck, dat aangenamen hebben Warner van der
Heyde und Ffreryck syn broeder. Het ysz bevoerwert
dat sy sullen dat Gasthuyss eyns twe foeder doerens2
by dat hoft leveren unde een dach eyn kar daerbij. Unde dat Gasthuys sall dry hebben tegen twe.
unde sy sullen dat Gasthuys tendt uth den selven
lande mede dat Gasthuys toe huyss faeren3. Daer tho
sullen sy dy wracht wachten und waren
buten dess Gasthuys schaeden unde sullen te wyncop geven ½ gulden. Gescyet op maendach nae
Bartholomey anno etc. XLVII [1547] und om uthgaende in anno LIII [1553] als oer schoeff aff ysz.

1

Vgl. de kopie van dit document op fol.234r.
Op fol. 234r staat “doren”.
3
Foeren ?
2
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Anno XXXXIX [1549] op Iacob, hefft Garrit Bongert ind
Johan Buckevoert als Gasthuysmeysters myt consent
Bernt Gruter ind Zander dy Wiese, opsienders, ind
tho segghen den ghemeinnen raet verpacht Derick Delis
ind syn huisfrou Belye dye bowinck toe Drempt
gheleeghen op alsulke voerwerden als sij dije sins
langhe ghebruickt hefft voerd toe voerd tweelff
iair lanck dair dij irste betalsdach aff sal syn
anno eenen viefftick [1551] op Martini unde soe voert
aver tot twelff iair toe beheltelick dat hij sall
ghebruicken dye Niemaet unde dy mieddelste
cloet van die Malthoerst1 unde huyss in hoeff
als sy sus langhe ghebruickt hefft, dair hy dij
twelff iair voir gheven sal in alle jaer voer betalen
sal XXV Jochimdaler off XXVIII stuvers fal[ueert] voir den Jochimdaler. In oirkunde der waerheijt hebben hier bij gewest
Elbert Hoefsmit ind Johan van Virackeren.
(fol. 99r, 99v en 100r blanco)

1

Het woord ‘dan’ hierna is doorgehaald.
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Folio 100v
Die Sontghijse mijt twe percelen tho vetten
dije Striep unde dij Brackell
Item anno XLVIIII [1549] op Jacobi hefft verpacht Garrit
Bongert unde Johan Buckevoert als Gasthuismeijster
mijt consent Bernt Gruter dij opsiender Gerlick Daeme(n)
dije Sontghijse mijt sijn percelen VI jair lanck voir
IIII ½ daeler, den daeler tho betalen mijt XXVIII stuver faluirt
unde dy irste betalsdach aff sall syn anno XLVIIII [1549] op
Martini ende tho Kersmijs vall betalt, unde sal gheen
holt ghenieten vorder dan tot vracht.
Die ackeren tho Diem
Ick Garrit Bongert ind Johan Buckevoert als Gasthuismeysters
mijt consent der opsienders Bernt Gruter hebben verpackt anno
XXXXVIIII [1549] op avent Bartholomei Jan van Gaelkamp dij gherechticheit van dy ackeren velken den Gasthuys tho Doesborch
tho komt, VI jair lanck voir VII sceppel rogghen, Doesborghse
maet, bynnen Doesborch koemmer vrije tho leeveren aen
den Gaesthuijs, dair dij irste betaelsdach aff sall syn
op Martini anno XXXXXI [1551]. Hier aver unde aen gewest
hebben Johan Smeinck, Paelick ten Haeve.
(fol.101r en v blanco)
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Folio 102r
Ick Garrit Bongert ind Johan Buckewoert als Gasthuijsmeysters mijt consent der opsienders Bernt Grueter
ind Sander dij Wiese hebben verpackt anno XXXXV
IIII [1549] op Iacobi Johan Smeinck Spitaelsmaet
VII iaer lanck mijt voerverden dat hij dat
irste iaer zeyen sall unde dij sees iaer dries
leveren sall, dair hy iaerlix voir gheven sall
XII Iochimdaeler1, XXVIII stuvers faluirt voir
den daeler; dair dy irste betalsdach aff sall
syn anno als men schrieff viefftick [1550] op Martini,
Kersmis vall betalt, unde sall gheen holt ghenieten
voerder dan totter vracht.
Ick Garrit Bonghert ind Johan Buckewort
als Gasthuysmeyster mijt consent der opsienders
Bernt Grueter hebben verpackt anno XXXXVIIII [1549]
op Jacobi dy vedue vrou Stenderlincks dat
wierdendeell van Potsmaet VI iaer lanck tho weyen unde nyt
toe zeyen voir X ½ daeler XXVIII stuver fal[uirt] vor den
daeler; dair dij irste betalsdach aff sall syn
anno viefftick op Martini, Kersmus vall betalt,
unde sal gheen holt ghenieten vorder dan tot dij
vracht.

1

Het woord ‘voir’ hierna is doorgehaald.
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Folio 102v
Anno XXXXVIIII [1549] op Martini hefft verpack[t] Garrit Bongert
inde Johan Buckewoert Gasthuysmeyster mijt consent
der opsienders Bernt Grueter dat aendeell
wan dat Weltslach Aleff Kreivengher VI iaer
lanck tho weijen unde nijt tho zeijen dair hij
iaerlix voer gheven sall III rieder gulden unde
dij irste betalsdach sall sijn anno enen wiefftich [1551]
op Martini, tho Kersmus vall betalt, unde sal gheen
holt ghenieten dan totter vrackt.
Anno XXXXVIIII [1549] op Martini hefft verpack[t]
Garrit Bongert inde Johan Buckevoert Gasthuijsmeyster
mijt consent der opsienders Bernt Gruter dat halffwe
Ruegoer Henrick ten Raelant VI iaer lanck tho
weyen inde nijt tho zeyen dair hij iaerlix voir
gheven sall IIII rieder gulden off dij werde. Uunde
sall gheen holt ghenieten dan tot dij vrackt.
Uunde irste betalsdach sall syn anno eenen
wiefftick [1551] op Martini, Kersmus vall betalt.
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Folio 104r
Anno XXXXVIIII [1549] op Martini hefft verpackt
Garrit Bongert ind Johan Buckewort Gasthuismeyster
mijt consent der opsiender Bernt Grueter den Aermen
Aep gheleghen op dij Aelde Iessell Bernt ter Heeck
VIII iaer lanck, des sal hij twee irste iaer
zeyen unde dij VI iaer dries leveren, dair
hij voer gheven sall iaerlix V daeler, XXVIII stuver
faluiert voer den daeler, unde sall leeveren II
iaerick loet unde dij irste betaelick sall syn
anno viefftick op Martini, Kersmis val betalt.
Boerghe Arnt Baerken.
Anno viefftick [1550] op s’maenendachs voir Vastelavent
hefft verpacht Garrit Bongerts unde Johan Buckevoert
als Gasthuysmeysters mijt consent der opsienders
Bernt Gruter, Zander dij Viese bij barnende kersen
Bernt van Poelvick1 dat maetken teeghen dat Melaetenhuys ghelegghen als dat vrou Helunchs dat
gebruick hefft, tho weijen unde nijt thoe zeyen
VI iair lanck, dair hij iairlix voir gheven sal VIII
rieder gulden myn een ort off dy veerde dair vor
op Martini, Kersmus val betalt, unde sal gheen holt
ghenieten voerder dan tot dij vracht unde dij irste
betalsdackt sal syn anno eenen viefftick [1551] op Martini.
Hiervoir gelaeft in borghe ghewoerde Evert Claessen.

1

Door een vlek is deze naam moeilijk leesbaar.
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Folio 104v
Anno wiefftick [1550] op ‘s maenendachs voir Vastelavoent hefft
Garrit Bongert ind Johan Buckevoert als Gasthuijsmeijsters
mijt consent Bernt Gruter ind Zander die Viese verpach
bij barne kerse Johan Harnsmaeker Haeckslack op
all sulke voerverden als hij dat sues langhe ghebruick
hefft VI iair lanck dair hij iairlix voir gheven sall
VIIII goltgulden myn een ort golts, den gulden tho betalen
mijt XXVIII stuver van XIIII placken unde dij irste betalsdach1 dair aff sal syn anno tweenwiefftick [1552] op
Martini tho Kersmis val betalt dair Evert Claessen
boerghe is ghewoerden.
Anno viefftick [1550] op ‘s maenendachs voir Vastelavont
hefft Garrit Bongert ind Johan Buckewoert als Gasthuusmeijster mijt consent der opsienders Bernt Gruter
unde Zander dye Viese den slackt ghegheven Evert
Claessen als van dij Bredenhoerst op al sulke
voerwerde als sij Derick Viegherlinck in pacht
hefft ghehaet VI iair lanck dair hij jairlix voir
gheven sal XXXXVIII daler, den daeler tho betalen
mijt XXVIII stuver falueers, aengaende anno op Petri
als men schrieff eenenwiefftick [1551], dair dij irste betalsdach aff sal syn op Martini eenenwiefftick [1551] Kersmis
vall betalt. Hiervoir borghen Garrit Bongert.
(fol.105r en v blanco)

1

Hiervoor staat een doorhaling.

86

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

87

Folio 106r
Anno XXXXIX [1549] hefft verpack Garrit Bongert ind Johan
Buckewoirt als Gasthuysmeysters myt consent der opsienders Bernt Gruter, Zander dye Wiese bij barnende
kerssen Vanner van der Heyd dij Basteed tho syenen
schoensten VI iair lanck, dair hij jairlix voir gheven
sal twee Jochimdaler, XXVIII stuver faluierts voir den daler,
dair dy irsten betalsdach aff sal syn anno viefftick [1550]
op Martini. Unde Vanner mack koemen bij dij opsienders ves hem dij tho laeten, des heb ick guet
tho lieden1, soe hij sick beclaeckt dat dair nijt voel
lant aff is unde hij is droncken geweest.
2

Jan Bueckevoert ind Garrijt Bongert als Gasthuysmeisters
mijt consent der opsyenders hebben verpacht Raeb Hoenekinck3 enen acker gelegen
in dem kyrspel van Henglo geheyten Brunelinx Breid,
to zeyen dar he iarlix in alle iaer op alle Sunt Marten
voer geven sal in dem wyenter III mailder roggen Doesborger
maten bijnnen Doesborch hyr te leveren, dair die
irste betaeldach van verschenen sall wessen op Sunt
Marten in den wyeneter anno vyfftich [1550] ind dat
leste op Martini anno LV [1555].

1

Er lijkt Lierden te staan, maar voorzover we weten had het Gasthuis geen bezit te Lierden. Het haaltje tussen e
en d is waarschijnlijk een verschrijving.
2
Deze alinea is later doorgehaald.
3
Deze naam staat boven de alinea met verwijzingstekens naar deze plaats.
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Folio 106v
Jan Bueckevoert ind Garrijt Bongert als Gasthuysmeisters myt [con]sent der opsyenders hebben verpacht
Jan Mentinck enen acker gelegen inden kerspell
van Henglloe, geheyten Zarrys Acker VI iaer lanc
nae dem anderen volgenden toe zeyen dar he iarlix
voer geven sall op Sunt Marten in dem wyneter
III mailder roggen Doesborger maten [com]mervrij toe
Doesboerch te leveren, dar dye irste rheent van
verschenen sal wessen anno vyfftich [1550] op Martini
in dem wyneter.
Gerrit Bongert als Gasthuismeijster mijt consent
der opsienders Bernt Gruter unde Zander die
Viese hebben verpacht Lambert op ten Noerd
ind Lambert Ellgher enen hoeff gheleghen aen1
dat Mollewelt VI iair lanck dair sy iairlix
voer geven sollen XXVIII stuver faluiert unde dij
erste betals dach aff sall syn anno tweenviefftick [1552]
op Martini toe Kersmis vall betalt.
Item Johan Buckefoert ind Gerryt Bongert Gasthuismeisteren myt [con]sent Bernt Grueter ind Zander
de Wyse hebben een kerse doen barnen van den
echtersten cloet van dye Malthorst, dar Tomas
ten Bargh den lesten slach van behailden hefft
sees iair lanck te weyden ende nyet to zeyen iarlijx
voir VII daller ind 1/2 ort, den daller ad XXVIII stuver Brabants,
dar die yrste pacht van verschynen sall op Martini
te Kersmijss wall betaelt in anno eenindvyftich [1551].
(fol.107r en v blanco)

1

Het woord ‘den’ hierna is doorgehaald.
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Folio 108r
Item Johan Buekefoirt ind Gerryt Bongert Gasthuismeisteren myt consent Bernt Gruyter ind Zander
de Wyse als opsyenders hebben een kerse doen barnen
van Aellersmate daer Warner van der Heyd dem
lesten slach van behaelden hefft VI iaer lanck
na den ande[ren] volgende te weyden ind nyt to zeyen
ind gheen holt te genyten dan allein tot den wracht
iaerlijx voer XIX negentyen daller ind 1 ort, den
daller ad XXVIII stuver Brabants dar dye yrste pacht van
verschynen sall op Martini in dem wyneter ind toe
Kersmijss wall betaelt anno tweindvyfftich [1552].
Item Warner van der Heyd op vorwerden voirscreven
hefft hie oeck Hennenkamp in pacht sees iair lanck
iarlyx voir negen daller ad XXVIII stuver Brabants den daller.
Garrit Bongert Bongert ind Johan Buckefoert
als Gasthuismeisters hebben verpackt mijt
consent der opsienders enen hoeff Johan Cleesskes
unde Vientken VI jair lanck gheleeghen aen
dat Mollewelt dair sij jairlix voer gheven
unde betalen solle XXXXIIII stuver loepes unde dij
irste betalsdach sal syn anno twe end viefftick [1552]
op Martini Kersmis val betalt.
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Folio 108v
Item Johan Buekefoirt ind Gerryt Bongert
Gasthuysmeysteren, myt consent Bernt Gruter
ind Zander de Wyse opsyenders hebben uthgedaen toe zeyen den voorsten cloet van dye
Uuthmeten den Goessen Everts angenamen
hefft VI iair lanck ten halven te seyen ind
des Gasthuys deell bynnen Doesborch te leveren,
ten weer saeck dattet by gebreck van water
queem, so sall hye dat selve saet op schyepsboert leveren. Ock is´t bevorwert dat he
dye wracht op synen kost hailden sall
ende den dyck ter schow wachten als baven
ind beneden. Ende isset oeck bevorwert so
dat Gasthuys etliche tyns an synen bowhoff
betaelt, sullen desse VI iaren oeck doet wesen
ende dar nijt van betalen. Angaende op
Martini in dem wyenter anno tweindvyfftich.[1552].
Item Johan Buekefoirt ind Gerryt Bongert hebben
mijt consent der opsijender verpacht Henric Maess
enen hoff gelegen buten dye Hameypoert,
1
schijtende omtreent nae schutschot, VI
iaer lanck na den anderen daer dy yrste pacht
van verschynnen sall op Martini in den wyenter
anno LII [1552] ind hy sall iaerlyx gheven XXXVI stuvers claesken.
(fol.109r en v blanco)

1

Het woord ‘gelegen’ hiervoor is doorgehaald.
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Folio 110r
Item Garrit Bongert ind Johan Buckewoert
als Gasthuismeijsteren mijt consent Bernt Gruter
ind Zander dye Viese opsienders hebben een
kerse doen baernen van den echtersten cloet
van dij Utmaeten, daer Garrit Heijendal
den leesten slack aff hefft behaelden, VI iair
lanck toe weyen unde nijt toe seyen
unde gheen holt tho ghenieten dan tot der
vraecht, jairlix voer XV daler een ort,
den daler at XXVIII stuver faluierts, dair
dij irste pach aff verschienen sall op Martini
in die vinter als men schrieff anno drienviefftich [1553],
boerghe Harmen Tonijs.
Anno enenwiefftick [1551] post Iacobi hefft
Garrit Bongert unde Johan Buckefoert mijt
consent der opsienders Bernt Gruter ind
Zander die Viese ghegheven Ebbert Hoeffsmit
den slack van die1 drie deell
van die Vierdelkes velke dat seesten deell
aff komt zelige Volter ter Steegs kynder,
op al sulke voerverden als hij dat sees iair
gebruck had, dair hy jairlix voer betalen
sall drienseesticks ten halven J[oachims] daler, den
daler at XXVIII stuver faluierts, unde dij irste betalsdach sal syn anno drienviefftich [1553] op Martini
toe Kersmis vall betalt.
(fol.110v t/m 111v blanco)

1

Hierna is het woord ‘Vierdelkes’ doorgehaald.
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Folio 112r
Item op manendach altera Bartholomei den
XXVIsten augusti anno etc. LXI [1561] hebben Johan
Peters ind Evert Claessen, Gasthuesmeysteren,
met consent Berndt Grueter ind Sander die
Wyese opsienderen des Gasthues1 ind bewillonge des raedts uthgedaen ind verpacht Johan Deelis syn
huesfrou des Gasthues erve ende goet geheyten
Perwinckell gelegen in den ampte van Doesborch
in den kerspell van Drempt twelff jaeren
lanck, aengaende op Martini in den wynter
nae datum van desen nestkhomende aver een jaer
nementlick in’t jaer LXII [1562], in aller gestalt
ind vorwerden voerbeschreven syn vader Derick
Delis vermuegen ind inholt der vorwerden in
deszen selven boeck geschreven in data anno
etc. XLIIII [1544] op altera Petri dat selve erve
ind goet in pacht gehadt hefft, beholtlicken
dat die pachter bueten des Gasthues kosten
alle des Gasthues diecken op Drempter Dieck
ther schow wachten ind waeren sall, oeck jaerlix
setten vyeff bekleven appellboemen offte perenboemen op des Gasthues beste oerber ind profyt.

1

Hierna is het woord ‘hebben’ doorgehaald.
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Folio 112v
Ind die pachter sall hues ind hoff in
syn leste jaer wederom wantdicht, dackdicht, ind in goede wrachtinge averleveren.
Oeck in aller gestalt die verpachtinge
ind vorwerden synen zaligen vader Derick
Deelis ind syn huesfrou in’t jaer XLIX [1549] op Jacobi
vermuege des selven boecks verpacht is
geweest. Ind sall jaerlix betalen op Martini XXV dhaler ad XXVIII stuver Brabants falueert.
(fol. 113r t/m 114v blanco)
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Folio 115r
In voirwerden inde maenijeren hier naebeschreven
soe hefft Evert Claessen ind Kost[is]1 Broekeler als
Gasthuijsmeijsters, mijt consent inde believen Sander die
Wijes ind Eijgbert Hoeffsmijt als upsienders
deijs Gasthuijs, beliefft ind geconsentijert alsoedaenijeghe lieff pachtinghe als Derisken van
Keken ind Aleijt hoer dochter hedden, an deijs
Gasthuijs huijsken, gelegen achter dat Gasthuijs up ten
huijck tegen deijs Gasthuijs hoeff aeffer, heben sij
aeffer gegeven ind wederomme in hoer steijdt gesadt
Armgert Joeijnx, dat selvijeghe hoer leven lanck
thoe gebruijcken, nijet Derisken vurscreven off hoer
dochters leven lanck dan Armgert hoer eijgen
ind hoer selffs leven lanck, mijt consent ind
believen vurscreven, ind dan, nae doeden Armgerts
wederomme thoe koemen an deijs Gasthuijs handen.
Geschiet in’t jaer van vijerindeseijstiegen [1564].

1

Na de t van deze voornaam staat een afkortingsteken, hetzelfde als bij Gasth[uijs] (bijv. in regel 5); in de
stadsrekeningen van deze periode komt een gasthuismeester Cortis Brue(c)keler of Broeckeler voor.
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Folio 115v
Wij Garbrant Pannenbecker
ende Jacop Ffroelijck hebben met
belyeven der gemeijnen Schepenen
vanwegen des Gasthuijst bynnen
Doesborch Garrijt van Tijell soedaenijge restandt om Gaedes wyll
quijt gescholden als van dye verloepende jaeren soe het Gasthuijst
had staende op zijn huystede, gelegen beneven dije huijssynge
Harmen van Lengel, ende dat om
dye oorsack, dat Garrijt van Tijell
ijs gekoemen ende hefft sulx om
Gaedes wyll begert, edoch met den
bescheijt dat he nu toecoemenden
Pijnxteren een gulden van dije
goede jaeren sal geven, doer met
ys hem het ander restandt om
Gaedes wijl quijt gescholden. Voert
ys oeck mede bescheijden als dat
dije geene soe dye huijstede nu van
Garrijt van Tyel anfenckt,
(fol.116r en v blanco)
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Folio 117r
sal alle jaer nu voerts den uutganck
betaelen, nemptlijck op Paessen toe
wetten XX stuvers, waervan dije ijrste
XX stuvers verschenen sollen wesen op Paessen
anno LXXXXV [1595] ende soe woerts alle jaer.
Ende oft dye betaelynge alle jaer op
Paessen volgens nijet en geschyede sollen,
dye Gasthuystmeysters dan ijnder tyt
haer moegen an dye huijstede1
verhaelen ende an het huys soe daer
op getymmert sal warden. Geschijet
de anno 1595 den 4 februarij.
Item den gulden soe2 Garryt
van Tijel het Gasthuyst noch schuldijch
was van restant, dye hefft he an
Garbrant Pannenbecker betaelt. Gescijet
den 19 decembrij anno 1595.

1
2

Hierna is het woord ‘haer’ doorgehaald.
Hierna zijn de woorden ‘het noch’ doorgehaald.
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Folio 117v
Alsoe het Gasthuijs der stadt Doessburch een jaerlixe renthe dus lange
gehatt hebben van anderthalve ridder
gulden uut een guet genant Cleijn
Vijnck gelegen tot Zellem, vermoge
segell ende brijef, die zij daervan hadden,
ende Carst Wollsack van Boechholt
bis here uut der stadt kist bynnen Doessburch een jaerlixe renth gehatt van een
daeler soevenendetwijntich stuvers, soe
ist dat Gerbrandt Pannebacker ende
Jan Otten Gasthuysmeisters in der tyt met
consent ende belijeven der gemeene
Schepenen die vorscreven renth van anderhalff
rijder gulden overgesett ende opgedragen
ende die brijef daervan gerichtlich getransportiert aen den vornoemde Karst Wollsack
ende sijne erven, erfflich ende ewiglich te
heffen ende beuren. Darentegens heeft
Carst Wollsack voer hem ende syne
erven den vornoemde Gasthuysmeisters then behoeve des Gasthuys van de vorscreven daler ende
(fol.118r en v blanco)
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Folio 119r
soeven ende twijntich stuvers jaerlix
opgedragen ende gerichtlich getransport[eert]
eenen daeler, die die Gasthuysmeisters in de
tijt erfflich ende ewiglick zullen
heffen ende bueren uut der stadt kist.
Alles sonder argelist. Actum den
29sten januari anno 1603.
(fol.119v, 120r en v blanco)
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Folio 121r
Den lesten decembris 1624
hebben die Gasthuijsmeisters Johan Otten
unnd Servaes Peters ten averstaen
van Schepenen Adriaen Bueckefoorth
unnd Arndt Baerken ter eener, und
Maria Albertz weduwe van zaliger
Albert Wijntghens geassistiert met
haere neven Henrick Slaeniet
unnd Toenis Voncken ter ander zijde,
een accort ofte contract opgericht
ende beraemptt op conditien ten fine
als volcht. In den eersten sall die
gemelte weduwe aen de Gasthuijsmeisters thocommenden Paesschen in anno
1625 aen gereet gelt aentellen
die summa van driehondert Carollus
gulden den gulden ad 20 stuver gereeckentt.
Item noch gelaeft die gedachte
weduwe in het Gasthuijs te brengen
op tijt voornoemt: een bedde met sijn
thoebehoor, beddestede, linnen, wullen,
kisten, kasten, tinnen und koperwerck,
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Folio 121v
welcke voorscreven summa und ingebrachte parceelen bij het Gasthuijs
nae haeren doede sall verblijtvenn,
als oijck meede wat sij achter laet
mitzgaders wes haer bij leeven
aensterven of aenerven mach
aever all niet uthgesondert.
Ende hebben ex adverso die Gasthuijsmeisters
voornoemt ten aeverstaen van gemelte
Schepenen voer haer und haerenn
naecomelingen belooft gelijck sij
beloeven vermitz desenn, dat sij
die voorscreven weduwe zoo langhe als
sij leeft in eerlick kost und dranck
willen onderholdenn, und dat in
conformite als die Gasthuijskeucke
daechlix is meede brengende. Item
gelaeven Gasthuijsmeisters voer haer
unnd haeren naekomelinghen, die gemelte
weduwe in sieckte und kranckte
eerlicken met goede kost ende dranck
laeten tractieren und haer laeten
(fol.122r en v blanco)
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Folio 123r
wachten unnd waeren, op kosten
van’t Gasthuijs. Item Gasthuijsmeisters
belooven oijck nae haer weduwes
doode, aen haer twee wettelicke
neven te verrichten aen elck die
summa van twintich Carollus [gulden] naemelick aen Toenis Voncken ende
Johan Kijvijt, unnd haer hoijcke
aen de dochter vann Henrick
Slaeniet genant Aeltien, maer
of gefiell dat dese voorscreven persoonen
deser werelt quaemen te averlijden
sonder nae te laeten wettelicke
gebuerte van haer geschaepen, dat
alsdan die gespecificirte giften
sollen verblijven bij het Gasthuijs
sonder eenighe infractie, ofte
contradictie, allet sonder frauden
Den 26sten juli 1633. Voor Schepenen
Daam Guerts ende Arndt Francken
Comparanten Marie Alberts geasistert met Jo-
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han Lueb als haer gecozen momber
in desen. Ende heefft de Gasthuijsmeisters nu in
der tijt oft hiernaemaels comende ontschlaegen
van alsulcke last, als sie bij het bovengeschreven
contract hebben aengenomen, te weeten van
20 gulden aen elck van haer twee benoemde
neven ende de hoijcke aen Aeltgen Slaniets
dochter nae haer comparantinnen doot uijt te
richten, verclaerende haeren wille te wesen
dat sulx alles mede aen het Gasthuijs verblijven sall, also sie wal wiste dat het
Gasthuijs bij het voorschreven contract vele tecort quaeme. Sonder arghelist.
J. Lueb, scripsit1

(fol.124r en v blanco)

1

Of signavit ? Vgl.fol.127v, 165r en 403r e.v.
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Den 15 martij 1625
hebben die Gasthuijsmeisters Johan Otten
unnd Servaes Peterzen ten overstaen
van Schepenen Adriaen Bueckeforth
und Derck Albertz ter eener, unnd
Gerritt Arntzen mett Berntgen
sijn huijsfrou ter ander zijden, een accort
ofte contract opgericht, ende beraempt
op conditien ten fine als volcht. In den
eersten sullen eheluijden voornoemd daetelick overleveren, und cedieren aen
handen van de gemelte Gasthuijsmeisters
om tott meesten proufijt des Gasthuijses te gebruijken, ende te distrahiren
haer alinghe huijs end hof staende inde
Berchstraete tusschen die behuijsinge van
Rijck die Weelemaecker ter eenre, ende
Albert Schenninck ter ander zijdenn.
Item alle den imboell desselven huijses
behalven dat koopmanschap mochte aengaen. Item is befurwaertt, datt
indien eheluijden door veranderlickheijt
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van zinnen dit contract quaemen te retractiren, unnd het Gasthuijs te verlaten, sall
nochtans ۥt geene voorscreven aen het Gasthuijs
verblijvenn. Item sullen eheluijden aenstont
avertellen die summa van vijfhondert
gulden hooftsoms, welcke hooftsumme
die Gasthuijsmeisters sullen verhantgelden
aen eheluijden met dertich gulden jaerlix
soo langhe sij beijde sullen leeven, unnd
indien gefiell, dat eene van beijde quaeme
te sterven, sall die helffte van ۥt voorscreven
hantgeltt te weeten vijftien gulden den
langst leevende verricht werden, und
nae beijden doode het kapitaell aen ۥt
Gasthuijs verblijven. Noch sullen voorscreven
eheluijden beleggen die summa vann
twee hondert daller, het sij aen ۥt Gasthuijs, of iemant anders, waervan
sij meede sullen genieten twelf daller
jaerlix, in selver maeten als het hantgeltt van 500 gulden, verblijvende nae
beijder doode die 200 daller aen het
Gasthuijs. Ende hebben ex adverso
die Gasthuijsmeisters voornoemt ten overstaen van de gemeijne Schepenen voer1
(fol.126r en v blanco)

1

Hierna is kennelijk bij vergissing het woord ‘haer’ weggevallen.
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unnd haeren naecommelinghen belooft
gelijck sij belooven vermitz desen, dat sij
voorscreven eheluijden sullen inruijmenn
die camer in ۥt Gasthuijs, ter zijdenn
van ۥt brouhuijs, allwaer men eene
bequaeme beddestede sall setten, ende
een schaersteen metzelen, of een
cachelavent setten, unnd soo die voorscreven
van Gott Allmechtich met eenighe
schouwelicke sieckte befandet worden,
dat haer alsdan eene deure vann
buijten sall gemaeckt worden, om alsoe
bequaemlick van buijten uth te gaen.
Item sullen Gasthuijsmeisters die voorscreven
eheluijden verleenen und meede deijlen
die beste plaetze aen de taefell, ende
haere schottell apart, doch in eenen
pott gekockt. Item sullen die Gasthuijsmeisters alle tijtt geholden weesen
van elcke gebroute voornoemde eheluijden
af to setten een half vaetgen bier
wat beeter als ordinaris, ende sullen
eheluijden geholden worden, ende gerespectirt
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als Gasthuijsvader, unnd Gasthuijsmoeder, met bedingh dat sij goede opsicht op die huijsholdinghe sullen hebben,
unnd alle abusen soe daer mochten geschiedenn aen de Gasthuijsmeisters referieren, om daerin nae behoor te versien, maer selfs tegens maegden
noch knechtenn geen gesanek, ofte
gekijf plegenn, noch buijten die Gasthuijsmeisters eenich commandement
over deselve gebruijken. Und sall tott
haerenn koer staen, tott vordell van de
koecken ietwes te arbeijden, ofte
niet. Oijck sullen Gasthuijsmeisters
geholden sijn haer eheluijdenn ieder een
paer tofelen und schoen jaerlix ad
vitam te verrichten, indien zij ’t begeerenn. Item sullen Gasthuijsmeisters haer
eheluijden in sieckte und kranckheijden
eerlicken in goede kost und dranck
onderholden, und haer laeten wachten
unnd waeren, op costen van ’t Gasthuijs.
Sonder argelist. Actum ut supra
Andreas Carnap scripsit1 1625
15 martij
(fol.128r t/m 134v blanco)

1

Of signavit, vgl.fol.123v, 165r en 403r e.v..
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Copia1
Wij Harmen die Boise, Henrick van Heker, Gerit
Haeck, Daem Schaep, Willem van der Hovelwick
doen kondt ende bekennen in desen apenen brieve
voer ons ende voer onse erven dat wij myt gesaemender handt ind ellick een van ons voer alle
gelaefft hebben ind gelaven Arnt toe Haen ende
sinen erffgenamen te waeren, ind gerechte waerschap
te doen sulcker vier alde schilde ‘s iaers gerechter
erffrenthen monten des Keysers van Romen off
des Conincks van Franckrick volwichtich ende
guet van gelde, als hie van Jonffer Aliet
van Baeck seliger Henricks van der Hoevelwicks
echte wedue, ende van Willem vurscreven soen,
gecofft hefft tot oer alinger huesingen, hoffsteden ende gehoffte van achter toe vueren myt
aller toebehoeringe gelegen bynnen Doisborch
an der Berchstraet tuysschen Henrick Wynighs
hues ende des2 Hospitaels erffnisse daer
die Beghynen by des Hospitaels kerckhoff oppe
woent ende achter schitende op des Hospitaels
erve daer heer Engelbert Kistemaecker oppe
woent

1
2

Het origineel is te vinden in O.A.D. Inv.nr.3216, vgl. Reg.nr.835.
Hierna is het woord ‘hoff’ doorgehaald.
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woent voer gerechte erffrenthe. Ind
vort in aller der maeten vuerwerden ende
manyeren als Arnt vurscreven die vurscreven
vier alde schilde ۥs iaers erffrenthen
van der Jonffer Aleyden ende Willem
voirscreven gecofft hefft, nae ingehalde sins
koopsbrieffs myt vier schepenen zegell
van Doisborch besegelt, jare ende dage
ende alle wege ind daerentenden woe
men erffrenthe in der stadt van Doisborch
myt rechte waeren sall, voer alle die
gheene die des then rechten komen
willen. Myt sulcker voerwerden dat uth
deser huysinge, hoffsteden ind gehoffte
anders nijet uthgaen en sall voer off
nae, dese vurscreven jaeren gulde ind
allen voerkommer aff te doen. Worde
oeck Arnt vurscreven off sine erven dese
vurscreven erffrente naemaels off toe ennijger tidt bespraecken van ymant met
recht, dat bespreck sullen wij Harmen
(folio 136r en v blanco)
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Henrick, Gherit, Daem ende Willem vurscreven
ende onse erven hoen myt gesaemender handt ind
ellick voer alle buten sinen schaden onvertaechlicken
toe synen gesynnen genslich affdoen. Lede Arnt
vurscreven off sine erven daer oeck ennygen hender,
cost off schade by, woe in wat manyeren dat
her khomen mochte, off dat hy off syn erven die
erffrente vorscreven jaerlix nyet krygen en kunden
met rechte, den hender, cost ende schaden sullen
wy ende onse erven hom oeck guetlick sonder
wederseggen waell verrichten ende betalen hom
waell to willen als syne verschreven renthe mitten
bewieslicken schaden den laitsten pennynck mitten
irsten, ind dat alle onder peene der pendonge
aen ende in alle onse erve ende guet, off onser
erven guet, off in onser einichs guet alleene, reede
ind onreede, ruerende off onruerende, bynnen off
bueten, myt ennygen degelixschen richter off
richters bade daeraen to peynden, mytten panden
voirt te vaeren als myt panden die voer heren-
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pacht gepeynt ind myt allen rechten voer
gerechte alingh uthvervolgt, verwonnen ind
gesleeten syn der pande off peyndonge.
En sullen wij, off onse erven off nyemant
van onser wegen weren, kaeren noch
wederstaen myt behulp geestlicx off wartlicx off ennichs dienstrechten off myt
ennygenhande ander hulprede, soe woe men
die dachten, vynden off visieren mochte in
ennygerwies. Vort soe hebben wij Harmen,
Henrick, Gerit, Daem ende Willem vurscreven
gelaefft ende gelaven voer ons ende voer
onse erven myt gesamenderhandt ende ellic
een voer alle den vurscreven Arndt ende sinen
erven dat hie geener tyt aen der vurscreven
erffrente krot, hender off schaede liden
en sall aen Willems vurscreven geystlicke
suesteren in’t Cleijn Kewent op ten Barch
oich van synen anderen suesteren ende
bruederen geystlick off warlick off
van nymant anders onder der selven pent
(folio 138r en v blanco)
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der pendongen vurscreven die hie off syn erven als
dan doen moegen soe vurscreven is aen alle onse
guet bij onser manlicker erven sekerheit ende
trouwen in rechter eedtstat, sonder ennich
ferpell off argeliste daer inne te vynden. Des
toe tuege der waerheyt, soe hebben wij Harmen,
Henrick, Gerit, Daem ende Willem voorscreven voir
ons ende voir onse erven onse segelen gehangen
aen desen brieff. Gegeven in den jaer Ons Heren
dusent vierhondert negen ind vifftich in profesto
Purificationis Marie.
(folio 139v t/m 140v blanco)
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Copie1

Wy Buergermeyster, Schepen ende Rait
der stadt Doisborch, doen kondt ind bekennen apenbaerlick tuygende avermyts desen apenen brive
vuer ons ind voersen naecoemelingen, dat wy by
guetduncken ind mede weeten onser trefflicker
borgeren um trefflicke noetsaecken willen eynen
pennynck op tho brengen in den jaeren Ons Heeren
duesent vierhondert ind negenindtnegentich [1499] op
ffrydach post Gereonis et Victoris Martirum
heben ons die Gasthuysmeysters Jan Zoir ind Derick
then Berge tot der stadt profyt een stuck lants
ind erffs geleent, dat t’muegen versetten geheyten
Gesenmulleners Maete, die der oersaecken halven
versadt wardt om die pennongen op tho brengen
aen handen selige Bartolts die Mey ind Lumme
sinen echten wyve, vuer anderhalffhondert golden
gulden tho weeten vyeffindvifftich enckell gulden
bescheyden Kuerfurster gulden van gerechten
gewichte, van munte der vier Kuerffursten

1

Het origineel is te vinden in O.A.D. Inv.nr.3172, Reg.nr.1312.
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Kuerffursten1 op ten Ryen ind vieffindtnegentich golden gulden, twee Horns
gulden voer den gulden, off die gerechte werde daervuer aen goeden golden
payment, welcke Gesemulleners Maete
vurscreven nu avermits verstarff gekoemen
is an handen Bernde naegelaten wedue
salige Warner Lerinck. Ind want dan
die pennongen in onser stadt behoeff
gekoemen gekeert ind uuytgegeven
synt, waervuer wy den Gasthues voerschreven hedden2 negen golden
gulden payments vurscreven, synnen wij
nu met die wedue averdraegen dat
het Gasthues die Gesemulleners Maete
wederum aentasten ind gebruecken sall.
Ind die wedue vurscreven ind oer erven off
holder ’s brieffs met oeren wille sall iaerlix die negen golden gulden bueren, die
(fol.142r en v blanco)

1
2

Dit woord staat ook al onderaan 141r.
Hierna is het woord ‘gegeven’ doorgehaald.
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wy den Gasthuys verschreven hedden uuyt onse
wyn ind bier accyse by den tiden ind soe lange
dat wy der wedue vurscreven ind oeren erven off
helder ۥs brieffs met oeren wille die vurscreven summe
tot eenen maell guetlick opgelacht ind betalt
hebben, in soedane voerwerden, dat men alle
jaer mede afflesen sall als wy onse accysen
verdoen, dat die syesmeysteren in der tidt der
wedue vurscreven ind oer erven, off holder ’s brieffs
met oeren wille die negen golden gulden uthrichten sollen bynnen verthien daech nae Sunt
Martensdach bueten bekroenen der Buergermeysteren in der tidt, ind sullen sie den Boergermeysteren reckenen, ind sall der stadt goede
betalinge weesen, tho wetten drie golden gulden
van gerechten gewichte ind een oert payments
vurscreven, ind sess golden gulden, twee enckele
Horns gulden vuer den gulden myn een oerdt.
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Ind weert saecke dat in der betalinge
tot ennyger tidt enich gebreck geviele
ind nyet betalt en wurde op dach ind tyt
vurscreven, dat alsdan Bernde wedue vurscreven
ind oer erven, off helder ’s brieffs met
oeren willen sall moegen peynden off
doen peynden aen die vurscreven renthen ind
aen alle ander der stadt renthen ind mytten
gepeynden panden vortffaeren gelick off
die vuer bynnen jaersche heerenrenthen
gepeynt, verwonnen, ind myt allen rechten
uthverffolcht ind gesleeten weeren, ind
van den gepeynden panden tho nhemen die
onbetaelde jaerrenthen bynnen jaers off
achterstedich, off des wes onbetalt weer,
ind allen hinder, onkost ind schaede daerop verloepen ind gekomen weer, ind gelaven daer nyet tegen t’doen off doen doen
myt geestelicken off wertlicken rechten
(folio 144r en v blanco)
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dat der wedue1 ind oer erven off helder ‘s brieffs
met oeren wille hinderlick daeraen weesen
sall. Ind wie is helder ۥs brieffs myt wille
Bernde vurscreven off oir erven, sall weesen rechte
maenre der renthen. Voirt heben wij Bernde
wedue vurscreven ind oeren erven, off helder ۥs brieffs
met oeren wille dese niegen golden gulden
payments gelick vurscreven steet vuer opgedragen,
avergegeven, ind daer nae op vertegen als
wy myt recht daer op vertyen sollen ind gelaifft
t’waeren, nae recht ind gewoenten der stadt
Doesborch. Ind weert saeck dat Bernde
wedue vurscreven ind oer erven off helder ۥs brieffs
myt oeren wille tot ennyger tit ander beter
ind vurder vestenissse van noeden weer, ind heben
wolde, die selven gelaven wij Buergermeisteren
Schepen ind Raidt voer ons ind onsen naecoemelingen bynnen vertien dagen nae oeren gesynnen t’ willen ind sullen doen daer sy aen gehalden

1

Hierna is het woord ‘off’ doorgehaald; ‘índ’ is daarboven geschreven.
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ind mede bewaert sullen weesen, beheltlicken dat die Buergermeysteren
in der tidt alle jaer op Sunte Martensdach in den wynter vurscreven verthien dach
vuer off nae onbehalt dese vurscreven
rente wederum loesen ind vryen muegen, myt der vurscreven summe ind myt
volre pacht ind alle achterstedicheit
off daer noch yetwes onbetalt weer,
soe veer die Buergermeyster in der
tidt Bernde vurscreven ind oeren erven off
helder ۥs brieffs myt oeren wille dat
eyn halff jaer t’ffueren op hefft laeten
seggen. Alle dingen sonder argelist.
In orkonde der waerheit, soe heben wij
onse stadts segell aen desen bryeff
doen hangen. Gegeven in den jaeren
Ons Heeren duesent vyffhondert ind
vyeffindtwintich [1525] op manendach post Martini.
(folio 146r, 146v en 147r blanco)
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Copie
Wij Gerloch Steynken ende Harmen die
Boeze Scepenen tho Doesborch tuegen in
desen apenen brieve dat vur ons in schependom gekoemen synt Mechtelt Asse
met Rutger Asse oeren soen ende gekaeren momber, ende Rotger vur hom selven
ende Warner syn broeder, ind verlieden
samentlick vur hom, ende vuer oeren
erven, dat sy met oeren vrien willen erfflick hedden vercofft voer een summe gelts
die hem wall betalt was den Gasthuyse
bynnen Doesborch eynen gueden golden
ailden Franckrickschen schilt ۥs iaers
pachtgelts erffrenten, off die werde
daervur an anderen gueden gulden paymente to boeren alle jaer op Sente Peters dach ad Cathedram uth oer huesinge, hoffstede ende hoff van achter toe
voeren gelegen in der Smeestraeten
tusschen Jan opten Oerden ende meister
(folio 148r en v blanco)
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Jan die Man. Voirt soe vertegen Mechtelt met
oers momberen handt Rotger ende Warner vorscreven
op den vurscreven alden schilt ۥs iairs erffrenten tot
behoeff des Gasthues vurscreven mit monde, mit hande,
mit halme, ende met oeren vrien willen als sie
met rechte doen solden in sulcken voerwerden
off saecke weer dat Gasthuys vurscreven die vurscreven
erffrente jaerlix utter vurscreven huesingen, hoffsteden ende hoff mit rechte nyet bekoemen en
kunden, dattet dan die voirt verhaelen ende
peynden mach uth oeren haven buyten die Hoijmeyden poert op ter stadt grave gelegen nest
Steven van den Groetenhuys. Ind hebben Mechtelt,
Rutger ende Warner vurscreven mede gelaefft vuer
Ytken unde Gertken oere onmundige dochter ende
suester, dat die tot oeren mundigen dagen desen
koep mede beliven, ende nae recht ende gewoente
der stadt Doesborch vertichnisse op doen sullen.
Sonder argelist. Oerkonde onse seghelen
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aen desen bryeff gehangen in den jaer
Ons Heeren duesent vierhondert vyff
ende ’t sestich des lesten daeges van
december.
(folio 150r t/m 152v blanco)
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Vuer Schepenen Johan Zoer ind Goessen van
Rouwenoert is gekoemen Jonffer Hadewich
Grueters, wedue z[alige] Roloff Mom, met Simon
Schull oeren momber, innd hefft tot eenen gerechte testamente gegeven dat Gasthues bynnen
Doesborch, thendens oeren affsterven t’heffen
ind t’bueren vifftich enckele bescheidene dalers
’t stuck ad dartich stuver Brabants van sodane
achterstedige renthe, alsmen oer nae oeren affsterven
van sodane guederen gelegen inden kerspell van
Diem, sy in tochte, tochtzgewyse besit ennichsins
schuldich sall weesen. Innd off sich die Gasthuesmeysteren in der tidt aen die achterstedige
renthe nijet solden kunnen verhalen, is oeren
utersten wille ind meynongh, dat die Gasthuesmeijsteren totter summen tot die selve sullen
verhaelen, heffen, bueren ind ontffangen van oeren
anderen gereden guederen sy nae oeren affsterven
nalatende sall werden. Allet sonder argelist.
Actum op vridach nae Cantate anno etc. LXVIII [1568].
1

Dyt selve gelt haet Jochem van Lennep
erfange2 na utleveren synen reckkenschap des Gastus
(fol.153v, 154r en 154v blanco)

1
2

Deze alinea is later in een ander handschrift toegevoegd.
Orfange, on[t]fange ?
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Jenneken Pelsers
Op ten 16 dach novembris anno etc. 85 [1585] hebben
die gemeine Schepen met todoen Jocchum van Lennep
ind Arndt Baerkens in der tidt Gasthuesmeisteren
durch voerbede vole goder borgeren geconsenteert
ende togelaten Jenneken Pelsers oer levent lanck
ore noottrufft van kost in die Gasthueskuecken
tho hebben. Und sall thovreden weesen met sodane
kost ende dranck als die Gasthuesmeisteren in der tidt
nae gelegentheit aldaer in der kuecken bestellen sullen.
Innd sall gheen fuer noch brandt van ’t Gasthues
vorderen, sonder sich behelpen bij fuer ende licht als
in der kuecken gebrandt ind gebruckt sall worden.
Waer tegens gemelte Jenneken Pelzers gelaefft
hefft in ۥt Gasthues tho brengen, in den irsten hondert
daller, den daller ad dartich stuver Brabants falueert
van XV placken gereckent. Die welkcke hondert
daller vurscreven Berndt van Locchum voer den gemeine
Schepen gelaefft hefft in twee navolgende terminen
tho betalen, nemptlick vifftich der selver daller nu
tokomende Kersmissen, ind die ander vifftich daller
op daernaestffolgende Paesschen, itlix termins
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verthien dagen voer of nae onbehalt ind sonder
ennich langer vertoch. Innd om dese betalinge
van Berndt van Locchum op dach ende termin als
vurscreven alsoe tho geschien, synnen voer die gemeine
Schepen borgh geworden, Henrick Bueckenffoert
ende Frerick Stoeldener een voer all als principaell, innd gelaeftt bij gebreck van misbetalinge
op dach ende termin vurscreven alsdan die selve
hondert daller als oer eigen proper scholt tho
voldoen ende tho betalen. Daer toe sall Jenneken
vurscreven alnoch in’t Gasthues brengen dat westh
van een renth van XII daller, noch twee vette
vercken, een kintgen botteren, een halff molder
roggen, und hefft verledener tidt in’t Gasthues
gegeven een molckte koe, noch een goet bedde
met sin tobehoer, ind met een nije bedtstede noch
vier off vieff paer gode slaeplaecken. Ind hefft
tho Deventher noch vier paer gode laecken, soe sy
die selve tot enniger tidt hier krigen kan, sal’t
Gasthues oeck hebben. Innd wes sy van gerede
guderen nae oren affsterven nalatende wurdt
(fol.156r en v blanco)
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sal ‘t Gasthues oeck hebben ende beholden, sonder
den Gasthues idtwes daervan tho ontffrembden
offte in enniger manier tho ontmaecken, uthgesacht
ore clederen tot oren live gehorende, begert Jenneken
vurscreven dat ore schemele erffgenamen nae oren
affsterven die selve mugen gegeven ende verhantreickt
worden. Innd hefft oeck gelaefft in alle saecken
soe voell oer mugelick des Gasthues beste the
doen. Und soe dan Jenneken vurscreven geen goet
meer op die pas hefft om in’t Gasthues toe brengen
ende dat selven nijet genoch mucht weesen om den
kost oer levent lanck daervoer tho hebben, hefft
sy die rest vorts puerlicken om Gaedes will
begert tho genijeten. Dat welcke in ansiengh ores
olderdoms, ende durch voerbede van voell goder
borgeren om die lieffte Gades oer vorts gegeven
ende geconsentiert is, doch allet met dessen uthdruckelicken bescheiden, offt sich begeve dat tot
enniger tidt met advis der Schepenen die Gasthueskuecken togedaen worden, dat alsdan Jenneken
Pelsers vurscreven thovreeden sall weesen met darthien
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dhaller ad dartich stuver Brabants den daller die oer
jaerlix ende alle jaer van den Gasthuesmeister
in der tidt tot oere onderholt uthgericht ende betalt
sall worden. Dan sall evenwaell ore vrije
huessffestongh beholden in zalige Anna Vianus
huesken. Allet sonder argelist. Actum ut
supra, op jaer ende dach vurscreven.
1

Die rest van die hondert daller, tho weeten
vifftich daller heefft Berndt van Loechem durch
Henrick Bueckenffoert aen den Gasthuesmeisteren Jacob
Vroelick ende Gerbrant Pannenbecker betalt.
Daermet die hondert daller alingh ende all betalt.
Actum den 4den maij anno etc 94 [1594].
Item Alijdt nagelatene wedue zalige
Johan van Lennep, hefft voer Schepenen Johan Zoer
ende Roloff Wicherinck den Gasthues gegeven
sodane twee Keysers gulden ad XX stuver Brabants den gulden
als sy ennichsins noch hefft uth dat leengoet
tho Westerffoort gelegen, ind dat Emmericksche
goet gennempt, tobehorich geweest zalige Johan
Rentkens Scholus tho Rheden, allet met wijdere
vermeldingh zegell ind brieff den Gasthuesmeisteren
verhandtreickt synde. Actum voer Schepenen vurscreven
(fol.158r en v blanco)

1

Deze alinea is later tussengevoegd in een ander handschrift..
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op ten 5 dach februarij anno etc. 86 [1586].
1

Voer den Schepenen vurscreven hefft Luyte weduwe
zalige Lamberts then Boem den Gasthues oeck gegeven
eenen volsegelden renthenbrieff, den Gasthuesmeisteren
insgelicken verhantreickt ende overgelevert synden,
vermeldende van twe enckell golde Geldersche
rider gulden van gewichte uth Arndt then Bem ende
Wyesse syn echte huesfrou oer hues ende hoffstede gelegen
in den ampte van Veluensoem in den kerspell van Reden
aen die Woertredensche Straet, voerbeholtlicken
dat nae oren affsterven den eenen rider gulden wederom
sall vallen ende vererven op oers zalige momb[er]
Lamberts then Boem rechte erven. Actum op jaer
ende dach vurscreven.

1

De volgende regels zijn doorgehaald met vijf diagonale strepen.
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Op ten irsten dach aprilis anno etc. LXXXVI [1586]
hefft Trine wedue zalige Henrick Kleyntgens
met Simon Schull oren togelaten momber voer
Schepenen Johan Zoer ende Adolph Peters den Gasthues puerlicken om Gaedes will gegeven ende
opgedragen oer husinge, hoff ind hoffstede gelegen
in die Oyportstraet tusschen husinge Ide Baerkens
wedue zalige Carll Kreyenffengers ende Dereck
Otten, beholtlichen, off die Gasthuesmeisteren
in der tidt dat selve hues, hoff ind hoffstede
met die kamer, daer Trine, wedue vurscreven, idtziges
tidt yn woendt, solden willen verkopen, dat die
Gasthuesmeisteren in der tidt oer alsdan een ander huesken
om oer leventlanck daer yn tho wonen doen
sullen. Innd men sall oer oeck een praven uth
dat Gasthues oer leventlanck gheven. Innd als
die Gasthuesmeisteren die selven husinge solden kunnen
verkopen offte verhuren, ind wanneer wat daervan
kompt, sullen die Gasthuesmeisteren in der tidt oer
leventlanck jaerlix op alle hoechtidt van Paesschen
tot vollest om wat brants tho kopen, oer uthrichten
ende wall betalen, eenen enckelen bescheidenen
(fol.160r en v blanco)
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silveren daller, ad XXX stuver Brabants van1 XV placken
nae wydere vermeldonghen der opdracht daervan geschiet ind in’t Signaet van opdrachten
verteickent. Actum ut supra.

1

Hierna is een cijfer doorgehaald.
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Item Eghbert Hoeffsmiet zaliger heefft
’t Gasthuijs jairlicx erffelick een daler
in testamente besath ende gegeven, daer men
den armen bijnnen Doesborch op ten Goeden
Frijdach wittebroot voir uten deylen, ende geven
sal om Godtz wil etc.
(fol.162r, 162v en 163r blanco)
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Op ten Xden februarij anno XVc LXXVII [1577] is bij den
gemeijnen Schepen der stadt Doesborch, ind bij den
Gasthuijsmeisteren Arnt Baerken, ind Jochim
van Lennep toegelaeten, ende geconsentert dat
Bartholt van Hengel sijn leven lanck den
kost hebben sal in den Gasthuijs alhier, gelijck
wie die andere costgengeren aldaer hebben,
waervoer hij aen den Gasthuijsmeister eens betalen
sal die somme van een hondert ende vijff ende
twintich rijder gulden, stuck ad XXIIII stuver Brabants
gerekent, want hij nijet meer en hadde. Ende
heeft voertz de reste omme Gods wille begeert,
d’welck him Bartolt vurscreven durch voerbidden
van voele goede borgeren omme die liefte Godts,
ende in aensienonge van sijn armoet ende olderdom
voertz gegeven is. Metten bescheijde dat hij
geloeft heeft voer Schepenen ende Gasthuijsmeisteren
vorscreven allet ’t geene men bevinden kan nae ’t affsterven van Bartolt vurscreven naegelaeten, den
Gasthuijss aensterven, ende toecommen sullen sonder
daer ijet van te ontfrembden. Ende sal voertz
den Gasthuijs tot proffijt wesen, waer hij
kan, oder soe voel hem moegelyck is het ‘t selve
best te doen, met dorssen, graeffven, hoijen, saet
inne helpen fueren, voertz alles te doend ’t ghene
(fol.164r en v blanco)
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hem die Gasthuijsmeisteren in der tijt vanwegen des
Gasthuijs bevelen sollen, inde soe voele hij kan,
doch hem nijet meer te besweren dan hij doen en kan,
ende soe vere hij daer toe onwillich, oder sus anders
ontrouw, oft moutwillich befonden worde, sal men
hem weder uttet Gasthuijs wijsen, ind van
sijne pennijngen soe voel inne holden als den
Gasthuijsmeisteren in der tijt beduncken sollen dat hij
daervan verteert behoert sal hebben. Aldus
geschiet1 ten dage ind jaere als voeren etc.
Simon Schull secretaris signavit2.
Op sonnendach den Xden decembris anno XVc LXX [1570] is voir den gemey3
gemeijnen Schepenen erschenen Anna naegelaeten[en] weduwe zalige
Cornelis Kupers, alsmet Simon Schull oeren momber
ind heeft voir ijrst gerevoceert ende wederroepen soedaene
testamente als Anna vorscreven in anno LXV [1565] op Pijncxsteravont
voir Schepenen Joest Putzeler ende Augustino Meijerinck
Hendrick Kup, Claes Vrolick ende Jenneken sijn huijsfrou
van oeren gereden goederen gegeven heeft gehadt dat soedaene
testament van nu voertaen doot ende tho nijet wesen sal.

1

Hierna staat een doorhaling.
Of scripsit ? Op de volgende regel staat een handtekening met versieringen. Vgl. fol.123v,127v en 403r e.v.
3
Dit woord paste verder kennelijk niet op deze regel en is daarom hier doorgehaald en herhaald op de volgende
regel.
2

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 165v
Dat geschiet wesende, heeft Anna weduwe vorscreven met
oers mombers handt vorscreven voer oer ende oeren erven
bekandt, dat soedaene hondert rijder gulden,
als sij eertijts thonen deel den Gasthuijs op losrente
ende anderdeels op lijffpensien gedaen heeft, nu doet ende
te nijet wesen sal, utgesondert dat Wolter
Schaep met soedaene verschenen rente dat huesken
daer Anna vorscreven op’t Gasthuys kerckhoff staende
inne woonen sal, repareren ende met tijmmeren sal.
Daer beneffens sollen in’t Gasthuijs erffelick ende
eewelicken blijven soedaene gereede goederen, huijsraet,
raeckheijt, tijnnenwerck, bedden, beedtsteden als sij
in dat huijsken brengen sal, nijet utbescheijden, daer men
alsdan een inventarium van maken sal, beheltelicken
een bedde dat sij sal moegen vermacken. Ende dat
huijs, die kerck1 toebehoerend, daer Anna2
noch ter tijt inne woont, sullen die Gasthuesmeisteren
in der tijt tot behoeff des Gasthuys moegen verhueren,
ind die pennongen daervan comende tot behoeff des
Gasthuys moegen heffen, bueren ind ontfangen. Des
sollen die Gasthuesmeisteren in der tijt Anna vorscreven oer
levenlanck met kost tot lives onderholdonghe
onderholden ende goede wachtonge ind waeronge doen.
Des heeft Anna vorschreven wideromme gelaeft het Gasthuijs
beste tho doen, ind goede opsicht op der Gasthuijskoecken soe voel oer mogelick the hebben, allet sonder
argelist etc.
(fol.166r en v blanco)

1
2

Hierna staat een doorhaling.
Hierna staat een doorhaling.
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Nota1
Item Garrit die Feer heefft jaerlicx in pachte dat
huijsken mettet haeffken, dat zalige Griete Wassincx
den Gasthuijs in testamente gegeven heefft
jaerlicx verschijnende op Paesschen voir — twee daler
hiervan op Paesschen anno XV C LXXXI [1581] ’t ijrste
jaer verschijnende.
Anna Tymmermans
Op ten 22 dach septembris anno etc. 85 [1585] hebben die
gemeine Schepenen, Jocchum van Lennep ende Arndt Baerkens
in der tidt Gasthuesmeisteren durch voerbede voeler goder borgeren
geconsenteert ende togelatten Anna Tymmermans in ansiengh
oers armoets, lives swackheit ende olderdom oer leventlanck
den kost in’t Gasthues tho hebben. Und sall thovreden weesen
met sodane kost ende dranck als die Gasthuesmeisteren in der
tidt aldaer in der kuecken nae gelegentheit sullen bestellen,
und als sij gesondt is gheen ffuer noch licht van den Gasthuse
sall vorderen, sonder dat sij sich in der kuecken sall mugen
wermen. Waertegens gemelte Anna Tymmermans
gelaefft hefft nu anstondt in’t Gasthues tho brengen in den irsten
ore behusinge, hoff ind hoffstede gelegen in die Santberchstraet,
daer sij nu ther tidt ijnne woendt, beholtlichen jaerlix daeruth
dat Heilige Cruesgilde verthien stuver Brabants, anders kommerffry.
Welche vurscreven hues, hoff ind hoffstede, gemelte Anna Tymmermans
(fol. 168r en v blanco)

1

Dit woord – met aan het eind een afkortingsteken - staat links boven voor de kantlijn in een ander handschrift.
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1

als met Henrick Lerinck in desen saecken oren togelaten
momber voer den gemeine Schepenen tot behoeff des Gasthues
alnu opgedragen, ind met monden, handen, hallemen ind met
oren vrien willen daervan met recht ind gewoente der
stadt Doesborch vertichnisse gedaen hefft. Daertoe aen
geldt achtien daller, ۥt stuck van XXX stuver Brabants, drie schepell
roggen, een syde spex, een vierdell van een rundt, een
bed met sin tobehoer, vieff paer laecken, drie paer kusstiecken, eenen rock ind eenen tabbert, twee bedtsteden,
twee schaepen, een sitten, een grote kist ind een kleyn
kistgen, een paer grote tynne schottelen, een paer kumpkens,
eenen kaperen luchter, eenen kettell van eenen eemer nats,
een eeckerken, twee kaperen pot, een kleyn ind een
groet. Vorts met oers mombers handt vurscreven gelavende
dat met oren affsterven alle oer goet wes sy alsdan hefft
offte ennichsins durch sidevall op oer geerfft ende gestorven,
aling ind all in’t Gasthues verbliven sall, sonder idtwes
den Gasthues daervan t’ontffrembden, offte tho ontmaecken.
Und hefft oeck gelaefft in alle saecke soe voell oer mugelick
des Gasthues beste the doen. Und soo sy dan anders gheen goet
meer gehadt dan baven geschreven, daervoer men oer huer
leventlanck den kost hadt kunnen verseckeren, hefft sy die
reste vorts puerlicken om Gaedez will begert, dat welcke
oer om orsaecken baven verhalt, ind om die lieffte Gades
vorts gegeven is. Actum op jaer ende dach baven geschreven.
(fol.168r en v blanco)

1

Links bovenaan de bladzijde staat een hoofdletter I of J of een dergelijk teken.
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Dreempter dijck1.
[I]tem in’t iaer Ons Heren M.CCCC.
ende LX. synt die dycken op Dreempter dyck beheert bij den dijckgreve, heymraders ende den gemeynen erffgenamen in manieren naebescreven.

1460

In den iersten ’t goet toe Laeckwijck
nu Jan Simenss | vrou Winckelmans modo Bade Junior
Matelanck van sijnen lande op Dickenhurst
Duenevalt modo Jacop Anreijt
Die Fraters van den acker op Dreempterkolck

II roeden

Garyt Kuser van sijnen acker op Dickenhurst
nu die wedue Jan Zoer modo Evert Verstegen
Sunte Anthonys altair in’t Gasthuys
van tween ackeren op Dickenhurst
Wessell Schaep
Die Fraters van Huetmans goede
Bernt van der Golde van sijnen acker
onder den dijck
nu Johan Gruter
Die pastoer van Dreempt, Garyt Wolters ende Johan Valck Bernt Tigelerssz.

I roede

I½ roede

I roede

I½ roede
ΙΙ roeden
½ roede

I roede

*’t Hospitael2 ende Harmen te Voerthusen
van Pirrewinckel

I roede

*Die Barsteden ’t Gasthuys modo

2de blok
XXV roeden

1

Op deze en de volgende bladzijden is cursief gezet wat in het handschrift later is bijgeschreven.
Het sterretje vooraan deze regel staat – evenals op andere plaatsen in de dijkboeken - voor het aandachtsteken
dat hier in het manuscript staat, telkens op regels waar bezittingen van het gasthuis worden genoemd.
2
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Dreempter dyck
Commenduer van Doesborch van den goede
ten Sande.
Armgert Scaeps van der Lodderroeden
den haeven ende den gheer
3de blok
nu Jan Gruter
Hier leecht gemeyn dyck bepaelt ende
onghemeten
4de blok
Johan Post van den Nyenhaeff.
nu Heer Jan Schaep ind Albert Schaep gebruderen
’t Heerscap van Keppel van den ackeren op
ten Roessinck ende in den Zydenvelde

XVIII voet
II roeden

XXIX roede XII voet
V roeden

V roeden

Willem Barckens Gasthuismeester

Wilhem van der Hoevelwick,van Aeldenhave

VIII roeden

modo Gerlich van Ehly [?]

Garyt te Voerthusen, van Voerthusen
5de blok
nu Derick op ten Hoff ‘t Gasthus
Wilhem van der Hoevelwick, Johans soen
van der Hetten. Vreinaesen1
Johan Bongert van der Hetten
nu Gerrit Bongart modo Wolters
Johan Post van Melyshoff.
nu Heer Johan Schaep tho Keppell
Peter toe Hurstel van sijnen goede.
nu erffgen[amen] zalige Harmen van der Heyden.
’t Goet toe Westeryck.
nu Johan Giginck
Die Heren van Bolheem van Winterpol ende
den goede ten Telcht Mijdachten
(fol. 170r en v blanco)

1

De naam Aldenhaeven is doorgehaald.

VII roeden

½ roede
½ roede
½ roede
V roeden ende
V voet
V roeden ende
V voet
I roede
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Dreempter dyck

5de blok

‘t Grote Convent, van den goede ten Haeve,
Garyt Guldenvercken, van synen ackeren
in ‘t Zydevelt,
modo Cornelis van
Lobrigen
Garyt te Compe[l]wick, van Cleijne Compelwick,
6de blok
Johan Otten
Henrick te Compelwick, van Compelwick,
Johan Otten
Die Fraters, van Wolter Bernts goet,

VΙΙ roeden.

‘t Cleyne Convent van der halver Hoemsen,
Capell modo Schaep toe Diem
Evert Stochoff van Maes toe Aeldenhaeves ackeren,
modo dat Kleyne Convent
Hartwich Evertssoen van der maten
an die Duuster Steghe,

Ι roede

Johan Veer van den acker in die Hoemse,
nu Johan Schaep
Garit van Ambueren
Johan van der Golst, van den goede Tellich[uyse],
nu Evert Dryss ’t Gasthus
*‘t Hospitael, van den goede Tellichuyse,

IIII voet

Rycolt ten Have, van den goede te Widarpen,
Jan Optenoert Fratres
Henrick Haeck ende Henrick Winterpol
van der Woerdt,
nu Joffer then Heerenhaeff
Reyner van Kuick van synen haven by Dickenhurst
nu Johan Bueckenffoert

Ι roede

½ roede
1½ roede
VΙΙ roeden
ΙΙ roeden

Ι roede

IIII voet

Ι roede
Ι roede

Ι roede
IIII voet
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Dreempter dyck
Modo’ t Gasthus ende Gaerdt te Moller1
Derick Smit van synen haven by der stadt.
Henrick Baerken nu Jan Buyckenffoert
Hartwich Evertssz van Cleysbanck
Wilhem Stockhoff, van Hoevelwicks lant
in Stockhaver mate
modo dat Groete Convent
Wilhem Stockhoff, van Stockhaver mate
dat Groete Convent
‘t Grote Convent van der Lodderroeden
Sunte Anthonijs altaer in’t Gasthuys
van den ackeren in den velde
nu d. Casien die Wysen, Wessell Schaep
Bernt Hont van Spuelres acker op ter
Lodderoeden
modo Jan Gruter
Die Fraters van Spuelres acker op dat
Veentken
7e blok
Die Heren van Keppel, van Verzueten mate
die gedeputierden
Die Fraters van den Nyenhoff
voet
Johan Klinck van synen lande op ten Roessinck
Fratres
Henrick Winterpol van Derick Lenckens goet
nu Joffer then Heerenhaeff
Ruenoert van Triermans maetken ende 1 acker
dat Groete Convent
Otto Kuser ende Johan Veer van oer leen
Jan Stenderijnck Lambersson ende
Henderijck van Huesen
(fol. 172r en v blanco)

1

Deze woorden zijn links boven de tekst in de kantlijn bijgeschreven.

ΙΙΙ voet
ΙΙ voet
ΙΙ voet
XΙΙ voet
VΙ voet
VΙ voet

X voet

X voet
XXΙΙ voet
ΙΙ roeden ende XΙΙ

I roede
I roede
ΙIII voet
I roede
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Dreempter dyck
*Commenduer van Doesborch ’t Hospitael ende
Bernt Gruter
Garyt Guldenvercken ende Maes Vinckennsoen , van oeren Doernslage
modo die Fratres
Garyt van Trier van sijn Doernslach
modo Juncker Vermaeten
Daem Scaep van sinen goede
Jan Schaep, Claes Wijcherijnck
‘t Groete Convent, van Scaepemate

XII voet -

12 voet

XII voet - 12 voet
XXIII voet – 23 voet
V voet – 5 voet
VIII voet – 8 voet

Derick Fredericks, van Tellichuys
nu Warner van der Heyden

IIII voet – 4 voet

Heer Warner Haeck van sinen Bolick
nu heer Johan Stenderinck Junior
Heer Evert Krol, van sinen Bolick

XXIII voet – 23 voet

Jan Haeck

Johan van der Golde, van den acker in’t Zijdevelt
nu Joffer Smaleffelts
*Commenduer ‘t Hospitael ende Bernt Gruter

IIII voet – 4 voet

I voet- 1 voet
een roede 2 voet
….voet

Die Her[en] van Keppel van Boeyenmate

VI voet - 6 voet

Henrick ten Elger van den acker in’t velt
nu Johan Optenoert

II voet - 2 voet

Derick van Elten van den goede toe Westerick dat heer Henrick ten Have hadde
‘t Kleine Convent
’t Grote Convent van den wederdeel van den
goede toe Westeryck.
8 bl[ok]

IIII½ roede-4½ roede

V½ roede ende III voet
5½ roede 3 voet
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Dreempter dyck
Die Heren van Keppel van Boeyenmate

VI voet

Lambert ten Elger van synen lande
nu Johan Optenoert
*Commenduer van Doesborch ’t Hospitael ende
Bernt Gruter

II voet

Derick Fredericks van Tellichuys,
vrou van der Heijde
Heer Warner Haeck van synen Bolick

½ roede

Heer Evert Krol van synen Bolick
Jan Haeck
Johan van der Golde, van synen acker in den
Zydenvelde
nu Joffer Smaleffelts
Bernt Gruter van Averdycker mate
nu Joffer van Broeckhuesen op Heijnoert
Daem Scaep van synen lande
nu Heer Jan Schaep tho Keppelt
‘t Grote Convent van Scaepsmate

IIII voet

Die Jonfferen van Elten, van dat maetken
an der Duuster Steghe
Garyt Wolterssz van den acker bij den
Gisackers
nu Bueckenffoert
Wilhem Matelanck van Steyntkensacker
op Dyckenhurst
Jan Grutter Jaecop Dunnevalt.
(fol.174r en v blanco)

XII voet

IIII voet

I voet
½ roede
XIX voet
V voet

IIII voet
Wolter Verstegen
III voet

II voet
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Dreempter dick
Heer Derick ten Dyck ende Hartwich
Everts soen

VI voet1

*’t Hospitael van den acker tegen dat Melatenhuys

V voet

Harmen Blyffer vanden acker op Dyckenhurst
modo Johan Giginck die olden
Ryckelt ten Have ende Garyt van Trier
van Roelefsmate ende Clincken Maetken
nu Gerrit Schaep den amptman Verstegen
Die pastoir van Dreempt, van sinen ackeren

II voet

XXIIII voet
IIII voet

Guert van Tongeren, van Holthusen
nu Johan Schaep
‘t Grote Convent ende Armgert toe Heker vanden ackeren in die Hoemse
nu heer Gerrit tho Lichtenhorst
Van Bayenoert mit synen toebehoere
die des Hartogen plach te wesen

XII voet

’t Goet toe Oebel
nu Goessen van Rouwenoert

II roeden

XII voet

½ roede

9 bl[ok]

‘t Grote Convent Garyt Kuser ende
Garyt ten Veen

X voet

Lummen soens goet op Langenoert
nu Meyerinck ind Breffelt
*’t Hospitael toe Doesborch

I½ roede

Wilhem vander Hoevelwick.
nu Johan Post op Oldenhaeff

IIII roeden ende
IIII voet

1

Achter deze regel is bijgeschreven “No[ta] 6 voeten” (?).

I roede
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Dreempter dyck.
Heer Derick ter Hoeven ende Heer Harmen van den Grave
nu Heer Johan Stenderinck senior, Jan op den Ort
Garyt toe Compelwick van synen lande op Langenoert.
Jan Otten
’t Grote Convent van Arnt Claes maetken
modo IJan Gieginck[?]
Derick van Elten, van Her Henricks te Have tynsgoede
het Kleyne Convent
Bernt Andries van der maten opt Ysel.
nu Wolter Schaep
Heer Warner Haeck van Grimmenmate
ende den gheerken. ’t Groedt Aennen-1
lant
Hartwich toe Heker van sijnen leene.
nu die wedue Jacops van Vierackeren Wulffen
Derick van Baer, van eene acker
Heer Derick toe Westeryck van synen
acker op Dickenhurst, Frederick
Amsenck senijor
Die Fraters van Henricks maetken
van Doesborch.

IX voet --

IX voet --IX voet --XΙX voet --III voet ---

III voet --III voet --IIII voet ---

IIII voet ---

V voet---

’t Hospitael van Doesborch

I roede

Harmen Blyffer ende Garyt Kuser
van Grobbemate Willem Baerken

II roeden ---

Bernt Gruter
nu het Groete Convent
(fol. 176r en v blanco)

1

Armen- ?

XII voet ---
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Folio 177r
Dreempter dyck
Heer Jan Stenderinck ind heer Albert Gruter
Heer Derick ter Hoeven, ende Heer Harmen van den Grave van Udenmate.
Derick van Bair van den acker van Otto van Schueren
Vetter2 Hueff3
Henrick Winterpol van syn maetken4
by der Zoeden. Heren Haeff
1

II roeden Fratres
IIII voet

IIII voet

Ruderincks hofstede, Heeren Haeff

IIII voet

Garyt Haeck, van Kolckmans goet

IIII voet berenke5

Johan Loey van Bockhamers acker
modo Wyllem Harbers Statdiender
Maes Blyffer van syn Hoemse
nu Jacop Blyffer, nu Tielleman
Van den Bredeger voert an eynde hent
an der Melaten Capelle.

IIII voet
½ roede

Den 15den Novembris 1636 is desen Drempter dyck tot roden opgetrocken ende
salvo meliori calculo bevonden te
wesen een hondert vier ende negentich roeden sueven voet.
(fol.177v blanco)

1

Hier is voor de kantlijn “N. 3” bijgeschreven.
Wetter, Vester ?
3
Haeff ?
4
Hierachter staat in later handschrift iets als: “nu Joh[an] van Vieracker uth[?] ..’t …nhuesen”.
5
Wellicht is bedoeld: berekend ?
2
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Folio 178r1
In het Angerloosche Broek zyn ingevolge het Dykboek 4145
molder zaad lands en elke molder zaats is gezet op 1 ½ voet
dijks, en 5 molder zaat maaken twee morgen, dus maaken
1000 molder 400 morgen, ergo zijn in Angerlo ingevolge het
Dijkboek, hier by Beinum 1658 morgen land met Dyk bezwaard, in ‘t jaar 1633 word den nieuwen Dyk gemaakt
onder 20 voeten en booven 8 voet breed, op St. Geertruijsavond kiest men alle twee jaaren een Dijkgreev
en Heimraden, 4 uit Doesborg en 3 uit Angerlo, volgens ’t Dijksignaat kan men zo wel in absentie als
in presentie Dijkgreev gekoozen worden. Op St. Jansavond schouwt men den BandsDijk, den 12 November schouwd men den ZoomerDijk Baarbroexen Dijk
in den Jaare Onzes Heeren 1485 is dien Dijk beheerd bij
Dijkgreev en HeemRaden in manieren als volgt
Het eerste blok heeft 32 Roeden 14 Voet

1

Deze bladzijde maakt als inleiding deel uit van een aantal waarschijnlijk in de 19 e eeuw ingevoegde bladzijden
(de even bladzijden 178r en v, 180r en v, 182r en v, 184r en v en 186r). Deze bladzijden zijn gevoegd tussen het
op de oneven bladzijden (vanaf 179r) opgenomen 15 e-eeuwse dijkboek betreffende de Barbocksche dijk. Die
even bladzijden bevatten (19e-eeuwse) transcripties van de tussenliggende bladzijden van het dijkboek, met
kleine wijzigingen.
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Folio 178v1
‘t 1ste Blok lang 32 Roede 14 Voet
1.

Van ’t hoofd af gemeene Dijk
De roede is verlengt 1 duim een roede is 22 voet

2.

De Heeren van Schaar 2 veldslage nu 2 Roede 12 voet
modo Gedeputeerde

3.

Derk Smits Hegmonde

4.

Trichterslag ’t groote Convent

5.

Die Prabst van Bolheemer Veldslag nu 1 Roede 6 Voet
Gedeputeerde
Jan Zoer van Zijnen veldslag nu 8 voet
modo G. Baarken
tot hier toe is de roede verlengt
De Heren van Nazareth van 3 halve veldslagen
Gedeputeerde
Der stads Coppele

6.

7.
8.
9.

1 Roede 6 voet

Hendrik Gruter te Deutinchem van Bernt
van Guliks halve goor

Vgl. fol.179r en de noot op fol.178r.

Voet

2

nu 1 Roede 6 voet

10.
Potsmathe die Fraters - nu 1 Roede : 9 Voet
2de blok lang 32 roede 9 voet
11.
Die Veste Lambert Telligs Erfgenamen

1

Roede
19

22
1

5

1

13
6

1

7

2

11

1

1

2

1

1

3
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Folio 179r

malder zaets

Barbockschen dyck.
[I]tem in’t iaer Ons Heren M.CCCC ende
LXXX [1480] synt die dycken op ten Barbockschen dyck beheert by den dyckgreve
den heymraders ende den gemeynen erffghenamen in manieren hier na bescreven.
dyck
In den iersten den gemeynen dyck.

XIX roede

Die Heren van Schaer van II veltslege
op ten gheren ende van den gheren

II roeden

X

Derick Smits Hegmonde

XXII voet1

X

Trichter slach. ’t Grote Convent

I roede

VIII

Die Praefst van Bolheem 1 veltslach

XIII voet

IIII

Johan Zoer van synen veltslage

VI voet

XII

Die Heren van Nazareth van drie halve
veltslege.

I roede ende VII voet

XXVI

Der stadt Coppele

II roeden ende XI voet

X

Henrick Gruter t’Doetinchem van Bernt
van Gulicks halve goer

I roede ende I voet

XIIII

Potsmate die Fraters

I ½ roede ende I voet

XI

Die Veste Lambert Tellichs erffgenamen
modo Jan Giginck

I roede ende III voet

XXIII

Item in den jaer etc. ende XXIII 2

1

“I roede” is doorgehaald.
Deze onafgemaakte zin staat vrij vaag onderaan de bladzijde. Wellicht is bedoeld in 1523 een aanpassing te
maken ?
2
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Folio 179v
maelder zaets
VIII

II

Barbockschen dijck

Die Vicarien t’Doesborch oer twee Blecmaten an der Blecstraeten
Pelgrom van Beynhom een acker op
Beynhommer velde, dat Cloest Boerl

V

X

Henrick Moelmans Moelmans maetken
ende syn ackeren, Garyt Scaep
Wirren goet, Otto Sprengers

VI

Jutte Riquijns acker, H[eer] Warner Haeck

II

Enghusen molenacker Henrick Faycke
Bowmeyster t’Beynhom

III

Maes Guldenvercken nu Arnt Barkensz
nu Brouckhuesen

I

Steven Loeye van Trichter goet hoeche
ende leghe
nu Henrick Wetters

III
X

Harmens weduwe van Enghusen van der
hofsteden mitten gheren Woldeborch[?]
’t Cleine Convent van Garyt Paelken van
Zevenners Halle

XIII

Heer Johan Kempinck, van Ottemate
………[?]
XIIII
Garyt ten Grotenh[uys] van Wielre goet
……….[?]
XXXIII Pelgrom van Heker van den goede Hoesselman1 op plach te woenen
nu … erff van Kleyn Bingerden[?]

1

Hoestelman ?

XIII voet

III voet

VIII voet
I roede
X voet
VIII voet

VII voet

V roeden ende V
voet

V voet

I roede ende II voet
I roede ende VI voet
I½ roede ende IIII voet

II roeden ende VI voet
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Folio 180r1
Nr.
12

13

De vicarien Doesborg ar2 2 Blecmaten anders
Blecstmeten

Roede Voet
13

Pelgrom van Beinhom een akker op Beinhommer velde. Dat Cloest Boerl
Gedeputeerde

3

Henrik. Moetemans maatjen en zijn akkeren
Garrit Scaap

8

15.

Wirren goed Otto Sprenger

1

16.

Jutte Riggwijns akker Warner Haak nu Gedeputeerde

10

17.

Enghuyzer molenakker hern Feycke

8

18.

Maas Guldenverken Broekhuyzen

7

19.

Steven Loeije Van Trigter goed hoog en laag
Hendrik Wetters nu De Baarken.

20.

Harmens weduwe van Enghuijzen van der
Hofsteede metten geeren Woldenburg

14.

21.

5

5

10

Het kleine convent van Barent Paethecom
Zevenaars halle.

1

2

22.

Heer Johan Kempink van Ottemaat

1

6

23.

Wilvegoed.

bij mijn 1 Roeden 12 [?] voet

2

4

25.

Pelgrum van Heker van den goede Hoestelman op plag te woenen.
dit Pabst Erf genoemd Kleyn Bingarden.

3

6

1
2

Vgl. fol.179v en de noot op fol.178r.
De a is doorgehaald; op fol.179v staat hier ‘oer’.
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Folio 180v1
Nr.
26

Een deel
Gemeinen Dijk en is omtrend

Roede Voet
6
5

27

Vrijtshofs kinderen oeren Brediger nu 1 Roede 9 Voet

2

1

28

Maas Blyffer en Casijn die Wijze haar Brediger

2

1

29

Baltermans goed; Gart Balterman met Hendrik van Mallandt Maathe

2

4

Tutenborger Camp Hubert van der Golde. Nu 1 Roede 9 Voet
‘t 3de blok lang 34 Roede 10 Voet
Gozen Ruijsschers wijfs Brediger meister Harmen
van d’Golde en Johan ten Barge

2

1

1

1

32

Weinolt Lunsings toe Baarbock

5

3

33

Derk van Baarbok dat Barend van Baarbok plagt
te weezen

5

3

3

11

30
31

34

Derk van Baarbocks en Meynolt Lunsings goed
dat Claas van Barboks plagt te weezen
den onderstal en ´t winkeltjen

35

Harmen van Steenres Dogter oere Horst, die Fraters
8

36

Wolter Snoeijen Nederhorst Heer Derk van Trier en nu
Heer Johan Wolf. Staat op 1 Roede 10 Voet

2

2

Wolter Snoeyen Averhorst. ´t Groote Convent

2

1

37

1

Vgl. fol.181r en de noot op fol.178r.

8
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Folio 181r
Barbockschen dyck.
maelder zaets
Item hier leecht een deel gemeyn dyckes ende is omtrent
XV
XX

XXII.
XV
XI

I
I

XXXVI

LXXX.

XV

XX.

VI roeden ende V voet

Vrythofs kinderen, oeren Bredeger
nu Marten Wolters
Maes Blyffer ende Casyn die Wyse
oeren Bredeger

I½ roeden ende I voet

Baltermans goet. Garyt Balterman
myt Henrick van Mallants maetken
Tutenborger camp. Hubert van der Golde
nu die wedue Evert Claessen Jan Otten
Gosen Ruysschers wijffs Bredeger meister Harmen van der Golde ende Johan ten Barge

II roeden ende IIII voet

II roeden ende I voet

I½ roede ende I voet

I roede ende I voet

Meynolt Lunsinges toe Barbock.
V roeden ende III voet
myt Wylm Baerken und Arnt van Goch
Derick van Barbock dat Bernt van Barbocks plach te wesen. dat molder zaets
V roeden ende III voet
ysz verlaten den dyck mo[gen?] sy halden nu Johan Schaep
Derick van Barbocks ende Meynolt Lunsinges goet dat Claes van Barbocks plach
te wesen.
III roeden ende XI voet
nu Balterman
Harmen van Steenres dochter oer Hurst
Die Fraters.
VIII roeden ende VIII
voet
Wolter Snoeyen Nederhurst Henderick
van Trier ende nu heer Johan Wolf.
I½ roeden ende II voet
nu ………Derick Smit [?]
Wolter Snoeyen Averhurst, ‘t Grote Convent
ende Henrick van Eesschede
II roeden ende I voet
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Folio 181v
maelder zaets
XLIIII

XX
VII

XX

X

XIII
VIII

XV

XX
.

XL

1

Barbocksche Dyck
Her Harmen Gyginck van Wielremate
van Wielrebrinck mitten tween ackeren
ende synen gheer tot Beynhom
nu heer Jan Stenderinck die Olden
Warner Lerincks brinck
modo Jonckher[?] Horst
Frederick van Steenres Cleyne Hegmonde
Garyt Middeldarp nu Albert Albers
Dat Moersche slach, Johan Goltsmit
Wilhem Meyerinck ende Garyt Middeldarp
nu Derick Aelberts Harman Baerkes
Arnt Baerken
Lerincks camp mitten acker ende die Rietmate dair Johan ter Slonden op woent
half den Cleinen Convent ende Adam Gabelmussz
nunc Pruenick
Stegermate, Derick Mackreel
Henrick Aelbersssz Blanckemate den Cleynen Convente ende Gabelmussz Adam, nu
Wilhem Witters.
Henrick van Eesschede, die Nederhurst van1
Sweder van Millingen ende Maes Reynerssoens Hurste

IIII roeden ende
XI voet
I½ roede VI voet

XII voet

II roeden I voet

I roede
I roede V voet

XIII voet

I½ roede

Jonffer Katherine van Ghemen Vrou tot
Voerst die Averhurst van Sweder van
Millingen ende Maes Reynertsz Hurst

II roeden I voet

Derick Ruenoert van synen Bredeger ende
Hurstmate

IIII roeden VIII voet

Er lijkt VI te staan, maar dit zal de bedoeling zijn.
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Folio 182r1
Nr.
38 Heer Harmen Gigink van Wickemate van Wielrebrink
mitten 2 akkeren en zyn gheer tot Beynhom

Roede Voet
4

11

39 Warner Lerinks brink nu staat 1 Roede 14 Voet

2

6

40 Freerik van Steenres kleyne Hegmond
Gart Middeldorp

12

‘t 4de blok heeft 31 Roed: 6 Voet.
41 Dat Moersche Slag Johan Goltsmit
Willem Meijerink en Barent Middeldorp

2

42 Leerinkskamp met den Akker en die Rietmaat daar Johan ter Stonde op woond half
den Kleine Convent en aan Gabelmus

1

43 Steegemate Derk Makreel, nu Buckevoort

1

1

5

44 Hendrik Aalberss Blanke maat, ’t Kleyne Convent en
Gabelmus Adam, nu W[ilhe]m Wetters
45 Hendrik van Esschede die Nederhorst van Sweder van Millingen en Maas Reyners dens Hurste nu 1 Roede; 8 Voet

2

0

46 Juffrouw Catharina van Ghemen, Vrou tot Voorst
die Averhurst van Sweder van Millingen en
Maas Reyners Hurste - modo Pabst

2

1

47 Derk Ruevenoort van zijnen Brediger en Hurstmaate
Nu 4 Roede 7 Voet

4

8

1

Vgl. fol.181v en de noot op fol.178r.

13
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Folio 182v1
Nr.

Roede Voet

48

Die Korte Maate

49

Derk Rouwenoort zijnen Molengarde, Warner
Stokmans wijf

50

1

4

13

Hendrik Ruenoort zijn haverkampe, Garrit op
ten Oorde en

2

3

Die Heeren van Bolheem van den Byvank
Arnt Bodde op woont nu niets

9

0

Derk Smit nu Derk Kielbarg van die Hertsom
uit Rabes Grooten goet - vinde nu maar 3 voet

1

3

53

Rabes Grooten goed die Dykster

2

7

54

Hendrik van Beek Goorwijk die hofsteede met den pas
dat hoge land twee Roeden en een Geer
5e blok heeft in de langte 27 Roede 8 Voet

1

4

51

52

nu 7 voet

55

Heer Warner Haak Booze Maatjen ook Jutte Maatjen
½ ’t Groote Convent ½ de Provisorij

56

Johan Wyntjes hofsteede nu 2 Roede 8 Voet

3

57

’t Groote Convent, dat Gruthuis oer Meertken
die hofsteede, die maten bij dat huis

1

58
59

1

Die Custos van Angerlo Gallen Maatjen
met zijn toebehoor
Johan Bongers Maatjen tegens Nuzenbrugge mate
Gedeput[eerde]

Vgl. fol.183r en de noot op fol.178r.

10

7
9
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Folio 183r
maelder zaets

Barbockschen dyck

XI

Die Corte Mate, Luutken Post

VII

Derick Ruenoert, synen Molengarden
Warner Stockmans wyff
Nu Otto Rouwenoert
Henrick Ruenoert syn haverkempe
Garryt opten Oerde ende

XXII

XI

XI

XXIII

I roede IIII voet

XIII voet

II roeden III voet

Die Heren van Bolheem van den Byvanck
Arnt Bodde op woent

IX roeden

Derick Smit nu Derick Kielbarch van
die Hirtsom uuth Rabes Groten goet

I roede III voet

Rabes Groeten goet die Dichster
Evert ten Barge
Henrick van Beeck Goerwick die hofstede
mitten pasch dat hogelant twee roeden
ende eenen gheer Evert ten Barge

II roeden VII voet

VI

Heer Warner Haeck, Boesen maetken

X voet

XXIIII

Johan Wyntkens hofstede Rademaker

II½ roede

X

‘t Grote Convent, dat Gruythuys, oer
meertken, die hofstede, die mate by den
huse

I roede

Die Coster van Angerloe Gallen maetken
mit synen toebehoer

VII voet

Johan Bongers maetken tegens Tuezenbruggen mate

IX voet

XIII

IIII

V

I roede IIII voet
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Folio 183v
malder zaets
IIII½

VIIII½.

XXII

X

VII
.
IX
XIII

Barbockschen dyck
Dat Cleyne Convent den pasch van
Hoenstegel
Hartwich van den Vehuys die hofstede
ende dat hogelant van Hoenstegel
nu Jan then Berch
Garyt Gruter Bueckinchem syn hoge
lant ende in den Gheer ende die Dackenhurst

VII ½ voet.

VII ½ voet.

II roeden IIII voet.

Her Hartwich Goltsmit Holthuser
Hegmonde

I roede.

Die Commenduer toe Diederen in den
Moerschen slage

XI voet

Oeymansmate.

XV voet.

dy Commelduyr van Dyren

Heer Bernts mate in Onser Vrouwen
altaer by den toern

I roede IIII voet.

XX

Colckwicker goet, dat Cleine Convent

II roeden.

X

Colckwicker slach, ’t Grote Convent

I roede I voet.

VI

Bosen maetken, Maes Blyffer
Gyginck
Goessen van Dits Rouwenoert
Wychman Kremers maetken ende leget
mede in der kircken maetken, Maes Blyffer

X voet.

Ceelkens mate, Jacob Scaep
nu Garrit Schaep

I roede IIII voet.

IIII

XIII

VII voet.
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Folio 184r1
Nr.
60.

61

62

Roede

Voet

Dat kleine Convent den Pasch van Hoenstegel nu 7 ½ Voet

8

Hartwich van den Vehuys. die hofsteede en
dat hogeland van Hoenstegel nu 7½ Voet

8.

Gart Gruter Beuckinchem zyn hoge land en in de
Gheer en die Dackenhurst

2

4

1

0

63 .

Heer Hartwich Goltsmit. Holthuzer Hegmond
Gedeputeerde, nu 1 Roede: 4 Voet

64.

Die Commandeur toe Dieren in den Moerschen
Slage

11

65

Ooymans maate

15

66.

Heer Bernts mate in Onzer Vrouwen Altaar by den toorn

1

67.

Colkwijker Goed, dat Kleine Convent

2

68

Colkwyker Slag, ’t Groote Convent

1

69.

Booze maatjen, Maas Blijffer, Gozen van
Rouwenoort

10

Wigmans Kremers maatken en legt meede in
der Kerken maatken, Maas Blyffer
Ceelkens maat, Jacob Scaap

7
4

70.
71

1

Vgl. fol.183v en de noot op fol.178r

1

4

1
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Folio 184v1
Nr.
72.

73.

74.

Dat Hospitaal Kirstken Hamersmaat en legt
meede in Dijtkens Maate
nu ’t Gasthuis

Roede Voet
7

Kleyne Convent Reiner Winkelmans Blanke
maate
Geerlach van Broekhuizen die helfte van
Muijsenersmaate

staat niets

75.

’t Groote Convent Rotters Gooren

76.

Juffrouw Katharina van Voorst die Keppelse Gooren

77.

De Prabst van Bolheem die helfte van Luttikke Mallant

nu 1 Roede 9 Voet

15

2

2

2

1

2

10

13

78.

Gerardus Mensenis syn Garberige maate
Het 6de Blok 29 Roede: 1 Voet

1

3

79.

Die Fraters Garberige Maate gedeputeerde

1

7

80.

In die Garvkamer t’Angerlo in die Vicarie
Haagmaatken en Schaapsmaat te zamen
gedeputeerde nu 1 Roede: 13 Voet

2

2

81.

Die Capelle te Lathum

1

7

82.

Juffrouw Catharina van Voorst Malland, elf morgen en hoogelant te zamen

4

3

Lambert2
van Rentken Timmermans wyf
eene gheer die Koemaat met den hofsteede en
dat hooge land Jan ter Steege nu 1 Roede: 14 Voet

2

6

83.

1

gedeputeerde

Vgl. fol.185r en de noot op fol.178r.
De spatie hierna staat ook in de originele tekst; hier is de achternaam van Lambert weggelaten die wel op
fol.185r staat.
2
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Folio 185r
maelder zaets
IIII

Barbocksen dyck
Dat Hospitael Kirstken Hamers mate
en leecht mede in Dytkensmate

VII voet

‘t Cleyne Convent Reyner Winckelmans
Blanckemate
nu Wylhem Wetters

XV voet

Geerloch van Broechusen die helfte van
Mussenersmate

II roede II voet

XVI

’t Grote Convent Rotters Goeren

I½ roede I voet

XXV

Jonffer Katherina van Voerst die Keppelsche Goeren

II roeden X voet

Die Praefst van Bolheem die helfte
van Lutticke Mallant

XIII voet

XII

Gerardus Mensonis syn Garberige mate

I roede III voet

XIIII

Die Fraters oer Garberige mate

I roede VII voet

VI
XI

In die Garvkamer t’Angerloe in die Vycarie Haegenmaetken
ende Scaepsmate t’samen

I½ roede II voet

XIII

Die Capelle te Lathem

I roede VII voet

XL

Jonffer Katherina van Voerst oer Mallant
elf margen ende hoogelant t’samen

IIII roeden III voet

Lambert Tellichuis van Rentken Timmermans wyf
ene gheer die Koemate mitten hofsteden
ende dat hogelant Jan ter Stege

I½ roede VI voet

VIII

XX

VII

XVIII
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Folio 185v
maelder zaets
XIII

Barbocksche Dyck

XIII.

Johannes Bransenborch enen gheer ende Stegemans goet toe Barbock Aelbert Aelbertsz
und vrow vor[screven]
Garyt Smit Enghuser Rietmate
dy armen
’t Kleyne Convent Enghuser halle

XVII

Die kempe tot Enghusen

XXV

Potsmate een priester toe Grol
ende dat Gasthuys toe Doesborch

VII.

Woldenborch

XII.vacat Die Beghynen in ‘t Cleyne Convent
die Evengiese uuth Bingerden
nu Otto Spaen
LXXII
Johan van Bingerden tot Bingerden
ende in Bingerder velde nu Otto Spaen
VII½

XIII ½.

XXI ½.

XXVIII
VI voet

VII voet
I roede III voet
I roede XII voet

II roeden X voet

I roede II voet

VII roeden myn I voet

Een veltslach uuth Bingerden
Henrick van Haghen Johan Stenderynck

XIII voet

Die Heren van Nazareth een half velt slach uuth Bingerden

VI voet

Die Praefst van Bolheem van synen
veltslage

I roede VI voet

Die Fraters van Karmsenmate
Die Fraters II roeden van den Jonfferen
van Elten
Die Vrou ende Jonfferen van Elten

II

I roede VI voet

Twee acker tot Beynhom.

II ½ roede

II voet
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Folio 186r1
Nr.
84

Roede
Johannes Brandsenburg eene gheer en Steegemans goed tot Barbroek

(fol.186v blanco)

1

Vgl. fol.185v en de noot op fol.178r.

Voet
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Folio 187r
maelder zaets

Barbockschen dyck.

II½scepel
IIII

Der1 goet toe Barbock
Oer hurstlant mitten kempen ende Hanseler hofstede
Moesels ryt ende vorste mate
Een half goerslach. III ackeren in den
Cruysvelde ende die Aeldemate
vierden halven gheer
een half veltslach

X
II½

Her Warner Haecks Zubengoor
ende VIII roeden in Cleysmaten

III½ .
I½

Vyff roeden in den langen roeden die Fraters
Een goerslach v[..]d maet snoey.[?] die Fraters

VIII.
III½

Wilhem ten Menhave, een veltslach
myn Vrow van Elten der[?] Kreienvenger heeft
Een half veltslach, Nazareth

III½

Tien roeden in Cleysmate

XVIII

Die Gochsche mate Evert Stochofs
erfgenaem

C
XX
XIIII
XIII

XXVIII.
VIII
XVII.
..
II½
III½

1

Oer ?

t’s[amen]

Heer Herman Opten Nordt

I roede I voet
V voet
IIII voet
II voet

XIII voet
…………[?].
VI voet

Tengnegell

Johan van Bingerden Hennemans matte
Een maetke op Monicke dyck
nu …[?]
Dat Cleyne Convent cleyne Brinckermate, Ketengheerke mit dat goedt ende
dat hogenlant
III roede die Fraters
Viertien roede Henrick Ianesz kindere
Nu Wichert van Bronchorst

XV roeden VII voet

V voet

I ½ roede VI voet
t’samen

IIII roeden VII voet
…..[?]
I roede XII voet [?]
II roeden XII voet[?]
IIII voet
VII voet
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Folio 187v
maelder zaets

Barbockschen dyck

I

Henrick toe Ubel in den gheren

IIII

Een half veltslach

I½

Vier roeden, Derick Roevers wyff

II voet

XXVIII.

Kusers Hurstmate Cele Evertssz
Wolter Daemsz nu Garryet van Poelwyck erffgnamen
Arnt van Kalys Brinckergoet twee
roeden, drie pessche, dat hogelant

II roeden X voet

XX

Roloff mo[do] Jan van Iperen[?]

II voet
VI voet

II roeden II voet

Garryet Bongert

XII
VIII

VIII

XII

III ½

X

Kel.
‘t Cleyne Convent den Haverkamp uuth Kel.
Aelbert Aelbertzen
Garyt Opten Oerde ende Bartelt die Mey
vier goerslege uuth Kel.
‘t Grote Convent die Dyckmaete ende
twee ackeren in den velde uuth Kel.Teynegel[?]
Kirstkens goet mitten balslage ende dat
hogelant in die Vicarye uut Kel
Enen gheer
Een half veltslach uuth Kel, die van
Nazareth

I roede III
voet
XIII voet

XIII voet

I roede III voet

VI voet

Drie veltslege uut Kel, Johannes
Zoer een deel

I roede I voet

XIIII

Die Fraters van Zwol dat ander deel

I roede VI voet

LXXXII

Johan Momme van Kel die Hellemeten, Kelrekamp mitten hogenlande, anderen op ten Kirckvelde syn hofstede, ende den kamp voer
den huse dat gruen lant Kistemakersmate
Sess roeden uuth Kel, die Fraters

III ½

(fol.188r en v blanco)

VIII roeden
IIII voet
IIII voet
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Folio 189r
malder zaets
V
VII

Barbockschen dyck
Dat Cleyne Convent Johannes Goltsmits
hogelant mitter hofsteden
vacat1
Ende een maetken by Garberigen mate
geheiten Haecks maetken

VIII voet
XII voet

IIII

Johan Goltsmit een half veltslach

VII voet

IIII

Elf roeden in Kleysmate van Johannes
Goltsmit ghecomen
Teyngnegel

VII voet

V

Dat Cleyne Convent een maetken t’endes
Henricks mate van Doesborch
Item dit vurscreven maetken ende Henricks
mate van Doesborch is nu een mate
ind Henricks mate van Doesborch hevet synen dyck na by der Kircke dyck

IX voet

VII
VI
V

‘t Groete Convent een maetken op ten Tuezerbrug
Jutten maetken
t’samen
Een maetken neest Papenhoevel

V

Cracht van Heker syn Tuezebrugge, Johan
van Middachten
Henrick Bysschop

X voet

Dye toe Averlake
Den kamp, dat hogelant mitter hofsteden
Johan van Middachten
Henrick opter Straet

XIIII voet

VIII

IX
XI

Die Nyemate dat Grote Convent
en hevet halff veltslach ‘t Groet Convent
Die Grote Blanckemate die Fraters

VI
III½

Viertien roeden die Fraters
Een half veltslach, ’t Grote Convent

I roede XV voet

I roede I voet
VII roeden
I roede III voet
XI voet
VII voet2

Henrick toe Averlake
X

1
2

Dat Cleyne Convent die Koemate

Dit woord is doorgehaald.
Deze hele regel is doorgehaald.

I roede I voet
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Folio 189v
malder zaets
Barbocksche dyck
.
XVI
Reyner te Mulrade dat hoghe lant
ende die hofstede
Wylm opter Straet
I½
‘t Grote Convent, drie gheren

I roede X voet
II voet

II
III½ vacat
VII
II ½

III voet
V voet
XI voet
III voet

VI vacat
XI
V

½
I½

Die Fraters vier roeden
Die Commenduer van Diederen op Wielre oert
Des Goyken maetken
Sess roeden Dy Commelduer van Dyren
Harmen toe Westeryck
‘t Cleyne Convent dat geer
Henrick Stockmans weduwe dat Balslach
ind leemstucke
Jacob Blyffer
Syn roeden, die Scolte t’Zutphen Johan Zoer
Johan Schaep Maes van Beynhom

IX voet
I roede II voet
VIII voet

VIII

Steven Loey dat bongertken Sander te Grotenhuys
Garyt Kuser een acker van Steven Loey ind
leecht in syn kempken toe Beynhom die
Heren van Boerle
Tuezebruggemate Her Johan Wolf Herman van Tryer

II voet
XIIII voet

XVIII

Johan Smit Claessz dat Mitfelt

I½ roede V1 voet

XV½

Die Hurstmate, die Heren van Nazareth

I roede X voet

I
III½

Twee gheren
Een half veltslach Nazareth

II voet
VI voet

III ½

Vier roeden Henrick Ianesz kindere Wychert to Bronchorst III voet
Ryckelt Winterpol
Timen van Griet dat Pesken tot Beynhom hey
V voet
‘t Cleyne Convent Winterpols Rietmate
XII voet
Timen van Griet, ‘t goet toe Middeldarp
ende een goerslach.
II½roede II voet
Wythofs kindere ende Garyt Claessz
nu Johan Wethorst
I½roede myn I voet
Houwers lant Garyt van Trier ende
Bartelt die Mey
II roede I voet

III
VII
XXV
[?]

(fol.190r en v blanco)

I voet
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Folio 191r
malder t’zaets
VII
VII

XIII
V

XX

V

XX

Barbockschen dyck
Praest van Bolheem, die helfte van Lutticke Mallant
‘t Cleyne Convent, een maetken by der
hurst geheiten Winterpols slach
Tymen van Griet twee Langenoerden heij
Die Praefst van Bolheem twelf roeden
van Winterpols slach
Die helfte van der Aeldermaten Tellichhus
mitten synen Staeckebraten toe Doetekem
Dericks kinder van Drienen t’Zutphen
oer Rietmate

XII
XII
I roede VI voet
VIII voet

II roeden IIII voet

X voet

Harmen Velinck die ander helfte van
der Aeldermaten
Rent Pyel

II roeden IIII voet

XV

Maes Blyffer synen Bredeger

I½ roede V voet

XXX

Enghuser slege die Fraters ende1 die
Heren van Boerle
und Joffer Veren

III roeden IIII voet

Dat Groete Convent ende Derick Gruter
dat Groete Vierdel

III roeden II voet

Wendel Honts mit oeren kinderen
Cromhegge
Egbert Hoefsmyt

III roeden II voet

Dat Gasthuys en Lysken Loefs dat vierde deel van Cleyne Vierdel

XIII voet

XII

‘t Cleyne Convent die Hirtsom

I½ roeden

IIII

Die Heren van Nazareth ½ veltslach

V[?] voet

XXV

Garyt van Trier ende Doys Penninck
vierdehalf veltslach

III roede I voet

Den groeten Schatersbrinck Johan
Vrythofs soen
Garryet Gygynck

I roede XVI voet

XXX

XXX

VIII

XV

1

De woorden “die Fraters ende” zijn later doorgehaald.
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Folio. 191v
malder t’zaets
XII

XX

XII
VII
XII
XVI

VI

IX
IIII

II
XI

V
XVIII

XXX

Barbockschen dyck.
Garyt Kuser Begraven slach nu die
Heren van Boerle

I roede III voet

Die ander helfte van Mussenersmate
Henrick Kael

II roeden IIII voet

Udenmate Maes1 Blyffer
Udenacker Maes2 Blyffer
Daer Arnt Bisscop op te wonen plach
die hofstede die kempe ende den pasch
Uden voirslach Jacob Blyffer
Schelhaver
Schelhavers maetken an der Dyckmaten
Heer Henrick Stake die driedeel ende Henrick
Wissinck een deel. Heer Hartwijch Thyebrers[?]
Schelhavers Molengarden Henrick Wissinck
Gert Doenss
Dat Gasthuys Schelhavers Hurstmaetken
en leecht mit Kirstken Hamers mate ende
heyt nu Dytkens mate
Ende Kirstken Hamers heeft syne dyck voer
Een acker op Beynhommer velde
Schelhavers maetke op die Diedemsche
weteringe die Here van Boerle t’samen
Item dit vurscreven Scelhavers maetken ende
Snoeyen geerken is nu een stucke in een
geraedet ende Snoeyen gheerken hevet
synen dyck nae mitten Heren van Keppel
Pelgrems maetken Garijt opten Oerde
Loef Smalenberch dat halve Hekersche
slach Arnt3 ter Straeten
Bitters goet
Dat hoghelant ende Bitters maten

(fol. 192r en v blanco)

1

In ander handschrift is boven Maes “Jacob” geschreven
In ander handschrift is boven Maes “Jacob” geschreven
3
Hieronder is later in een ander handschrift “Henrick” geschreven.
2

I roede IIII voet
XII voet
I roede IIII voet
I roede XII voet

X voet
XV voet

VII voet

I roede V voet

VI voet
I½ roede
III roeden
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Folio 193r
malder t’zaets

Barbockschen Dyck

VIII

Een veltslach, Waelbeecke

XIIII voet

II

Een goerslach, Waelbeecke

III voet

IIII

Acht roeden

VII voet

XXIIII

Bitters voirslach mitter hacke half
Iohan van Middachten ende half Waelbeecke

II ½ roede

XVII

’t Groete Convent oer voerslach

I½ roede VI voet

XXIIII

Garyt van Gulicks voerslach, Garyt
‘s Boesen acker
Wylm Baerken

II ½ roede

XXIIII

Brinckermate, Garyt van Trier

II ½ roede

XXIIII

Die Houweden, Heer Wilhem van Eesschede ende ‘t Groete Convent

II ½ roede

Die Kircke
’t Cleyne Convent Henricksmate van
Doesborch.

X voet

VIII

’t Grote Convent der kircken Haverkamp

XIIII voet

IIII

Een stucke lants daer Arnt Pouwels
op te woenen plach geheiten Beckers
maetken, heer Johan Kempinck vicaris
van Sunte Lysbeths altaer

VIII voet

Der kircken Roevers maetken Maes
Blyffer
Jacob Blyffer

X voet

Begraven slach, Johans Veren weduwe.
Daem Schaep dy Jonghe

I roede III voet

Clumpeners off Wyincks maetken

XII voet

VI

VI

XI

VII

Bongert
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Folio 193v
malder t’zaets

Barbockschen dyck
Dat Hospitael
Die helfte van Cleine Vierdel

I roede X voet

Hospitaels mate t’endes der Coppelen
geheiten die Grietmate

XII voet

XIX

Grimenslege

II roeden II voet

XIIII

Die Hospitaels mate

I½ roeden

XXII

Die twee Ganspoelen
facit des Gasthuys dyck met
VIII roeden ende V voet

II roeden V voet

VIII

Blyffers Ganspoelen Jonffer Katherina
van Voerst, nu die Fraters

XV
VII

X

XXX

Millinges goer Henrick Gruter ende leghet mede in Bernt van Gulicks goer
Bernt van Gulicks goer heeft synen
dyck voer
Garryet Schaep

VIII voet

I roede II voet

Twee anthoefde Johan Zoer ende Henrick
van Eesschede

III roeden III voet

XIIII

Dat Voshol, die Fraters

I roede VII voet

VIII

Acht maelder zaets in Holthusen nu
Ghysbert ter Hoeve
Bernt Gruter
und vrow
Garyt Gruter
Garyt Gruters goet toe Beynhom mit
synen toebehoer, Derick Keppelman erfgenamen
Johan van Emen, den Byvanck die hofstede, dat hogelant, die zydemate ende die
woerde
Bernt Gruter

XIIII

XXXII

XIIII voet

I roede VI voet

III roeden IIII voet

VIII

Johan van Kel die Calvermate

XIII voet

VI

’t Groete Convent dat Eeckholt

X voet

(fol. 194r en v blanco)
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Folio 195r
malder t’zaets

Barbockschen dyck

XX
XVIII

Garyt Gruter die Middelmate
Dat halve Hekersche slach

XX

Henrick van Zweten syn Hegmonde
Wolter Daemsz
Die Heren van Nazareth IX gheren
Een half veltslach

II roeden I voet

Die Jonfferen van Elten ½ veltslach
Ot Kreyvenger
Dat Gasthuys ende Sunte Anthonys altaer in’t Gasthuyskircke ½ veltslach

½ roede

IIII ½
III ½
III ½
III ½

XXVIII

XXX

I

III roeden XIIII voet

I roede

VIII voet

Johan van Emen, Cleyne Holthusen
Ebbert die Haze op plach te woenen
Bernt Gruter
Groete Holthusen Garyt Ringenberch
op plach te wonen Ghysberth ter
Hoenen Bernt Gruter und vrow

II roeden XIIII voet

III roeden

Die Fraters in Kleysmate drie roeden
Teyngnegel

-

I ½ voet

XVIII
V

Die Kirckheer ’t Angerloe
Die Beerhorst
Des Papenhoevel

III
VI

Een maetken by die Langenoerden
Syn hogelant mitten hofsteden

XXII

Die Herenmaten Garyt Penninck ende
Henrick Baerken
Joest Teynegell

II roeden III voet

XXVIII

Johan van Kel die Beerhorst Teynegel

III roeden II voet

VII

Cleyne Schatersbrinck

XII voet

X

Katersgoer Garyt opten Oerde
Wylm Wynculman
Dat Langewant ‘t Cloester Syon

XVIII

Jacob Blyffer

’t samen III roeden V voet

I roede I Voet
I roede XIII voet
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Folio 195v
malder zaets

Barbockschen Dyck
’t Goet Merdel, Merdelslach dat griet
den pasch, Ketengoerken mitten hoegen
lande, twee roeden eenen acker in Bingerder velde Evert ten Barges erffgenamen
hyr compt nu [?] Roloff van Hylkersort[?]
Potskamp die des Vriesen plach toe
wesen, Doys1 ten Grotenhuys

IIII roeden II voet

VIII

Boeckhamers maetken, Maes2 Blyffer

XV voet

XXX

Stadsslach, Derick van Ingen ende Henrick Gygincks erffgenamen
nu Arnt van den Gruyth[uis]
Bradehoens maetken

XL

VI

X
XIII

XVI
XIII½

Vernennenslege, Heer Steven ten Grotenhuis
ende Her Harmen Giginck Wychman
Schaep und Heer Johan Stenderynck
Geerlochs3 brinck ’t Convent toe Elten4

XII voet

III roeden II voet
I roede I voet

I roede IIII voet
I roede III voet

IIII

Beerte Geerlochs dat hoge lant op ter
Bevermeer ende dat griet Derck Wycherynck und vrow Scholten
Een half veltslach Johan Goltsmit

I roede IIII voet

II

Vierdehalf roeden, die Fraters

XL

Den Pyrick, Derick van Ingen ende HenIIII roeden
rick Gigincks erffgenamen m[eester?] Arnt van den Gruyth[uis]

XXVIII

Die Hoghemate, Garyt opten Oerde
Johan Stenderynck unde Wylm Baerkensz

VII

Een hurstslach ende is an Kusers
Hurstmate angeradet ende is nu een
stuck Cele Evertssoen
Kusers Hurstmate heeft synen dyck
voer Wolter Doensz

VI voet
III voet

II roeden XIII voet

XII voet

(fol. 196r en v blanco)

1

Onder Doys is later Sander [?] bijgeschreven.
Boven Maes is later Jacob bijgeschreven.
3
Dit woord is doorgehaald. Erboven staat (later bijgeschreven) Gimdys of iets dergelijks, eronder Lenneps.
4
Deze 3 woorden zijn doorgehaald; boven Elten staat (later bijgeschreven) Sijon, maar ook dit woord is later
doorgehaald.
2
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Folio 197r
malder saetz

Barbocksche dyck
Commenduer van Dyederen

‘t Goet Enghusen daer die aelde Johan
Ringenberch op te woenen plach

IX roeden

V

In Bingerder velde

VIII voet

VII

Die Kule

XII voet

XXII

’t Goet op ter Tuezebrugge

II roeden III voet

II

Een goerslach

IIII voet

II

Twee anthoefde

IIII voet

XX

Bongaerts goet

II roeden

XVI

Die Biessem

I roede X voet

XII

Oeymans goet, dat maetken dat pesken mitten hogenlande

I roede IIII voet

XVIII

Die Holinden

I roede XIIII voet

VIII

Dat vierde van Cleine Vierdel

XIIII voet

I

Twee gheren tot Oeymans goede

II voet

III½

Een half veltslach in Nazareths
velden
dy van Schaer

VII voet

XI

XXXVI

VIII

Vyftehalf veltslach, Arnt Aelbertssoen nu Derck Stochoeff ende Wylm
Wynculman

III roeden X voet

Commenduers maetken Garyt van
Poelwyck1 dij Commenduyr toe Dyederen

XIII voet

I

Twee roeden, die Fraters

II voet

XVIII

Gallen slach

I roede XIIII voet

1

Deze naam is later doorgehaald
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Folio 197v
malder zaets
C ende XL

Barbockschen dyck
Hoeghiestel, Johan Momme van Kel,
nu Claes Tengnegel.

XIIII roeden VII voet

XVIII

Gallen slach Ghysbert van Broickhusen

III

Sijn griet twee gheren

XXIIII

Die Schaelde, Hugo van Vinckwick nu

VII

Dat goerken Johan Gruter

III roeden III voet

XIIII

Die Zaele, die Heren van Boerle

I roede VII voet

XLV

Huetmans goet, den pasch, den steninck,
ende dat griet, Wilhem Meyerinck

IIII roeden X voet

II roeden III voet

XV

Guerts slach, Ghysbert Ruperbant
nu Haerman Baerken

I ½ roede II voet

X

Dat Weduwenlant ’t Grote Convent

I roede I voet

V

Snoeyen Gheerken die Heren van Boerle
ende leecht mede in Schelhavers maetken ende is nu een stuck an een gheraedet
Item Schelhavers maetken dat heefft
synen dyck voer

XX

Die Spaelthurst, Heer Evert Berntsz,
vicarius toe Keppelre kircke

(fol. 198r en v blanco)

IX voet
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Folio 199r
malder zaets

Barbockschen dyck

XIII

Die Heren van Keppel oer Vierdel

III ½

Een half veltslach

V

Een maetken t’endes der Coppelen

½

Der kircken toe Keppel twee roeden
in Kleysmate Teyngnegell

Item voert an der kamp dat is meyn
dyck ende is omtrent II roeden ende
VII voet.
(fol. 200r en v blanco)

t’samen II roeden VII voet

I voet
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Folio 201r
Angerloesche Weteringe
Item in ’t jaer Ons Heren M CCCC ende LXXXVII [1487]
is die Angerloesche weteringe beheert by
den dyckgreve, den heymraders ende den ghemeynen erfgenamen in maniere nae bescreven
Van beneden op te gaen
Den Haverkamp der Beghinen in ’t
Cleyne Convent,

XVIII roeden

Gallen slach,

XII roeden

Boeckhamers maetken,

VI roeden

Den Pyrick,

XX roeden

Bradenhoens maetken.

VI roeden

Die Schaelde Hugo van Vinckwyck
toebehoerende

XXIIII roeden

Everts slach,

XII roeden

Langenoert,

VII roeden

Stegermate,

VIII roeden

Der Frater Schaeltken ende Vierdelslach, Evert ten Barge,

XX roeden

Heer Bernts mate,

VIII roeden
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Folio 201v
Angerloesche Weteringe.
Oeymans mate.
Westericks Balslach ende leemstuck.

V roeden.
IIII roeden.

Die Aeldemate.

XIII roeden I voet.

Hugen goer.

X roeden.

Die Vorste mate ende Mosels rijt.

VIII roeden.

Stads slach.

XX roeden.

Der Beghinen goer.

IX roeden II voet.

Der Frater goerken.

III roeden.

Des Drosten Beerhorst.

XIX roeden.

Tymen van Griets goer.

V roeden.

Des Commenduers cleyne veltslach.

II roeden.

Der Heren van Nazareth oer veltslach.

XI roeden.

Zubengoer.

X1/2 roede.

Garyt Opten Oirde synen goer.

XVII roeden.

Dat veltslach Aleph Kreyenvengers
wyff in pacht plach te hebben..

VI roeden.

(fol. 202r en v blanco)
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Folio 203r
Angerloesche Weteringe.
Potsmate.

VI roeden.

Des Papen Beerhorst.

XII roeden.

Doys Penninck ende Garyt van Trier
oer veltslach.

VII roeden.

Henrick Gruters goer.

XX ½ roede.

Der Beghinen Haecks maetken in’t Cleyne Convent.

III roeden.

Katers goer.

X roeden.

Dat Kuylken toe Dyederen.

II roeden.

Dat Zwolsche veltslach.

IIII roeden.

Dat Langewant.

XIII roeden.

Houwers lant.

X roeden.

Holthusen.

XI roeden.

Haecks maetken in die Vicarie t’Angerloe.

III roeden.

Rotters goeren den Groeten Convent toebehoerende

VIII roede.

Blyffers Ganspol Joffer Katheryn van
Voerst nu die Fraters

X roeden.
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Folio 203v
Angerloesche weteringe
Die Keppelsche goeren de erffgenamen
Jonffer Katherina vurscreven.

XII roeden

Des Gasthuys Ganspoelen.

XX roeden

Des Papen hoevel.

I roede

Cleyne Potsmate

I roede

Des Commenduers grote veltslege die
Arnt Aelbertssz in pacht heeft

IX roeden

Johan Goltsmits Waelbeecken ende Garyt
Gruters veltslach.

V roeden

Summa IIIIc ende LXXX [480] roeden ende
III voet, ind dat kiert in’t mids
der bruggen van den Ganspol
Van mids der bruggen van den
Ganspol na der Nyerstraeten
Die Heren van Bolheem oer roeden.

II roeden

Hekers roeden die Beghinen int Groete Convent.

II roeden

Die scholte van Zutphen oeck van Hekers roeden nu Johan Zoer

II roeden

Die [… ?] weden1.

XXIIII roeden

Snoeien geerken ind Schelhaversmaetken

X roeden

(fol. 204r en v blanco)

1

Wellicht Weduwenlant ? Vgl. fol.197v alinea 8.
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Folio 205r
Angerloesche Weteringe
Cleyne Schaters brinck.

II roeden

Dat goet Goerwick.

II roeden

Brinckermate

XXIIII roeden

Grote Schaters brinck.

IIII roeden

Die Gochsche mate

V½ roeden

Uden goet

II roeden

Des Velicken roeden

III roeden

Die Dichster.

XVI roeden

Die Hoghemate

XXVIII roeden

Cleyne Holthusen

XVIII roeden

Gulicker voirslach

XVI roeden

Cleysmate

IIII roeden

Des Groten Convents voirslach

XXIII roeden

Bitters voirslach met 1 [?] acker

XXIIII roeden

Die Grimmenslege dat Gasthuys

XIX roeden

De Graven slege

XV roeden
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Folio 205v
Angerloesche weteringe
Uden mate.

XVI roeden

Dat Hekersche slach.

XXIIII roeden

Der Beghinen in’t Groete Convent oeren
haverkamp

VI roeden

Cromhegge.

XXX roeden

Dat Grote Vierdel.

XX roeden

Ruenoerts haverkempe

XV roeden

Dat Cleine Vierdel.

XXX roeden

Geynen sleechken.

XII roeden

Die Zyde weide in den Byvanck.

VIII roeden

Enghuser slege.

XXX roeden

Die Holinden.

XVIII roeden

Summa IIII½ c [450] end X roeden ende XII voet
ende dat kiert in’t middel van den
grave tusschen die Holinden ende
die Nye straeten
(fol. 206r en v) blanco
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Folio 207r
Angerloesche Weteringe
van mids den graven tusschen
die Holinden vurscreven ende der Nyer
straeten voert na die goeren
Johannes Zoer syn een veltslach.

III roeden

Johannes Zoer syn ander veltslach.

II roeden

Die Heren van Bolheem daer alreneest
oer veltslach.

II roeden

Die Holinden horende in Oeymans goede

XVIII roeden

Dat Voshol.

VIII roeden

Vernennen slege.

XIII roeden

Trichter slach

VI roeden

Colwicker slach

VI roeden

Des Goyken maetken

VI roeden

Gallen pasch.

II roeden

Hoeghiestel.

L roeden

Der Jonfferen Hurst van Elten

IIII roeden

Die Herenmaten die vorste

X roeden

Die ander Herenmate.

VIII roeden

Kusers Hurst Cele Evertssz.

IIII roeden
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Folio 207v
Angerloesche weteringe
Karmse mate

III roeden

Der Frater roeden

III roeden

Der Frater Blanckemate

V roeden

Der Heren Hurstken van Bolheem

II roeden

Bosen maetken

I roede

Sakens maten

XII voeten

Ceelkens maten

X roeden

Die Hurstmate der Heren van

XVI roeden

Schaer
Ruenoerts Hurste

IIII roeden

Luttike Mallant

VII roeden

Des Praefsts van Bolheem syn
veltslach

II roeden

Bingerder veltslach

II roeden

Die Vrou van Elten oer veltslach
Die Heren van Schaer oer veltslach

I roede
1

Dat Moersche slach

III roeden
[?] roeden

Die twee Blanckematen des Cleynen
Convents

[?]

Blyffers maetken

III roeden2

(fol. 208r en blanco)

1
2

Boven dit woord staat “gheren”.
Deze regel staat in de linker marge.
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Folio 209r
Angerloesche Weteringe
Die Streden

IIII roeden

Musseners mate

II ½ roeden, I voet

Die Zaele.

IX roeden

Hekers corte roeden.

I roede

Der Capellen lant van Lathem

III roeden

Summa II ½ c [250] ind IIII roeden ind
IX voet ind kiert nu dat
eynde van der weteringe tusschen die Blanckemate in der
Beghinen Goeren des Groten Convents

183

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 209v
Renthe die dat Gasthuys jairlix uutgheeft
Item den priester voir syn officium die missen te
doen dagelixschen doer ’t jaer XVI golden gulden
van gewichte ende van pater noster I golden gulden
payments vurscreven.
Item Garyts wyff van den Grotenhuys II golden gulden
Item Henrick Hegeninck1 vurtyts, nu Arnt Aelberts
I heren libra
Item den pastoir van Angerloe I heren libra
Item in Onser Vrouwen altair an den toern I oert
stadt libra
Item in den selven altair II stadt libra
van Geertken Bisscops hofstede
Item den vicaryen binnen Doesborch in oer pensenne
uuth Geertken Bisscops hofstede
II stadt libra
Item den Commanduer van Doesborch een halff
maelder spilkoernts
Item den pastoer van Spanckeren III scepel haveren
Item den Commenduer van Dyederen uuthen Barsteden
V oert golden guldens
Item Garyt Vos van Langevonder

VI stadt gulden

Item Garyt Kuser voir die vier golden aelde
schilde uuth Jordens huys vander Hoevelwyck
geheiten Gramsberch
IIII golden Ryns gulden
lyffrenthen
(fol. 210r en v blanco)

1

Heggeninck ? Er lijkt een afkortingsstreepje boven de g te staan.
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Folio 211r
Item Daem van Heerde van den Uuthmaten vier maelder manck
zaedes cleynre maelder dat is onser maten drie
maelder.
Tyns die dat Gasthuys uuthgheeft
Item den heer van den lande van Pirrewinckel twe
heren libra ende I aelt butken
Item den Commenduer van Dyederen van dat Cleyne
Vierdel ½ aelden groeten op Sunte Marten
Item Johan van Bingerden van die Hospitaelsmate
1 aelt butken op Sunte Marten
Item Johan Haecks soen van1
1 aelt butken op Sunte Marten
Item Henrick Wissincks kindere van Alertsmate
een kopken op Sunte Marten
Item den bouman der Vrouwen van Elten op ten oeren
goede aver der groter sluzen toe Ghiesbeeck Henrick
Koemans soen Johan op woent ½ hoen ende ½ scepel
spilkoerns op Sunte Marten
Item der stadt van Doesborch van Geertken Bisscops
hoffstede 1 aelt butken op Sunte Andries dage.
Desen tyns boert dat Gasthuys
Item van Pirrewinckel uuten goede Harmen in den Waelde op plach te woenen ind nu Bartken ter Slonden op
woent, 1 quartier heren libra op Sunte Marten.
(fol. 211v, 212r en 212v blanco)

1

Hier ontbreekt de naam van het goed waarop de tijns rust.
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Folio 213r
Van der deylinge
Item dat Gasthuys is verbonden te deylen op Onser
Liever Vrouwenavent Conceptio ½ vat boteren ende
…1 maelder roggen den rechten huysarmen omme
Gads wil ewelicken duerende ende dat hevet berentet
Garyt Arntssoen.
Item men pleecht te deylen op ten heligen Kersavent den
armen doer die stadt XII vetter vercken ende III
maelder roggen.
Item Menso Garijtssz heefft gegeven den Gasthuse
acht golden aelde Franckrycsche schilden ‘s iaers alle
jaer te boeren uuthen Barsteden op Sunte Marten erfflick ind ewelick. Ind dairvoir is dat Gasthuys verbonden alle jaer des iersten vrydages in die vasten
des huysarmen doer die stadt alsoe voel olyen als
men daer mede kopen mach. Ind die vurscreven renthe
sal die ene Gasthuysmeystere den anderen in restande averleveren opdat men die olye daer mede
te tyde copen mach.
Item Griete Scrivers heeft den Gasthuse gegeven
twee stadt pont ‘s iaers erfrenthen uuth Garyts
huys van Vierackeren alreneest Philips huys te boeren op Martini, die die Gasthuysmeistere op ten Goeden Vrydach tusschen dat men die passie gepredict hevet ende den heligen ampt an weiten broede den huysarmen om Gads wil deylen sal.
Item Gosen van Vinckwyck heeft den Gasthuse gegeven
VI stadt libra ‘s iaers as mit namen uuth Johan Tinnemakers huys alreneest Jacob Penninck op Martini
1 ½ stadt libra ind die Oeypoertstraete uuth Johan Slachters
huys op Paschen XII2 stadt libra ende uuth Geerloch Winters
nu Tegnagels huys op Paschen 1 ½ stadt libra ende die

1
2

Het aantal is niet ingevuld.
VII ?
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Folio 213v
Van der deylinge
vurscreven sess stadt libra sullen die Gasthuysmeistere by
oerre manne waerheit op ten Goeden Heligen Vrydach
tusschen dat men die passie gepredict hevet ende den heligen ampt an weiten broede alle jair erfflick ind ewelick
den huysarmen om Gads wil deylen
Item men pleecht te deylen op ten Heligen Paeschavent
om Gads willen den huysarmen doer die stadt
…1 vetter vercken ende III malder roggen.
2

Item zalige Johan van Trier ende Hermanna
sijn huijsfrou hebben ‘t Gasthuijs gegeven
ende betalt hondert end viertich
daler, daer ‘t Gasthuijs jaerlicx op ten
Helige Hoichtijt van Paesschen voer geven
sollen een fette vercken, dat men in
die koecken sal halff koecken ende halff
braeden, ende den huijssarmen omme
Godtz wille geven ende deylen.
Item noch heeft Johan van Trier jaerlicx
dey armen oick gegeven drie schepel
weijts, die ‘t Gasthuijs op Paesschen
mede bij dat vercken geven sollen,3
hiervoir heefft ‘t Gasthuijs vijfftich
daler genooten ende ontfangen.
(folio 214r en v blanco)

1

Het aantal is niet ingevuld.
Het vervolg van deze bladzijde is in een later handschrift geschreven.
3
Hierna en aan het slot van de laatste regel staat een paraaf of een dergelijk teken, ongeveer hetzelfde als op
218r regel 4 en 218v onderaan slot.
2
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Folio 215r1
Wij Burgermeysteren, Scepenen ind Raet der stadt van Doesborch doin kondt ind tugen mit desen onsen apenen
brieve dat voir ons yn Scependom gekomen syn Gerit
Scaep Geritsz ind Arnt Dois yn der tyt Gasthuyssmeysteren
thoe Doesborch ind hebben mit onsen consent ind wille
van wegen ind yn behoiff ind nutticheit des selven Gasthuys voirscreven verkofft Derick Dois Pennynck ind Lutgerden
syne echten wyve drie golden Hartoich Philippus gulden off
die gerechte weerde dairvoir die golden Hartoch Philippus
in der tijt ghilt voir eyne summe geltz nemetlicken vyfftich
golden Hartoch Philippus gulden den Gasthuyssmeysteren
tot behoiff des Gasthuyss waill t’willen ind danck betaelt
was, te betalen iairlix ind alle iair op Sunte Petersdach
ad Cathedram naestkomende nae datum ‘s brieffs aver eyn
iair dair naestvolgende yrst an t’ boren, uyt eynen stuck
landts geheyten des Gasthuyss Koeweide op ter Ysselen
gelegen voir dye Koepoirte. Ind dese drie Hartoch Philippus
golden gulden voirscreven te heffen ind to boren soe lange als
sy beyde yn den leven syn. Ind wie lanxte van hem beyden yn den leven blyfft sall lanxte boren. Ind na2 hore twyer doet erfflicken ende ewelicke yn’t Gasthuyss blyven. Ind
die Gasthuyssmeysteren yn der tyt sullen alle iair voir die
drie golden Hartoch Philippus gulden voirscreven kopen laicken ind lynen
gewait op ten bedden t’hebben ynd dat vorste Gasthuys tot
behoiff der ermen. Voirt soe hebben dese voirscreven Gasthuyssmeysteren mit dese vyfftich golden Hartoch Philippus gulden wederomme gevriet ind geloist vier golden gulden den golden gut
van twe Hoirns als Johan Goltsmyt hader uyt vier aelde
schilde gevest uyt Iorden van der Hovelwicken huyssinge
nae vermogen des brieffs dairaff wesende. Ind off’t zaick
were dat die Gasthuyssmeysteren yn der tyt yn der betalonge
by horen leven versumich worden, mogen sy altyt mit peyndonge des rechts verhalen an den stucke lants voirscreven ind
mitten panden voirtffaren off die voir bynneniairsche heren rente gepeindt, verwonnen ind uytgesleten weren,

1
2

Boven deze bladzijde staat met potlood in modern schrift “1518 febr. 5”.
Dit woord staat in de kantlijn met een verwijzingsteken.
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Folio 215v
zonder all argelist. In oirkonde der wairheit want mit onsen wille weten ind consent gheschiet ys, soe hebben wij
Burgermeysteren, Scepenen ind Raet onser stadt grote zegel an
desen apene brieve gehangen. In’t iaer Ons Heren M
CCCCC ende XVIII [1518] op Sunte Agathendach.
1

Item anno XVc LXXXV [1585] heefft zalige Simon
Baerken ‘t Gasthuys alhier in testamente om
Godtz wil besath ende gegeven hondert
daler daervoer ‘t Gasthuys erffelick inde eewelick
verbonden is op’t hoichtijt van Pijnxsteren
voer ses der selver daler farssch fleysch te
coopen d’welck men dan ‘t best becommen kan ende
‘t selve in die Gasthuijskoecken doen bereijden
ende koecken ende den huijsarmen alhier op ten
hilligen Pijnxsterdach doen brengen ende utdeijlen
vermogens die verscrijevinge daervan gemaickt sijn.
Item hiertoe heefft Arnt Baerken ende Freijtien
van Selst sijn huijsfrou den Gasthuijs alhier
erffelick puerlick om Godtz wil gegeven
jaerlicx twee daler te sollen heffen ende bueren
ut oere huysinge in de Kerckstrate ende ut oeren
kolhofft buyten de Meijport gelegen vermogentz
zegel ende brieve2 vor welcke twee daler oick
‘t Gasthuijs verbonden is alle jaer op ‘t vurscreven
hoichtijt van Pijnxsteren weijt te coopen ende daervan weggen doen backen die men den huijsarmen […]3
(fol. 216r en 216v blanco)

1

Hier begint een ander handschrift, hetzelfde als halverwege op 213v.
Na brieve staat een teken.
3
Hier breekt de tekst af.
2
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Folio 217r
Jenneken Goltsmits
haer gehele nalatenschap tot de weirde van de voornoemde
hondert ryder gulden met costen reicken also sy niet
gehouden is met dese belofte oft avergift gebreck te
lyden off haere goederen minder als tot nootdruft
te gebruicken, sal het Gasthus alles genieten ende
beuren alles watter over schiet end erffghenaem ex asse
wezen. Midts dat of’t geviel dat Annen, suster
van Jenneken, testatrice haer testatrice overlevede,
het Gasthus sal gehouden end schuldich zijn deselve
Anne haere suster, jaerlix end alle jaer op dach
van de ontbeuringe end ontfanckenis des gemelten
legati vierthien dagen voor off nae, van dan aff
tot de tyt thoe haerder verscheidinge uut desen
levende end niet langer2 te verrichten end wel betalen in goede
geven penningen een renthe van ses ryder gulden
van weirden voornoemd, wel verstaende so veer het
Gasthus voornoemd de volle hondert ryder genoten
heft. So averst weijniger sal de voornoemde Annen
haer suster oock so veel te weiniger in renthe
trecken als naer advenant der hooftsummen
bedragen sal, gerekent tegens ses ten honderden.
Item is bevoorwaert dat de Gasthusmeisters tegenwoordich
‘t voornoemde huysken metten eersten inneganck van alle
onsuverheit doen reinigen, de[?] pannen oft het dack
met calck behoorlicken strijcken end dicht
maken end voorts witten sal. End sal
Jenneken van dan voortaen ‘t selve tot haeren
orber claer, wit end dicht houden. Alles sonder
argelist. Aldus gehandelt ende geaccordiert tusschen parthien end ten averstaen van de Schepenen
voornoemd, den achtienden dach februarij anno
Onses Heren sesthienhondert [1600]3.
ita testor
W. Westhorst [?]
1

1

Het voorafgaande gedeelte van deze tekst (een testament) ontbreekt hier.
De woorden “end niet langer” staan in de kantlijn met een verwijzingsteken.
3
Waarschijnlijk is met de krabbels na ‘sesthienhondert’ een paraaf o.i.d. bedoeld.
2
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Folio 217v
Alsoe Warner Becker van Doitekum ende
Guyde syn ehliche huysfrou onder oer beyden die
cost begeren te coopen in den Gasthuyse bynnen
Doessburch met belyeven der gemeyne Schepenen
ende Raedt der stadt Doessburch, met belyeven
der Gasthuysmeisteren in der tijt op conditie ende
vorwarden als hiernae volgt. In den ersten
hebben die Gasthuysmeesteren in der tijt met Werner
Becker ende syn huysfrou affgesprocken, dat zij
in den Gasthuyse vorscreven brengen voer haer kost
die summa van vijfhondert daler, den daler tot
dartich stuvers gereckent, daervan sij alrede
betaelt hebben drije hondert der selven daler
ende die andere twee hondert daler te betalen
op Cerssmyss in desen lopenden jaere 1601
off op Vrouw Lichtmis daernaest volgende
wal betaelt.
Ten anderten sullen sij daerin brengen een
bedde met sijn toe behoer ende nae haer beijden
affsterven soe sall dat in de keucken blijven.
Ten darten hebben die Gasthuijsmeisters in der tijt
met de vorscreven ehluijden affgesprocken dat zy
tevreeden zullen zijn met die kost soe het
Gasthuijs sus lange nae dat den dach tijtich
is1, in de keucken bestelt.
Is oock wijders met hen beijden affgesprocken off het saecke waer, daer Gott
voer behoede, dat men die keucken nijet
conde ophalden overmits dat die landen nijet
all conden gebruijckt worden, soe sullen sij elx …2

1
2

Het woord ‘was’ dat hiervoor stond is doorgehaald.
Hier breekt de tekst af; voor het vervolg zie fol.233r.
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Folio 218r
I[tem]1 Arndt Baerken Gasthusmeister in anno 1581
dit volgende geextrahiert ut een oldt
Gasthuijs boeck mette letter A geteijckent
als volget2 ende begint anno XIIIIc XLII [1442].
Van der Hospitaels Maete bij der stadt
Item Eghbert toe Heeker ende Johannes Goltsmit hebben
in pacht die Hospitaels Maete bij der stadt op ter Issel
gelegen VI jaer lanck, elcks jaers voer VII alde schilden
ende 1 oert schijlts, te betalen op Sint Marten ende dese
3
maete is thiendtvrij op een aicker nae, ingaende
van[?] XXXVII [1437].
In eodem libro
Item Eghbert toe Heeker heeft gepacht van den Hospitaelsmeisters die
Hospitaels Maete bijder stadt gelegen achter die Lodderoede
VI jaer lanck te messen ende te seijen te halffve ende oer deel
te huijs te leveren, beholtelick den Hospitael halff den
thiendt daer inne, utgenomen een cleijn aeckercken in der
maeten aen der sijdt toe Steenrewaert, ende dat thiendt
die Joncker van Vorst, ende Eghbert sal die wrachte
holden, van den regel willigen midts dier ende Eghbert
sal halff hebben den regel wilgen mede te wercken.
Ingaende op Sint Marten in den jaere van XLIIII [1444].
Allersmaet
Item Aelbert Schaep heft gepacht Allersmaet te weijden ende nijet
te seijen VI jaer lanck voer VII ½ schilden des jaers te betalen
op Sint Marten, ende het sijn voirwarden, wert sake dat na en
t’endens die VI jaeren die maete wolde laeten seijen, soe solde
die Aelbert vurscreven seijen IIII jaer lanck te halffve, ende leveren
den Hospitael oer helffte in die stadt, voert mer soe sal

1

? Het is niet zeker of dit de betekenis is van de grote letter I hier en of deze letter bij de eerste of bij de tweede
regel van de bladzijde hoort
2
Hierna staat een paraaf of een dergelijk teken, mogelijk voor ‘is’? Het lijkt op het teken op 213v regel 21 en
218v onderaan aan het eind van de regel
3
Hiervoor staat een doorhaling.
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Folio 218v
dan dat Gasthuijs thienden in die maete VI schepel
saetz aen die zijdt toe Angelroe wart, inde daertoe
soe sollen sij oick als luttick thienden in der selver maete
aen der meente; ingaende inch1 jaere XLI [1441].
Van der Dijckmaete
Item Johan Bremer heeft gepacht die Dijckmaete te seijen
IIII jaer lanck elcks’ jaers voer VIII alde schilde
sonder den thiendt, ende als die IIII jaeren sijn omme
gecommen, soe sal hij die selve maete II jaer langh weder
weijden, elcks jaers voer VII olde schilden, te betalen dese vurscreven
pacht die ene helft den Hospitael alle jaer op Sint Marten
ende dat Hospitael sal oene korten II quarten wijns ende
Henderick Aelbertzsoon sal oen oick korten I quarte. Dit
hebben verpacht Arndt ten Kolcke, ende Derick Lenskenszoon,
Hospitaelsmeisteren, ende Henrick Aelbertsoon. Die pacht
geet in op Sint Marten inch3 jaere Ons Heren etc.4 XLII [1442].
2

Item den morgen landtz die Wijchmaen daerne[ve]n bouwet
’t Gasthuijs togemeten is thiendtvrij.
Item5 die Bredenhorst is gebouwet worden anno XVc
LXXXI [1581] ende heeft de Borgemeister Henderick Swaeffken
van wegen zaligen Smaelefeldt den thiendt daer ut
gehaelt, seggende dat dese Bredenhorst mede in
sijnen thiendt hoeren solde6.

1

In het ?
Voor de kantlijn staat hier: “nota” met een afkortingsteken erboven.
3
Zie noot 1.
4
? Dit teken lijkt enigszins op het teken aan het eind van de laatste regel van deze bladzijde en dat op 213v regel
21 en 218r regel 4.
5
Ook hier staat voor de kantlijn “nota” met een afkortingsteken erboven.
6
Hierna staat een paraaf of een dergelijk teken, zie noot 4.
2
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Folio 219r
Den XVden maij anno 1601
Voer Schepenen Heijndrick Zwaeffken ende Herman
van Munster is erscheenen Meester Gerrit Pelser,
schnijder, wat swecklicken dan bij goeden
verstandt zijnde, ende overdenckende die brossheit
des menschen leven ende die uhre des doots
des1 wij nijet onseckeres hebben dan die
uhre des doots, ende sich tot Gott willen keeren
ende heeft met goeden rijpen beraet ende vrijen
wille bij forma van testament causa mortis
gelegatiert ende begifticht dese naevolgende
personen met alsulcken percelen van sijne naelatenschap als hiernae volgt ende dat alles in presentie
van sijn nichte Dijnners2. In den eersten is sijn
uutterste wille ende begeerte dat nae sijn affsterven
van sijn naelatenschap tot die armenhuyskens
die daer staen inde Santberchstraet sullen
betaelt worden die somma van xx daler
om die huyskens daermede te reparieren, ende
dat gedaen zijnde, sullen sijne erffgenaemen dieselve penningen wel uutrichten ende betaelen.
Oock geeft hij Aeltgen Schindelincks tot een
testament vijer daler ende Janneken die
meecht in de Gasthuijskeucken vyer daler.
Noch den weduwen tot een testament soedaenighe restandt als hij heeft staen aen Lambert
Cupper nemptlich vijf jaer hantgelts
‘s iaers vijf daler ende toecomende Petri wert

1
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Hierna is het woord nijet of nijets doorgehaald.
Dijnnies ?
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hij noch daerbij schuldig vijf daler mackende
t’samen dartich daler. Item sijn susters soon
die in Franckrijck is, sall hebben het coffer
met syn beste boxen ende beste mantels ende
syn andere cleideren gheeft hij Claes Peterss
met vijer hembden, ende die vrouw die bij hem
is ende gerackheijt doet, bij soe verre sij soe
lange bij hem blijft tot op sijn sterven, geft
hij het gelt, soe daer licht in syn tresoyr
in een pampier1. Item geeft hij nog
voer den armen vijf malder rogge, die sal men
laten backen ende een halff vatt botteren.
Noch geeft hij aen armen alle sijn byir,
vleijsch, holt ende rogge, soe nae sijn affsterven bevonden wordt, behalven of boven2 die vijff
malder rogge vorscreven. Noch sall syn neeff
tot Heyndrick tot Embrick hebben synen
daglixen mantel, met vijer hembden, die
sall hem sijn oltse bruer verwacten. Noch
geeft hij den weduwen syn deel van syn
gewass, soe hem toecompt op ten acker, soe
hij heeft staen in’t Sijvelt, om off zij[?] dus
nijet all van Lambert Cupper kregen.
Daertoe heeft meester Gerrit vorscreven noch bekant dat die selve twee hondert gulden
soe sijn zalige huysfrou ende hij met malcander
het Gasthuys hebben gegeven, sall het Gasthuijs voeraff beuren van de pennungen, soe

1
2

Hierna is het woord nemblich doorgehaald.
Deze 2 woorden staan in de kantlijn met een verwijzingsteken naar deze plaats.
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Roestinck, nu toekomende Paschen in anno 1602
uut sall richten, sonder ietwas daertegens
te seggen, gelijck als vermelt zijn coopcedulle.
Dus geschiet op dage ende ter presentie als boven.
Den XVIIIden maij 1601
Voer Schepenen Dyerick Everwijn ende
Herman van Munster is erscheenen Berndt
the Sande met Geertgen sijn ehliche huysfrou
ende hebben met oeren vrijen wille ende welbedachten rijpen beraet erfflichen ende ewiglichen
puerlicken om Gotts wille gemact ende gegeven
den Gasthuyse bijnnen Doessburch oere huijs
ende hoff van achteren te voeren gelegen bijnnen
Doessburch inde Santberchstraet thuschen
huysinge Jan van Gelder aen eener zijde ende
huysinge Gryetenen Seynen, weduwe van zalige
Seijn Wyntgens, ende dat alles koemervrije
beholtelicken acht daler hoofftsoms daerop
staende, soe nu ter tijt Dryes Cuppers daervan
heeft ende dus lange jaerlix verhantgelt
is met een halven daler. Welverstaende dat
beijde vorscreven ehluijden die vornoemde huysinge ende
hoff sullen gebruycken ende bewohnen oer leven
lanck; ende nae doode der vorscreven beyder ehluyden
sullen die Gasthuysmeisters in der tijt dit vorscreven
huysinge ende hoff met den koemer daerop staende
vorscreven aenveerden then behoeve des Gasthuys
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vorscreven. Is mede geconditioneert, soe Gott
Almachtig een of beyde der vorscreven ehluyden
haelden, dat alsdan die Gasthuysmeisters in der
tijt die selve Christlichen met kisten ende nae
behoor ter aerden bestaeden sullen; des sall
het Gasthuys nae doode des latsten der vorscreven
ehluyden mede hebben ende genyeten alle het
inboedel soe dan in den huyse mach befonden
worden, uutgesondert eenighe rackheyt soe
die vorscreven ehluijden oer dochters dochter als
dan souden mogen macken ende geven, nemblich
een bedt, tresoyer ende kist, met den bescheit, soe dat selve kijndt oock afflivich
worden, sonder geboerte, dat het vorscreven rackheit, evenwel sall den Gasthuyse toekomen.
Hebben oock die Gasthuysmeister nu ter tyt
beloft ende beloven voer oer ende oere naecomlingen, dat beyde vorscreven ehluijden oer
leven lanck, off soe lange een van dijen
leven sall, uut den Gasthuyse genijeten
sullen een proeven gelyck andere proevenaers genijeten, ende oock alsoe lang als
andere, ten waere dat sulx (daer Gott
voer behuede) deur chrychs off andere
swaerheijt verhyndert worden. Ende hebben
ehluyden vorscreven oer vornoemde huijs ende hoff in maten
vorscreven alsoe voer opgedragen, overgegeven ende
daernae then behoeve des Gasthuyses vorscreven
erfflich daerop verteghen ut Juris.
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den XXVIII aprilis 1603
Die gemeene Schepenen met toedoen des
Gasthuysmeisters hebben durch voerbede van goede
burgeren als Cornelis van Lebbringen, Dyerick
Stevensen ende andere andere1 toegelaten ende
geaccordiert, dat Aeltijen Kremers in den
Gasthuyse der stadt Doesburch oer leven lanck
die kost hebben sall, ende sall daer gaen
etten, dan nyet in der keucken verblijven
sonderen thuys gaen, ende ‘s dags tweemael
komen etten ther gebeurlicker tijt. Oock zullen
die Gasthuysmeisters die selve met huysvesting
versorgen.
Oock sall die vornoemde Aeltijen met die cost
soe daer daglix toe2 tafel bereyt wordt
ende nae dat den dach tijdich is, tevreeden
zijn, ende sich der moeder van’t Gasthuys, noch
eeniger andere dingen wijders hebben te bemoyen
oock met die selve tegenwordich als oock ene[?]
wermer[?] fruntlich ende lieflick te leven sonder
eenige moyten ofte kifagie met den selven
aen te richten. Ende soe verre hierin gebreck
fiel, in eenig der vorscreven poincten, dat alsdan
die Schepenen ende Gasthuysmeisters dessen een guet

1
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Dit woord is kennelijk per vergissing herhaald.
Ter ? Hierna staat een doorhaling.
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insien sullen nehmen, aen welcker sijde die
faulte fiel, die selve straffen ende berichten
nae behooren ende soe die faulte ofte moyten
bij der vorscreven Aeltyen toequemen ende der bericht
zijnde daervan gheen affstandt dede, ofte
dat sij sich met die Gasthuijsmoeder ofte
Gasthuijsmeisters nijet konde verdragen, sall
den Schepenen ende Gasthuijsmeisters vrije staen
oer haer pennungen wederom te geven ende
laten gaen daer die heer gekomen is, sonder
eenich becroen van iemants. Offt oock
gefiel, dat bij tijt der noth die vorscreven
Aeltgen tot eenich behulplich arbeit in der
keucken of anders van den Gasthuijsmeisters
gefordert worden, sall sy sich daerinne
nijet weygerick macken voer soe veel in
haer macht is. Voer de welcke cost
oer levenlanck Aeltgen vorscreven in den Gasthuijse brengt, ende nhu aenstondt den Gasthuijsmeisters overgeven sall die somma van tweehondert daelers, ende sall die vornoemde Aeltgen
mede inbrengen alles wes zij anders noch
hebben aen gereede guet van cleederen, bedt,
lijnnen ende wullen ende allerley rackheit soe
zij heeft, ’t welcke alles nae oeren doode
in den Gasthuyse verblijven sall, sonder bespierung van iemandt, voerbehalten noch-
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tans der vorscreven Aeltgen in oeren sterffdach een
goede frunt oft frundinne by te staaent[?] sal te
mogen versijen met een rock ofte tabbart
jedoch met kennisse van de Gasthuijsmeisters.
Hierentegens oock den Gasthuysmeister vorscreven ende
oeren naecomlingen voer behalden oft gefiel
(dat Gott verhueden will) dat die Gasthuijsguederen soe veel nijet mochten uutbrengen
om die keucken nae behooren op te houden
dat zij alsdan die vornoemde Aeltijen ’s iaers met
XXV daelers sullen mogen befredigen, gelijck
met Werner Becker ende andre proefenaers
bedongen is etc.
Op den vorscreven 200 daeler heeft Gerbrant
ontfangen 150 daeler ende die wederom geeemploert tot betaelinge van’t guet Tellickhuys ende die resterende 50 daler staen op
hantgelt, te wetten 25 onder Heyndrick vorscreven
ende 25 onder Dyerick Eskens.
(folio 222v blanco)
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Anno XVIc XXI [1621] in maio heeft een
goet vrundt den Gasthuyse
alhier um die liefte Godts
gegeven acht und twintich daler
hoeftsumme welcke pennungen
die Gasthuyssmeister in der tydt
Frederick van den Dam ontfangen
heeft, waervoer dat Gasthuis
verbonden sall syn alle iaer op
Martini voer twe daler holtt
ende torff, off sunst holtt off
torff ende ‘t selve die arme
vrouwen in die kerckenhuyskens
woenende, oft aen andere armen
schamele persoenen inde stadt
woenende die idt beste van
doen hebben sollen uuyt te deylen.
Allet tselve stellende tott
discretie ende goetduncken vande
Gasthuyssmeisteren in der tydt.
Ergo dit voer memorie.
(folio 223v blanco)
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Item op den 31 augusti Anno 1621 heff Frerick van den
Dam Gasthuesmeijster in der tit, ontfangen mit consent
der Schepenen, te weten Borigemeijster Adrian Buckefort,
endt Borigemeijster Jan Stenderingh Henderixsen, van den
Kerickmeijster Arent Baerken, die summa van sestien
daller, den daller ad 30 stuvers gereckent, mitter conditij
dat nu vor dan den Gasthuesmeijster in der tit,
den Kerickmeijster, op alle Martinij, sall gefen eenen
daller tot dartich stuvers het stuck, wom daer vor
den armen in die kericken huskes brant te copen.
Is dit vor memorij geschreven, wom alle nacomende
Gasthuesmeijsters, dit selleffdt te achterfolgen.
(folio 224v blanco)
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Den 16 october 1609
Die gemeine Schepenen met
toendoen der Gasthuyssmeisteren
hebben durch voerbeede van goede
burgeren toegelaeten ende geaccordiert
dat Henrick Bettinck in den Gasthuyse der stadt Doesborch syn
levenlanck die kost hebben sall
ende sall daer gaen eeten ende
drincken dan nyet in der kuecken
verbliven sonder te huys gaen, ende
’s daeges tweemaell kommen eten
ter geboerlicker tydt, oick
sullen die Gasthuysmeisteren hem
mett huysvestingh versorgen.
Oick sall den voernoemde Henrick Bettinck met die cost soe daer
daegelicx ter taeffell bereyt
wordt ende nae dat den dach
tydich is te vreeden syn, ende
sich der moeder van ’t Gasthuis
noch ennige andere dinghen wyders
hebben te bemoyen maer
fruntlick ende lyeffelick te leven
sonder ennige moyten off kyvagie
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met dieselvige aen toe richten.
Inde soevern hierinne gebreck
fiel, in eenige der voerscreven poincten
dat alsdan die Schepenen ende
Gasthuysmeisteren desses een goet
insien sullen nhemen, aen welcker
syde die faulte fiel, dieselvige
straffen ende berichten nae
behoeren, ende soe die faulte offte
moyte by den voerscreven Bettinck
toequeme ende des bericht synde
daervan eghen affstandt deede
offte dat hy sich met die Gasthuysmoeder off met die Gasthuysmeisters nyet conde verdraegen,
sall den Schepenen ende Gasthuismeisteren vry staen hem ‘tgeinhe hy
in den Gasthuys gebrocht wederom te geven ende laeten gaen
daer hy hergecommen is, sonder
ennich becroeden van ymants.
Off oick geviell, dat by tydt der
noet die voerscreven Bettinck tot
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tot ennich behulpelick arbeit
in den Gasthuyse off anders van de
Gasthuyssmeisters gevordert worde,
sall hy sich daerinne nyet
weygerich maecken voer soe voele
als in syne macht is. Unde
sullen die Gasthuissmeisteren
hem Bettinck in clederen behoerlicker wyse versorghen, voer
welcke cost, dranck ende clederen
Bettinck voerscreven in den Gasthuis
brenget ende nu aenstondt
den Gasthuyssmeisters aevergeven
sall die somme van een hondert
daler ad XXX stuver Brabants den daler
ende dan noch een hantschryfft
van vier unde tsestich daler
Cleves goet slaende op vrou
Bettincks, noch een pantschap
van dartich daler in Angerloe,
noch een gerechticheyt van een
goet tott Sellem, noch een
bed mett syn toebehoer, unde
alles wes Bettinck voerscreven
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nu tegenwoerdich heefft off
naemaels crygen mochte het
sy doer aensterven, maeckonghe,
gyffte offte anders, nyet uuytgesondertt, dat welcke alles
in den Gasthuyse verblyven sall
sonder bespieronge van ymants,
alsoe nochtannich dat Bettinck
‘t gene jaerlicx van de pantschap
in Angerloe als oick van die
gerechticheyt van een goet tot
Sellem voerscreven commen sall, selver
sall moegen ontfangen, ende haesen
ende schoen tot syns behoeff
daervoer coepen, allet geduirende syn leven lanck. Ende
nae Bettincks doet sullen die
twe verhalde parceelen, toe
weten dartich daler pantschap
als oick die gerichticheyt van1
het goet toe Sellem, mett alle
andere syne goederen den Gasthuyse syn ende evelick blyven.

1

Er lijkt ‘voen’ te staan, maar dit zal bedoeld zijn.
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Aellet wyders met conditie
daer het geviell, dat Godt
verhind[er]en moet, dat die Gasthuis goederen soe voell niet
mochten uuytbrengen om die
kuecken nae behoer op te houden,
dat alsdan tegenwoerdige offt
naecommende Gasthuyssmeisteren
den vornoemde Bettinck ‘s iaers met
XXV daeler sullen moegen befredighe gelyck mett Warner
Becker ende andere proevenars
bedongen is etc. Allet sonder
argelist.
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Den XIIIIden mey 1611
Alsoe in desen Gasthuyse alhier
nu onlancx gestorven is Mechtelt
Dillis d’welcke van den Gasthuyse
in haer leven ende sieckbedde
verpleget is worden, waer doer dat
haere naelatenschap wie des
gebruickelick in den Gasthuyse
behoert te blyven, maer aengemerckt
haer suster Lambertgen Sweers
wedu van zalige Frerick Tentinck
woenende binnen der Borcht sich
beclaegden seggende dwyle zalige
Mechtelt voerseid haer suster gewesen
behoerden sie doch eidtwes van
der selver naelatenschap te genieten.
Gemerckt sy oick vast een arme
persoen is soe hebben die Schepenen
mett advys der Gasthuysmeisteren
umb sekere redenen nyet uuyt recht
maer uuyt gonst haer geconsentiert dat sy iaerlicx haer leven
lanck geduirende ende langer nyet
uuyt den Gasthuyse genieten sall
die somme van ses gulden ad twintich
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stuvers het stuick, waervan het
eirste iaer verschenen sall wesen
op Pinsteren toecommende anno
XVIc ende twelff [1612].
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Het ackort gehalden tusschen
Joest van Sinderhorst ende Gasthusmeisteren binnen Dosborch.
Also Joest van Sinderhorst dorich
cranckheit van de armoede avercomende,
dorich goede lueden an die gemeijne Schepen
versochet heft, om dat Gasthueshuesken stande naest die Gasthuskuecken, daer salighe
Garet Pelser in gevont ende in gestorffen is,
vor hem ende sien husfrou haer beijden
leffen tecopen, ijs mit consent der Schepen
geacordiert als dat Joest van Sinderhorst
ende sien husfrou sullen den Gasthuesmeijsteren Jan Otten, ende Frerick van den Dam
verrichten ende betallen, ter summa van
honder daller, den daller tot dartich stuver
gereckent. Ende nae affstarfen haer beiden
bij also veren daer sofuell aver blieft noch
an den Gasthuesmeijsteren in der tit sult betalt
worden die summa van honder gulden ten
prijse verschreven, waerop all geret betalt
is die summa van hondert gulden, ende die
fifftich gulden sall Joest oft sijnen erffen
betallen nu toecomende Paeschen als men
schrijven sall anno 1619, voor wellice sum
voerschreven elueden dat huesken in rack
ende dack halden ende gebruck sullen haer leffen lanck
ende nae affstarfen haer beijden sal’t weder
arffen ende sterffen an’t Gasthues binnen
Dosborch. Geschit den 12 mertij anno 1618.
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Het ackort gehalden tusschen die frenden
van Hermken Straetmans ende
den Gasthuesmeijsteren binnen Dosborch.
Dorich versuock Straetman wonende
in den Haffeckervert ende Judit Stratmans
wedue salighe Fendrick Brant hebend
die gemeijne Schepen mit concent die Gasthusmeisters Jan Otten ende Frerick van den Dam
in’t stadt raethues binnen Dosborch veracordiert, als dat Hermken1 Straetmans
sal heben, ende genieten haer leffen lanck
die koest in die Gasthues kuecken tot haer
nodrueft, mit condici, dat Hermken gein
motvillicheit, noch rebelheit, sal gebrucken
in die kuecken, tegen die moer, oft eenighe
dienstbaden van dien, ende bij foute van
dien, men haer niet soude mit worden,
oft werken soude connen affbrengen,
sall den Gasthusmeijsteren in der tit frijstaen, sodaenich pris van goet, wederrom restituijren, na advenant als sij
dan in’t Gasthus gevest heft, tot discreci
van die Schepenen der stadt Dosborch,
vor wellice provisij van cost die vorschreven Straetman, ende wedue Brans,
wegen Hermken Straetmans an den
Gasthusmeijsteren gerapportiert2 ende
avergetelt heben, die sum van
fifftich daller, als ock een fifftendell

1
2

Dit woord staat boven de regel. Eronder staat Harmken, met doorhalingen.
In dit woord staan enkele doorhalingen en correcties.
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van ein bongert gelegen in Rae1
welice fiftendell Jan van Ackeren
van den Gasthusmeijsteren mit concent
der Schepenen gecoft heft, vor die summa
van ses ende fiftich daller.
Is ock in Stadt raethus veracordiert
dat Straetman ende wedue Brans sullen
gehalden wesen haer nicht Hermken Straetmans in clederen linnen ende wollen2 als ock
wachtunghe ende waerunghe te doen, sonder
last des Gasthus oft Gasthusmeisteren.
Gesciht den 8 februarij anno 1618.
(fol.230r en v blanco)

1
2

Het woord `gelegen` dat hierna stond, is weggepoetst.
Er lijkt ‘wellen’ te staan, maar dit zal bedoeld zijn.
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Dat ackort gehalden tusschen Derick
Heeminck ende den Gasthusmeijsters
binnen Dosborch geschit den 15 december
in anno 1617
Item dorich versoeck van goede borriger
bij die gemeijne Schepenen angehalden, is mit
concent der gemeijne Schepenen ende Gasthusmeijsteren, Jan Otten, ende Frerick van den
Dam, in’t stadt raethus binnen Dosborch
geacordiert, also Derick Heeminck ein aelt
borigerman was, ende sien cost niet langer coste verdienen, is sullix angesien ende
is verdraegen, dat Derick Heminck solde an
die Gasthusmeijsteren tellen ende betallen,
die summa van hondert daller, den daller
ad 30 stuvers gereckent, waervan Derick
verschreven geret getelt heft, honder Keijser
gulden, ende die restirende fiftich gulden
sal Derick verschreven betallen an die Gasthusmeijsteren nu toecomende Kersmis, als men
schrijven sall anno 1618, vor wellice sum
Derick genieten sall sien leffen lanck die kost
in die gasthuskuecken tot nodrueft, gelick in
die kuecken gevonnelic is te kocken als ock
alle jaer ein vor1 holts oft torfs voir in
sien hues daer hij wont bij te varmen; wijders
van redinghe ende kledinghe als ock huesfestunghe mot hij sellefs bekostigen sonder ontgeltenis des Gasthus. Actum ut supra.
(fol.231v blanco)

1

Dit lijkt er te staan. Waarschijnlijk ‘vor’ in de betekenis van voer/vracht.
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Den XVIIIden february 1605
Voer Schepenen Johan Giginck ende Dyerick
Everwijn synnen erscheenen Gerrit Pelser
ende Elsa syne ehliche huysfrou, ende heeft
voer Schepenen vorscreven Gerrit Pelser bekant
alsoe hier bevorens bij hem een testament1
opgericht onder dato den XVden maij 1601,
ende dat oock voer Schepenen Heijndrick
Zwaeffken ende Herman van Munster, mit oock
die gerichtlicke gifte nae inhalt des
Signaets, als hij sijn nichte genant Fycken
Koecken gegeven XXV daler, soe befyndt
hij durch redenen noodich hem daertoe
bewegende, dat hij dat selve testament
wederroept ende wederroept dat selve
mets desen in allen sijnen poincten ende inhalt
soo dat selve onder dato vorscreven in’t Gasthuysboeck geteeckent staet, uutgesondert die
hondert gulden soe Gerrit vermelden Gasthuyse nae synen doode gegeven daervan dat
selve testament vermeldet, dat selve
sall van syne naelatenschap uutgericht
ende betaelt worden, wie oock ingelycken
‘t Gasthuys nah doode Gerrits vorscreven hebben
ende behalden sall den koelhoff voer die

1

Zie fol.219r-220r.
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Meijpoort gelegen, ende alle andere pointen
des vorigen testaments, als oock die
gerichtliche gift van XXV daler sollen
hiermede kraftloos, doot ende the
nijet wesen. Actum op dage ende
voer Schepenen ut supra.
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1

met XXV daler ‘s iaers tevreden sijn, ende evenwel inde keucken blijven, ende op het Gasthuys
orbaer sijen ende als men die keucken weder ophalt
sullen sij beide haer leven lanck die kost daerin
hebben, soe wel nae als voer.
Oock mede bescheiden, dat Guyde die keucken
sall regieren, gelijck [e]en kockmoer sus lange
gedaen heeft ende wes haer feelt sal sij die
Gasthuysmeister aenseggen gelijck die Gasthuysmoers in voer tijten gedaen hebben, om dan
oer dat te bestellen.
Oock is mede bescheiden dat Werner Becker
sall buytten ende bynnen gaen ende2 des Gasthuys orbaer ende beste
doen ende sijen, des sal men hem krijgen onder die
contributien op des Gasthuys kosten op dat
hij nijet gevangen mach worden.
Den 1en februarij anno 1601
Voer Schepenen Heyndrick Zwaeffken ende
Herman van Muns[t]er is erscheenen Grijetgen
te Putt wedewe van zalige Berndt Alberssen
met Jacob de Gomster oeren in deser saecke
gecorene ende in recht toegelatene momber, ende
heeft met oeren vrijen wille ende welbedachten rijpen beraet ende moet erfflich ende
eewichlich puerlicken gegeven ende overgegeven
den Gasthuyse bijnnen Doessburch alinge oer
recht ende aendeel nemblich die rechte helft

1
2

De tekst begint hier midden in een document; het voorafgaande deel staat op fol.217v.
De woorden ‘ende bynnen gaen ende’ staan in de kantlijn met een verwijzingsteken.
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Folio 233v
van een seckere huijsinge ende hoff staende
ende gelegen bynnen Doessburch thuschen huysinge
Willem then Holt ende Cortbeecks platze alles
vrije sonder eenighe lasten of beswaer daer opstaende met sulcke conditie, dat die Gasthuijsmeister nu tegenwordich der vorscreven Gryetgen
in leveren sullen, een seecker huijsinge op het
Gasthuijs kerckhoff, daer Janneken M[eeste]rs1
laetst in gestorven is, het welcke huijsken
voer oer recht ende aendeel der vorscreven huijsinge
gemelte Grijetgen gebruycken ende bewoonen
sall oer leven lanck, met den bescheit, dat
die Gasthuysmeisters der vorscreven Grijetgen eens
in de handt geven sullen die somma van achtthyen Carolus gulden, ende dat in twee termijnen,
te weten op alsulcke termijnen, als van oer overgegevene huijs bij vercoopinge desselven
sullen vallen. Is noch vorwarden dat die
vorscreven Grietgen oer leven lanck ten alle
weecken uut ten Gasthuijse keucken2 hebben sal drije
mengelen bijer, ende heeft die vornoemde Grijetgen
mede belooft nae oeren doode erfflich ende
eewiglich oer bedt ende alle oere naelatenschap, nijet daer van uutgescheiden, sonder
eenighe bekroen van iemandts, ende heeft die
vornoemde Grijetgen met oers mombers handt
vorscreven oer vornoemde recht ende aendeel der vorscreven
huysinge ende hoff alsoo voer opgedragen, overgegeven, ende daernae then behoeve des Gasthuijs
vorscreven erfflich daer op verthegen ut juris.

1
2

Meisters ? Er staat Mrs met een afkortingsteken erboven.
Het woord ‘keucken’ staat met een verwijzingsteken in de kantlijn.
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Folio 234r
In dit selve boeck1 hier voern aldus aengeteijckent2
Item Johan Schaep ind Derick Versteege Gasthusmeisters bijnnen Doesborch
met consent Bernt Grutter ind Sander die Wijse als opsienders
hebben utgedaen te seijen dat vuerste eijnde van Gesemollerners Maete VI jaer lanck, dat aengenomen hebben Warner
van der Heijden und Frederick sijen broeder. Het is bevuerwaert
dat sij sollen ’t Gasthuijs eens twee foeder doren bij’t hoeft
leveren, und een dach een karre daabij, und dat Gasthuijs sal
drie hebben tegen twee und sij sollen dat Gasthuijs thiendt
utten selven lande mede dat Gasthuijs toe huijs
fueren, daertoe sullen sij die wracht wachten ind waren3.
anno XVc XLVII [1547].
(folio 234v t/m 238v blanco)

1

Zie fol. 218r.
De hieronder volgende tekst is kennelijk overgeschreven van (de 1 e alinea van) fol.98r.
3
De laatste twee woorden zijn slecht leesbaar, maar mede gezien de tekst op fol. 98r is dit de waarschijnlijkste
lezing.
2
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Folio 239r
Verpachtong van dese naebeschreven
Gasthueslanden, die Gasthues
Koeweyde by die Lodderoede, dat
Hoefken, die Grietmaet, Gyese
Gheesemullenersmaet, den Koppenberch ind den voersten kloet van
des Gasthuis Malthorst etc.
Op voerwerden ende conditien naebeschreven
hebben Wolter Schaep ind Costis Broeckeler in der tidt Gasthuesmeysteren des
Gasthuijs bynnen Doesborch met wille, consent ende beliven der gemeyner Schepenen laten
insetten, ende willen by bernender kerssen
sess jaeren lanck naest den anderen volgende
uthdoen ende verpachten inn den irsten dess
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Folio 239v
Gasthues Koeweyde gelegen by die Lodderroed,
dat Hoeffken, die Grietmaet, Ghiesegeesemullenersmaet, den Koppenberch, ind den
voersten kloet van des Gasthues Malthorst,
tho weiden, ind nijet tho seien nu toekoemende
Petri aver een jaer irst aen toe tasten, uthgesundert den voersten kloet van die Malthorst
die die pechter nu toekoemende Petri in syn
gebruick nheemen sall, bij enckele goede bescheidene silveren dalers, itlicken daller ad dartich
stuver Brabants falueert gereckent, off die
gerechte werde daervuer in tidt der betalinge.

Item die pechteren der vurscreven landen sullen
geholden weesen burge ind geloeff by der kerssen
tho stellen, daer den Gasthuesmeysteren aen
genueget, ind met tho vreden sullen weesen.
Innd soe vern sy sulx nijet doen een kunden,
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Folio 240r
sullen sich die Gasthuesmeysteren mugen holden
an den irsten, anderden, offte darden, ind den
schaden verhalen wat die landen mijn gulden aen
den ghoenen die die kersse toegebrant sall
weesen.

Item die pechteren sullen jaerlix ende alle
jaer aen handen der Gasthuesmeysteren in der
tidt op alle Sanct Martens dach in den wynter
verthien dagen vuer off nae onbehalt, sonder
ennich langer vertoch die alinge pachtpennongen opleggen ind betalen. Innd by gebreck
van betalinge, ind soe vern sulx van den pechteren nijet een geschege, sullen die Gasthuesmeysteren in der tidt die pachtpennongen
tot oeren kuer ende geliven, soe waell van den
burgen als van den principaell pechteren een
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Folio 240v
voer all1, ind daer met vortffaren in aller maten ind
gestalt die stadt Doesborch oere stadtrenthen
van den pechteren fforderen sonder ennige rechtzforderinge daerom aen tho heven.
Vorder sullen die pechteren nijet meer holts
mugen houwen offte genyeten, dan sy noottrufftich
tot die wrachtingh des landen behoeven sullen.
Innd die pechteren sullen die diecken ind wetteringen totten selven landen gehoerende ther schow
holden bueten des Gasthues kosten, innd wat die
pechteren met schuppen ind graven sullen kunnen
onderholden, daer toe sullen die pechteren om
die wrachtongh toe maecken gheen holt houwen.
Innd die pechteren sullen allen onraet by der
kerssen leggen, als van olts gebruickelicken is:
den schriver twee q[uarte]n, den baden twee q[uarte]n
innd een vierdell wyns by der kerssen.

1

Hier zal iets als “mogen vorderen” zijn weggevallen; vgl. fol. 245v regel 10.

221

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 241r
Item wie desse vurscreven landen insett, sall eenen
daler ad XXX stuver Brabants uthleggen, daer tegens nyet
tho wynnen. Innd wie eenen daller hoeget, sall
eenen1 vierdell wyns uthleggen daer
tegens nyet tho wynnen.
Desse naebeschreven2 landen sullen
die pechteren aentasten, ind in oer
gebruck nheemen op Petri anno etc.
tweeindtsoeventich [1572].
Item Arndt Smydt den lesten slach beholden
van des Gasthuijs Koeweide voer ‘tsestich
daller ad XXX stuver Brabants. Burge een vuer all metten
principaell Arndt Wemmerts, Johan van
Bramelt.
Item Henrick Frantzen den lesten slach beholden
van ‘t Hoeffken voer soevenindartich daller then

1
2

Hierna is “daller uthl” doorgehaald.
Hierna is het woord “sull” doorgehaald.
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Folio 241v
priese vurscreven. Burge een vuer all metten principaell
Jacop Juriens, Claes van Boemell.
Item Roloff Schaep den lesten slach beholden van
die Grietmaet jaerlix voer twintich daller. Burge
een vuer all metten principaell Randolff Schaep
syn bruder ind Roloff Wicherinck.
Item Thonis van Goch den lesten slach beholden
van Ghyesegeesemullenersmaet vuer dri ind vertich daller. Burge een vuer all metten principaell
Henrick Frantzen, Arndt Wemmerts.
Item Johan van Bramelt den lesten slach beholden
van den Koppenberch jaerlix voer sessindartich
daller. Burge een vuer all metten principaell
Arndt Wemmerts ind Arndt Smydt
Item dit naebeschreven landt op Petri
anno etc. een[i]ndtsoeventich [1571] aen tho tasten.
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Folio 242r
Item Roloff Wicherinck den lesten slach beholden
van den voersten kloet van des Gasthuijss Malthorst
jaerlix voer tweeindtwintich daller. Burge een
vuer all metten principaell Roloff Schaep, ind
Randolff Schaep gebruderen. Actum vuer Schepenen
Derick Verstegen, Goessen van Rouwenoert,
Randolff Schaep, ind meester Derick Wicherinck
op ten XVden dach februarij anno etc. LXXI [15 februari 1571].
(folio 242v, 243r en 243v blanco)
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Folio 244r
Verpachtongh van den halven Poll
ende dat halve weytgen aen den
Drempter dieck gelegen ind het halve
Rowgoer1
Item op voerwerden ende conditien vuerschreven
hebben Wolter Schaep ende Johan Peters
Gasthuesmeysteren des Gasthues bynnen Doesborch
uthgedaen ende verpacht sess jaeren lanck
naest den anderen volgende den halven Poll met
het halve weitken gelegen aen Drempterdieck
daer van die wederhelffte toebehoert den nagelaten kinderen zalige Johan Schaep ind het
halve Rowgoer gelegen in den kerspell van
Drempt het welck des Gasthues bowman dus
lange in pacht gehadt2, tho weyden ende nyet
tho seijen, beyde nu toekoemende Petri ad
Cathedram aen tho fangen, tho verburgen,
tho betalen, ind allest ferner the doen vermuge der voerwerden hier voer ynne geschreven.

1
2

Onderstreping in het origineel.
Idem
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Folio 244v
Item Randolf Schaep Junior den lesten slach
beholden van den halven Poll met het halve
weytgen voer achtenhalven daller then priese
als boven. Borge een vue[r] all metten principaell
Roloff Wicherinck ind Derick Roesengardt.
Actum vuer Schepenen Reijner Schaep ind meester
Derick Wicherinck op dinxdach post Pontiani
anno etc tweeindtsoeventich [1572].
Item Johan Delis des Gasthues bowman den
lesten slach beholden van ‘t halve Rowgoer
voer sesthenhalven daler then priese als baven.
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Folio 245r
Verpachtong van des Gasthues
Onderstall van Thomas then
Berch geloest geschiet op dinxdach
post Pontiani anno LXXII [1572].
Op voerwerden ind conditien naebeschreven hebben
die Gasthuesmeysters bynnen Doesborch met
wille weeten ind beliven der opsienders ind der
gemeijner Schepenen laten insetten, ind willen bij
bernender kerssen uthdoen ende verpachten den
Onderstall, soe Thomas then Berch dus lange
in pandtschap gehadt, sess jaren lanck naest
den anderen volgende tho weyden ind nyet tho
seyen, by enckele bescheidene silveren dalers,
itlicken dhaler tho betalen met dartich gefalueerde stuver Brabants.
Als tho weeten wye den lesten slach bij
bernender kerssen behelt, sall geholden weesen
borge ind gelove tho stellen, daer den Gasthuesmeysteren aen genueget ind met tho vreden
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Folio 245v
sullen weesen, innd soe vern hij sulx nyet doen en kunde,
sullen sich die Gasthuesmeystern mugen holden
aen den irsten, anderden, offte darden ind den schaden
verhalen aen den ghoenen die die kersse toegebrunt
sall weesen. Item die pechter sall jaerlix ind
alle jaer op Martini in den wynter verthien dagen
vuer off nae onbehalt, sonder ennich langer
vertoch, die alinge pachtpennongen betalen.
Innd soe vern die betalinge in der gestalt als vurscreven
nijet een geschiet, sullen die Gasthuesmeysteren
in der tidt die betalinge mugen forderen, soewaell van den borgen, als den principaell pechter,
een vuer all, allet tot des Gasthuesmeysteren kuer,
ind dat tho betalen als oer eigen proper scholt,
ind daermet vortffaeren in aller gestalt die
Burgermeyster in der tidt der stadt Doesborch
oere stadtrenthen van den pechteren duet forderen, sonder ytzwes daer tegens the doen.
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Folio 245a recto1
Item die pechter sall geholden weesen die irste
drie jaren, jaerlix in dat landt tho setten vieffindtwintich bekleven willige prellingen. Item
die pechter sall alle knootber holt mugen genyeten.
Des sall die pechter wederom leveren in syne
affgaende jaeren twyejaerich lott, ind sall
die wrachtongh holden oere pachtjaren uth
bueten des Gasthues kosten.
Item die pechter sall dit landt int gebruick
nheemen nu toekoemende Petri ad Cathedram
aver2 een jaer. Met dem toedoen soe Roloff Wicherinck dit landt noch een jaer
lanck gebruicken sall, is beffoerwert dat
3
die pechter sodane oncosten als Roloff Wijcherinck tot nije wrachtongh deses landes
doen sall, hem die selve nije wracht affwilligen sall, off dat Roloff Wicherinck die selve
nije wrachtongh bueten bekroenen des pech-

1

Bij de oorspronkelijke nummering waren deze en de volgende bladzijde overgeslagen, vandaar de nummering
245a. Op de foto’s van het manuscript had deze bladzijde foto (bild 0259) het nummer 245vv.
2
Het woord ‘ad’ hiervoor is doorgehaald.
3
Voor dit woord staat in de kantlijn: “vacat”.
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Folio 245a verso1
ters sall mugen opbrecken ind die olde wrachtongh sall bliven staen. Item die pechter sall allen
onraet by der kerssen leggen, als van olts gebruickelicken: den schriver twee quarten innd die baden
II quarten innd een vierdell wyns by der kerssen.
Item Henrick Bueckenffoert den lesten slach
beholden van den Onderstall voer vieffindvifftich
daler then priese vurscreven. Burge een voer all
metten principaell Johan Bueckenffoert syn
bruder ind Derick Rosengarden.
Verpachtongh van Willige Maetken.
Item noch hebben die Gasthuesmeysteren laten
insetten, ende willen by bernender kerssen
uhtdoen ende verpachten het Willige Maetken,
gelegen in Angerloerbroeck, sess jaeren lanck
tho weyden ind nyet tho seyen, aen tho fangen
nu toekoemende Petri ad Cathedram, allet
aver een jaer.

1

Zie noot 1 bij fol.245a recto; op de foto (bild 0260) was deze bladzijde genummerd 245vvv.
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Folio 246r
nae wydere vermeldongh der voerwerden van betalinge, ind diecken ind weteringen the holden,
voer in’t boeck van andere verpachtede1 Gasthueslanden geschreven.
Item Thonis toe Haen den lesten slach beholden
van Willige Maetken voer verthien daller then
priese als baven. Burge een vuer all metten
principaell Henrick Stenderinck ind Berndt
van Beirnickhem. Actum vuer Schepenen
Reijner Schaep ind Meester Derick Wicherinck
op dinxdach post Pontiani anno etc. twee
indtsoeventich [1572].
(folio 246v, 247r en 247v blanco)

1

Voor dit woord staat een doorgehaalde letter ‘g’.

231

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 248r
Verpachtongh van den Gansenpoell,
Ditmers Maetkens, het vierdendeell
van Potsmaet, Grymmenslach
ind den middelsten kloet van die
Malthorst die bowman duslange
in pacht gehadt hefft.
Op voerwerden ind conditien naebeschreven
willen die Gasthuesmeysteren Wolter Schaep
ende Johan Peters, met wille, wetten ind
beliven der Gemeyner Schepenen uthdoen ende
verpachten den Gansenpoell, Ditmers
Maetkens, het vierdendeell van Potsmaet,
Grymmenslach ind den middelsten kloet van
die Malthorst, tho weyden ind nijet tho seijen,
aen toe tasten nu toekoemende Petri aver
een jaer. Item die pechteren sullen borge
ind geloeff by der kerssen stellen daer den
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Folio 248v
Gasthuesmeysteren aen genueget ind met thovreden sullen weesen. Ingeffall sy sulx nyet
doen een kunden sullen sich die Gasthuesmeysteren
mugen holden aen den irsten anderden offte darden
ind den schaden verhalen aen den ghoenen die
die kersse toegebrant sall weesen.
Item die pechteren sullen jaerlix ende alle jaer
die alinge pachtpennongen betalen, op alle
Sanct Martens dach in den wynter verthien
dagen vuer off nae onbehalt sonder ennich
langer vertoch aen den Gasthuesmeysteren
in der tidt. Innd by gebreck van betalinge
sullen die Gasthuesmeysteren in der tidt
die pachtpennongen mugen forderen soe waell
van den burgen als den principaell pechteren
allest tot oeren kuer ind walgeffallen, een
voer all, ind daer met vortffaren, in allergestalt
die Burgermeyster in der tidt der stadt Doesborch
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Folio 249r
oere stadtrenthen van den pechteren duet forderen
sonder yetzwes daer tegens the doen.
Item die pechteren sullen sich gheenes holts
wyders kruedigen, dan sy noottrufftich tot
die wrachtongh der landen behoven sullen.
Innd sullen diecken ind weteringen totten vurscreven
landen gehoerende ther schow holden, wachten ind
waeren, als baven ind beneden gebruickelicken
is, butten des Gasthues kosten. Innd die
pechteren sullen allen onraet by der kerssen
leggen als van ols gebruickelicken is den
schriver II quarten innd den baden twee quarten,
ind een vierdell wijns by der kerssen, innd
die kerss sal hiervan barnen, wanneer’t
den Gasthuesmeysteren beliven ind het best
gelegen sall sijn, vuer die tidt als die pacht
aen sall gaen.
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Folio 249v
Item Meyster Gaert die Wyese den lesten slach
beholden van den Gansenpoell vuer negenindtsestichsten halven daller ad dartich stuver Brabants den daller.
Burge een vuer all metten principaell Gerrit
Schaep Daemsoen ind Frerick then Berch.
Item Gerrit Winckelman den lesten slach beholden
van Ditmerssmaetkens jaerlix voer dartich
daller then priese als baven. Burge een vuer all
Reyner Schaep, Roloff Wicherinck.
Item Meyster Gaert die Wyese den lesten slach
beholden van ‘t vierdendeell van Potsmaet voer
achtiendenhalven daller then priese vurscreven.
Burge een vuer all metten principaell Roloff
Wicherinck ind Frerick then Berch.
Item Thonis toe Haen den lesten slach beholden
van Grymmenslach jaerlix voer vierindtsestich
daller.
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Folio 250r
Item Bartolt Peters den lesten slach beholden
van den middelsten kloet van die Malthorst
jaerlix voer soevenindartich daller then priese
als baven. Burge een vuer all metten principaell Roloff Wicherinck, Derick Rosengarden. Actum vuer Schepenen Johan Gieginck ind Meister Derick Wicherinck den XVIIIden
dach februarij anno etc.driindtsoeventich [1573].
Verpachtong van Haeckslach
Op Sanct Jacobsavondt anno etc.driintsoeventich [1573]
hebben Johan Peters ind Jocchum van Lennep Gasthuesmeysteren met beliven der Schepenen sess jaeren
lanck naest den anderen volgenden uthgedaen ende
verpacht Gerrit Bosch, syn huesfrou ende oeren erven
des Gasthues landt genuempt Haeckslach gelegen
in den kerspell van Drempt in den amptt van Doesborch
nu toekoemende Petri ad Cathedram anno etc.vierind
tsoeventich [1574] aen tho tasten ind in oer gebruck tho neemen.
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Folio 250v
Innd sullen jaerlix ende alle jaer op Martini in den wynter
verthien dagen vuer off nae onbehalt voer dat weydelandt1
gheven, ende an den Gasthuesmeysteren in den tidt betalen thien
daller, het stuck ad dartich stuver Brabants falueert gereckent.
Innd van’t bowlandt sall het Gasthues jaerlix hebben die
darde gerruff. Innd die pechteren sullen allet saet op
Martini in den wynter dorssen laten, ind het Gasthues deell
bynnen Doesborch leveren ende brengen. Vorder sullen
Gerrit Bosch, syn huesfrou ende oere erven sich gheen
eycken holt in’t kleijn offte in’t groet kruedigen; den
ander weeck holt sullen sy mugen gebrucken totter
wrachtongh des selven landes ind wyders nyet. Innd
sullen die weeteringen daertoe gehoerende bueten des
Gasthues costen ind schaden wachten, waren ind onderholden.
Innd gemelte pechteren hebben daervuer aen sulx allet
woe vurscreven tho geschien ind mar tho gaen tho borge gestalt Johan die Gomster ind Jacop op Stockhaven
die sulx aen den Gasthuesmeysteren vurscreven met hanttastinge
ind als burgen een vuer all vastelicken gelaefft hebben
voer allet tho voldoen ind ijn toe staen ind the betalen als
oer eigen proper scholt soe vern daer gebreck ijn gemelt.
Allet sonder arg[elist].

1

Het woord ‘the’ dat hierna stond is doorgehaald.

237

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 251r
Verpachtongh van die Hospitaelsmaet,
den voersten kloet van die Uthmetten
Johan van Tryers Halve Veltslach
ind die halve Loeykens
Op voerwerden ind conditien als vurscreven hebben
Johan Peters ind Jocchum van Lennep in der tidt
Gasthuesmeysteren des Gasthues bynnen Doesborch laten insetten, ind willen by bernender
kerssen uthdoen ende verpachten sess jaren lanck
naest den anderen volgenden by enckele bescheidene silveren daller, het stuck ad dartich stuver
Brabants falueert gereckent, dese naebeschreven
landen: die Hospitaelsmaet, den voersten
kloet van die Uthmetten, Johan van Triers
Halve Veltslach ind die halve Loykens, tho
weyden ende nyet tho seyen, welcke landen
vurscreven die pechteren in oeren gebruck nhemen sullen nu toekoemende Petri ad Cathe-
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Folio 251v
dram, innd die selve tho verborgen ind die
betalinge the doen, dieck ind weteringen
the holden vermuege dese andere vurschreven
voerwerden.
Voerbeheltlick dat die pechter van den vorsten
kloet van die Uthmetten sall sich ghenes diecks
krudigen sonder die sullen die Gasthuesmeysteren
in der tidt bueten des pechters kosten onderholden.
Item Henrick Frantzen den lesten slach beholden
van Hospitaelsmaet jaerlix voer achtendartich
daller then priese als baven. Burge een vuer
all metten principaell Derick Peters, Jacop
Juriens.
Item Berndt van Berninckhem den lesten slach
beholden van den voersten kloet van die Uthmetten
jaerlix voer sesthyen daller then priese als vurschreven.

239

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 252r
Burge een vuer all metten principaell Ebbert
Hoeffsmyt, Burgermeyster, ind Gerrit Winckelman.
Item Thonis van Goch den lesten slach beholden
van Johan van Triers halve Veltslach voer
negen[e]ndtwintich daller jaerlix then priese
als baven. Burge een vuer all metten principaell
Derick Peters ind Henrick Frantzen.
Item Jacop Juriens den lesten slach beholden
van die halve Loykens jaerlix voer soeventhien
daller. Burge een vuer all metten principaell
Henrick Frantzen ind Derick Peters. Actum
vuer Schepenen Reyner Schaep ind Johan
Giginck den XXVIen dach januarij anno
etc. vierindtsoeventich [1574].
(fol.252v blanco)
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Verpachtong van die Breenhorst, het
Kempken tegen ’t Melaten huijs, den
echtersten kloet van die Malthorst
Op voerwerden ind conditien als vurschreven
hebben Johan Peters ind Jocchum van Lennep
in der tidt Gasthuesmeysteren des Gasthues
bynnen Doesborch met willen, wetten ind beliven
der gemeyner Schepenen laten insetten, ind willen
by bernender kerssen sess jaeren lanck naest
den anderen volgende by enckele bescheidene
silveren dallers het stuck ad dartich stuver
Brabants falueert gereckent uthdoen ende
verpachten die Breenhorst, het Kempken
tegen ‘t Melaten hues unnd den echtersten
kloet van die Malthorst, tho weyden ende
nijet tho seyen, welcke landen vurschreven die
pechteren aenffangen, ind in oer gebruck
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nhemen sullen nu toekoemende Petri ad Cathedram
aver een jaer.
Item die pechteren sullen borge ind geloeff by der
kerssen stellen, daer den Gasthuesmeysteren aen genuget, ind met thovreden sullen weesen. Ingeffall
sy sulx nijet doen een kunden, sullen sich die Gasthuesmeysteren vurschreven mugen holden aen den irsten anderden offte darden, ind den schaden verhalen aen dengheenen die die kersse toegebrant sall weesen.
Item die pechteren sullen jaerlix ende alle jaer
die alinge pachtpennongen betalen op alle Sanct
Martensdach in den wynter verthien dagen vuer
off nae onbehalt sonder ennich langer vertoch
aenden Gasthuesmeysteren in der tidt. Innd by gebreck van betalinge, sullen die Gasthuesmeysteren
in der tidt die pachtpennongen mugen forderen soe
waell van den burgen als den principalen pechteren allest tot oeren kuer ende walgeffallen
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een vuer all, ind daer met vortffaeren, in aller gestalt die Burgermeyster in der tidt der stadt
Doesborch oere stadtrenthen van den pechteren duet
forderen, sonder ydtzwes daer tegens the doen.
Item die pechteren sullen sich gheenes holts wyders
kruedigen dan sy noettrufftich tot wrachtongh der
vurschreven landen behoeven sullen. Innd wat die
pechteren metter schuppen sullen kunnen holden ind
maecken daer toe een sullen sy gheen holt mugen
houwen. Innd die pechteren sullen dieck ende
weteringen totten landen vurschreven gehoerende ther
schouw holden, wachten ind waeren, als baven ende
beneden gebruickelicken is, bueten des Gasthues
kosten.
Vorder synt voerwerden, dat die pechter van die
Breenhorst jaerlix ende alle jaer den Gasthues
een kalff in die Breenhorst weijden sall, daer-
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voer die pechter jaerlix ende alle jaer aen syne
pachtpennongen den Gasthuesmeijsteren in der tidt
korten ende afftrecken sall eenen daller.
Item die pechteren sullen allen onraet by der
kerssen leggen als van olts gebruickelen is, den
schriver twee quarten innd den baden twee quarten
innd een vierdell wijns byder kerssen.
Item Johan Winckelman den lesten slach beholden
van die Breenhorst, jaerlix voer vieffindtsoeventich daller then priese als vurschreven. Borge
een vuer all metten principaell Gerrit Winckelman syn bruder ind Berndt van Beirinckhem.
Item Jocchum van Lennep Gasthuesmeyster den lesten
slach beholden van ‘t Kempken tegens Melatenhues jaerlix voer thien daller then priese als
baven. Burge een voer all metten principaell
Gerrit Winckelman ind Berndt van Berenckhem.
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Item Johan Giginck Junior den lesten slach
beholden van den echtersten kloet van die Malthorst
jaerlix voer soeventhien daller. Burge een vuer
all metten principaell Johan van Vierackeren
ind Berndt van Beirinckhem. Actum voer
Schepenen Ebbert Hoeffsmydt ind Reyner
Schaep den XXVIden dach januarij anno
etc. vierindt soeventich [1574].
(fol. 255v, 256r en 256v blanco
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Folio 257r
Verpachtongh des Gasthues erve ind
goet genant Pijerewynckell in den
kerspell van Drempt gelegen etc.
Item op sonnnendach den achten augusti, hefft
Jocchum van Lennep Gasthuesmeyster des Gasthues bynnen Doesborch, in byweesen Ebbert Hoeffsmydt, Derick Verstegen, Johan Giginck ind
Mr. Derick Wicherinck, Burgermeysteren ind
Schepenen in die raedtkhamer, sess jaeren lanck
naest den anderen volgenden, uthgedaen ende verpacht
Rutger Bervelts …1 syn huesfrou, des Gasthues
erve ind goet genant Pyerewinckell gelegen
in den kerspell van Drempt, daer Johan Deelis
zaliger op gestorven is, op voerwerden ind mannieren als volget.
Item die pechteren vurscreven sullen in gebruck2

1
2

Hier is een plek opengelaten, blijkbaar voor de naam van de ‘huesfrou’ van Rutger.
Hier is kennelijk het woord ‘nemen’ o.i.d. weggevallen.
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die Nyemaet met die Hoegemaet by den huese
gelegen, die selve tho weyden ind nijet tho seijen,
innd alle hogelandt daertoe gehoerenden sall die
bowman seijen, daervan dat Gasthues twee deell
ind die bowman drie deell hebben sall, unnd sall
dat mesten, bouwen, ende begaden gelick syne naebueren, ind gheen ander landt bouwen offte begaden
eer des Gasthues landt waell begaedet is, innd gheen
meijst uth die vaelt tho fueren, dan op des Gasthues
landt. Unnd dat Kempken tegens dat Melatenhues, sall die bowman then halven bouwen ende
seijen, ende het Gasthues deell tho hues brengen.
Item als dat saet riep is, sullen die Gasthuesmeysteren in der tidt den bowman eenen reddener
seijnden unnd tellen dat saet, unnd sall alsdan
des Gasthues deell irst inffueren, unnd want dann
Sanct Marten voerby is, dorssen, unnd des Gasthues
saet bijnnen Doesborch brengen. Unnd weert saecke
daer Godt voer sy - durch krich ind orloch sich
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toedrugt1, sullen die Gasthuesmeysteren in der tidt
dat saet met dat stroen bynnen Doesborch tho huijs
mugen fueren laten, sonder des bowmans bekroeden
offte therstondt tot oeren walgeffallen dat saet aldaer
laten dorssen.
Item die bowman sall huijs, hoff ind hoffstede in
dack ind goeden rack holden, wantdicht ende dackdicht, ind alsoe in syn leste jaeren wederom wantdicht
ende dackdicht averleveren. Dan weer daer wes tho
tijmmeren, van nije oplaegen, offte graue holtwerck
offte ijserenwerck, dat sullen die Gasthuesmeysteren
in der tidt bekostigen, dat die bowman sall den
tymmerluijden die kost gheven.
Item die bowman sall geholden weesen jaerlix tho setten
een vierdell bekleven prellingen, ind die selve tho
halen op des Gasthues landt, soe vern daer holt tho
bekoemen is, ind daer toe vieff bekleven appelboemen

1

Toedruge ?.
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offte peerboemen.
Vorder sunt voerwerden, dat die Gasthuesmeysteren
in der tidt, des Gasthues diecken op Drempter dieck
gereet sullen op maecken laten, ind alsdan sall die
bowman bueten des Gasthues kosten, alles des Gasthues diecken op Drempter dieck vortaen ther schow
wachten ind waren, innd off die diecken, daer Godt
voer sy, wederom duer schuerden, sal men sich daer ijn
holden als baven ende beneden gebruickelicken is
voerbeheltlicken, dat die bowman ‘s dages op syne costen
daer tho doen sall twee karren hent ther tidt den dieck
wederom opgemackt sall syn.
Item die bowman sall sich gheen holt vorder kruden
dan totter wracht, anders sall alle holt halff ind halff
weesen, des sall die bowman dat holt byenden ende
leveren, soe waell in die Malthorsten als op die
bouwingh.
Item die bowman sall jaerlix voer dat weydelandt
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tho pacht gheven twintich daller, ad dartich stuver
Brabants den daller halff tho betalen op Martini in den
wijnter, ind halff op Kersmisse daer naestfolgende,
daer toe jaerlix twee jaerige vercken, ind op Sanct
Gall[us] een vette gans, ind op Sanct Marten twee paer
hoenderen.
Vorder sint voerwerden, dat die bowman nu aenstondt
aen die nagelaten weduwe salige Johan Deelis voer
oer mijstrecht vergueden endt betalen sall acht daller
sonder ydtzwes daer voer tho korten, innd sall in syn
leste jaer, soe vern hij aff vuer gheen mistrecht daer
aen hebben in’t kleijn offte groet.
Mede sint voerwerden, weert saecke dat die bowman
soe nijet een bowden, betaelden, offte sich nae dese
voerwerden reguleerden, ind die Gasthuesmeysteren
in der tidt daer aen verduchte, sall die bowman met
die drie irste jaere aff vaeren, des sullen die Gasthuesmeysteren den bowman die pacht een jaer tho
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ffuerens opseggen, ind sall evenwaell, gheen mestrecht
offte ander recht meer daer aen ennichsins hebben offte
beholden. Innd hiervoer is borge geworden die
kerckmeyster Roloff Wicherinck, dat die bowman
Rutger Barvelts met sijn huesfrou, desse vurscreven
voerwerden, in alles wat die vermelden sullen achterffolgen ende naekhomen. Allet sonder argelist.

251

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg
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Verpachtongh der Gasthues landen als
met namen Allersmaet, Hennekempken,
den Aep tho Elderick met den acker
tho Hombach.
Op voerwerden ind conditien naebeschreven
hefft Jocchum van Lennep Gasthuesmeyster des
Gasthues bynnen Doesborch, met wille wetten
ind beliven der gemeijner Schepenen laten insetten
ind will by bernender kerssen sess jaeren lanck
naest den anderen volgende uthdoen ende verpachten des Gasthues landen, als met namen Allersmaet, Hennenkempken, den Aep tho Elderick
met den acker tho Hombach, tho weijen ind nyet
tho1 seyen. Tho wetten, wie den lesten
slach der vurschreven landen by bernender kerssen
behelt, sall schuldich ende geholden weesen borge
ind geloeff by der kerssen tho stellen, daer den
Gasthuesmeysteren in der tidt aen genuget ind
met thovreden sullen weesen. Innd ingeffall

1

Hierna is ‘we’ doorgehaald.
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sy sulx nyet doen een kunden sall sich die
Gasthuesmeyster vurschreven mugen holden, aen den irsten
anderden offte darden daer den Gasthuesmeyster
aen genuget, ind den schaden wes die landen alsdan
mijn gulden verhalen aen den gheenen die die kersse
toegebrandt sall weesen. Innd die pechteren
der vurschreven landen sullen die alinge pachtpennongen jaerlix ind alle jaer betalen op Sanct
Martensdach in den wynter, verthien dagen
vuer off nae onbehalt, sonder ennich langer
vertoch. Vorder is beffoerwert, dat die
Gasthuesmeysteren in der tidt by gebreck van
qwade betalingen oeren kuer sullen hebben, tho
manen ind die betalinge tho fforderen soe waell
van den burgen, als van den principalen pechteren, een vuer all, allet tot des Gasthuesmeisteren
kuer ind walgeffallen. Innd die panden alsdan
the mugen halen, in aller gestalt, die Burgermeister in der tidt der stadt Doesborch oere stadt-
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renthen van den pechteren doet forderen ende ijnmanen. Vorder sullen die pechteren der
landen vurschreven nijet meer holts mugen houwen, off
genytten, dan sy noettrufftich tot wrachtinge
der landen behoeven sullen ind vorder nyet.
Innd die pechteren sullen allen onraet by der
kerssen leggen als van olts gewoentelicken ende
gebruickelicken is, den schriver twee q[uarte]n
den baden twee q[uarte]n, innd een vierdell wins
by der kerssen. Innd die pechteren sullen
dese vurschreven landen aenffangen ind in oer gebruck1
nu toekoemende Petri ad Cathedram aver
een jaer.
Item Jacob Juriens den lesten slach beholden
van Allersmaet, sess jaren lanck jaerlix
voer vifftich daller itlicken daller gereckent

1

Hierna is kennelijk het woord “nemen” weggevallen.
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tot dartich stuver Brabants falueert, off oer gerechte
werde daervuer in tidt der betalinge. Burge
een vuer all metten principaell, Thonis Haeck
Henrick van Bramelt.
Item Henrick van Bramelt den lesten slach beholden
van Hennekempken ses jaren lanck jaerlix
voer driindtwintich daller then priese vurschreven.
Burge een vuer all cum principali Thonis Haeck
Jacob Juriens.
Item Gerrit die Pelser den lesten slach beholden
van den Aep tho Elderick, met den acker tho
Hombach sess jaeren lanck jaerlix voer vifftien
daller, insgelicken then priese als vurschreven. Burge
een vuer all cum principali Steven Connents,
Arndt Pelser. Actum vuer Schepenen
Reyner Schaep, ind Mr Derick Wicherinck
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op ten tweindtwintichsten dach des maendes
januarij anno vieffindtsoeventich [1575].
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Het verdrach tuyssen den Gasthuysmeysteren ind Johan
van Trier ind Hermanna syn huysfrow
Wy Burgemeysteren Schepenen ende Raedt der stadt Doesborch
doen kondt ind tuegen met desen apenen brieff, dat voer ons
gekoemen synnen Johan Peters ind Joechem van Lennep, in der
tidt Gasthuysmeysteren des Gasthuyss binnen Doesborch, ind
hebben bekendt voir oer ende oeren naecoemelingen, dat sij
met onsen willen, believen ende consent een verdrag geholden
hebben met Johan van Trier, ende Harmanna syn huesfrow,
belangende wes sij beide in den Gasthues vurscreven aen guederen
sollen brengen ind welck oir gestalt sij beide wederom, oer
beider leventlanck aldaer in den selven Gasthues onderholden
sollen werden, deser naeffolgender gestalt ind maenyren. Als
tho wetten dat gemelte Johan van Trier, ind Hermanna sijn
huesfrow vurscreven aen den Gasthuesmeysteren vurscreven op
Martini in den winter nestkhomende uthrichten ind waell
betalen sullen aen gereeden gelde offte aen anderen gewisse
renthen die somma van vieffhondert dallers, ‘t stuck tot dartich
stuver Brabants falueert gereckent. Voer welcke vieffhondert
daller vurscreven, gemelte Johan van Trier ind sijn huesfrow den
Gasthuesse vurscreven als volget avergeweesen, ind in gebruick
gedaen hebben. In den yrsten die halve Loeykens gelegen in
Elderick, voer die somma van anderhalff hondert daller.
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Innd soe daer noch uthgaen anderhalff hondert daller hoefftsomma
die selve sullen daer uth blyven gaen, die welcke die Gasthuesmeysteren
in der tidt tot oeren kuer ind walgeffallen sullen mugen loessen.
Noch twee koeweyden op ter stadt Oij verpandt voer sessindtsestich
daller ind twintich stuver Brabants. Noch twee hondert daller
soe Johan van Trier vurscreven belacht hefft aen een stuck landts toebehoerende het Kleyne Convent binnen Doesborch, genuempt die Begijnen
Huemse, die welcke het Gasthuess int gebruick nhemen sall, daertoe
eenen daller, die het Kleyne Convent vermuege zegell ind brieff
den Gasthues gheven ind uthrichten sall. Noch sal ‘t Gasthues int
gebruick hebben eenen koelhoff gelegen buyten die Meypoert, die
welcke syn salige brueder Herman van Triers1 kinderen sullen
muegen loessen, met tweindertich daller vermuege zegell ind brieff.
Noch sullen sy beyde den Gasthuese vurscreven vestigen uth oer huesinge
gelegen in die Koepoertstrate drie daller jairlicx tho loessen2
met eenindvifftich daller, ind thien stuver Brabants, welcke drie daller
jaerlicker renthen vurscreven Johan van Trier met syn huesfrow
gelaefft hebben tho loessen, ther irster gelegentheit als sy oer huesinge
vurscreven verkofft sullen hebben. Noch hiertoe sall dat Gasthues
vurscreven nae oer beider affsterven van oer guederen hebben ende
genyten vieffhondert daller then priese als vurscreven, daervuer
sy beide tot affkortongh der voergemelter vieffhondert daller, den
Gasthuese vurscreven gerichtlicken vermuege zegell ind brieff verkofft
ind opgedragen hebben oer Halve Veltslach gelegen in den ampte
van Doesborch in ‘t Angerloer broeck voir die somma van sestehalff
hondert ind twee daller, itlicken daller tot dartich stuver Brabants

1
2

Hierna staat een doorhaling.
Hierna staat een doorhaling.
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falueert gereckent, waervan den kommer daerop staende in alles
beloept in hoefftsomma vierhondert ryder gulden, den selven affgetagen,
bliefft all noch in als tweehondert ind tweendertich daller then priese
als baven. Voer welcke tweehondert ind tweendertich daller vurscreven
die Gasthuesmeysteren in der tith hem Johan van Trier, Hermannna syn
huesfrow vurscreven oer beider leventlanck jaerlix ind alle jaer op alle
Sanct Martensdach in den winter vierthien daghen vuer off nae onbehalt
uthrichten ind wall betalen sullen vierthien daller then priese als baven.
Ind thendens oerer beider affsterven, sullen die voergemelte tweehondert
ind tweeindertich daller tot affkortongh der voergemelter vieffhondert
daller den Gasthuese aengereckent werden, ind voer het rest als
nementlick darde halff hondert achtien daller, ind noch hondert ind
vertich dallers, waervan in’t leste van desen verdrage gementioneert
wordt, hebben sy beide gerichtelicken veronderpandt, ind daervoer
tho waerschap gestalt die halve Hoeghe Luer met die Maetgens, allet
nae wiedere vermeldongh zegell ind brieff daervan weesende.
Hierentegens sullen duckgemelte Johan van Trier ind
Hermanna syn huesfrow oer beider leventlanck in den Gasthues vurscreven
in kost ind dranck onderholden worden. Ind sullen beide tot oeren
gefallen ind kuer muegen etten met die kockmoeder in der tidt, offte
an der pravenerstaeffel. Ind die Gasthuesmeysteren in der tidt
sullen hum beiden tweemael ther wecke, wanneer binnen Doesborch
vasrss vleisch tho bekhomen is, smoerpot bestellen. Daertoe sullen sy
beide oer leventlanck bewoenen het voerste deell van des pastoirs
hues metten affdacke ind hoff, hetwelcke hoir beide van den Gasthuesmeysteren irst wantdicht ind dackdicht gelevert sall werden.
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Ind sullen sy beide alsdan dat selve oer leventlanck alsoe voertan onderholden. Ind die Gasthuesmeysteren in der tidt sullen huer beide jaerlix
dair ynne leveren voer drie daller brandt, off drie daller aen gelde,
tot oerer beider koer ind gelyven. Innd soevern sy beide, offte oerer
een kranck wurde, sullen die Gasthuesmeysteren in der tidt huer
beide een goede warster bestellen, ind het Gasthues sall die warster die
kost gheven, ind Johan van Trier ind syn huesfrow sullen die selve
loenen. Innd wanneer die mechden in der kuecken wasschen, sullen
sy geholden wesen oere dingen met to wasschen. Innd om sulx
geschien, ind Johan van Trier, Hermanna syn huesfrow dese voergenoemde puncten in allen vollentagen tho warden, daervoer hebben
Johan Peters ind Joachim van Lennep Gasthuesmeysteren vurscreven
voer oer ind oeren naekoemelingen huer beiden tot eenen onderpande
gestalt des Gasthues Koeweyde, gelegen by die Lodderoede, ind vorts
alle anderen des Gasthues guederen, renthen, landt, sandt, egene
guederen uthbescheiden, bynnen ind buyten Doesborch gelegen,
ind alnoch tot gesinnen Johans van Triers, syn huysfrow dairvan
vurder ind verwaerlicker verwissinge tho doen. Demnae hebben
Johan van Trier, Hermanna syn huesfrow vurscreven als met hem
oeren witlicken momber voer oer ind oeren erven beliefft ind
avergegeven, dat nae oerer beider affsterven die Gasthuesmeysteren
in der tidt alle oere naelatende gerede guederen sullen verkoepen
end tho gelde maeken totter somme van hondert ind vertich daller,
tot dartich stuver Brabants den daller. Innd soe vern die gerede
guederen soevoel niet solden kunnen uthbrengen, sullen die
Gasthuesmeysteren in der tidt die restande pennongen muegen
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verhalen aen oere andere nalatende guederen, offte aen synen erffgenamen
die syne guederen sullen willen bueren. Innd sullen alsdan die
Gasthuesmeysteren in der tidt met die renthe van twintich pennongen
eenjaerlix ind alle jaer op alle hoechtidt van Paesschen een vet
vercken koepen, ende dat selve halff gekoickt ind halff gebraden
onder den huessarmen bynnen Doesborch, daer ‘t meest van
noeden weesen sall verdeylen. Allet sonder argelist. Und
want desse verhandelongh ind verdrach in voirgerurter gestalt
alsoe met onsen willen, beliven ind consent geschiet sy, hebben
wy Burgemeysteren, Schepenen ende Raedt vurscreven des tho
orkondt onser stadt groete zegell hier beneden aen doen
hangen. Gegeven in den jaer Ons Heeren duesent vieffhondert driendtsoeventich, op ten twelfften dach julij [12 juli 1573].
(fol. 265r, 265v, 266r, 266v, 267r, 267v blanco)
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Verpachtinge der Gasthues landen nementlick des Gasthues deelen van die
Vierdeltgens, und den echtersten kloet
van die Uthmetten
Item desse vurschreven landen hebben Jocchum van Lennep ind Arndt Baerkens in der tidt Gasthuesmeisteren
des Gasthues bynnen Doesborch op alle voergaende
voerwerden ende conditien der andere des Gasthues
landen verpacht synnen. Innd die selve aen tho tasten
ind in gebruck tho nemen nu toekoemende Petri
ad Cathedram aver een jaer.
Met den uthdruckelicken bescheit ende voerbeholt dat die pechter van den echtersten kloet
van die Uthmetten, in syne vier irste pachtjaren
dat selve landt sall mugen seijen laten tot sinen
walgeffallen, dan sall in syne twee leste jaren
dat selve landt alsdan wederom dries averleveren
etc.
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Op ten soevenden february, anno etc sessindtsoeventich [1576] hebben desse naebeschreven personen van den
landen vurschreven by barnender kerssen den lesten
slach beholden, ind oere pachtingh sess jaren lanck
naest den anderen volgende gedurenden.
Item Arndt van Belleheym den lesten slach beholden van des Gasthues andeelen van die Vierdeltgens
voer negenindtachtentich daller den daller tot dartich
stuver Brabants falueert gereckent. Burge een vuer all
metten principaell Johan die Waler ind Derick
Otten.
Item Hermen Baerkens den lesten slach beholden
van den echtersten kloet van die Uthmetten jaerlix
voer tweeindartich daller then priese als baven.
Burge een vuer all metten principaell Johan
Schaep Albertzoen ind Roloff Wicherinck. Actum
voer Schepenen Mr Derick Wicherinck ind Johan
Zoer op dach ende jaer1

1

Hierna is waarschijnlijk iets als “vurschreven” weggevallen. Het is dus 7 februari 1576.
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Verpachtinge der Gasthues landen
nementlick des Gasthues Koeweyden,
Ghyseghesemullenersmaet, dat Hoeffken, den Koppenberch, ind die Grietmaet
Op voerwerden ende conditien daer ynne die
voergemelte landen in voerleden jaren verpacht
synnen1 geweest, inholt deses boecks hebben Arndt Baerken ind Jocchum van Lennep
in der tidt Gasthuesmeijsteren des Gasthues bynnen Doesborch
die selve nu wederom verpacht innd die
selve an tho tasten, ind van den pechteren in
gebruck tho nheemen nu toekhomende Petri
ad Cathedram aver een jaer.
2

Met den uthdruckelicken
bescheit ende vorwerden, dat die pechteren
van des Gasthues Koeweyden ind Ghysegeesemullenersmaet jaerlix ende alle jaer oer
pachtjaren gedurenden den Gasthuese daer
ynne weyden sullen elx een kallff, sonder

1
2

Hierna is iets als ‘gehal’ doorgehaald.
Hiervoor zijn de woorden ‘op dinxdach’ doorgehaald.

264

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 269v
den Gasthuese daervuer ydtwes jaerlix aen
oere pachtpennongen tho korten.
Oeck met uthdruckelicken voerwerden dat die
pechter van die Grietmaet jaerlix ende alle
jaer syn sess jaeren lanck gedurende, om dat
selve landt sall laten setten acht bekleven willigen, ind die selve met doirn laeten bebienden
dat sij onbescheidicht ind ongescheilt van den
beesten mugen bliven.
Op dinxdach den viefften februarij, anno
etc soevenindtsoeventich hebben desse naebeschreven personen van den voergemelten landen
by bernender kerssen den lesten slach beholden.
innd oere pachtingh sess jaren lanck naest
den anderen volgende gedurenden, innd dat bij
enckele bescheidene silveren dallers tho betalen den daller met dartich geffalueerde stuver
Brabants van vifftien placken, off oer gerechte
werde daervuer in tidt der betalingen.
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Item Gerrit Smydt den lesten slach beholden
van des Gasthues Koeweyden voer negenindtsestich
daller then prise als baven. Burge een vuer all
metten principaell, Aloff Kreyenffenger ind
Theodoricus Ottonis1.
Item Meyster Gaert die Wyse den lesten slach
beholden van Ghysegheesemullenersmaet jaerlix
voer vieffindvifftich daller. Burge een vuer all
cum principali Roloff Wicherinck ind Aloff
Kreyenffenger.
Item Hermen van Munster den lesten slach
beholden van’t Hoeffken voer achtindvertich
daller. Burge een vuer all metten principaell
Roloff Wicherinck ind Adolph Kreyenffenger.
Item Johan Roloffs ende Derick Heeminck senior
den lesten slach beholden van den Koppenberch
jaerlix voer soevenindvertich daller. Burge een
vuer all metten principaell, Henrick Smydt
ind Rutger Kloecken.

1

Kennlijk gaat het om Derick Otten, die zowel in de vorige als in de volgende akte wordt genoemd.
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Item Henrick Diecker den lesten slach beholden
van die Grietmaet jaerlix voer dartich daller.
Burge een vuer all cum principali et in solidum Rutger Kloecken, ende Johan Roloffs. Actum voer
Schepenen Jacob Blyffer ende Johan Zoir op
jaer ende dach als baven.
Verpachtinge der landen nementlick
den Onderstall, den Halven Poll met
dat weidelandt daer toegehorende ind
dat Willigemaetken
Item op ten XXIIen januarij anno etc. LXXVIII [1578]
hebben Jocchum van Lennep ind Arndt Baerken
Gasthuesmeisteren bynnen Doesborch, op die voerige voerwerden inholt des boeck wederom verpacht
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dese voerbeschreven landen by enckele bescheidene silveren dallers, itlicken daller tho
betalen met dartich geffalueerde stuver Brabants
falueert van viffthien placken den stuver, off
oer gerechte werde, innd die selve landen irst
aen tho fangen, ind die pechteren in oren gebruck
tho neemen nu tokomende Petri ad Cathedram aver
een iaer, waervan dese naebeschreven den lesten1 beholden
by bernender kerssen, om die selve landen
ses jaren lanck naest den anderen volgen tho
gebrucken.
Item Ffrederick Stenderinck den lesten slach
beholden van den Onderstall voer driindvifftich
daller then prise als baven. Burge een vuer
all metten principaell Roloff Wicherinck
ende Randolff Schaep iunior.

1

Hier is kennelijk het woord “slach” weggevallen.

268

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 271v
Item Randolff Schaep iunior den lesten slach
beholden van den halven Poll met dat weydelandt daerto gehorenden voer soven daller
then prise ut [supra]. Burge een vuer all metten
principaell Roloff Wicherinck ind Derick
Otten.
Item Anthonis toe Haen den lesten slach beholden
vant Willigemaetgen voer twelff daller then
prise als baven. Borge een voer all metten
principaell Roloff Wicherinck ind Frederick
Stenderinck. Actum voer Schepenen Derick
Alberts ind Goessen van Rouwenoert op ten
XXIIIen januarij anno etc. LXXVIII [1578].
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Verpachtinge der Gasthues landen
nementlick Potsmaet, Malthorst,
Hospitaelsmaet, Ditmersmaetgens,
Gansepoell, Veltslach, Grymerslach,
Uthmetten, ind die Loeykens
Op voerwerden ende conditien, daer ynne die
voergemelte landen in verleden jaren verpacht
sijnnen geweest, inholt deses boecks, hebben
Arndt Baerken, ende Jocchum van Lennep in der
tidt Gasthuesmeijsteren des Gasthuses bynnen
Doesborch, die selve nu wederom verpacht, ind
van den pechteren in ‘t gebruck tho neemen nu tokomende Petri ad Cathedram aver een jaer.
Met den uthdruckelicken vorwerden ende bescheit, dat die pechteren van den Gansepoell
ende Grymmerslach vurscreven jaerlix ende alle
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jaer oerer beide pachtiaren gedurende den Gasthuse daer ynne weyden sullen elcx een kalff
sonder ijdtzwes daervuer den Gasthuse aen ore
pachtpenningen the kortten.
Oeck sullen die Gasthuesmeisteren sodane
willigen staende midden in den Gansenpoell1
buten bekunen2 des pechters mugen uth houwen laten tot behoeff des Gasthues.
Item Henrick Stenderinck den lesten slach
beholden van Potsmaet jaerlix voer XX ½
daller, den daller ad XXX stuver Brabants van vieffthien placken gereckent. Burge een vuer all metten principaell Bartolt Peters, Hermen Broeckeler.
Item Bartolt Peters den lesten slach beholden
van die Malthorst voer LI ½ daller then prise

1
2

Zo te zien stond er i.p.v. de p aanvankelijk bij vergissing een k, waar de p doorheen geschreven is.
Bedoeld zal zijn “bekrunen” = bezwaar.
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als baven. Burge een vuer all metten principaell
Derick Zoer, ind Hermen Broeckeler.
Item Hermen opter Straet den lesten slach beholden
van Hospitaelsmaet voer XLVIII daller insgelicken
then prise als baven. Burge een vuer all cum
principali1 Henrick Frantzen, Roloff Schaep.
Item Loeff Wolters den lesten slach beholden
van Ditmerssmaetgens voer XXXVI daller.
Burge een vuer all metten principaell Derick
Peters, Roloff Schaep.
Item Johan Haeck den lesten slach beholden van den
Gansepoell voer XCVIII daller then prise ut …2.
Burge een vuer all metten principaell Roloff
Wicherinck, Berndt van Berrinckhem.
Item Jocchum van Lennep, Gasthuesmeyster, den
lesten slach beholden van zalige Johan van Triers

1
2

Achter de i staat een onduidelijke haal.
Hier is kennelijk het woord “supra’ weggevallen.
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Halve Veltslach jaerlix voer XXVII daller then
prise als baven. Burge een vuer all cum principali
et in solidum Hermen Broeckeler, Bartolt Peters.
Item Roloff Wicherinck, kerckmeister, den lesten
slach beholden van Grymmerslach voer LXXIX
daller then prise als baven. Burge een vuer all
cum principali Berndt van Berrinckhem, Johan
Haeck
Item Roloff Schaep den lesten slach beholden van den
voersten kloet van die Uthmetten jaerlix voer
XVII ½ daller. Burge een vuer all metten principaell
Derick Peters, Loeff Wolters
Item Thonis toe Haen den lesten slach beholden
van die halve Loekens jaerlix voer XVI daller.
Burge …1

1

De naam van de borg(en) is niet ingevuld.
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Actum by bernender kerssen, ind verborget voer
Schepenen Johan Giginck, Goessen van
Rouwenoert, meyster Derick Wicherinck
op ten XXVIen dach januarij anno etc. LXXIX [1579].
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Item Geert Scholten een wullewever heeft van mij van wegen
‘t Gasthuijs gehuert dat huijs in de Saltpor[t]strate dat
Savinck die slaetemaker ende sijn zalige huijsfrou het
Gasthuijs tot een testamente gegeven hebben nae luijt
het Sighnaet ende daervoer hij jaerl[ix] geven sal
vieftenhalffven daler1 ende sal dese pachtjaeren
twee jaer dueren ende nijet langer, ende ‘t ijrste jaer
sal aengaen op Galli toecomende anno 1581. Ende is wael
bescheijden dat hij dat huijs wael sal bewaeren
ende bewoonen, dat daer nijet in te schade geschiet
met sijnen wille ende doen alss dat van recht ende Godtswegen gebuert ende t’eijndens sijne jaeren oick alsoe wederome leveren2.
Oick is wael expresselick
bescheijden, oft dat Gasthuijs dat huijs bijnnen die
twee jaeren vurscreven vercoopen wolden, oft dat Savinck
vurscreven dat selve huijs bijnnen dese twee jairen3
wederomme wolde4 aen hem werven oder lossen5 ende selffs daerin
woonen, soe sal hij Scholten vurscreven dit selve huijs
altijtz moeten verlaeten mitz ‘t selve6 altijtz een
fierdel jaers te voeren te vercondigen ende op te seggen.
Allet sonder argelist. In kenteniss van mij A.
Baerken Gasthusmeister actum in augusto anno
XVc LXXXI [1581].

1

Hierna staat een doorhaling.
De woorden “ende … t/m leveren” zijn boven de woorden “oock… t/m expresselick” geschreven.
3
Hierna is het woord “selffs” doorgehaald.
4
Hierna staat een doorhaling.
5
De laatste 2 woorden zijn boven de regel geschreven en onduidelijk.
6
Hierna staat een doorhaling.
2
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Op voerwarden naebescreven hebben die Gasthuesmeisteren Arndt Baerken1
met goetduncken der gemeijne
Schepenen dese naefolgende perceelen van landen
opt nijes moeten verpachten, ende metten pechters
omme dess crichshalffven geaccordert voer
den tijt van dit eene lopende jaere anno XVc
LXXXI [1581] te gebruijcken tot haeren schoonsten
sonder te moegen seijen, ende wes sij daer ut [?]
dit2 jaer voer lanende warden, sullen sijl[ieden]
geholden wesen toecomende Martini anno 1581
wael te betalen, al werden haire oick alle
haere besten daer van genomen, oft dat se oick
nijet eenen stuver daervan en konden genieten.
Ende anders blijft alles op te olde voerwarden3.
Item die Allerssmaet heeft Jacop Jorijss ende Derick Balterman4 voir
dat5 eene jaer gepacht voir
XXV daler.
Jacop secht dat hij’t van mij gepacht heeft voir 21 daler.
Item den Onderstal heeft Willem ten Holt dit
jaer voir
Item is met Willem ten Holt geaccordiert dat hij
de folgende pachtjaeren ontslagen sal sijn6
indien ‘t geen beeter freede en is, maer
is’t freede sal Willem vurscreven sijn jaeren ertoe
ut moeten holden7.

1

XL daler.

Hierna is doorgehaald “ende Wihem Wetters”.
Hierna staat een doorhaling.
3
Hierna staat een paraaf of een dergelijk teken; vgl. noot bij fol.213v. Zie ook onderaan deze bladzijde en op de
blzn. 275v t/m 279r een paar keer aan het eind van een alinea; of is met dit teken “etc.” bedoeld ?
4
De laatste 3 woorden staan boven de regel.
5
In de kantlijn voor deze regel staat: “Nota”, met een afkortingsteken erboven.
6
Hierna zijn de woorden “van volgende pacht” doorgehaald.
7
Ook hier staat een paraaf o.i.d. .
2
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Item de halffve Loijkens heeft Thonis te Haen
voir dit jaer voir

X daler

Item die Gasthuys Koeweyde heeft Gerrit
Smiet voir dit jaer

XL daler

Item de Mollenerssmaet heeft1 Goert
die Wijss voir dit jaer

XXII daler

Item ‘t Hoeffken heeft Hermen van Munster voir
dit jaer gelooft te betalen

XIII½ daler.

Item die weduwe Evert Claessen heeft voir dit
jaer gepacht den Koppenbarch voir

XII daler

Item Dijtmerssmaetgen heeft dit jair de Gasthusmeister
Willem Wetters in pacht ende ‘t Gasthuijs voer de pacht een
fuers gegeven, omme een koe van aen te fueden ergo

memorie

Item Wolter Dimel ende Derick Kerstgens van Weel hebben
die drie klotkens, nemptlic die gehele Fierdeltgens,
voir dit jaer gepacht, alsoe ‘t die husluijden van
Diem met haere besten hadden2 utgeweijdt, dairvoir geloeft te geven, ende een voir al te maenen
Hier sal het3 vermeldenen van Dieren syn vrou Wolters
deel noch affgaen4.

1

XVIII daler

Hierna staat een doorhaling.
Hierna is doorgehaald “opge”.
3
Voor ‘het’ lijkt nog een t te staan, maar waarschijnlijk is bedoeld die door te halen.
4
Hierna staat weer een paraaf of teken voor ‘etc.’ Zie noot 3 op fol.275r.
2
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Item den Ganspol hebben dit jaer Claessken ende Buick1 van Diem
in pacht voir
XX daler
‘t gelt te voiren bet[alen]
Item ’t Willigemaetken heeft dit jaer Jan ten Breul op
Berefeltz goet te Oij wonende gepacht, Sint Marten te
betalen voir
Burge Goert van Bereffelt

IIII daler jairs

Item Wolter Goessens ende Wessel Holthg van Babberigen hebben
dit jair ’t Gasthuijs helft gepacht te gebruijcken
2
dess somer voer
IX daler
te betalen Martini toecomende, burge Jacop Masschop.
Item Gerlich ten Oever ende Hermen Holtsnijder ende Jan Bruenen
van Diem hebben dit jaer gepacht ‘t Grijmmenslach
voir
VIII½ daler
Sint Marten anno 1581 betalen, Jan Diemer borch voir.

1
2

Buek ?
Hiervoor staat een doorhaling.
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Op conditien naebescreven hebben die Gasthusmeisteren vurscreven
met consent der gemeijne Schepen utgedaen ende verpacht
te bouwen sommige perceelen van de Gasthuiss landen
als volget. Ut oersaken dess crichshelffven
men die landen met geene besten konde gebruijcken
ende den armen nijet gerne geheel onder laeten gaen
solden1.
Item de Breenhorst is verpacht te bouwen2
ende seijen aen Wichman Daemen, […]3 Koneen ende Steven
Schuet onder oer drieen, oft oere erven4, den tyt van ses jaeren
aen den anderen volgende, met drijen jaeren op te seggen,
tottet Gasthuijss koer, ende den haeren nijet, ende hiervan sal ‘t ijrste jaer aengaen op Paesschen anno XVc
LXXXI [1581] ende sullen ‘t saet alle jaer de rechte helfft
’t Gasthuijs alhier aen de stadt leveren5
tot haere koere met schepen oft met wagens6
sonder coste van ’t Gasthuijs, ende die pechteren ende bouluijden7 sollen
de pachtjaeren geduerende de vracht maken ende holden
buijten coste van ’t Gasthuijs, metten bescheijde dat sijluijden dit ijrste aende jaer alleenlick eens voer ut
hebben sollen drie fijmmen saetz ende anders voirtz aen
ten halffven bouwen. Is oick bescheijden of ‘t
Gasthuijs haer saet daervan wolden vercoopen, dat

1

Hierna staat weer een paraaf of het teken voor etc. (vgl.fol.275r noot 3).
Hierna staat een doorhaling.
3
Hier is een ruimte opengelaten, wellicht voor de voornaam van Koneen.
4
Deze 3 woorden zijn boven de regel geschreven
5
Hierna zijn de woorden “op haere coste” doorgehaald.
6
Hierna is het woord “op” doorgehaald.
7
Deze 2 woorden zijn boven de regel geschreven.
2
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sij[lieden] dat sonder coste van ‘t Gasthuijs, oft van coop
mettet schip sollen moeten leveren aen de Veluwssche
sijde, allet zonder argelist. Ende is geschiet
voer Schepenen Derick Aelbertz ende Henderick
Stenderinck1.
Item ’t Langefonder is verpacht ende utgedaen Gerrit
Heijendael oder sijnen erven2 drie jaeren te seijen
ten halffven ende sal ’t Gasthuijs deel aen de stadt aen’t
G[as]th[uij]s3 leveren. Des sal ‘t Gasthuijs de halffve vracht
jaerlix moeten helpen maken, ende de ander helft sal
Heijendael moeten maken ende onderholden4. Hiervan ‘t ijrste jaer aengegaen op meij anno 1581.
met consent der gemeijne Schepen geschiet.

1

Hierna staat weer een paraaf of het teken voor etc. (vgl.fol.275r noot 3).
Boven het woord erven lijkt een afkortingsstreep te staan.
3
Dit woord staat in de kantlijn
4
Hierna staat weer een paraaf of het teken voor etc. (vgl.fol.275r noot 3).
2
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Item den Aep te Elderick heeft Derick Thoniss halft
gepacht drie jaeren lanck te moegen laeten bouwen
jaerlix voir IIII daler, waervan ‘t ijrste jaer aengaen
sal op meij 1581, alsoe men daer nijemantz toe
konde crijgen die ‘t ten halffven voer ’t Gasthuys wolde
bouwen1, ende alsoe heeft dat Gasthuijs de ander helft
aen sich beholden, welcke helft Derick Thoniss in
behoeff van ’t Gasthuijs mede utgedaen heeft, ten halffven
te bouwen. Des moet het Gasthuijs voir dit jaer
’t halff nu seijsaet daertoe doen ende leveren2. Alsoe
sullen ’t Gasthuijs ende Derick Thoniss vursrcreven dat halffve
saet nae landtheeren recht hiervan jairlix hebben ende
sullen die bouluijden ‘t selve alhier aen de stadt leveren,
soe vere men daer omme des weechs wil3 toe kan
kommen, ende anders sollen sij ’t selve t’Elderick aff
moegen dorssen ende ’t saet in de sack ’t Gasthuijs
haer quote leveren4. Allet sonder argelist. Actum
in presentie Henderick Stenderinck ende Jochum van
Lennep, in maio 1581.

1

Hierna staat een onduidelijk teken.
Hierna staat weer een paraaf of het teken voor etc. (vgl.fol.275r noot 3).
3
Hierna is het woord “daer” doorgehaald.
4
Hierna staat weer een paraaf of het teken voor etc. (vgl.fol.275r noot 3).
2
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Item dese percelen van de Gasthuyslanden bennen
utgedaen ende verpacht te seijen jaerlicx geltpacht
daer voer te sollen geven, met consent der
gemeijnen Schepenen1 op conditien als volget2.
Item Hennenkamp heeft nu3 Goerdt die Wijese gepacht
te seijen ses jaeren lanck, daer voer hij de eerste
drie jaeren geven sal twintich daler, ende soe vere
’t Gasthuijs belieft, dat men die leste III jaeren oick
’t selve wil laeten seijen, sal hij daer alsdan voer
geven achthien daler ende ’t Gasthuijs sal ‘t hem mette
drie ijrste jaeren op moegen seggen, tottet Gasthuijs
koer, ende die sijne nijet, ende hiervan ’t ijrste jaer
aengegaen op meij anno 1581 ende heeft geloeft jaerlix op Martini4 te betalen
alwaer ‘t oick, dat Godt verhueden moet, hij
oder den sijnen nijet enen stuver daervan en konden
genieten oft hoe’t commen mochte, wil effenwael
jaerlix de5 vurscreven beloefte pachtpennongen duerende
syne pachtjaeren betalen6 allet sonder argelist. [paraaf]7
Item die Grietmaet heeft Aloff Peterss gepacht
drie jaeren lanck te moegen laeten seijen, daer voer

1

Hierna staat weer het teken voor ‘etc.’ of een paraaf; vgl. fol.275r noot 3.
Hierna staat een ander dergelijk teken voor ‘etc.’ of een paraaf.
3
Boven ‘nu’ lijkt een afkortingsstreep te staan.
4
De 3 laatste woorden zijn boven de regel geschreven.
5
Hierna zijn een paar letters doorgehaald.
6
Hierna staat weer het teken voor ‘etc.’ of een paraaf; zie noot 1 hierboven.
7
Hierna staat het andere teken voor ‘etc.’ of een paraaf; zie noot 2 hierboven.
2
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1

hij geloeft heeft jaerlix
op Martini te betalen vijff ende twintich dalers
ende die selve duerende sijne pachtjaeren te betalen
alwaer’t oick dat hij nijet eenen stuver van
saet oft anders daervan en konde genieten2.
Ende hiervan ’t ijrste jaer aengegaen op meij anno XVc
LXXXI [1581]. Allet sonder argelist3.
Item den fursten cloot van de Utmeeten heeft Roeloff
Schaep gepacht in presentie der gemeijne Schepen sijne
vijff volgende pachtjaeren te moegen seijen, daervoer hij
jaerlix op Martini te pacht geven sal XVII½ daler
gelyck alss hij daervoer geloeft hadt te geven jaerlix
te weijden, des heeft hij jaerlix duerende dese pachtjaeren geloeft te betalen, alwaer’t oick dat hij
nijet eenen stuver van ‘t saet oft anderen daervan
en crege, oft van maken konden, oft hoe ’t comen mochte4, allet zonder argelist5.

1

Hiervóór is doorgehaald: “Item den Aep te Elderick”.
Hierna staat weer het teken voor ‘etc.’ of een paraaf; zie noot 1 op de vorige bladzijde.
3
Hierna staat weer het teken voor ‘etc.’ of een paraaf.
4
De woorden “oft … mochte” zijn boven de regel geschreven.
5
Hierna staat weer het andere teken voor ‘etc.’ of een paraaf; zie noot 2 op de vorige bladzijde.
2
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Item den echtersten cloot van de Utmeeten heeft mijn broder
Harmen Baerken voer dit eene jaer alleenen geloeft
te geven te seijen thien daler, ende soe vere hij ’t maer
halff kan becommen te seijen sal geven VIII daler
ende soe vere hij’t nijet en kan becommen omme natticheyt
wil te seijen1, dattet moet laeten liggen te
seijen oft weijden, heeft daervoer geloeft te geven
ses daler, oick te betalen op Martini anno 1581,
hoe ’t oick kommen mochte, al konde hij daer nijet
eenen stuver van genieten2. Des sal hij geholden
wesen dit volgende jaer, soe vere den tijt beeter
geschapen is, dat ons Godt wil gunnen, wederom
in syn olde pachte3 toe traden als andere4 pechteren5 alsdan sullen en
doen moeten. Allet sonder argelist.6
(fol. 279v blanco)

1

Hiervoor is het woord ‘sal’ doorgehaald.
Hierna staat weer het teken voor ‘etc.’ of een paraaf.
3
Zie fol.268v.
4
An den ?
5
Dit woord staat boven de regel.
6
Hierna staat weer het teken voor ‘etc.’ of een paraaf.
2
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Op voerwerden ende conditien nabeschreven, hebben
met wille ende beliven der gemeine Schepenen Arndt
Baerkens ende Jocchum van Lennep, Gasthuesmeisteren,
laten insetten ende willen bij bernender kerssen uthdoen
ende verpachten, ses offte soven jaren nu naest den
anderen volgende, die Gasthues Koeweijde gelegen
bij die Lodderode nu toekomende Petri ad Cathedram
aen tho ffangen.
Als tho wetten dat die pechter dat selve landt
tot sinen kuer die irste vier offte vieff jaren sall
mugen bouwen, dan die twee leste jaren wederom
ongebowt ende dries laten liggen ende overleveren.
Innd die pechteren sullen die alinge pachtpennnongen
aen handen der Gasthuesmeysteren in der tidt jaerlix
ende alle jaer betalen op Sanct Martensdach in den
wynter verthien dagen voir off nae onbehalt ind
sonder ennich langer vertoch. Innd die pechteren
sullen sich des thiendes over all nijet krudigen
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sonder dat Gasthues selffst genyeten laten. Ind die
pechteren sullen die wracht rontzom dat landt ore
pacht jaren gedurende op ore costen maecken laten ende
onderholden.
Innd sullen die pechteren oeck geholden weesen gode
sufficiente borgen ende geloeff byder kerssen tho
stellen, daer den Gasthuesmeysteren vurscreven aen genuget ind met tho vreeden sullen weesen. Sunst
anders ende by gebreck van dien, sullen sich die
Gasthuesmeisteren mugen holden anden irsten anderden
offte darden.
Vorder sint voerwerden offte die pechteren dese
Koeweide, vermits dese chrichsslopen ende anders
nyet vrymodich solden kunnen gebrucken ind derhalven in ennigen schaden qweemen, off woe sich
sulx ennichsins todragen muchte, dat die pechteren
evenwaell die pachtpennongen op dach ende termin
baven geschreven betalen sullen sonder ydtwes ynne
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the holden ind aen die pachtpennongen tho korten, offte
idtwes daer tegens voer tho weynden.
Oeck verdragen dat die Gasthuesmeisteren met
beliven der Schepenen by der kerssen offte daervoer den
slach sullen mugen gheven wen sy willen, buten bekuen van ijmandts.
Item die pechteren sullen allen onraedt byder
kerssen als van olts gewoentelicken ende gebruckelicken is.
Op voerwerden baven geschreven Henrick
Swaeffken, Burgermeister, ende Arndt Baerkens,
Gasthuesmeyster, by bernender kerssen den lesten
slach beholden van des Gasthues Koeweyde jaerlix
voer sessindtachtentich daller den daller ad XXX stuver Brabants
van XV placken. Borge een vuer alle metten prin-
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[ci]paell Hermen Baerken ind Arndt van Belleheym.
Op gelicke voerdverden, 1Wilhem Wetters
den lesten slach beholden van den
Onderstall ses jaeren lanck, die irste vier jaren
tho bouwen, ende die twee leste jaren wederom dries
tho leveren, jaerlix voer XLI daller, allet then prise
vurscreven. Borge een voer all metten principaell […]2
Op gelicke voerwerden Derick Thonis den lesten
slach beholden van den Koppenbergh sess jaren
lanck, die irste vier jaren tho bouwen, ende die
twee leste jaren wederom dries tho leveren, jaerlix
voer sovenundartich daller, allet then prise vurscreven.
Borge een voer all cum principali Johan Winckelman ind Derick Zoer.

1
2

Deze naam staat boven de regel; doorgehaald is “Johan van Kelmen ende Henrick van Renes”.
De naam van de borg(en) is niet ingevuld.
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Item Arndt Baerkens voer een jaer den lesten slach
beholden van ‘t Willigemaetgen tho weyden, offte tho
hoeijen ende nyet the seyen voer vier daller. Borge
een voer all, Hermen Baerkens, Jocchum van Lennep.
Item noch Arndt Baerkens vurscreven in gelicker qualiteit
voer een jaer den lesten slach beholden van ‘t Halve
Veltslach voer vieff daller1. Borgen als baven.
Johan Winckelman in gelicker qualiteit als baven
geschreven voer een jaer den lesten slach beholden
van Hospitaelsmaet voer drie daller. Borge Berndt
van Beirnickhem ende Derick Zoer.
Op gelicke voerwerden Derick Zoer den lesten slach
beholden voer een jaer van die Ditmersmaetgens
tho weyden offte the hoeijen, ende nijet tho seyen, voer
sess daller, allet then prise vurscreven. Borge Johan
Winckelman ende Henrick van Reness.

1

De laatste 3 woorden staan in de kantlijn en zijn d.m.v. een verwijzingsteken ingevoegd.
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Aldus verpacht by bernender kerssen in bijweesen
Borgermeisteren Johan Zoer ende Frerick then
Bergh op ten 19 dach januarij anno etc. 85 [1585].
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Item die Gasthuesmeisteren willen met beliven der
Schepenen die tidt van vier jaren nu naest den anderen
volgende tho bouwen offte tho weiden uthdoen ende
verpachten des Gasthues Giesegeesemollenersmaet,
Allersmaet ind die Grietmaet, allet op dusdanige
naebeschreven voerwerden ende manieren, beholtlichen
den Gasthues, ende den heeren sinen thiendt innd dat
die pechteren in ore uthgaende jaren dese landen vurscreven
nyet wederom sullen dries leveren.
Item die pechteren sullen borgen ind geloeff by der
kerssen stellen, daer den Gasthuesmeisteren aen genuecht
ind met thovreeden sullen weesen, dus anders ind
soe ennich gebreck daer inne geviele, sullen sich die
Gasthuesmeisteren tot oren kuer mugen holden an den
irsten anderden offte darden.
Item sint vorwerden, dat die pechteren sampt ind bisunder
die alinge pachtpennongen aen handen der Gasthuesmeisteren
in der tidt jaerlix ende alle jaer op alle Sanct Martensdach in den wijnter verthien dagen voer off nae onbehalt
ind sonder ennich langer vertoch betalen sullen1. Nyettegenstaende
(fol. 283v blanco)

1

Dit woord is boven de regel geschreven en gemarkeerd met een verwijzingsteken.
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dat die pechteren sampt ind bisunder nyet eenen stuver
daervan hadden genaten, offte dat sy dese lenderien
vermits dese chrichslopen nijet vrimodich solden
kunnen gebrucken, offte dat oer dat saet daer uthgenhamen ende ontffrembt worde, ind wat schade ennichsins
daer ijnne geschien muchte, den welcken togeffuechten
schaden, die pechteren aen orer pachtpennongen nyet een
sullen korten noch inholden.
Johan Zoer Borgemeister den lesten slach beholden van
Ghisegesemollenersmaet voer dartich daller den daller
ad 30 stuver Brabants van viefftien placken gereckent. Borge
een voer all metten principaell Derick Zoer syn
bruder ende Rutger then Holtendorp.
Claes die Waler den lesten slach beholden van
Allersmaet voer een ind vertich daller then prise
vurscreven. Borge een voer all metten principaell Derick
Bartols ende Henrick Voss.
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Anthonis die Haen den lesten slach beholden van die
Grietmaet voer twelff daller. Borge een voer
all cum principali Johan Gruter ende Rutger then
Holtendorp.
Arndt Baerkens Gasthuesmeister voer een jaer
toe weyden offte tho hoeijen den lesten slach beholden
van ‘t Willigemaetgen voer vier daller een oert daller
then prise vurscreven. Borge Derick Otten.
Actum voer Schepenen Hermen Baerkens, Johan Zoer,
Adolph Peters op ten 6 dach martij anno etc.86 [1586].
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Op dach datum onderschreven hebben Jocchum
van Lennep ind1 Arndt Baerkens
Gasthuesmeisteren met consent der Schepenen voer oer
ende oren nacomelingen die tidt van sess jaren nu
naest den anderen volgende by bernender kerssen
verpandt seckere koelhaven, soe die bynnen ende
buten der stadt in ore bepalinge belegen synnen.
Innd die pennongen anstondt aen den Gasthuesmeisteren
in der tidt betalen.
Met sodane voerwerden, dat die Gasthuesmeisteren
vurscreven ende ore nacomelingen sodane verpande
koelhalven sampt2 offte elx een bisunder thendes
omganck der sess jaren vurscreven ind eer nijet sullen
mugen vrien, loessen, ende tot behoeff des Gasthues
weder qwitkopen jaerlix ende alle jaer op Sanct
Peters dach ad Cathedram verthien dagen voer
off nae onbehalt. Doch die loesse jaerlix ende
alle jaer een vierdell jairs tho beffurens tho verkundigen ende op tho seggen.
Mede sint oeck voerwerden soe den hoff Styen

1
2

Hierna is doorgehaald ‘Gasthuesm’.
Hierna is doorgehaald ‘ind’.
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Otten woe nae beschreven ingesat hefft zalige
Johan van Triers erffgenamen, die loesse daer
aen hebben, offt sich todrage dat die selve
erffgenamen vurscreven den selven hoff bynnen die
tidt van sess jaren, wederom loesten ende aen sich
worven, dat alsdan die pantheer geholden sall
weesen, syn pantpennongen wederom tho ontffangen
endt den hoff tot behoeff der erffgenamen toe ruijmen.
Otto Sparll den lesten slach beholden van Triers
hoff voer tweeindartich daller den daller ad dartich
stuver Brabants van XV placken. Borge Johan van
Locchum ende Derick Otten.
Claes die Waler den lesten slach beholden van
sodanen hoff Jenneken Pelzer ende zalige
Lambert opten Oerts vrou in pacht gehadt hebben
voer vierindtwintich daller, allet then prise
baven gemeldet. Borge syn bruder Johan die
Waler endt Otto Sparll. Actum voer Schepenen
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Johan Zoer ende Adolff Peters op ten 20 dach february
anno etc. 86 [1586].
Noch hebben die Gasthuesmeisteren vurscreven voer oer
ende oren nacomelingen, die tidt van sess jaren
nu naest den anderen volgende uthgedaen ende
verpacht seckere koelhaven hiernae specificieert
ind nu tokomende Petri ad Cathedram aen tho
vangen ind in oer gebruck tho nhaemen, innd sullen
die pechteren nabeschreven die alinge pachtpennongen
een ijder van sinen hoff jaerlix ende alle jaer op
Sanct Martens dach in den wynter verthien dagen
voer off nae onbehalt ind sonder ennich langer vertoch
aen handen der Gasthuesmeisteren in der tydt betalen.
Innd om sulx tho geschien, hebben nabeschreven pechteren
by der kerssen borge ind geloeff gestelt die welcke
daervoer gelaefft hebben tho betalen als oer eigen
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eigen proper scholt, doch allet met den todoen
ende bescheit, soe die Gasthuesmeisteren in der
tidt bynnen die tidt van sess jaren noetzhalven
sodane koelhaven, sampt offte elx een bisunder
solden muten versetten ende verpanden, daer
met sullen die pechteren oer pachtiaren expiriert
ende uth weesen, ende die haven alsdan verpandt
synde verlaten, sonder ennige vergudinge van
missrecht, offte sulx anders die pechteren
solden willen voernheemen daervoer the doen.
Derick van Herde1 den lesten slach beholden
van sodanen hoff Hermen Keppelman dus lange
in pacht hefft, voer ’t soventich stuver Brabants.
Borge een voer all metten principaell Anthonis
die Haen, ende Otto Sparll.
Rutger then Holtendorp den lesten slach beholden
van Bonnenhoff, voer achtindtsestich stuver
Brabants. Borge Jacob Juriens ende Johan
die Waler.

1

Heide, Herdt ?
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Jacob Juriens den lesten slach beholden van sodanen
hoff Gerrit Slanith duslange in pacht gehadt
hefft voer sovenindvertich stuver Brabants. Borge
Rutger then Holtenderp ende Hermen Keppelman.
Albert Doncker den lesten slach beholden van
synen hoff hij duslange in pacht gehadt hefft
voer eenindartich stuver Brabants. Borge Jan
die Waler ind Albert Scheeninck.
Adolph Peters den lesten slach beholden van sinen
hoff hij duslange in pacht gehadt hefft voer eenindartich stuver Brabants. Borge Johan die
Waler ind Albert Scheninck vurscreven.
Actum op jaer ende dach baven geschreven.
(fol. 287v, 288r en 288v blanco)
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Verpachtongh van Hennekempken
Item Gerbrandt Pannnenbecker ind Jacob Vroelick
Gasthuesmeisteren des Gasthues bynnen Doesborch hebben
laten insetten, ende willen met voerwetten der Schepenen
twee jaren lanck uthdoen ende verpachten Hennekempken
tho weyden offte tho seyen allet tot der pechteren kuer ind
dat op voerwerden hierna beschreven.
Als tho weeten dat die pechter die den lesten slach
by bernender kerssen beholt, sall geholden weesen die
alinge pachtpennongen des irste jaers nu strax aen den
olden Gasthuesmeister Gerbrandt Pannenbecker tho
betalen, offte then mijnsten acht dagen daer nae tot
sinen kuer ende sonder ennich langer vertoch. Innd
om sulx tho geschien, sall die pechter schuldich weesen
by der kerssen borge ind geloeff tho stellen daer den
Gasthuesmeisteren aen genuecht, ind met thovreeden sullen
weesen.
Innd die pachtpennongen des volgende jaers, sall die
pechter geholden weesen die selve tho betalen aen den
Gasthuesmeister in der tidt op meij anno etc. 89 [1589] sonder
ennich wyder uthfflucht daerop voer tho neemen, daer-
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voer die borge gelaven sullen om sulx van den pechter
tho geschien, offte by gebreck ende mangell van betalinge
alsdan aenden Gasthuesmeister in der tidt tho betalen als syn
eigen proper scholt.
Item die pechter sall op sine costen by der kerssen tot
vollest des gelaeghs uthleggen ende betalen vier
fanen Hogehues biers sonder idtwes daervoer aen die
pachtpennongen the korten offte in tho holden.
Die Smydt1 gehoecht ½ daller, Thonis die Haen ½
daller, Frerick Ansems ½ daller.
Frerick Ansems d’olde den lesten slach beholden voer
negendenhalven daller ad dartich stuver Brabants van XV
placken den daller. Borge een voer all cum principali
Frerick Ansems ende Rutger Gerrits filij2. Actum
den 12 dach aprilis anno [15]85 voer Schepenen Henrick
Zwaeffken, Johan Giginck.

1
2

Of ‘smydt’, niet als eigennaam maar als beroepsaanduiding.
Filij = filii = zonen (dus de zonen van Frerick Ansems en Rutger Gerrits)
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Verpachtongh van ‘t Gasthues Sentgen.
Item die boven geschreven Gasthuesmeisteren des Gasthues
bynnen Doesborch hebben laten insetten, ende wilhen met
voerweeten der Schepenen een jaer lanck uthdoen ende
verpachten dat Gasthues Sentgen tho weyden offte tho
hoeyen allet tot der pechteren kuer ende walgeffallen ende
nu1 aenstondt aen tho ffangen ende in oer gebruck tho
nheemen ind dat op voerwerden naebeschreven.
Als tho wetten dat die pechter die den lesten slach by
barnender kerssen behelt, sall geholden weesen die alinge
pachtpennongen nu strax aen den Gasthuesmeister in der tidt
tho betalen, offte then minsten eenen dach offte twee daernae ende sonder ennigh langer vertoch. Und om sulx tho
geschien sall die pechter schuldich weesen by der kersse
borge ende geloeff tho stellen, die welcke gelaven sullen
by gebreck ind mangell van betalinge van den principaell
pechter alsdan op tho leggen ende tho betalen als oer
eigen proper scholt, sonder idtwes daertegens voer
tho nheemen.
Item die pechter sall op sine costen by der kerssen tot
vollest des gelaechs uthleggen drie fanen Hogehues

1

Hierna is doorgehaald “asto”.
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biers sonder idtwes daervoer aen die pachtpennongen
the korten offte in tho holden.
Dit selve landt hefft ingesadt Anthonis die Haen
voer X daller.
Anthonis die Haen vurscreven den lesten slach beholden
voer elff daller ad XXX stuver Brabants den daller. Borge
Mr Hermen Tymmerman. Actum voer Schepenen
Henrick Swaeffken, Wilhelm Dunsberch op ten 1 sten
dach may anno etc. 88 [1588].
Anno etc. 89 [1589] dit selve landt op boven
geschreven voerwerden wederom verpacht
dan daer by gedaen als volght:
Mede sint voerwerden dattet Gasthues twee koen
onbekroent van den pechter die voer tidt daeryn
sullen weyden hent ther tidt dat men op die Stardt opbrandt sonder van den pechter ydtwes daervoir the
korten. Innd die opdrifft sall geschien op manendach
nae Paesschen.
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Anthonis die Haen den lesten slach beholden voer twelff
daller ad XXX stuvers Brabants van XV placken den daller . Borge een
voer all cum principali Frederick Ansems senior ende
Claes die Waler. Actum voer Schepenen Wilhelm
Dunsberch, Randolph Schaep op ten 17 dach martij
anno etc. 89 [1589].
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Verpachtongh van Allersmaet ende Grietmaet
Item Jacob Vroelick ende Gerbrandt Pannenbecker
in der tidt Gasthuesmeisteren hebben met willen ende
voerwetten der gemeine Schepenen laten insetten ende
willen by bernender kerssen uthdoen ende verpachten1 des
Gasthues’Allersmaet, ende Grietmaet tho weyen
off tho seyen allest tot der pechteren kuer ende wallgeffallen
ende die selve nu ahnstondt aen tho ffangen ende in oer
gebruck tho nhemen, by enckele bescheidene silveren dallers,
itlicken daller tot dartich stuver Brabants van XV placken
den stuver gereckent, off oer gerechte werde daervoer
in tidt betalinge deeser naeffolgender gestalt ende manieren.
Als tho wetten dat die pechteren die den lesten slach
by barnender kerssen beholden sullen hebben, verplicht
ende geholden sullen weesen, jaerlix ende alle jaer
soe geringh den schoeff van die landen vurscreven affgeffuert
sall weesen ende sonder ennich langer vertoch die
alinge pachtpennongen aen handen des Gasthuesmeisters in der
tidt tho betalen. Unnd om sulx tho geschien sullen
die pechteren sampt ind bisunder geholden weesen
borge ind geloeff by der kerssen tho stellen daer die
Gasthuesmeisteren vurscreven aen genuget ende met tho-

1

Links in de kantlijn staat hier met een verwijzingsteken: “die tidt van drie jaren nu naest den anderen
volgende”.
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vreeden sullen weesen. Die welcke gelaven sullen by gebreck
ind mangell van betalinge van den principalen pechteren
als vurscreven alsdan op tho leggen ende tho betalen als oer
eigen proper scholt sonder ydtwes daer tegens voer tho
wenden.
Vorder is beffoerwert soe deese landen vurscreven by mangell
van chrichsloepen, offte hoge wateren, offte woe sulx sich
todragen muchte van den pechteren nyet gebruickt solden
kunnen werden, sullen die pechteren, offte ore gestalte
borgen evenwaell geholden weesen die alinge pachtpennongen
jaerlix ende alle jaer tho betalen, sonder ydtwes daer aen
the korten offte voer in the holden.
Vorder sint voerwerden, offte deese landen vurscreven, soe voell
nijet tho pacht kunden doen als den Gasthuesmeisteren
vurscreven duchte goet the weesen, sullen die Gasthuesmeisteren
onbekroendt van ijmants die vurscreven landen offte ennich
van dien aen sich mugen hogen, sonder ennigen onraet daer
van tho betalen.
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Randolph Schaep den lesten slach beholden van Allersmaet
drie jaren lanck, jaerlix voer eenindartich daller then
prise bovengeschreven. Borge een voer all cum principali
Frans Frantzen, Gerrit van Amburen.
Claes die Waler den lesten slach beholden van die
Grietmaet drie jaren lanck jaerlix voer thiendenhalven
daller then prise als boven. Borge een voer all cum
principali Arndt van Belleheem, Rutger then Holtenderp. Actum voer Schepenen Johan Giginck ende
Wilhelm Dunsberch op ten XVen dach octobris anno etc.
LXXXIX [1589].

306

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 293r
Verpachtongh van die Gasthues Koeweijde
Ghysegeesemollenersmaet ende den Koppenberch
Op voerwerden ende conditien hier nabeschreven hebben
Gerbrandt Pannenbecker, ende Jacob Vrolick in der tidt
Gasthuesmeisteren des Gasthues bynnen Doesborch
hebben met wille ende beliven der gemeine Schepenen
laten insetten, ende willen by barnender kerssen uthdoen
ende verpachten die tidt van vier jaren nu naest den anderen
volgende des Gasthues Koeweide, Ghisegeesemollenersmaet ende den Coppenberch, tho seyen offte tho
weyden allest tot der pechteren oren kuer ende walgeffallen, bij enckele bescheidene silveren dallers itlicken
daller tot dartich stuver Brabants van viefftien placken
den stuver gereckent off oer gerechte werde daer voer
in tidt der betalinge, voerbeholtlichen uth Ghisegeesemollenersmaet ende den Koppenberch1 den heer sinen thiendt. Unnd die
pechter van die Gasthues Koeweyde sall sich des thiendes
over all nyet krudigen, sonder den Gasthues alleen tho
laten genijeten. Ind die pechter sall die vracht rontzom
die Koeweyde sine pacht jaren gedurende op sine costen
laten maecken ende onderholden, wat oeck die pechteren

1

De woorden “ende den Koppenberch” staan in de kantlijn met een verwijzingsteken.
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van Ghisegeesemollenersmaet ende den Coppenberch oeck
doen sullen.
Item die pechteren der landen vurschreven sullen geholden weesen
borge ind geloeff by der kerssen tho stellen daer den Gasthuesmeisteren vurschreven aen genuget ende met thovreeden
sullen weesen. Innd soe vern die pechteren sulx nyet doen
een kunden sullen sich die Gasthuesmeisteren mugen
holden aen den irsten anderden offte darden allest tot oeren
kuer ende walgeffallen, innd den schaden wes die landen
vurschreven offte ennich van dien alsdan myn gulden verhalen
aen dengheenen die die kersse den lesten slach gegeven
sall hebben.
Item die pechteren sullen geholden weesen die alinge
pachtpennongen jaerlix ende alle jaer op alle Sanct
Martens dach in den wynter verthien dagen voer off nae
onbehalt ende sonder ennich langer vertoch aen den
Gasthuesmeisteren in der tidt tho erleggen ende tho betalen
sonder idtwes daer tegens voer tho weynden.
Unnd die pechteren sullen die vurschreven landen aenffangen
ende in oer gebruck nheemen, soe geringh die schoeff
van die lenderien vurschreven affgeffuert sall weesen,
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op welcke tidt die pechteren in oer leste jaer, als die schoeff
van die landen vurschreven affgeffuert sall weesen, oere pachtjaren expireert sullen weesen.
Vorder sint expresselicke voerwerden offte die pechteren
sampt ind bisunder deese lenderien vurschreven vermits deese
tegenwoerdige chrichsloepen nijet vrijmoedich solden
kunnen gebrucken, oer beesten offte saet daer uth genhamen
offte woe sich sulx in enniger manier todragen muchte
ind derhalven in ennigen hinder ende schaden geffuert
worden, dat die pechteren sampt ind bisunder geholden
sullen weesen evenwaell die alinge pachtpennongen
op dach ende termin boven geschreven aen handen der
Gasthuesmeisteren in der tidt tho betalen, sonder ydtwes
aen die pachtpennongen the korten offte in tho holden
ende daer tegens ennige exceptie voer tho weinden.
Die pechteren van elck landt vurschreven sullen allen
onraet by der kerssen leggen als van olts gebrucklick:
die secretaris I quart, die baden I quart, Derick Otten
I mengel van ’t oproepen, van die Koeweyde by der
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soven fanen Hoegehues biers die quart 1 ½ stuver,
van Ghysegheesemullenersmaet soven fanen,
van den Koppenberch ses fanen, sonder ydtwes aen
die pachtpennongen the korten offte in the holden.
Die borgermeister Henrick Zwaeffken ingesadt die Gasthues Koeweyde voer sessindvertigh daller den daller
ad XXX stuver Brabants, daerop eenen daller uthgelecht daer
tegens nyet tho wynnen, daerop gehoecht sess der
selver dallers van elcken daller tho wynnen II oert daller.
Gerbrandt Pannenbecker Gasthuesmeister ingesadt
Ghiesegeesemollenersmaet voer1
achtindtwintich daller, daerop eenen daller uthgelecht I daller daer tegens nyet tho wynnen, daerop drie daller gehoecht van elcken daller drie stuver
uthgelecht daer tegens III stuver tho wynnen.
Albert die Moller ingesadt den Coppenberch voer
achtindtwintich daller daerop eenen daller uthgelecht
daer tegens nyet tho wynnen.

1

Hierna is doorgehaald: “achtind…ch daller”.
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Item Frerick Ansems d’olde den lesten slach beholden
van die Gasthues Koeweyde vier jaren lanck jaerlix
voer vierindtsoeventich daller then prise vurschreven
Frerick Ansems filius ende Johan Bernolts borge
een voer alle metten principaell.
Item Rutger Everts den lesten slach beholden van
Ghiesegeesemollenersmaet vier jaren lanck jaerlix
voer vertich daller then prise boven gemeldet. Borge een
voer all cum principali Henrick Slanith senior,
Franss Franssen.
Item Albert die Moller den lesten slach beholden van des
Gasthues Coppenberch vier jaren lanck jaerlix voer
dartich daller then prise vurschreven. Borge een voer all metten
principaell Henrick Voss, Laerman Smydt. Actum
voer Schepenen Wilhelm Dunsberch ende Randolff1
Schaep op ten 23 dach julij anno etc 90 [1590].

1

Er staat nog een onduidelijke letter achter de dubbele f van Randolff.

311

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

312

Folio 295v
Op voergaende conditien ende voerwerden van verpachtonge der Gasthues landen woe voer hen in dessen
boecke geschreven hebben Jacob Vroelick ende
Gerbrandt Pannenbecker in der tidt Gasthuesmeisteren
des Gasthues bynnen Doesborch voer oer ende
oren nacomelingen met beliven ende voerweeten
der Schepenen die tidt van sess jaren1 uthgedaen ende by bernender kerssen
verpacht desse naebeschreven Gasthues lenderien.
Item Jacob die Gomster den lesten slach beholden
van Allersmaet ses jaren lanck jaerlix voer vieffindtwintich daller den daller ad dartich stuver Brabants
van viefftien placken den stuver. Borge een voer all
metten principaell Johan Otten, Hermen Rensen.
Item Rutger then Holtenderp den lesten slach beholden
van die Grietmaet insgelicken ses jaren lanck
jaerlix voer elff2 daller then prise vurschreven.
Borge een voer all metten principaell Albert
die Moller ende Claes die Waler. Actum voer
Schepenen Wilhelm Dunsberch ende Randolph

1

De laatste vijf woorden staan met een invoegteken in de kantlijn, gevolgd door de doorgehaalde woorden “uthgedaen
ende”.
2
Geschreven boven het doorgehaalde woord “derthien”.
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Schaep op ten 19 dach july anno etc 92 [1592].
1

Insgelijcken Frans Franssen den lesten slach beholden van den Onderstal voor de summa van
fierendvyftich daler. Burgen Carl Verwer ende Harmen
van Eep. Die Gasthuysmeesters in der tijt met belyeven
der gemeene Schepenen hebben dese pacht nu wederom
twee jaeren verlenget.
Noch hebben die Gasthuysmeesters in der tijt met belyeven der
Schepenen dese boven verhaelte pacht twee jaeren verlengt.

1

De volgende twee alinea’s zijn later in een ander handschrift bijgeschreven.
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Op dach dato onderschreven hebben Gerbrandt Pannenbecker ende Jacob Vroelick in der tidt Gasthuessmeisteren des Gasthues bynnen Doesborch voer oer ende
oren naecomelingen, met wille ende beliven der gemeine
Schepenen in eenen steden ind vasten erffkoep erfflick
verkofft Berndt Cosins, Jenneken syn echte huesfrou
die behusinge hoff ind hoffstede van achteren tho
ffurens geleegen in die Oypoertstraet tusschen husinge
Johan Kreyenffenger ende Derick Otten kommerffry
ende met gheene jaerlixe pensioen beswaert synde
ende dat voer die somma van hondert ende een ind
dartich daller ad dartich stuver Brabants van XV placken
den daller gereckent off die gerechte werde daer voer
aen anderen golden offte silveren paymente den gelicke
goet weesende in tidt der betalinge. Innd die selve
op drie naestfolgende terminen aen den Gasthuesmeisteren
in der tidt tho betalen. Als nementlick op tokomende
Paesschen in anno etc. 93 [1593] voer die irste termijn dri
ind vertich daller ind twintich stuver Brabants. Innd
alsdan sullen die coperen vurschreven die behusinge aenvangen ind in oer gebruck nheemen. Innd die anderde
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termin op daer naestfolgende Paesschen int jaer als men
schriven sall 94 [1594]. Innd die leste termin op daeraen
volgende Martini in den wijnter desselvigen jaers, itlix
termins verthien dagen vuer offte nae onbehalt, doch
op Kersmysse daer naestvolgende waell betalt tho weesen.
Innd soe beffonden werde datter eenen stuver tyns daer
uth ginge sall daer uth bliven gaen sonder idtwes daer
voer tho korten, wat beffonden worden meer daer uth
tho gaen, sall dat Gasthues dragen, ind die coper
aen die leste termin van betalinge als vurschreven inholden
ind den Gasthues korten, innd die coper sall anderhalven daller onraets uthleggen ende betalen, ind die
selve aen de irsten termin der koeppennongen inholden
ende korten. Hiervoer borge geworden Johan
Otten ende Gerrit Pelser bij mangell van betalinge
ende duss anders desse voerwerden voll the doen ende
tho betalen als oer eigen proper scholt. Aldus
verhandelt ende verkofft in byweesen Schepenen op ten
9den dach decembris anno etc 92 [1592].
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Opten 17 dach aprilis anno etc 93 [1593] heefft Allardt
Mandemaecker den irsten termin als drieindvertich
daller ind XX stuver Brabants inholt der koepvoerwerden1 aen Jacob
Vroelick Gasthuesmeister betalt daer aen gekort twee
daller van den wynkoep.
Opten 10den dach aprilis anno etc.94 [1594] heefft Allardt
Mandemaecker den anderden termin als drieindvertich
daller ind twintich stuver Brabants aen Gerbrandt
Pannenbecker Gasthuesmeister inholt der koepvoerwerden
betalt.

1

De letters “wer” staan boven de regel.
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Op gelicke voerwerden ende manieren hebben Gerbrandt
Pannenbecker ende Jacob Vroelick Gasthuesmeisteren
met wille, beliven ende voerweeten der gemeine Schepenen
in eenen steden vasten erffkoep erfflick verkoftt
Henrick Peters ende Gerritgen Sweeckhorst syn echte
huesfrou ende oren erven die behusinge, hoff ind
hoffsteede van achter tho ffurens geleegen in die
Santberchstraet, tusschen huesinge Johan Kuenen ende
Henrick Maes d’olde, ende dat voer die summa van
hondert ende vieffindartich daller, itlicken daller
ad dartich stuver Brabants van viefftien placken den
stuver gereckent off oer gerechte werde daer voer.
Innd Henrick Peters met syn huesfrou vurschreven hebben
strax op betalinge den Gasthuesmeisteren vurschreven met
voerwetten der Schepen overgegeven ende then handen
gestalt een handtschrifft slaende op den Burgermeister
Frerick then Bergh vermeldende van hondert daller
hoefftsomme met alle inhold1 ende voerwerden der
selver handtschrifft tot behoeff des Gasthues vurschreven.
Innd die restende vieffindartich daller sullen van
gemelte Henrick Peters ende syn huesffrou betalt

1

Hierna staan nog 2 letters die zijn doorgehaald.
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worden op twee nu naest den anderen volgende terminen:
als tho weeten op tokomende Paesschen deeses lopende
jaers driendtnegentich [1593] die eene helffte ende die
ander helffte op daer naestvolgende Paesschen int jaer
alsmen schriven sall vierindtneegentich [1594], itlix termins
verthien dagen vuer ende nae onbehalt ende sonder
ennich langer vertoch. Ende soe die kercke bynnen
Doesborch jaerlix daer uth heefft een qwart wins
die selve hebben die Gasthuesmeisteren vurschreven op
sich genamen ende sall van nu vortaen van den Gasthuesmeisteren in der tidt aen den kerckmeisteren betalt
worden. Dan soe ennigen heeren thins daeruth
ginge, sall op die behusinge, hoff ind hoffstede
vurschreven bliven staen, sonder ydtwes daer voer the korten
ende inthe holden. Item Henrick Peters heefft den
winkoep alleen betalt. Innd sall aen den irsten termin
der koeppennongen den Gasthuesmeisteren daer voer
korten anderhalven daller. Allet sonder argelist.
Aldus verhandelt ende verkofft in presentie der
Schepenen op ten XXsten dach januarij anno etc. XCIII [1593].
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Opten XVIII maij Jacob Vroelick Gasthuesmeister
ontfangen van Henrick Peters den irsten termin als
achtien daller. Daer aen gekort anderhalven daller
van den wynkoep.
Die rest heefft Henrick Peeters met syn huesfrou
als soventhien daller aen Gerbrandt Pannenbecker1
Gasthuesmeysster betalt. Daer met tho samen
betalt.
(folio 299v, 300r en 300v blanco)

1

De naam Peters, die hier eerst stond, is doorgehaald.
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Op voergaende conditien ende voerwerden van
verpachtinge des Gasthues Koeweyde, den
Coppenberch ind Ghysegeesemullenersmaet
in anno [15]90 verpacht, ind in desse boecke
geschreven, hebben Gerbrandt Pannenbecker
ende Jacob Vroelick, in der tidt Gasthuesmeisteren
des Gasthues bynnen Doesborch, voer oer ende
oren nacomelingen met voerwetten ende beliven
der gemeine Schepenen die tidt van sess jaren
nu naest den anderen volgende by bernender
kerssen die selve landen uthgedaen ende verpacht
als hier nabeschreven volght ind dat voer daller
den daller ad 30 stuver Brabants van XV placken den stuver gereckent.
Item Frerick Asems1 senior den lesten slach
beholden van des Gasthues Koeweyde voer
LXVII daller. Borge een voer all metten principaell
Rutger Gerrits filius, Rutger Everts.
Johan Maess den lesten slach beholden van Gysegeesemollenersmaet voer XXXIII daller. Borge
een voer all cum principali Henrick Voss,
Johan van Oldenraedt.
(folio 301v blanco)

1

Bedoeld zal zijn: Ansems.
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Verpachtung van de nabeschreven
Gasthuijslanden, de Gansepoel
Dijckmersmaet, Hospitaelsmaet,
echterste cloot van de Uutmaet,
halff Triers Veltschlach, des
Gasthuijs deel van de Vierdeltjes,
‘t Willigenmaetgen, Tries1 halve Luijkens, Grimmenslach,
de middelste2 cloot van de Malthorst,
Allersmaet endt Lange Vonder
ende Grietmaet.
Op conditien ende voorwaerden nabeschreven
hebben Jacob Vrolick end Garbrandt
Pannenbecker, Gasthusmeisteren in der tijt,
uutgedaen ende verpacht met toedoen
ende overstaen der Schepenen, laten3 insetten
ende by barnender keerssen verhogen de
voornoemde landerijen voor de tijt van
vier jaren continuelick aenfangende
op Petri ad Cathedram in desen ijts lopende jaere vijfthienhondertachtendnegentich [1598].

1

Bedoeld zal zijn: Triers
Het woord ‘middelste’ staat in de marge, terwijl in de tekst het woord ‘achterste’ is doorgehaald.
3
Boven de woorden ‘laten insetten’ staat in de tekst een liggende krul: deze lijkt geen betekenis te hebben.
2
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In den eersten sullen de pachters op hare
costen ruemen end schoen maken de weterungen ende leijgravens ende den doorn
in ’t landt staende uuthouden end claer maken
sonder den lantheren daer ietwas van te
mugen corten. Ende sullen oock de
pechters op ore costen ore vracht maken
edoch offt geviel dat den dijck off sluse
worden gemaeckt, sullen pechteren datselve
verschieten end den lantheren moegen corten aen hare pacht.
Item zullen de pachters de landen meugen gebruijcken te weijden end te hooyen
maer niet meugen bouwen ende zaeijen.
Syn voorder voorwaerden dat de pachters
derselve landen sullen gehouden wesen ore
beloofde pachtpenningen te betalen aen
handen van den Gasthuysmeisteren in der
tijt die eene helfft op Martini ende
d' ander op Petri daeraen volgende wel
betaelt, sonder ijtwes daeraen te
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mogen corten, ter oorsaeck van chrijchslopen
of eenich verderff, dat de landen mochte over-.
comen, hoe die oock mochten voortgebracht
werden.
Item sal men insetten ende hogen by enckele
dalers van darhtich stuvers Brabants,
stuver Brabants van XV placken etc.
Item de pachteren der voornoemde landerien
sullen gehouden wesen burge end gelove
te stellen by der keerssen daer de verpechteren an geneught ende mede tevreden zullen wesen. Bij foute van dien
sullen sich verpechteren meugen houden aen den
yrsten anderden off derden. Alles tot
oren keur ende walgevallen, ende den schaden
wes de landen voornoemd off enige van dien
alsdan minder gulden, verhalen aen den
genen, die de keers den lesten slach sal
gegeven hebben.
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De pachteren sullen blijven van elcker
landt, sullen allen onraet by de keersse
leggen als van alts gewoontlick is.
Op conditien ende voorwaerden voornoemd is
pachter gebleven van de Gansenpoel Henrick Maes voor de summa van1
sestich daler. Syne burgen syn geworden
Jan Bernts end Thonis van Kecken.
Pachter van Dijckmersmaet is gebleven Henrick Smit van Steender, sijne
burgen syn geworden Daem van Tijde
ende Jan van Coln, voor de summa
van negenthien daler.
Hospitaelsmaet is verpachtet voor
de summa van dartich daler. Pachter
Jan Otthen, syne borgen Cent Cool
ende Gerhardt Steenderingh.

1

In tekst doorgehaald: vijf.
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Den achtersten cloot van de Uutmaet is
gepachtet van Peter van Meurs
voor de summa van twintich daller.
Syne borgen Henrick Slaniet ende
Aelberth Schenningh.
Van’t halve Triers Veltschlach is
pachter gebleven de jonge Jan Schaep
voor de summa van elff daler.
Syne borgen sijn Jacob Holtman
ende Cent Cool van Gelder. Hiervan comt de wederhelff de wedue
van Lennep mede verpacht voor elff1
daler, pachter ende borgen qui supra.
Des Gasthus deel van de Vierdeltjes.
Hiervan is pachter gebleven Rutger
Everts voor de summa van acht
end veertich daler. Borgen Jacob
Holtman ende Gerhard van Ambueren.

1

In de kantlijn achter deze 2 regels staat (afgekort) “Nota”.
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Dat Willigen Maetjen verbleven metten
slach aen Peter van Meurs voor
acht daler, borgen Henrick Slaniet
ende Aelbert Schenningh.
Triers Luirkens halff sijn verpacht
voor de tijt van acht jaren continuelick1
voor de summa van vijff daler end vijffthien stuver2, pachter
Frerick Anzem de Jonge, borgen Frerick
Anzem d´Olde ende Harmen van Telchusen.
Hiervan compt de wederhelff vrou Lant3
Schrijvers met haren wil mede verpacht,
pachter, borgen ende prijs woe voornoemd.
Grimmerslach verbleven metten slach aen
Thonis de Haen tegens tseventich daler.
Borgen Dirck Bartolts end Claes
de Waeler. Nota: dit is verpacht
voor ses jaren.
4

Insgelycken heeft Frerick Amsenss die Jonge
gepacht des Gasthuys Aepe voer den tijt van
ses jaeren, ingaende Petri anno1602 voer soeven
dalers jaerlix5 op Martini in den wynter te betaelen.
Burgen voorschreven.

1

Voor deze regel staat in de kantlijn: ´Nota´. De aanvulling van ´continuel´ is ontleend aan fol.302r, regel 3 van onder.
De laatste 3 woorden staan met een verwijzingsteken in de kantlijn.
3
Lanten ?
4
Deze alinea is later bijgeschreven.
5
Dit woord staat in de kantlijn.
2
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De middelste Gasthus Malthorst is metten
slach verbleven aen Peter Brandts,
de Gasthus bouman, tegen de summe
van vijff end viertich daler. Burgen
daervoor geworden Hendrick Keppelman ende Hendrick Slaniet. Nota:
dit’s mede verpacht op ses jaren.
Allersmaet: den slach gegeven Jan Maes
voor de summa van dartich daler. Sijne
borgen sijn Henrick Vosch end Jan van
Aken. Insgelycken verpacht voor
ses jaren, ende sullen dieselve jaeren
met dit parcheel oren aenfangk nemen1
op Petri in anno toecomenden etc.
negen entt negentich [1599].
´t Lange Funder is metten slach verbleven
aen Thonis van Kecken voor de summe

1

In de kantlijn achter de regel staat hier (afgekort) “Nota”.
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van twaelff daler. Burgen Loeff ter
Stege end Jan van Aken. Dit’s verpacht
vier jaer lang, end vergost te bouwen
ende te zaeijen, off te weijden tot pachters schonste.
De Grietmaet is metten slach verbleven
aen Claes Wijcherinck voor de summa
van twintich daler. Burgen Johan
Stendering ende Steven Beestingk. Ende
is verpacht voor vier jaren, sullende haren
loop nemen toecomende Petri in anno
negenenttnegentich [1599].
Alles voornoemd actum op’t Hogehuijs den 20sten
januarij anno 1598.
Item hebben de Gasthusmeisteren op deselve
voorwaerden ende conditien uutgedaen ende
verpacht, dat stuxken landts t’ Eldrick
aldernaest de Gasthus Ape gelegen
aen Dirck Eijckelboom voor de
summa van achten halven daler
den 30 Januarij anno 1598.
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Item heft de Gasthusmeister met believen der
Magistraet in tegenwoirdicheit des Schepenrichters Randolph Schaep uutgedaen ende
verpacht Goossen Brouwer te Lathem
een stucksken landt genant de averste cloot
van de Uutmeten, groet II½ oft ΙΙΙ morgen
om meugen gesaeit oft geweit te werden
voor een tijt van ses jaren, waervan het
eerste innegaet op Petri ad Cathedram
16001 voor negen daler jaerlix,
waervoor burge geworden is Rutger
Everts. Ende sal jaerlix de pacht

betaelt werden op Martini, ‘t eerst2
op Martini anno 16003 ende altoos XΙΙΙΙ
dagen voor oft na onverhaelt etc.[?]
Item sal gehouden werden toe te sien dat het
landtt des dijcks halven in geen schade
en comen, die penningen daer tho verschieten ende den Gasthusmeister in der tijdt
aen den beloofde pachtpenningen corten.
4

Item Dijerick Stevenss gepacht die Gasthuijs Koeweijde
voer den tijt van ses jaeren lanck aen te fangen Petri ad Cathedram anno 1601 ‘s iaers voer LXX daler, tot burgen gestelt
Jan Maas ende Thuenes van Kecken, alle jaer te betaelen

op Martini ende met die schoof weder aff to gaen
Item heeft gepacht dat Hennekempken mede den tijt van

ses jaeren ingaende ende te betaelen als voren ‘s iars voer
XXIII daler, burgen Jan Schaep ende Thunis van Kecken.

1

De onderstreping is vóór en na het jaartal voorzien van een soort slinger omhoog
Onder dit woord staat nog een onduidelijk woordje.
3
Als noot 1.
4
De volgende 2 alinea’s zijn later bijgeschreven.
2
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Conditie ende voerwarden, waernae die
Gasthuysmeisters in der tijt des Gasthuys bijnen
Doessburch op den 26sten marty anno 1601 met
toedoen der Schepenen verpacht hebben dese
nae beschrevene percelen van des Gasthuys
landen als volgt.
Erstlich zullen die pachters der naevolgende percelen
van de Gasthuys landen, op oere costen ruymen ende schoon
macken, die watergraven ende leijgravens, ende den
doorn in’t landt staende uuthouwen ende klaer
macken, sonder den landtherren daer ietwas van
te mogen corten ende zullen oock die pechter op oer
costen oere vrocht macken, jedoch off’t gevijel dat
den dyck, off sluijsen worden gemact, sullen pechteren
dat selve verschieten ende den landtherrn aen oer pachtpennigen corten.
Sijn vorder vorwarden dat die pechters der selven
landen sullen gehouden wesen oer belofte pachtpennigen te betaelen aen handen van den Gasthuysmeisters
in der tijt aen eener somma op Martini eerstcomende
in de wynter off vyerthyen dagen daernae sonder
langer vertreck.
Vorder sijn expresse voerwarden off die pechter
sampt ende besonder dese landerijen vorscreven vermits
dese tegenwordighe chrijchsloopen nijet vrijemodich
solden konnen gebruycken, oer beesten, saet offte
hoije daer uutgenomen worden, off soe sich sulx
in eeniger maenijere mochte toedragen, ende der-
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halven in eenigen hijnder ofte schade gefuerd worden,
dat die pechteren sampt ende besonder geholden sullen
wesen, ende evenwell die alinge belofte pachtpenningen
op dach ende termijn als vorscreven, aen handen des Gasthuijsmeisters in der tijt te betaelen, sonder ietwas aen de
pachtpenningen te mogen corten of inhalden, noch eenige
exceptie daertegens voer te weynden.
Item die pachteren der vorscreven landen sullen gehouden
wesen, bij der keersse burge ende gelove te stellen
daer den Gasthuijsmeisteren vorscreven aen genuegt, ende met tho
vreeden sullen wesen, ende soe vern die pechteren sulx
nyet doen konden, sullen sich die1 Gasthuysmeisters
mogen halden aen den eersten, anderten, off darten, allet
tot oeren keur ende wolgefallen, ende den schade wes
die landerijen2 offte eenighe van dyen alsdan
mynder galden verhaelen aen den gheenen die den keersse
den latsten slach sall gegeven hebben.
Op verhaelte3 conditie ende voerwarden heefft
Gijsegesemollersmaeth met dat Kempken daer
beneffens gepacht voer ten tijt van ses jaeren
Jan Maas ‘s iaers voer XXVI daler ende heeft
tot burgen gestelt Jan Cupper en Heyndrick
Fos.
Die Grijetmaet ses jaer lanck te bouwen
dan sall den pachter oock vrije staen die selve te

1

Hierna is het woord ‘pachters’ doorgehaald.
Hierna is het woord ‘mijnder’ doorgehaald.
3
Er staat eigenlijk ‘ververhaelte’.
2

332

Transcripties Oude Gasthuisboek Doesburg

Folio 307v
weijden, dan nyet te mogen macken eenige exceptie
van quaede betaelinge soe hem die besten daer uut
genommen worden of eenige andere schaden leede, heeft
gepacht Claes Wycherinck ‘s iaers voer XV daler.
Burgen Jan Stenderinck Lambertss ende Steven Stoeldreyer.
Die Hospitaelsmaeth een jaer lanck te hoijen
of te weijden, dan nijet te bouwen heeft gepacht Evert Arntss voer XIII daler. Burgen
Arnt Baerckes ende Jan Cupper.
Grymmeslach voir dit jaer te1 weyden
ofte hoijen, dan nijet te bouwen, heeft gepacht
Jan Rietbergen voer XXV daler. Burgen
Jan tho Voorthuys ende jonge Jan Rietberghen.
Die grote Gasthuijs Gansepoel te hoijen offte
weyden, ende ´t Gasthuijs het darden deel aen sich
beholdende, ende den darten deel aen de pachtpenningen
te corten, heeft gepacht Jan Cupper voer XXVI
daler. Burgen Thomas Baerckens ende Dyerik2
Stevenss.
Jan Tryers halve Veltslach te weijden ofte
te hoijen, heeft gepacht Heyndrick van Lenp voer
X daler, burge Jan Stenderinck.

1
2

Hierna is het woord ‘bouwen’ doorgehaald.
Dyirck, Dyerick ? Vgl. fol.306r regel 21 en 308v regel 2.
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Die heele Gasthuijs Vyerendels met des Compteurs1
tot Dyeren deel te weijden offte hoijen heeft gepacht Evert Arntss voer XIX daler. Burgen
Arndt Baerckens ende Albert Doncker.
Den echtersten kloot van de Uuthmethen te weijden
of te hoijen heeft gepacht Herman Ringelberch
voer X daler. Burgen Albert Doncker ende
Gerrit de Gomster.
‘t Willige Maetgen is nijet verpacht.
Dittmas Maetgen te hoijen off te weiden
heeft gepacht Jacob de Gomster voer VII daler.
Buergen Jan Cupper ende Arnt Baerckens.
Den Gasthuijs Koppenberch hebben die Gasthuijsmeisters
in der tijt met belijeven der Schepenen verpacht
Hans van Menglickhuijsen voer den tijt van ses
jaeren, ingaend anno 1600, te weijden ende nijet
te bouwen ‘s iaers voer XVIIII daler. Burgen
Aloph Schaep ende Jan Schaep mede als principale.

1

Compteur = Commandeur
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Item hebben die Gasthuijsmeisters in der tijt met
belijeven der Schepenen verpacht Dijerick Eskens
Allersmaet ses jaer lanck te weijden ende nijet
te bouwen, ingaende anno 1600, ‘s iaer voer
XXV daler te betaelen alle jaer op Martini
in de wijnter jedoch vyerthijen dagen onverhaelt.
Burgen Jan Maas ende Heyndrick Fos.
Item hebben die Gasthuijsmeeisters in der tyt
1
met belijeven der Schepenen uutgedaen
ende verpacht Jonckher Heyndrick Rouwenoort
in den Ulenpas die erffstede soe het Gasthuijs toecompt gelegen d’Olde Keppel ses
jaeren vast stedig naest malcanderen volgende
waervoer hij ‘s iaers pacht sall geven acht en
halven daler op Martinij in de wijnter
alle jaer te betaelen, off vyerthijen dagen
daernae wal betaelt, ende dese pacht
sall ingaen Petrij ad Cathedram als men
schrijven sall 1602 ende die erste pacht verschienen
op Martini in de wijnter des selven jaers2 ende uutgaen Petrij als
men schrijven sall 1608, ende sall sich in alle
die jaeren sijner pachtinge, gheenes gewass
van appel offt peerboomen hebben te
becroeden, dan sall ‘t zelve den Gasthuyse
toecomen, ende sall alle holt dat knuitbar
is mogen houwen ende knutten, des sall3

1

Hiervóór is het woord ‘hebben’ doorgehaald.
De woorden vanaf “ende” in de vorige regel tot hier staan met een verwijzingsteken in de kantlijn.
3
In de kantlijn naast de onderste 4 regels staat: “Dit lant ijs vercoft ende dat gelt mede betalt dat goedt Cleijn Telicus
toe Drempt”.
2
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hij offte syne erven den Gasthuyse ‘t eijnden sijner pachtjaeren twee jaerich lott wederom leveren. Alles
sonder argelist. Aldus geschiet in presentie van
Burgermeister Johan Gyginck ende beijde Gasthuysmeister
in der tijt, Gerbrandt Pennebacken ende Jan Otten,
op ten 13den marty anno 1601.
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Op voerwaerden ende conditie hiernae
beschreven hebben Gerbrandt Pannebacker
ende Jan Otten, Gasthuijsmeisters in der tijt
des Gasthuijs bynnen Doessburch met
wille ende belyeven der gemeene
Schepenen, laten insaten ende daernae
op vrijdach den Vden februarij 1602
bij brannender keerse uutgedaen ende
verpacht voer den tijt van ses negst
malkanderen volgende jaeren dese
naevolgende landen1 alles ingaende
op Petri ad Chathedram anno 1602.
Erstlich zullen die pechters der naevolgende
perceelen van Gasthuijslanden op oer costen die
vrocht macken, uutgesondert die weteringen ende
leijgraven, zullen sy die costen uutleggen, ende
aen oer pachtpennigen corten, als oock, of daer
dycken off sluijsen zullen gemact worden, zullen
pechteren dat selve verschieten ende den landtherren aen oer pachtpenningen corten.
Syn vorder vorwarden dat die pechteren der
selven landen zullen gehouden wesen oere belofte
pachtpennigen te betaelen aen handen van de Gasthuysmeisters in der tijt aen eener somma op Martini
in den wijnter off ten langsten vyerthijen dagen
daernae sonder langer vertoch.

1

In de kantlijn staat geschreven: ‘Alles te weijden of te hoijen dan nijet the bouwen’.
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Vorder sijn expresse voerwarden of 't gevijel
(dat Gott verhueden will) dat den vijandt met
sijn gewalt over Rhijns queme, ende daerdeur
die pechteren die vorscreven landen nijet geheel off ten
vollen mochten gebruycken, zullen pechteren gehouden
wesen oere pachtpenningen nae adtvenantt des
tijts van 't gebruijck sonder eenige exceptie
van watersnoot of anders, hoe dat oock sich
mochte toedragen, daertegens voer te weijnden
off hebben tho genijetten.
Den pechter van jeder landen sall gehouden
wesen voer sijn beloofte pachtpennigen goede
sufficiante1 burgen ende gelove te stellen
daermede verpechteren tevreeden zijn, of anders
zullen sij sich mogen halden aen den eersten,
anderten ofte darten tot oeren keur ende
wolgefallen.
Op voergelesene conditie is pachter van de
grote Gansepoel gebleven Wijllem
Maes voer2 LXVI daler ‘s iaers
Burgen Jan Maes, Wijllem Tijchelaer.

1
2

Boven de a lijkt een afkortingsteken te staan.
Hierna staat een doorhaling.
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Grimmenslach gepacht Jan Rietbergen
‘s iaers voer vijfendezoeventich daler.
Burgen Jan van der Slangenburg ende
Jan Rietberghen de Jonge.
Dat Gasthuys deel van die Viertelgens gepacht Arndt Baercken, Gasthuysmeister, voer XXXVI daler ‘s iaers. Burgen
Ruttger Everss ende Engelbert van Selst .
Hospitaelsmaet, gepacht Jan Rietbergen
‘s iaers voer XXVI daler. Burgen Gerrit
van Trijer ende Wijllem Tychelaer.
Die Uuthmeeden gepacht
Gerrit Stenderinck1
‘s iaers voer XXV daler. Burgen
Jan Stenderinck Lamberss ende
Claes Wijcherinck.

1

De naam Arndt Sweeckers vóór Gerrit en het woord ‘Burgen’ na Stenderinck zijn doorgehaald.
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Dat Veltslach gepacht Heyndrick van Lenp
‘s iaers voer XX daler. Burgen Johan Duenssberch
ende Arndt Baercken.
Dat Willigemoetgen, gepacht Herman van
Lengel ende Slangenburch ‘s iaers voer soeven
daler. Burgen Arnt M[eeste]r ende Thoenis
van Kecken.
Item die Gasthuijsmeisters in der tijt hebben
met belijeven der Schepenen verpacht Thoenis
Arntss ende syn zalige broeders huysfrou
die Dijtmaersmaetijes voer den tijt van ses
jaeren lanck ingaende op Petrij ad Chatedram
anno 1602 ende wederom eijndigen op Petri
ad Chatedram als men schrijven sall 1608.
Ende sij zullen het Gasthuijs alle jaer te
pacht daervoer geven ses foeder hoije
gelyck als foederen die uut het broeck
gebrocht worden ende nijet kleiner. Ende
off het saeck waer, dat zij voer haer
beesten gheen hoije en konden wijnnen,
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om die natticheijt des jaers, zullen sij aen de
Gasthuijsmeisters in der tijt voer ieder foeder
betaelen drije dalers, dan soe verre sij
voer haer beijder beesten hoij kosten wijnnen
zullen sij het Gasthuijs oock haer ses foeder
hoije leveren ende thuijs brengen, sonder
eenighe exceptie off ietwas daertegens
voer te weijnden, alles sonder argelist etc .
Actum den XIIen aprilis anno 1602 etc.
Item hebben die Gasthuijsmeisteren inder tijt
in 't bijwesen Burgermeister Zwaeffken
verhuijert Frans Kalis, het huys op het
Gasthuijskerckhoff daer hij nhu tegenwordich in wohnt, den tijt van vyer
vastene ende stets na malcanderen volgende jaeren,
ingaende te Paschen anno 1602, ende eijndende
te Paschen als men schrijven sall 1606, ende
hij sall aller jaer the huer daervan geven
ses daeler, waervan het eerste jaer
betaelinge verschijnen sall te Paschen
anno 1603 end soe voorts alle jaer the
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Paschen, tot die vorscreven vijer jaeren toe. Ende
off daer eenighe reparatie in der vorscreven
huysinge noodich van doen waere, sall
Frans Kalis ‘t zelve den Gasthuijsmeisteren
aenseggen, ende die penningen uutleggen ende
aen sijn pacht wederom corten. Is oock
mede bescheiden, dat Arndt Sweeckers
in dat vorscreven huys mede sall wohnen soelange hij leeft onbecrodiget. Alles
sonder argelist. Actum den 7den aprilis
anno 1602.
(fol. 312v blanco)
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Gerbrandt Pannebacker ende Jan Otten
Gasthuijsmeisters in der tijt, wijllen met belyeven
ende toedoen der Schepenen, uutdoen ende bij
barnender keerse verpachten dese nae beschrevene
perceelen van landen ende alles op conditie als
volgt.
In den eersten te verpachten des Gasthuijs Onderstall, voer den tijt van ses jaeren negst
malcanderen volgende, te weijden offte te
bouwen, tot des pechters keur ende wolgefallen.
Met sulcke conditie soe den pechter van de
vorscreven Onderstall selffs wagen ende peerden
hadde om 't vorscreven landt te bouwen, sall
evenwel vergunnen ende toelaten, dat Egbert
Onverfeert voer dit tegenwordige jaer
het halve landt sall mogen besayen ende
langer nijet, mits dat den pechter daraf
genijeten sall die halve garff ende die
ander helft van ’t vorscreven landt, sall den
pechter nhu aenstondts aenfangen.
Ten anderten uutdoen ende verpachten des

herzien
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130513 TP
Gasthuijs Coppenberch oock voer den tijt van
ses jaeren negstmalcanderen volgende the
hoijen off te weijden, dan nijet te bouwen.
Ten darten het Gasthuijs Sentyen, oock den
tijt van ses negstmalcanderen volgende
jaeren, te hoijen ofte weijden, dan nijet the
bouwen ofte seijen.
Den pechter sampt ende besonder van eenighe
der vorscreven perceelen, sall sine beloofte pachtpenningen aen eener onverdeelter somma betaelen
aen handen des Gasthuijsmeister in der tijt alle
jaer op Martini in de wynter wel betalt
sonder eenighe langer vertoch, ofte eenighe
exceptie voer te weijnden, hoe off in wat
maenijeren dat oock mochte erdacht worden.
Den pechter van een ieder perceel sall voer
syne beloofte pachtpenningen goede sufficiante
burge stellen, daer die Gasthuijsmeisters mede
tevreeden zullen sijn, offte sullen sich
mogen halden aen den eersten offte andere
ofte darten tot oeren keur ende wolgefallen.

herzien
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Welverstaende dat die gheene die voer eenige
der vorscreven perceelen burge wordt, sich alhier
gerichtlicken sall verobligieren, als burge ende
mede als principael, een voer all, ende sall
den Gasthuijsmeisters vrije staen, bij faulte van
betaelinge op termijnen vorscreven die burgen
een voer all voer den principael te mogen
doen executieren, of den principale selffs
tot oeren keur ende wolgefallen, als voer
herren verwonnen panden, sonder hiervan eenige
exceptie van rechten voer te weijnden off
sich te willen behelpen met eenige uutflucht
op ten principale te wijsen.
Ende of het saecke waer, dat die vorscreven
percelen van landen deur chrychsgefahr
(dat Gott verhueden wil) nijet ten vollen
mochten gebruijckt worden, sall den pechter
evenwall sijne beloofte pachtpenningen
betaelen nae adtvenant den tijt des
gebruycks.
Item sall den pechter van een ieder perceel
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der vorscreven landen die vrocht macken ende den
tijt der pachtjaeren onderhouden, op oer eygen
costen, sonder den Gasthuysmeisters ietwas daeraen
te mogen corten, off eenigherhanden exceptie
daerinne voer te weijnden.
Op voergelesene conditie is Drijes van der
Heckl pechters des Gasthuys Onderstall1 ‘s iaers voer LXXX daler
Burgen
Joseph Schaer ende Joeriaen Dellis.
Petter Koemens pechter van de Gasthuys
Coppenberch ‘s iaers voer XXXIIII daler.
Burgen
Wijllem Tychelaer ende Herman Willekes.

1

De laatste drie woorden staan in de kantlijn.
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Daem Tijden pechter van ‘t Gasthuijs Sentijen
‘s iaers voer XVIII daler
Burgen
Evert Assen, Gerrit Wichmonts.

348
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Gerbrandt Petersen ende Jan Otten Gasthuysmeisters des Gasthuyses bijnnen Doesburch willen
met belijeven ende toedoen der Schepenen bij
brannender keerse op donnerdach den XVden
januarij1 voer den tijt van ses steder negst
malcanderen volgende jaeren, dese nae volgende perceelen van Gasthuijs landen ingaende
op Petri ad Cathedram anno 1607 alles op
furwarden ende conditie als volgt.
Erstlich sullen die pechters der nae2
volgende percelen van landen die vrocht
op oere costen macken uutgesondert die
weterung ende leijgraven, sullen sij die
costen uuttleggen ende aen oer pachtpenningen
corten, als oock, of daer dijcken ofte
sluijsen sullen gemact worden, sullen pechteren
dat selve verschieten ende den landtherren
aen oer pachtpenningen corten.
Sijn vorder furwarden dat die pechteren
der selven landen sullen gehouden wesen
oere beloofte pachtpenningen te betaelen

1
2

Kennelijk is vergeten “uutdoen ende verpachten” of iets dergelijks in te voegen.
Het woord “gelatene’ hierna is doorgehaald.
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aen handen van de Gasthuysmeisters in der tijt, aen eener
somma op Martinij in de wijnter of then
langsten vijerthijen dagen voer ofte nae onbehaelt sonder langer vertoch.
Sijn vorder furwarden, soe die pechteren
van de bouwlanden deur overfall van
chrijch ende orlogh in haer saetgewassen
eenige schaede lijden, dat zij ‘t zelve ther
behoorlicker tijt bij geloffwerdighen
contschap ende bewijs, sullen inbrengen, ende
mogen corten nae adtvenant des geleedenen
schaede, dan wes hen bij eenige beesten
peerden, koen ofte vee[r]ckens eenighe
schaede mach aengedaen worden, sullen
pechteren over all gheen actie van cortinge
hebben te pretendieren.
Ende zullen voer ierst dese vijer percelen
van bouwlanden verpacht worden, den
tijt van ses steder negstmalcanderen volgende.1

1

Hierna is kennelijk het woord “jaren” weggevallen.
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Die Gasthuys Koeweyde pechter
Peter Brantsen voer
50 daler
ende overmits Peter Brantsen een
buijttenman is, heeft hij the
burge gestelt sijn huijs alhier
in der stadt Doesburch staende.
Gerrit van Ambueren pechter
van Alersmaeth ’s iaers voer
Burgen
Jan Suer, Claes Wicherinck

31 daler

Corneles op het Gruithuyss
1
pechter van de Grietmaeth ’s iaers voer
15 daler
Burgen
Claes Wicherinck, Heyndrick Maschop
Die Gasthuyssmeisters hebben
Corneles op het Gruithues dit vorscreven
lant een iaer lanck verlenget met
conditien het voerscreven lant nyet te
muegen bouwen, maer sall gehouden wesen
’t selve te weyden.

1

De hiervóór staande naam Jan Maes is doorgehaald.
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Cosijn de Wijse pechter van ‘t
Hennekempken ’s iaers voer
Burgen
Jan Suer, Claes Wicherinck.

14 daler

Des Gasthuys halve Trijers Loirkens1
te weijden ofte bouwen den tyt
van ses jaeren, ingaende op Petrij
ad Cathedram anno 1606. Pechter
Frerick Ansemsen junior, ’s iaers
2
des Gasthuys deel voer
7 daler 15 stuver.
Idem pechter van de3
Gasthuijs Aep the Elderick ses
jaer lanck te weijden ofte bouwen,
ingaende als boven ’s iaers voer
7 daler.

1

Luirkens ?
Het woord “voer” is doorgehaald.
3
Het woord “aepen” is hier doorgehaald.
2
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Gerbrandt Petersen ende Jan Otten Gasthuysmeisters der stadt Doesburch willen met believen ende toedoen der Schepenen uutdoen
ende verpachten dese naevolgende percelen
van landeryen den Gasthuys behoorende soe
weijlanden als bouwlanden alles op
conditie ende furwarden als volgt ende
dat alles1 voer den tyt van
ses negstmalcanderen volgende jaeren,
ingaende op Petrij ad Cathedram anno 1608
ende soe tot ses jaeren toe.
Erstlich sullen die pechteren van eenige
der vorscreven perceelen die vrocht op oer
eijgen costen maecken, ende onderhouden
soe wal die weterung, ende leijgraven
als die vrocht ende ter schouw halden
op oere costen, sonder den Gasthuijsmeisters
ietwas daervoer te corten uutgesondert
soe die weterung op nijews te gronde
moeste gegraven worden, dat als dan die
pechter die penningen van dijen sall verschieten ende aen sijn pachtpenningen mogen
corten, maer die leijgraven op oere
costen.

1

De woorden “op conditie” hierna zijn doorgehaald.
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Als oock soe daer dijcken of sluijsen gemact worden, sall pechter ‘t zelve verschieten
ende aen sijn pachtpenningen mogen corten.
Die pechter van ieder perceel sall sijne belofte
pacht penni[n]gen betaelen, aen handen des Gasthuijsmeisters in der tijt op Martinij in de
wijnter aen eener somma onverdeilt, jedoch
vijerthijen dagen voer ofte nae onbehaelt
sonder langer vertoch.
Vorder is befurwardet soe die pechteren
deur overfall van crijgh ende orlogh
die landen nijet konden gebruycken ofte
oere besten uut die weijden moesten nehmen
dat zij evenwell sullen betaelen nae adtvenant den tijt van’t dat zij gebruyckt hebben.
Die pechter van ieder perceel der naevolgende
landen sall gehouden wesen, die selve te
reynigen van doorn, ende alles op oere
eygen costen, sonder ietwas aen sijne pachtpenningen daervoer te corten.
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Die pechteren sullen sich oock gheenes holts
meer becroedigen, dan tot die vrocht
behoefdich, ende wat met die schuppe
kan gemackt worden sall men gheen holt
daertoe gebruycken.
Die pechteren op ieder perceel sullen voer
oere beloofte pachtpenningen goede sufficiante burgen stellen, daer die Gasthuysmeisters mede te vrede sijn, of sullen sich
mogen halden aen den eersten, anderen ofte
darten tot oeren keur ende wolgefallen.
Des Gasthuijs deel van de Vijerdelgens te
weijden ende nijet te bouwen ses jaer
lanck, pechter Ruttger Eversen ’s iaers
voer
92 daler
Burgen
Arndt Baerken Willemsen, Gerrit van Ambueren.
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Den echtersten cloot vande Uutmeten te weijden ende nijet the
bouwen ses jaer lanck pechter
Jacob Slanijt ’s iaers voer
43 daler
Burgen
Jan Bernsen, Thoenis van Kecken.

Die Hospitaelsmaeth te weijden
ende nijet te bouwen ses jaer
lang, pechter Melcher Jansen
’s iaers voer
48 daler
Burgen
Jan Rietbergen den olden, Drijes Hermansen
Schmit.
Die Gasthuys Geer te weijden
ende nijet te bouwen ses
jaer lang, pechter Evert Assen
’s iaers voer
11 dalle]r
Burgen
Evert van Dillen, Marten Wolthersen
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Dat Gasthuys Sentgen te weijden
ofte te bouwen ses jaer lanck
pechter Arndt Baerken Wijllemsen
’s iaers voer
Burgen
Jan Heijendael, Ruttger Eversen.
Des Gasthuys Coppenbergh te weijden
ende nijet te bouwen, ses jaer
lang, pechter Herman Dyericksen
’s iaers voer
Burgen
Engelbert Heijndrixsen, Peter Brantsen.
Des Gasthuys grote Gansepoel
te weijden ende nijet te bouwen
ses jaer lanck pechter Bartolt
Dyericksen ’s iaers voer
Burgen
Wijllem Maes, Claes Wicherinck.

16 daler

35 daler

92 daler
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Gesemollersmaeth te weijden
ofte saijen tot des pechters keur
ses jaer lang, pechter Dijerick
Bartolsen ’s iaers voer
27 daler
Met der conditie dat den pechter die
graef soe begonnen is
sullen voort uutmaecken ende alle jaer
het seste part corten1
Burgen
Jacob Sluytter, Jan Schaep.
Gasthuys Grimmeslach te weijden
ende nijet te bouwen ses jaer
lang, pechter Jan Rietbergen
’s iaers voer
91 daler
Burgen
Jan Schaep, Jan van Gelder.
Ditmarsmaetgen te weijden ende
nijet te bouwen ses jaer
lang, pechter Jan Heijdendael
’s iaers voir
Burgen
Arndt Baercken Wijllemsen
Ruttger Eversen.

1

Deze alinea staat in de kantlijn.

47 daler
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Des Gasthuys halve Tryerss
Veltslach, een jaer te bouwen
ende voorts vyf jairen te1 weijen
pechter Hans van Cortrijck
’s iaers voer
31 daler
Burgen
Cosijn de Wijse, Claes Straetman.
Des Gasthuys Huefken in de
Luer gelegen, te weijden ende
nijet te bouwen ses jaer lanck
pechter Thoenes van Zutphen2 ’s iaers
voer
28 daler3
Burgen
Wijnolt Schmit, Dyerick Eijckelboem.

1

Hierna is het woord 'bouwen' doorgehaald.
Deze naam staat in de kantlijn; de oorspronkelijk ingevulde naam Peter Brantsen is doorgehaald.
3
Het oorspronkelijk ingevulde bedrag 41 (?) daler is doorgehaald.
2

359
Folio 321r
Den voersten cloot van de Uutmeten
ses jaer lang te weetten vijer
jaer noch te bouwen ende voorts
twee jaer te drijest laten leggen,
pechter Heijndrick Brouwer the
Latthum ’s iaers voer
20 daler.
Des sall hij den dyck soe het Gasthuys aldaer
tot verscheiden platzen heeft leggen, gheen
dyck uutbescheiden, macken ende ter schouw
halden sonder den Gasthuijse ietwas daervan
te corten, ende sall den schaerdyck op syne
costen rouwarden, soe veer boven ende
beneden gerouwart wordt. Ende omme
dit alles soe te achterfolgen, te burge gestelt
Herman Ringelberch, Arndt Sweeckers.

360
Folio 321v
Mathijs Krueger the Lathum
heeft gepacht een stuck lants
genant die Braeckgarde in
Latthum gelegen, ontrent groot
een halve margen, den tijt van
ses jaeren te weijden ende nyet
te bouwen, aengaende op Petri
ad Cathedram anno 1608 ’s iaers
voer
6 daler.
Burgen
Herman Ringelberch, Arndt Sweeckers.

361
Folio 322r
Gerbrant Petersen ende Jan Otten, Gasthuysmeister

bijnnen Doesburch hebben met believen ende
toedoen der gemeene Schepenen uutgedaen ende
verpacht ende verpachten mets desen, Peter
Brantsen, Gasthuysbouwman, dat Gasthuysguet genant Pierwinckel gelegen in den
kerspel van Drempt, den tijt van ses steder
negstmalcander volgende jaeren, ingaende
op Petri ad Cathedram anno 1608. Wel te
verstaen, dat pechter sall bouwen die
landen soe het Gasthuijs heeft leggen in ‘t Hoge
Strengese Velt op die darte garff, ende
dat saet aen fueren ende laten dorschen ende ‘t saet
bijnnen Doesburch leveren, mits dat het
Gasthuijs een dorscher daerbij sall bestellen
ende of het saicke waer, dat1 eenige
andere bouwluijden bouwden op swaerere
garff dan om die darte garff, dat als
dan obg[enannte] bouwman oock alsoe bouwen
sall, gelijck boven ende beneden gebout
wordt.
Op gelycke furwarden hebben die Gast2-

1
2

Het woord ‘het’ hierna is doorgestreept
Hierna is de lettergreep ‘huis’ kennelijk weggevallen.

362
Folio 322v
meisters vorscreven uutgedaen ende verpacht Peter
Brantsen ende Jacob Cloever die1
heele2 Gasthuijs Malthorst, die Nijewe Maeth,
beijde clooten van 't Rouwgoer, die
Vordermaeth, mede voer den tyt van ses
jaeren, ’s iaers voer die somma van3
tachtentich daler4, mets dat zij d’vorscrevene
landen sullen gebruycken als die andere
Gasthuijs weijlanden verpacht zijn.

1

Het woord ’halve’ hierna is doorgestreept.
Dit woord staat in de kantlijn.
3
De woorden ‘achtenedevyertich daelers’ hierna zijn doorgehaald.
4
Deze twee woorden staan in de kantlijn; een andere bedrag dat daar eerst stond is doorgestreept.
2

363
Folio 323r
Op gelycke furwarden hebben die Gasthuijssmeisters
met doen end belijeven der Schepenen uutgedaen ende verpacht Jacob Cloever dat
guet Cleyn Tellickhuijsen, met alle die ackeren
soe het Gasthuijs heeft leggen in ‘t Hooge Velt
dat sij die selve sullen bouwen op die darte
garff, ten waere dat boven ende beneden
op swaerder garff gebout worden, sall des
gelycken obg[enannte] bouwman mede bouwen
ende ’t saet aen sijn huijs fueren ende affdorschen ende ’t saet bijnnen Doesburch leveren
mets dat het Gasthuijs een dorscher daerbij
bestellen sall ende sall d’vorscreven pachte
dueren den tijt van ses jaeren ingaende
op Petri ad Cathedram anno 1608.

364
Folio 323v
Item hebben die vorscreven Gasthuijsmeisters met
toedoen ende belijeven der gemeene Schepen
uutgedaen ende verpacht Thoenes van Zutphen
des Gasthuijs guet the Voorthuijsen gelegen
in Drempt, den tijt van ses steder negst
malcanderen volgende jaeren ingaende
op Petri ad Cathedram anno 1608, soe
hij dus lange in gebruijck gehatt heeft
ende sall dat selve bouwlandt bouwen
om die darte garff ende ’t saet aen sijn huys
aenfueren, affdorschen ende ’t saet bijnnen Doesburch leveren, mits dat het Gasthuijs een
dorscher daerby sall bestellen1.
Ende of het saecke waer dat eenige bouwluijden boven ende beneden swaerder bouwden
als op die darte garff, dat als dan Thoenis
van Zutphen oock bouwen sall als bouwluijden boven ende beneden.
Daertoe heeft obg[enannte] Thoenes van Zutphen in
pacht genomen des Gasthuijs2
dat Gasthus Hufken3
ende noch een weijtgen leggende aldernaest Voorthuijser Kamp, voer den tijt van ses steder
negstmalcanderen volgende jaeren, ingaende

1

Het woord ‘daertoe’ hierna is doorgestreept.
De woorden ‘halve Malthorst’ hierna zijn doorgestreept.
3
Deze regel staat in de kantlijn.
2

365
Folio 324r
Petri ad Cathedram anno 1608, jaerlix ende
alle jaer voer acht1 twintich daeler
te betaelen op Martini in de wijnter aen
handen des Gasthuijsmeisters in der tijt. Met
der conditie, soe nae omganck der vorscreven
ses jaeren, Thoenes van Zutphen van ’t vorscreven
guet vertrocke ende dat huijs darop staende
wolde vercoepen, dat alsdan het Gasthuys
daervan voer aff hebben sall die somma
van vijfende twintich daeler, soe het Gasthuijs daeraen te coste gelegt heeft.

1

Het woord ‘vijfende’ dat hier eerst stond, is doorgehaald; boven die doorhaling staat ‘acht’.

366
Folio 324v
Ittem Otto Krevenger heft gepacht
dat sestendell van dat Eltense
Veldtslach den tijt van ses jaeren,
an toe ghaen op Petrij ijn anno 1608
ende dat voir dije summa van
tuelff dallder ’s ijaers.
Ittem Harman Vijsser heft gepacht
dat Lange Funder drije jaer lanck,
angande op Petrij anno 1609
ende dat voir en rijxs dalder
’s ijaers.
1

Ittem Henderijck Jansen toe Elderijck
wonende op dije Lelij heft gepacht
dat Gasthus haeffken toe Elderijck
gelegen, drije jaer lanck voir
XXXV stuver ’s ijaers an toe ghaen
Petrij anno 1610.

1

Deze alinea is in het manuscript met twee strepen doorgehaald.

367
Folio 325r
Anno 1610
Gerbrant Peterss ende Johan Otten
Gasthuyssmeisteren willen mett toedoen
der Schepenen uuytdoen ende verpachten
dese naevolgende percelen den Gasthuys
tot Doesborch toebehoerende toe
weyden ende nyet toe bouwen
aen te vangen op Petri loepende iaers
1610 op conditien hiernae bescreven.
Irstelick willen die Gasthuyssmeisters
verpachten die Gasthuys Koeweyde
in de Meten gelegen voer den tydt van
thien iaeren lanck nae den anderen
volgende.
Item den Understall den Gasthuyss
vurscreven toestendich voer de Oypoert
gelegen voer den tydt van ses iaeren
nae den anderen volgende.
Item sullen die pachteeren van yder
perceell die vrachtonge daer toebehoerende
maecken ende underholden op haeren
kosten sonder den Gasthuyssmeisteren
daervoer eytwes te korten.

368
Folio 325v
Item die pachter van yder perceell
sall syne belaeffde pachtpennungen
betaelen aen handen van der Gasthuyssmeisteren op Martini doch verthien daegen
voer offte nae onbehaelt sonder
langer vertoch.
Vorder is bevorweert off die pechteren
durch krich offte oerloch die vurscreven
landen niet ten vollen konde gebruicken
dat sy dan sullen betaelen nae advenant
den tydt dat sy hebben gebruickt.
Ende als sy die beesten noetshalven
moeten affnemen sullen ’t den Gasthuyssmeisteren aensegghen op wat dach
sulcx is geschiet ende soe sij dat nyet
aengeven sullen ten vollen betaelen.
Insgelycken soe desse landen metten
affgraeven off soeden te steecken
beschadicht worden ende dat pechteren
nyet ten vollen conde gebruicken
sullen pechteren denselven schaeden
laeten besichtigen ende tot discretie
van Schepenen affslach genieten.

369
Fol. 326r
Item sullen de pachter van yder parceel
ses off acht becleven paeten alle iaer
op yder parceel stellen ende paeten
op haere pachters kosten.
Item sullen die pachteren voer haere
belaeffde pachtpennunge goede
souifficante borge stellen, daer den
Gasthuyssmeisteren mett te vreeden sullen
wesen, ende sullen sich moegen holden
aen den Ien, IIen, IIIen tot kuer des Gasthuyssmeisteren.
Op desse vurscreven conditien heefft Johan
ten Holtenderp gepacht die Gasthuiss
Koeweyde voer die summe van
twe unde tsoeventich daler, ad XXX stuver
den daler, alle iaer.
Burgh
Jacob Toenissen ende
Johan Schull.

370
Fol. 326v
Item op die voerseide conditien
heefft Engell van Oestenrade
gepacht den Understall voer
drie unde twyentich daler.
Burgh
Berndt Cuyper
Daem Tyden.

371
Fol. 327r
Anno 1610
Gerbrant Peterss ende Johan Otten,
Gasthuyssmeister hebben met toedoen
der Schepenen uuytgedaen ende verpacht
Jacob Holtman off sijnen erven het
rechte vierendell van Potsmaete
in Angerloo Broeck gelegen voer den
tydt van ses jaeren aen te vangen op
Petri anno 1610 daervoer hij jaerlicx
toe pacht geven sall ses daler ad
XXX stuver neffens die pantpennungen
soo hij daerop heefft staen nae inholt
van segell ende bryeven ende tot synen
lasten draegen dycken, wetteronge,
leygraeven, pontschattonge ende ander
swaricheijden soo daerop mochten gesadt
worden, sonder eytwes toe corten.
Welverstaende off saecke waer dat
het Gasthuyss toecommende iaere
off tot enniger tydt die pantpennungen
soo hij op ’t lant heefft staen, willen
afflossen sal het den Gasthuyse vrystaen ende sall Holtman gelyckwell
’t selve lant den tydt van ses iaeren
voerscreven in pacht beholden ende alsdan jaerlicx

372
Fol. 327v
toe pacht geven acht ende twintich
daler ende vyffthien1 stuver ende sall
dan het Gasthuyss des alinge
vierendeells van lant vurscreven de
lasten ende swaricheyt selver dragen
wie baeven ende beneden.
Burgh
Johan Stenderinck Henricx
Claes Wichgerinck.
Coram,
heft Johan Cortbeeck ontfangen uut handen van den Gasthuismeister Willem van Santbeeck de summe van vijrhondert vijrendvijftich
gulden 10 stuver, als reste van vijffhondert tweendsestig gulden 10 stuver,
welcke vornoemde Cortbeeck sustineerde hem te competeren voor den
pantpenningen van ’t vijrdendeel van Potsmate boven genoemt, nae inhoudt van seker maechgescheit daerbij bleeck dat hem dieselve pantschap was toegedeilet, ende de vornoemde summe nu vermindert sijnde met twelff jaren pachts, jaerlix ad ses
dalder boven den pantpenningen in den jare 1610 geconditionijrt. Soe verclaerde de voorscreven Johan Cortbeeck neffens
Gerhard Keupinc almede voor de vornoemde Schepenen present
dat dese betaelinge sal gereijcken tot volcomen extinctie der vornoemde pantschap. Daermede dan ooc ’t vornoemde vijrdendeel van Potsmate is end blijft geretrocedijrt ten
behouve van ’t Gasthuijs vornoemd ooc nadien de pantbrieven verleijt, ofte verloren, ende alnu niet ten voorschijn

1

Het woord vijff staat boven de regel.

373
Fol. 328r
1610
Gerbrant Peterss ende Johan Otten
Gasthuyssmeisteren hebben met toedoen
der Schepenen verpacht Evert Visser
een stuick lants gelegen in Gysbeeck
genampt het Gasthuyss Gyserslach
voer den tydt van vier jaeren lanck
nae den anderen volgende, aen te vangen
op Petri 1610 ende dat voer die somme
van ses und dartich daler ad
XXX stuver den daler toe wyen ende
nyet toe bouwen alle iaer te betaelen
op Martini, edoch XIIII daegen voer
off nae onbehalt, ende daer toe
sal pachter den Gasthuyse alle
iaer een calff weyden daer voer
hy nyet corten en sall end ’t selve
calff weyden op goet lant daer die
Gasthuyssmeisteren mett toovreden
sullen wesen.
1

t’ voorschijn gebracht en sijn, dat dieselve almede bij desen
zullen sijn ende blijven gecaseijrt, allet nochtans met sulcken expressen conditien bij aldien tot die selve pantbrieven, ofte andre
blijckelicke schijn ofte bescheit t’eniger tijt can worden bevonden
dat den pantschillingen sij meer ofte min als voren vermeldet
staet perthien sulx onderlinge sich sullen vergoeden en uutkeren
t’geen dairan manqueren, ofte overschieten mochte, dairvoor de Gasthuijsmeister
des Gasthuijs goedren ende vornoemde Johan Cortbeeck, mitsgaders Gerhard
Keupinc hare respective goedren verbonden hebben.

1

De hierna volgende alinea is in hetzelfde handschrift geschreven als het slot van fol.327v en vormt daarvan
kennelijk het vervolg.

374
Fol. 328v
Jan Otten, ende Frerick van den Dam
Gasthuyssmeisteren hebben uuytgedaen
ende met believen der Schepenen
verpacht Frans Calis ende syne
huysfrouw dat Gasthuys huysken
staende op den hoeck daer Frans
Calis tegenwoerdich in woent
Ende dat voer den tydt van ses iaeren
staedich ende vast aengaende op
Paessen anno XVIc ende elff [1611] ende sall
daer voer jaerlicx ter huier geven
drie daler van XXX stuver het stuick
met conditie dat den blindeman
soe in ’t camerken van ’t huyssken
voerscreven tegenwordich is ende woent,
dat Frans denselven daerinne
sall laeten, ende hem gerack doen
mett wachten ende waeren, ende
daer het geboerde die blindeman
binnen die ses iaeren voerscreven afflyvich
worde, soo sal ’t den Gasthuyssmeisteren
vry staen een ander arm mensch
daer wederomme in te setten ende
sall Frans denselven wachten ende
waeren wie hij den blindeman
gedaen heefft.

375
Fol. 329r
Jan Otten ende Frerick van den Dam
Gasthuyssmeisteren hebben met believen
der Schepenen uuytgedaen ende verpacht
Willem Rensen syne huysfrouw ende
haeren erven, eenen coelhoff gelegen
achter Hermen van Lengels huys
in de Santberchstraet schiettende
mett den einde op die stadtwall,
voer den tydt van ses iaeren stadich
ende vast waer van het eerste
iaer aengaen sall op Petri anno XVIc
ende elff [1611], ende daervoer iaerlicx
te pacht geven die somme van
twe gulden ad twintich stuver
het stuick.

376
Fol. 329v
Ittem Bernt Oemkens toe Elderijck
heft gepacht dat Gasthus haeffken
toe Elderijck ijn Fatebenbers Kempken
gelegen, ses jaer lanck an toe ghaen
op Petrij anno 1612, ’s ijaers voer
en dallder van 30 stuver.
(folio 330r blanco)

377
Fol. 330v
Jan Otten ende Frerick van den Dam als
Gasthuijsmeisters hebben met consent der
Schepenen uutgedaen ende verpacht, doen
uut ende verpachten mets desen Reijner
Wichmonts, des Gasthuijs Breenhorst
te weijden ende nyet te bouwen uutgesondert den geerhoeck naest den ossencamp, sall hij mogen weijden ofte bouwen
tot sijnen schoonsten ende dat den tijt
van acht steder negstmalganderen volgende
jaeren1 ingaende op Petri des 1612 jaerlix
ende alle jaer gedurende dese pachtjaeren the betaelen aen handen der Gasthuijsmeisteren op Martini in de winter
die somma van tweinde vijftich daler
den daeler tot dartich stuvers waervan
het eerste jaer pacht verschinen sall
op Martini desselven jaers 1612 ende
soevorts geduerende tot acht jaeren
toe.

1

Dit woord staat in de kantlijn.

378
Fol. 331r
Jan Otten1 ende Frederick van den
Dam, Gasthuijsmeisters hebben uutgedaen
ende verpacht met consent der Schepenen
doen uut ende verpachten mets desen
Gerrit Busch des Gasthuijs Haeckslach
te wetten den echtersten cloot ende dat
voor den tijt van ses steder negstmalcanderen volgende2 jaerlix ende alle jaer
voer negen daeler met der conditie
bij soe veer Gerrit Busch gemeint waer
een huijs op die vorscreven cloot te setten
dat hij alsdan het hoefken alleen te
genieten hebben ende dan jaerlix geven
thijen daeler, ende evenwel dat ander
op die garf bouwen, te wetten op
die sware garf.

1
2

Hierna is doorgehaald “gasth”.
In de kantlijn staat hier: “ingaende Petri a[nn]o 1612”

379
Fol. 331v
Jan Otten ende Frerick van den Dam, Gasthuysmeisters hebben met consent der Schepenen uutgedaen ende verpacht doen uut
ende verpachten mets desen Frerick Ansensz die Jonge des Gasthuys Geer
met den Aepen nhu aen een landt gemact
zijnde te bouwen ofte weijden tot synen
schoonsten ende dat voer den tyt van acht
steder negstmalcander volgende jaeren,
ingaende op Petri anno 1613. Jaerlix
voer vijfthijen daler, den daler tot dartich
stuvers.
Worts hebben die vorscreven Gasthuysmeisters met
consent der Schepenen uutgedaen ende verpacht aen Peter van Stralen des Gasthuis1 Melaten Kempken, met Schaepkensbongart, ende dat voer den tijt van ses
jaeren, ingaende op Petrij anno 1613, jaerlix
ende alle jaer voer darthijen daeler,
den daler tot dartich stuvers, mer

1

Er staat letterlijk 'Gastguis'.

380
Fol. 332r
met der conditie, soe in dese pachtjaeren
wederom een melatenhuys mochte getimmert worden, dat als dan Peter van
Stralen van de pacht sall ontslagen zyn.
Noch hebben die vorscreven Gasthuijsmeister met consent der Schepenen uutgedaen ende verpacht, Jan van Lotten, den halven Gasthuys Poll tegens Drempter Dyck ende
dat voer den tijt van ses jaeren, ingaende
Petri anno 1613, jaerlix ende alle jaer
voer eeneg daler.

381
Fol. 332v
Jan Otten ende Frerick van den Dam, Gasthuysmeisters hebben met consent ende bijwesen
der Schepenen uutgedaen ende verpacht
aen Thoenes van Zutphen, het Gasthuijs guet
genant Vorthuijsen in Drempt gelegen.
Het bowlant te bouwen twee om drije
ende sall voer het weijlandt nemlich het
Gasthuijs Hueffken ende ’t weijtgen bij
sijn huijs gelegen jaerlix te pacht geven
een ende dartich daeler, een mager jaerig
1
verken, een foeder furens ende een par
hoenderen, alle jaer ende dat geduerende
den tijt van ses jaeren, ingaende op Petrij
anno 1614.
Item hebben die Gasthuijsmeisters vorscreven met consent der Schepenen uutgedaen ende verpacht
Jacob Cloever des Gasthuijs guet Cleine
Tellickhuijsen te bouwen twee om drije
ende ’t zaet in de sack binnen Doesburch
leveren mets dat het Gasthuys nae Martini een dorscher daerbij sall setten.

1

Doorgehaald: "lix".

382
Fol. 333r
Item die Gasthuijsmeisters vorscreven hebben met consent der Schepenen verpacht aen Heijndrick
Westerhoeven den Jongen, des Gasthuijs guet
den Pierwinckel in Drempt gelegen, the
bouwen twee om drije, ende ’t zaet in de
sack te leveren binnen Doesburch mets
dat het Gasthuys nae Martini eenen
dorscher daerbij sall setten. Ende dat
voer den tijt van ses jaeren, ingaende
Petri anno 1614.
Voerts hebben die Gasthuijsmeisters vorscreven met
consent der Schepenen verpacht aen Jacob
Cloever, ende Heijndrick Westerhoeven
die Jonge, die Gasthuys Malthorst, die
Vordermaet, die Nijewe Maet, dat
Rouwgoer, te gebruycken te weijden ende
nyet te bouwen ende dat voir die somma
van hondert ende vijer daler jaerlix.
Waervan Jacob Cloever geven sall
vijftich daler ende Heijndrick Westerhoeven
vijer ende vijftich daler omdat1 Westerhoevens bouwlant beter is, noch elx
jaerlix een jaerich mager vercken,

1

Het hierna volgende woord is doorgestreept.

383
Fol. 333v
een foeder furens ende elx een paer honder alle
jaer, mede den tijt van ses jaeren ingaende op Petri anno 1614.
Jan Otten ende Frerick van den Dam, Gasthuijsmeister hebben met consent der Schepenen
bij brannender keerse verpacht aen Herman
van Lengel des Gasthuijs Alermaet
te weijden ende nijet te bouwen, ende
dat ten tijt van ses jaeren ingaende op
Petri anno 1613 jaerlix ende alle jaer voer
vijf ende dartich daeler te betaelen op
Martini in de winter waeraf het eerst
jaer pacht verschint op Martinij 1613
jedoch vyerthyen dagen daernae wel
betaelt.
Burgen
Claes Wicherinck ende Arndt M[eeste]r
Item die Gasthuysmeisters vorscreven met consent
der Schepenen bij brannender keerse
verpacht aen Albert Doncker ende Berndt
Fust Schuit, des Gasthuijs Hennenkempken
in de Meten gelegen ende dat den tijt van ses

384
Fol. 334r
jaeren, ingaende op Petri anno 1613 jaerlix
voer acht ende twintich daeler the betaelen op Martini in de winter, of 14
dagen daernae wel betaelt, waervan
het eerste jaer pacht verschinen sall
op Martini anno 1613.
Burgen
Jacob de Gomster, ende Arndt M[eeste]r
Noch hebben die Gasthuijsmeisters vorscreven met
consent der Schepenen verpacht aen
Jan Daemen het Gasthuijs weitgen bij
den Drempter1 gelegen waervan Gerrit
van Ambueren die helft toecompt ende
het Gasthuijs die helft, ende dat voer den
tijt van ses jaeren, ingaende op Petri
anno 1613, jaerlix voer negenthyen
daler, waervan het Gasthuys jaerlix
ontfangen sall thyenden halve daler
ende Gerrit van Ambueren thyendenhalve
daler jaerlix te betalen op Martinij
in de winter, jedoch 14 daegen daernae
wel betaelt.
Burgen
Daem van Tidt
Herman Dyericksen
(folio 334v t/m 336r blanco)

1

Waarschijnlijk is het woord ‘dyck’ hierna per abuis weggelaten.

385
Fol. 336v
Anno 1614
Jan Otten ende Frerick van den Dam, Gasthuijsmeisters der stadt Doesburch hebben met
toedoen ende believen der Schepenen uutgedaen ende verpacht dese nae volgende percelen van landeryen, den Gasthuyse toebehoorende, zijnde weylanden, alles op conditien
ende furwarden hiernae volgende, ende dat
alles den tijt van ses negstmalcanderen
volgende jaeren, ingaende op Petri ad
Cathedram anno 1614 ende soe tot ses jaeren
toe.
Erstlich zullen die pechteren van eenige
der volgende percelen die vrocht op oer
eijgen costen sullen macken ende onderhouden
soe well die wetterunge ende leijgraven
als die vrocht, ende ther schouwe halden
op oer eijgen costen, sonder den Gasthuijse
ietwas daervoer te corten, uutgesondert
soe1 die wetterungen op nijews
te gronde moeten gegraven worden, dat
alsdan die pechter die penningen vandien
sall verschieten ende aen sijne pachtpenningen
corten, maer die leijgraven op oer eijgene
costen.

1

Na ‘soe’ is ‘daer’ doorgehaald

386
Fol. 337r
Als oock, of daer dycken of sluijsen gemackt
worden, sall pechter ‘t zelve verschieten, ende
aen syne pachtpenningen corten ende soe daer
dijcken ende wetering eenmael bij den
Gasthuijsmeisteren gemackt zijn, dat pechteren
die selve voorts op oer eijgene costen sullen
ther schouw onderholden, sonder der Gasthuijsmeisters costen.
Die pechters zullen sich gheenes holts
becroedigen, ander dan tot die vrocht
behoeftich, ende wat met die schupp can
gemackt worden, salmen gheen holt toe
gebruycken.
Oock is befurwardet, soe daer pontschattunge op die landen mochten gesatt worden,
zullen pechteren uutleggen, ende aen de pachtpenningen1 half corten.
Den pechter van een ieder perceel sall sijne
belofde pachtpenningen betaelen op Martini

1

Na ‘penningen’ is ‘co’ doorgehaald

387
Fol. 337v
in de wijnter precys, sonder langer
vertoch.
Ende bij faulte van betaelinge der pacht
op gesatten tijt precys, sall den1
Gasthuijsmeisteren vrije staen, voer die pacht te
mogen doen executiren aen de pechter, ofte aen
den burgen een voer all als principael tot
oeren keur ende wolgefallen.
Sall oock mede den Gasthuysmeisters vrije staen
bij faulte van betaelunge op precisen tijt
dat zij dat landt ofte landen wederom
aen sich moghen nehmen, sonder eenich wederseggen des pechters, ende ’t zelve met consent
der Schepenen aen een ander mogen verpachten
ende wes het dan meer gelt, sall tot profijt des Gasthuyses wesen, ende wes het
mynder gelt, sall den pechter daer bij leggen
bij datelicke executie op hem, ofte den burge
tot keur der Gasthuijsmeisters als boven
Vorder, is befurwardet, of die pechteren

1

Na ‘den’ is het woord 'pechter' doorgehaald

388
Fol. 338r
durch overfall van chrich ende orloch die
landen nijet en konden gebruycken, of oere beesten
uut die weijde moesten nehmen, dat zij even well
sullen betaelen nae adtvenant den tyt, van
dat zij ’t gebruyckt hebben.
Soe wie den Gasthuyse noch eenige pacht
van olts schuldich zijn, sal men alhier gheenne
pacht gestaeden.
Den pechter van ieder perceel, sall den onraet
bij sittende gericht betaelen, soe well bij
brannender keerse oft uutroepen, als bij
’t gheene voer desen gehoocht is.
Item die pechter van de Hospitaelsmaeth
sall die vrocht macken thuschen die
Bingersche Maeth ende Hospitaelsmaeth
met der schuppe macken, ende onderhouden
soe veer het Gasthuijs die vrocht toecompt.
Die pechter van de Gansepoel sall

389
Fol. 338v
alle jaer potten thyen goude beclevene
potten sonder costen der Gasthuijsmeisters.
Dese volgende percelen van landen zullen
bij den pechter geweydet, ende nijet gehoijt
ofte gebout worden.
Den pechter van ieder perceel zullen voer
oere pachtpenninge stellen, twee goede
sufficiante burgen, binnen Doesburch geërft
ende geguedet zijnde, daer den Gasthuijsmeisters
aen genuegt, ofte zullen sich mogen halden
aen den eersten anderen, ofte darten, tot oeren
keur ende wolgefallen.
Dese naevolgende percelen van landen
sal men elck besonder mogen hoogen met
een daler ende van ieder daler hoogens
winnen1 twe stuvers in de handt, alles bij
den pechter te betaelen.
So2 ’t Gasthuijs enige percelen so opgehangen
sullen werden, aen sich behielden bij leste slach sall
‘t Gasthuijs van hooggelt vrij sijn.

1
2

Na ‘winnen’ is ‘vijf’ doorgehaald
Voor ‘So’ is ‘den’ doorgehaald

390
Fol. 339r
Op voergaende voergelesene furwarden ende
conditien sijn pechteren gebleven van ieder perceel
der landen alles als volgt.
Claes Wicherinck pechter van de1
Grote Gansepoel, ’s iaers voer
Burgen

I C II [102] daler.

Jacob Holtman Heijndrick Slanyt

Jacob Jansen Queckenboom
pechter van Grimmenslach
’s iaers voer
XCI [91] daler.
Burgen
Claes Wicherinck, Heijndrick Slanyt

1

Hierna is 'se' doorgehaald .

391
Fol. 339v
Marten Wolthersen pechter van het
Gasthuys deel van de Vyerdelgens
’s iaers voer
IC III [103] daler.
Burgen
Jan Zoer, Jacob Wemmers.
Heijndrick Slanyt pechter
van de Ditmarsmeetgens ’s iaers
voer
LVIII [58] daler.
Burgen
Claes Wicherinck, Jan Schenninck.

392
Folio 340r
Hans van Cortrick pechter van
halve Truers1 Veltslach ’s iaers
voer
XL [40] daler.
Burgen
Claes Wicherinck, Jan Zoer.

Jacob Jansen Queckenboom
pechter van den echtersten cloot
van de Uutmetten ’s iaers voer
LII [52] daler.
Burgen
Claes Wicherinck, Heijndrick Slanyt.

1

Bedoeld is kennelijk ‘Triers’.

393
Folio 340v
Willem M[eeste]r pechter van de
Hospitaelsmaeth ’s iaers voer
XLVI [46] daler.
Burgen
Jacob de Gombster, Frerick Looman.
Jan van Gelder pechter
van Gijserslach ’s iaers voer
LV [55] daler.
Burgen
Claes Wicherinck, Heijndrick Slanyt.

394
Folio 341r

Jan Keppelman pechter van den
Coppenbergh ’s iaers voer L [50] daler.
Burgen
Arndt M[eeste]r, Heyndrick Heeminck.
Herman Heyndrixsen Bruytegom
pechter van[den] Grietmaet ’s iaers
voer
XXVIII [28] daler.
Burgen
Jan Schaep, Jan Cortbeck.

395
Fol. 341v

Herman Heindrixsen Bruytgom
pechter van Gysemollersmaeth
’s iaers voer
XLV [45] daler.
Burgen
Jan Schaep, Jan Cortbeck.
Albert Doncker pechter van ‘t
Gasthuijs Sentgen ’s iaers voer
XVIII [18] daler.
Burgen
Jacob de Gombster, Berndt Fust.

396
Fol. 342r
Berndt Schutt pechter die
Braeckgarde ofte des1
Gasthuijs Margen in Latthum
gelegen, ’s iaers voer
XIIII [14] daler.
Burgen
Heyndrick van der Hell, Corsten Jansen Wever.
Jan the Braeck pechter van de
Gasthuys Geer in Elderick gelegen ’s iaers voer
Burgen
Germe Wolburch, Wijnolt Smitt.

1

Na ‘des’ volgt een doorhaling.

XIII [13] daler.

397
Fol. 342v
Jan Keppelman pechter van ‘t
Langefonder ’s iaers voer
III ½ [3 ½] daler.
Burgen
Berndt Symonsen, Jan Schenninck.
Op voergaende furwarden ende conditiën
hebben die vornoemde Gasthuysmeisters met toedoen
ende believen der Schepenen verpacht aen
Heyndrick Brower the Lathum den
voersten cloot van de Uutmeten mede
den tyt van ses jaeren negstmalcanderen
volgende, ingaende op Petri ad Cathedram
anno 1614, the weyden, ende nijet the
bouwen ’s iaers voer
XXVII [27] daler.
Burgen
Jacob de Gombster ende Frerick Looman.
Jedoch op alsulcke conditie, dat Heyndrick

398
Fol. 343r
Brower voren den dijck in Lathum gelegen
tot des Gasthuys landen behoerende, gheen dyck
uutgesondert, op syne costen macken ende onderhalden sall sonder den Gasthuysmeisters iet te mogen
corten, uutgesondert nyewe dyckscheuringe
sullen die Gasthuysmeisters op des Gasthuys costen
laten macken.
Hans van Cortrijck heeft
gepacht, Pelchromsmoetgen
ofte het Willigemoetgen den
tijt van ses jaeren lanck mede
in te gaen op Petri anno 1614 the
weyden ende nijet the bouwen
‘s iaers voer drije goede foeder
hoije in ‘t Gasthuys foederhuys
the leveren ende jaerlix een
calf weijdens voer het Gasthuys.
(fol.343v blanco)

399
Folio 344r
Itum anno 1625 den 13 junijns
hebben wij Johan Otten ende
Servaes Petersen Gasthuijsmeijsteren der stat Doesborch
uutgedaen het Gasthuijs deel
van de Hoghe Luuer te weten
die rechte helfte an Hermen
Krevengher tot Olborghen ofte
sijnnen erven den tijt van
ses naestvolghende jaeren
to bouwen, waervan het ijerste
jaer wesen sal anno 1625 ende
soo 6 volghende jaeren toe,
welverstaende dat bouman
vorschreven dat vorghenomde
landt sal bouwen op dije
halve gaerff ende dat
saet bijnnen Doesborch leveren.
Des hebben Gasthuijsmeijsteren
voerschreven wederom beloeft
toe betaelen dije heele pontschattijnghe ende dije halve margenghelt ofte conterbussije1 soo
daer mach op ghesadt worden.

1

Het woord “pontschattijnghe” dat hier eerst stond is doorgehaald; het woord ‘conterbussije’ (contributie) staat
voor de kantlijn met een verwijzingsteken naar deze plaats.

400
Folio 344v
Den 9den november 1631 hebben
de Gasthuysmeesters Jan
Otten en Wijllem van Sambeeck
met consent ende ouverstaen
van de Burgemeester Arrent
Franken en de Burgemeester
Berrent Sijmens en de Schepen
Dam Eeffers verpaecht aen
Gerret Luijkes en Henrieck Klover
de Gasthuys goederren te weetten
het goet Pierwynkel en het
goet Griesgoet met de weyden
daerbij gelijeck se voor deessen
gebrueckt hebben, voor den tyt van
ses jaer waervan het eerste
jaer sal weessen het jaer van
1632, in de aulde paecht ende
op de aulde wourwaerden.

401
Folio 345r
Den 13 februarij 1626, hebben Johan
Otten ende Servaes Peters, met consent
der Schepenen, verpacht aen Gerhart Lucas
des Gasthuus goet genaemt de Pierwinckel
in Dremt gelegen, te bouwen twee om
drie, ende ‘t saat in den zack te leveren
binnen Doesborch, mits dattet Gasthuus
na Martini eenen dorscher daerbij sal
setten ende dat voor den tyt van ses
jaren, ingaande op Petri anno 1626.

Denselven dach hebben deselve Gasthuusmeesteren met consent der Schepenen
verpacht aen Henrick Clouver, des
Gasthuus goet, genaemt Cleijne Telchusen, te bouwen twe om drie, ende
’t saat in den zack te leveren binnen
Doesborch, mits dattet Gasthuus
na Martini, eenen dorsscher
daerbij setten sal. Ende dit voor
den tijt van ses naestvolgende jare
ingaande op Petri anno16261.

1

Hierna staat een teken, waarschijnlijk een paraaf.

402
Folio 345v
Noch hebben deselve als voren verpacht
aen Gerrit Lucas ende Henrick Clouver gesamentlick, de Gasthuus Malthorst, die Nijemaat, ende beijde
cloten van de Rouwgoer, met noch
de Voordermaat, ende het Panneweijdeken1, voor de summa
van hondert vier daler te betalen op
Martini jaerlix, tot ses jaren toe,
ingaende op Petri, anno 1626. Met
noch elck eene eenjarich vercken,
weert ontrent elck vercken vier
daler tenminsten. Ende sullen sich
pachteren voornoemd genes holts becroeden
meer als tot vrochten nodich, ende wat
met de schup can uutgericht werden
daertoe geen holt te gebruken.
Het ooffgewas sullen pachteren halff
genieten ende de wederhelfte binnen
Doesborch aen verpachteren leveren,
ende jaerlix2 elcke een te
leveren ende te poten dartich
wilgen patters3.

1

De woorden ‘ende het panneweijdeken’ staan voor de kantlijn met een verwijzingsteken.
Hierna is het woord 'op' doorgehaald.
3
Ook het teken dat hierna staat is waarschijnlijk een paraaf.
2

403
Fol. 346r
Noch den 13den februarij 1626, hebben Jan
Otten end Servaes Petersen Gasthuusmeesteren
met consent end bywesen van Schepenen
uutgedaan ende verpacht aen Henrick Janssen
van Lidt, des Gasthuus goet genant Voorthusen in Drempt gelegen, met het weydeken daaraen gelegen, met noch des Gasthuus Huefken in de Luer gelegen, dese
twe leste parchelen te weyden ende niet
te bouwen, ende ‘t eersten te bouwen
tegen twe om drie, end ’t saet in den
sack te leveren binnen Doesborch mits
dattet Gasthuus op Martini eenen
dorscher daerby sette. Ende sal
boven de sware garfe voornoemd, betalen jaerlix op Martini vyffentwintich daler, een jarich vercken weert
ontrent vier daler end jaerlix
te paten vyffentwintich wilgenpaters1.
----------------------------------------------------------2
Den 93 november 1631 hebben de Gasthuysmeesters Jan Otten en Wyllem van
Sambeeck met consent ende byweessen
van de Burgemeester Arrent Franken en
Burgemeester Berrent Symens en Schepen
Dam Eeffers verpaecht aen Henrieck
Jansen van Lidt des Gasthuys goet voor den
tijt van ses jaer op de aulde voorwarde
ende de aulde paecht 25 dalder ‘s aers4.

1

Het teken dat hierna staat is waarschijnlijk een paraaf.
De hierna volgende alinea is later bijgeschreven.
3
Of 1 ?
4
D.w.z. ’s jaers. Ook achter deze regel staat een paraaf.
2

404
Fol. 346v
Gasthuijsmeesteren: Jan Otten, und
Servaes Peterz hebben uthgedaen unnd verpacht, doen
uth und verpachten mitz desen
aen Melchior Janssen und Derck
Wemmers die Hosspitaelsmaete
den tijtt van sess jaeren stedich
unnd vast, mitz conditie dat
sij pechteren alle den doorn
soe in’t voorscreven landt is staende
sullen op haer kosten uthroeden,
unnd ’t selvighe landt scheuren
sess naefolgende jaeren,
und die helffte van’t saetgewaes binnen Doessborch alle jaer leveren
und geen holtt meer houwen dan tot die vrucht noodich1,
waervan ’t eerste jaer sijnen aenfanck sall
nhemen op Petri 1626 unnd
alsoe naest malckanderen folgende.
Unnd sullen landtheeren die pondtschattinghe soe van landtzordeninghe
is gesteltt alleen draegen, maer die contributie die pechteren 2. Actum
den 14 martij 16263.

1

De woorden “und die helffte .... noodich“ staan in de kantlijn met een verwijzingsteken naar deze plaats.
De woorden “maer … pechteren” staan in de kantlijn met een verwijzingsteken naar deze plaats.
3
Ook hierna volgt een teken, waarschijnlijk een paraaf.
2

405
Fol. 347r
Gasthuijsmeesteren Jan Otten, und Servaes Peterz
Marten Wolterz voer hem selven, unnd
Willem Baerken als pachter van de Commandeur van Dieren verpachten und doen
uth crafft deses aen Evert Goertz,
Albert Gerritz, Cornelis Hermanssen,
Jan Tonnissen, und Berndt Gerritz een
seeker stuck landtz genaempt die Vierndeltgens, weesende 3 klootenn1, in Angerloe Broeck gelegen den tijt
van sess jaeren te bouwen om die helffte2, und niet te
weijden, mitz conditie dat landtheeren sallen
frijstaenn drie jaeren op te seggenn, maer
die pachteren sullen vast staen; ‘t eerste jaer
sall aangaen op Petri 1626 und alsoe
eenpaerlick naestmalckanderen folgende.
Die voorscreven landtheeren sullen die pondtschattinghe alleen draegen, maer die
contributie die pechteren. Item is befurwaert dat die voorscreven pechteren ‘s landtheeren deell van’t saetgewas met het stroij
binnen Doessborch sullen leverenn. Verpachteren
sullen ‘t eerste jaer eens voor all voeruth nhemen drie vijmmen haeveren, welcke

1
2

De woorden “weesende 3 klootenn” staan met een verwijzingsteken in de kantlijn.
De woorden “om die helffte” staan met een verwijzingsteken in de kantlijn.

406
Fol. 347v
die voorscreven bouwluijden van gelijcken met
het stroij binnen Doessborch sullen leveren,
well te verstaen dat dese drie vijmmen
sullen gaen uth der bouwlieden deell und
noch drie vijmmen soo Marten Wolters
gecofft heefft, sall uth elcker kloot eenen
vijm genaemen worden, und sullen meede.die
voorscreven bouwlieden in maeten als voeren
binnen Doessborch leeveren.

407
Fol. 348r
1628
Ittem Cornelis Rotgers ende Bernt
Schut hebben gepacht den forsten
cloedt van die Utmeten den tijt
van twe jaeren1 nemelick
die jaeren 1628 ende 1629 ende
dat voer tweleff dalder ‘s ijaers.
Des sollen sij den dick soe dat
Gasthus op den Laetemsen dick heft ligen
op haeren costen maeken ende
onderhalden ter schou sonder dat
Gasthus daer ijtwes van toe moegen
corten gelick sij lueden sus lange
gedaen hebben, sonder argelist.
Ende die pontschattinge sall gaen als
baeven ende beneden.
Anno 1630 hebben mijen comfrater
Samtbeck ende ijck Bernt Schut
dit jaer 1630 noch verlengt
op conditsijen als baeven2.
(fol.348v blanco)

1
2

Hierna is een woord doorgehaald.
Deze alinea is kennelijk later bijgeschreven.

408
Fol. 349r
29e jannewarij 1629 hebben de Gasthuijsmeester Jan Otten en Wijllem van
Sambeeck verpaecht in’t bijweessen
van de Burgemeester Eeffert van
Munster en Burgemeester Berrent
Sijmmens en Schepen Aerrent Franken
de Gasthuijs Koppenberch aen Jan Schap
en frau van Leuven1 en Clas van
Sijllewolden, voor den tijt van ses jarren
eijder jaer te betallen twee en viertiech
dalder, te betallen op Mertinnij, op
Kersmijs wel betalt. Het jaer van
1629 sal het eerste jaer sijn van de
paecht, alles sonder eijrriech ofte lijst,
hebben wij verpaechterren neeffens
de paechters onderteekent:
Jan Otten
Wijllem van Sambeeck
Frau Schaep
Jan van Leeuwen
Claes van Sijlvoldt.
(fol. 349v en 350r blanco)

1

Gezien de ondertekening onder aan de bladzijde zijn de namen van deze twee pachters waarschijnlijk door
elkaar gehaald.

409
Folio 350v

1629
25e feeberrewarij heeft frau van Ambouren
en de Gasthuysmeesters Jan Otten en
Wijllem van Sambeeck verpaecht aen
Jan Maeckkijn, het weijken tussen Dremter
dieck en Bremmers Kam, voor den tijt van
ses jaer, waervan het eerste jaer weessen
sal het jaer van 1629. Waervoor hij
betallen sal de drie eyrste jaerren eyder
jaer sestien dalder, en de aender drie
follegende jaerren sal chij betallen eyder
jaer seuventien dalder, ende die fraechten
sal hij op synne kosten maecken en onderhauven
ende het landt sal hij weyen en niet
bouven, alles sonder eyrch ofte lyest.
1

Deesse jaerren sijn Jan Maeckijn
bij de Gasthuysmeesters Jan Otten en
Wyllem van Sambeeck ses jaerren
verlenckt voor den aulde paecht2.

1
2

25e staat in de kantlijn.
Deze alinea is in andere inkt, kennelijk later toegevoegd.

410

Folio 351r
Anno 1630
Ittem Jan Fransen, smijt, heft gepach
den Gasthus hoff gelegen achter den
leertouers hus yn die Santbarchstraet schietende an den wall, den tit van drie
jaeren lanck1, nemelick 1630 ende 1631 ende
1632 waervoer hij ijaerlicks geven
sall twe daller op Martijnij toe
betaelen. Wederrom en nij accort
gemaeck voer anderhalven daller.

1

Het woord ‘lanck’ staat op de regel erboven.

411

Folio 351v

Ittem Jan Mackijnck heft gepacht
den halven Poll bij Drempterdick gelegen den tit van ses
jaeren, nemelick dat Gasthusdell, waervoer hij ’s ijaers
geven sall 1½1 dalder. Waervan dat yrste jaer wesen
sall anno 1630.

1

Na 1½ is een woord doorgehaald.

412

Folio 352r

1630
2e1 maij hebben de Gasthuijsmeesters
Jan Otten en Wijllem van Sambeeck
in ‘t ouverstaen van de Burgemeester
Berrent Sijmens en Schepen Dam
Eeffers verpaecht aen Berrent
Gerrets, bauman van den Rechter
Sueefke, de Hospijtaelsmaet voor
den tijt van ses jaer, ende sal
betaellen voor het eerste jaer
vijftiech Karolijs gulden, te weetten
het jaer van 1630, ende de aendere
vijf naefollegende jaerren eyder
jaer vyeftiech dalder, ofte
vijf en seuventiech gulden daervoor
te betallen op Martijnnij viertien
daechgen voor of nae.
Dit lant de Hospijtaelsmaet is
verpaecht te weijjen en niet bouven
gedourrende den tyt van deesse
voorschreeven jaerren.
(fol.352v blanco)

1

2e staat in de kantlijn.

413

Folio 353r

Op huyden den 9 jannewary 1631 soo
hebben verpaecht, de Gasthuysmeester
Jan Otten en Wyllem van Sambeeck
in ’t ouverstaen van de Burgemeester
Munster en de Burgemeester Berrent
Sijmens aen Henrieck Jans van Lattom
de Gasthuijs Ghysserslaech en de aechterste
klot van de Gasthuys Uutmaetten
voor den tijt van ses jarren, daervan
het eerste jaer sal ingaen 1631,
eeyder jaer voor een hondert en twee
dalder Hollens gelt ende de pondtschattynge sal syn nae lans orderre.

414
Folio 353v
1631
29e desember hebben verpaecht de
Gasthuysmeesters Jan Otten en Wyllem
van Sambeeck, aen Berrent Schut van
Lattom, de Gasthuys Braeckgart voor
den tyt van ses jaer, eyder jaer voor
seuven dalder, te betallen op Mertijne
of Kersmis wel betalt en de pondtschattyn
nae lans orderre.
In ’t jaer 1636 hebben de Gasthuysmeesters
Berrent Schut dit lant de Gasthuys Braeckgarde
noech ses jaerren verlanckt in deselfde
paecht als bouven ende op deselfde voorwaerden waervan het eerste jaer sal
aengaen a Petrij 1637.
In ’t jaer 1642 hebbe mijn confratter Meekeren
en ick Berrent Schut, de voorste kloet van de
Gasthuys Uutmaetten noech ses jaerren verlanckt
in deselve paecht en op deselfve voorwaerden
waervan het eerste jaer sal weessen het
jaer van 1643.
Anno 1646 hebben de Gasthuysmeesters
in ’t ouverstaen van Scheppenen aen Berrent
Schut verlenckt, de paecht van de Bredenhorts
en de Braeckgart voor den tyt van ses jaerren
’s aers voor seuventien dalder en sal sijn aenfanck neemen op Pettry 1646 op kondisy als
voorren. Notta benne siet hiervan op het
blat aen de aender sydt.

415
Folio 354r
1631
7e feeberrewarij hebben verpaecht de
Gasthuysmeesters Jan Otten en Wijllem
van Sambeeck aen Berrent Schut en Cornelis
Rutgers den Gasthuijs voorste kloet van de
Uutmaetten voor den tijt van ses jaer,
eyder jaer voor dertien dalder Hollans
gelt, met sulleke kondisij, dat de paechters
voorschreeven sullen de Gasthuysdiecken
soo het Gasthuijs heeft leeckgen op
verscheide plastsen op den Lattomsen dieck
houren tot verscheijde landen, maecken
en onderhauven ter schau, sonder kosten
van´t Gasthuys gelieck sy voor deesse
de neege voorrijge jaerren gedaen hebben
sonder daer eytwas voor te kortten.
Aengaende de pondtschattinge sal den paechter
betallen nae lansorderre als bouffen
en beneeden ende te betallen op Merttijnnij
viertien daechgen voor of nae onbegreepen.
Het eerste jaer sal ingaen a Peittreij
1631, en de een als prinssepal.
In´t jaer 1636 hebben de Gasthuysmeesters
Berrent Schut dit lant van de Gasthuys voorste
klot van de Uutmaetten noech ses jaer verlenckt
in deselfde paecht en op deselde woirwaerden
als bouven, waervan het eerste jaer sal
aengaen a Petrij 1637.

416
Folio 354v
Ten overstaen van Scheppenen
is aen Berrent Schut verlentkt
de paecht van de voorsten klout van de
Gasthuys Uutmatten op de voorgande
paecht ende voorwaerden voor den
tyt van drie jaer, te weetten alle jaer
dertien dalder, en de Gasthuysdiecken
tot synne kosten ter schau te hauden
als vordeessen, waervan het eertte
jaer sal weessen anno 16491 op Petrij,
met tvee paer goede honder voor
de Gasthuysmeesters.

1

De vorige en volgende bladzijden zijn uit 1631; deze pachtverlenging is kennelijk later tussengevoegd.

417
Folio 355r
1631
12e feeberrewarij hebben de Gasthuysmeesters Jan Otten en Wijllem
van Sambeeck, met ouverstaen
van de Burgemeester Munster en
de Burgemeester Berrent Sijmens,
verpaecht aen Berrent Foust ende
Tonnes Donken, het Gasthuys Hennekamken voor den tyt van ses jarren,
eijder jaer voor aechtentvyntiech
dalder, te betallen op Mertynny.
Het eerst jaer sal ingaen a Pettrij
1631.
(fol.355v blanco)

418
Folio 356r
1631
Op huyden den 2 mert hebben de Gasthuijsmeesters Jan Otten en Wijllem van
Sambeeck verpaecht aen Hans van
Kortrieck het Gasthuys Trierfeltslaech
voor vijftiech gulden ’s aers en het
Gasthuijs Wijlligemaetje voor
dertiech gulden ’s aers en alle jaer een
kallef weijjes, ende dat voor den tyt
van sess jaerre, waervan het eerste
jaer sal weessen het jaer van 1631.
Te betallen a Martynnij viertien daechgen
voor of nae onbegreepen. In ’t bijweessen
van de Rentmeester Martten Wolters.
(fol.356v blanco)

419
Folio 357r
1631
3e mert hebben de Gasthuysmeesters
Jan Otten en Wijllem van Sambeeck
verpaech in ’t ouverstaen van de
Burgemeester Walterres en de
Burgemeester Berrent Sijmens en
de Burgemeester Arrent Francken en
den Burgemeester Jan Schap aen Jan
Tijssen van Angelre de Gasthuys
Ditmersmaetje, voor den tyt van
ses jaerren met drie jaerren op te seggen,
eyder jaer voor sesenvijftiech J[oachim]dalder
en een kallef weyjes, en den dieck
op synne kosten ter schau te hauden, ende
te betallen op Mertijnnij viertien dagen
voor of nae onbegreepen.
Stelt tot bourge Henrieck Jacopx
een als prinspael.
1

Tys te Angelre, de vaeder van Jan
Tyssen is in de plast van syn soen gaen
staen, ende heeft die paecht van de
Ditmaersmaetjes aengenoemen.
Item is noech veraeckerdert by de
Gasthuysmeester Jan Otten en
Wijllem van Sambeeck dat Tys
Steuvens en Henrieck Jacopx de ses

1

Deze alinea is later bijgeschreven.

420
Folio 357v
jarren van de Ditmaermaetjes
sellen uutegehauden worden, waervan het leste jaer sal weessen
het jaer van 1636. Te betallen
alle jaer aecht en vijftiech dalder
en een kalf weyjes, te betallen
alle jaer op Mertijnnij viertien
daechgen voor of nae sonde langer
vertoech. Een voor al als prinsepael.

421
Folio 358r
1631
6e mert hebben de Gasthuysmeesters
Jan Otten en Wijllem van Sambeeck
in ’t ouverstaen van de Burgemeester
Munster en de Burgemeester
Berrent Sijmens verpaecht aen
Jan Onverfeert te Angelree de
Gasthuijs Vierdeltjes, voor den tijt
van ses jaerren, eijder jaer voor
eenhondert en drieentvijntiech dalder
en tien stuvers, waervan het
Gasthuijs voor haer del kompt
’s aers de somma van seuven en seuventiech dalder tvee stuvers en een half,
belopt aen guldens, eenhondert en
vijftien gulden tvalef stuvers 8 pennijnge,
belopt aen dalders 77 dalder, 2 stuver 8 penningen,
te betallen op Mertinnij, ofte
Kersmys wel betalt, alles
follegende de aulde voorwaerden.

422
Folio 358v
1631
Op huyden den 29 desember soo hebben
de Gasthuysmeester Jan Otten en
Wyllem van Sambeeck met ouverstaen van de Burgemeester Arrent
Franken, en Schepen Dam Eeffers
verkoft aen Beltje Tonnes het
huysken daer Gertje Lubers in
wont bij den Gasthuyshof voor haer
leffven ende alle vrydaech een
prouven uut het Gasthuys, daervoor beloft sy te betallen eenhondert
en vijfenseuventiech gulden toekommende
Passen 1632 ende nae haer doot
sal het Gasthuys noech hebben
een bet met een paer lakens.
Alles sonder eyrch ofte lyst.
12e april 1632, soo heeft Beltje Tonnes
betaelt aen de Gasthuysmeester
Jan Otten en Wyllem van Sambeeck
een hondert en drieenseuventiech gulden
in preesensij van Dierck Heydeman ende
seersant Lyefven
gulden 173.

423
Folio 359r
1631
In april soo hebben Berrent Jans en
Griet syn huijsfrau gekoft voor haer
beijder leefven haer kost in ’t Gasthuys
van de Gasthuysmeesters Jan Otten en
Wyllem van Sambeeck met konsent
en ouverstaen van de Burgemeesters
ende Schepenen, wel te verstaen dat
sy daer in ’t Gasthuys sellen brengen het
huysken daer hij met sijn frau teegenwordiech in wont, staende in de Kortte
Kuyperstraet, en dan noech 47 gulden
die sy noech te bourren heeft van de bursemaecker, van haer aender huysken dat
den bursemaecker van haer gekoft heeft.
Ende nae dooeden van Berrent Jans en
Griet syn huysfrau, soo sal het alles
in ’t Gasthuys blijfven, wat sy beyden
met den doot naelatten, ende soo lange
als Berret en Griet wat kunne doen,
sellen sy haer best doen ende het
Gasthuys proffyt ende vordel soecken.
Alles sonder eyrriech ofte lyst.

424
Folio 359v
1632
1e julij hebbe mijn konfratter
Jan Otten, en Wyllem van Sambeeck
met ons beyden noech ontfangen
van de bursemaecker seuven en
viertiech gulden, vanweegen
Berrent Jans en Griet syn huysfrau
waermeede sy het Gasthuys ten
wollen betaelt heeft.
gulden 47

Item is Ryeck Ourryn gekonsenter by de Gasthuysmeesters met ouverstaen van Schepenen
dat Ryeck Ourrijn die tvee leste paechtjaerren
van Allersmaet te weetten het jaer van
1639 en 1640 sal mougen bauven, om syn grootte
schade hij seyde daerbij geleeden.

425
Folio 360r
1633
Den 6 jannewarij hebben de Gasthuysmeesters Jan Otten en Wyllem
van Sambeeck, in ‘t ouverstaen van de
Burgemeesters Munster en
Burgemeesters Berrent Symmens
verpaecht Allersmaet aen
Ryeck Ourrijn, voor den tyt van
ses jarren, ’s aers voor vijftyech
dalder, te weetten, de vier eerste
jaerren te bauven ende de tvee
leeste jaerren weederoom driest
te leefferen om te weyjen. Te betallen
op Martynny ofte Kersmys wel
betaelt. Ende de leygraef ende
weetterin1 sal den paechter tot
synne laste neemen
ende de pontschattyn sal het Gasthuys
tot synne last neemen.
2

Item hebben noech de Gasthuysmeesters
Jan Otten, en Wijllem van Sambeeck in ’t
ouverstaen van de Burgemeester Berrent
Sijmmens en Schepen Dam Eeffers verlentkt
Rieck Ourrijn de paechten van dit voorschreve
Allersmaet de tyt van tvee jaerren te
weetten3 de jaerren van 1639 en 1640
te weyjen en niet te bauven, in de selfde
paecht als bouven.

1

Hierna staat een letter d die is doorgehaald.
Deze alinea is later bijgeschreven.
3
Het woord ‘het’ hierna is doorgehaald.
2

426
Folio 360v
1633
Den 17 feeberrewarij hebben de
Gasthuysmeesters Jan Otten en
Wijllem van Sambeeck verpaecht
aen Berrent Schut te Lattom de
Gasthuys Breeenhorst voor den tyt
van ses jarren, waervan het jaer
1633 het eerste jaer sal syn, eyder
jaer voor ellef dalder, te betallen
op Martynne, ofte viertien daege
daarnae onbegreepen, alles sonder
eyrrech ofte lyst.
1

Omdat den Breeenhorst ouver ouverlopt soo
hebbe myn konfratter Meekeren en ick verkakordert
dat Berrent Schut niet meer en sal geefven als
tien dalder alle jaer en dat voor den tyt
van ses jaer, het jaer van 1640 is het eeste
jaer geweest.
Den 19 februari 1652 hebben de Gasthuismeesteren Wilhem
van Sambeeck en Abraham Francken ten averstaen van
Burgmeester Leeuven en Meekeren verpacht aen zoen Schut
t’ Lattum, d’ Breenhorst, d’ voorste kloodt van de Utmaeten
en den Braeckgardt, en dat voor 30 daller vry gelt jaerlikx2 sonder
enighe kortingh ’t synde[?] aen pontschattingh oft uetpondingh
oft wat daerop gesedt souede mogen worden. Des sall
hij dicken, weeteringen, leijgraeven altoes ter schow onderhouen
sonder ennigsins daervoir te korten. Aldus geschiet op dach
als boeven verhaelt, also oeck alle dicklasten watter op geset soue mogen werden, sonder argelist.
A. Francken
Sall dit boouen genieten voor de tyt van 9 jaeren3.

1

Deze alinea is in een ander handschriftt, kennelijk later toegevoegd; de volgende alinea nog weer later.
Dit woord staat boven de regel.
3
Deze zin staat linksonder in de kantlijn.
2

427
Folio 361r
Den 18 feeberrewary 1633 hebben de Gasthuijsmeesters Jan Otten en Wyllem
van Sambeeck verpaecht aen Henrieck
Jans Lertauver de Gasthuyshoff aechter
syn huys geleegen voor den tyt van
ses jarren, waervan het jaer van
1633 het eerste jaer sal weessen,
eyder jaer voor tvee gulden, alles
sonder eyrch ofte lyst.
1

Dit tegengeschreven sall Schut aenvangen op Petrie in den
iaeren 1652 en dat vervolgens ten enden voer dy iaeren
en sall den pacht korreckt betaelen op Sint Marten
oft Kersmis uuterlick.

1

Deze alinea, in een ander handschrift dan wat erboven staat, hoort kennelijk bij de laatste alinea van fol.360v
(“tegengeschreven”).

428
Folio 361v
1633
Den 11 mert hebben de Gasthuysmeesters
Jan Otten en Wyllem van Sambeck
verpaecht aan Eeffert Gerrets van
Elderick, den Gasthuijs Ap te Eldrick
geleegen, te weyjen voor den tijt van
ses jaerren, eyder jaer voor ellef
dalder, waervan het jaer van
1633 het eerste jaer sal syn.
Te betallen op Mertynne viertien
daechge voor ofte nae onbegreepen,
alles sonder eyrch ofte lyest.
Item al waer inde paecht getreede
is Berrent Gerrets, wont op het
Karkengoet.

429
Folio 362r
Den 2 april 1633 hebben de Gasthuijsmeesters Jan Otten en Wijllem
van Sambeeck verpaecht aen
Wijllem Dierckxs van Elderrieck
de Gasthuijs Geer te Elderrieck
geleegen voor den tyt van ses
jaerren, waervan het jaer van
1633 het eerste jaer sal syn, eyder
jaer voor neegentien dalder te
betallen op Mertinne viertien
daechgen voor of nae onbegreepen,
all[e]s sonder eyrch ofte lijst.
(fol.362v blanco)

430
Folio 363r
De Gasthuysmeesters Jan Otten
en Wijllem van Sambeeck hebben verpaecht
aen Berrent Halinck de Gasthuys Grietmaet
voor den tyt van ses jarren, om te weyjen
ende niet te bouven, eyder jaer voor
neegentien dalder, waervan het eeyrste
jaer aengaen sal op Petrij 1634, te betallen
op Marttynny viertien daegen voor of nae,
ende sal de fraecht en weetterin en
leygraft op synne koste maecken ende
ter schau hauden sonder eytwas aen de
paechtpennenge te kortten, alles sonder
eyrch ofte lijst. Stel daervoor tot
bourge Petter Kuyper en Berrent de
Kampt een als prinssepal, hebben
wy deesse paechtseedel onderteekent
op den 29 junij 1633.
Jan Otten
Wijllem van Sambeeck1
dit is het
merckt van
Berrent
Halinck2
dit is
het merckt van3
Berrent de Kamp
Peter Kupper
(fol.363v blanco)

1

Deze ondertekening is van dezelfde hand als het handschrift van deze en de voorgaande bladzijden.
Op de opengelaten plek midden in deze 2 regels staat een soort hakenkruis.
3
Op de opengelaten plek midden in deze regel staat een soort omgekeerde v.
2

431
Folio 364r
Den 28 augustij 1633 hebben de Gasthuysmeesters Jan Otten en Wijllem van
Sambeeck met ouverstaen van de
Burgemeester Munster verpaecht
het bijnseste van ’t Horrenwerck butten
de Oeijport geleegen aen de majour
Slutter en Jan Slanenbourch en Eeffert
Ellin, een als prinssepael, voor tvalef
jaerren, eyder jaer voor tvee rieckxdalders ofte vijf gulden daervoor,
waervan het eerste jaer sal1
beginne a Petrij 1634. Ende is ’t
gekondissonnert dat den paechter alle
de fraecht op harren eygen koste sal
moetten maecken en onderhauden sonder
eyts wat aen de paecht te kortten
ende nae omganck der paecht jarren
sullen de paechters alles latten staen
wat sy sulle gepoet ofte geplant hebben.
(fol.364v blanco)

1

Hierna is doorgehaald: ‘binne’.

432
Folio 365r
Op huyden den 8 desember 1633 hebben
de Gasthuysmeesters Jan Otten en
Wijllem van Sambeeck met ouverstaen van de Burgemeester Munster
en Burgemeester Berrent Sijmens
verpaecht aen de majour Slutter
voor den tijt van ses1 jaerren de
Gasthuys Onderstal ofte Tomesoeij
´s aers voor tvijntiech dalder, te betallen
op Martynnij of Kersmys wel betalt
op kondiessij of het gebourde dat de
koeijjen van de Oeij daer ´s mergens
en ´s avens ouver gingen, daerom niet
eyt aen de paecht te kortten, alles sonder
eyrch ofte list. Het eerste jaer
sal ingaen a Petterij 1634.
(fol.365v blanco)

1

Hier is een ander woord doorgehaald.

433
Folio 366r
Op huijden den 31 desember 1633
hebben de Gasthuysmeesters Jan
Otten en Wijllem van Sambeeck
met ouverstaen van de Burgemeester Serfas Petters en de
Burgemeester Jan Schap verpaecht
Sr1 Jan Lanton en Dierck Haeck
de Gasthuys Ganssepoul voor den
tijt van ses jarrren, te weyden ende
niet te hoeijjen, eyder jaer voor
een hondert en tvalef dalden, den dalder
tot dertiech stuvers Brabans, te betallen
alle jaer op Martinij ofte Kersmys
wel betaelt. Woorder is bewoorvert
dat paechter sal de fraecht ende
weetterringe ende leijgrafve tot
synne lasten neemen, sonder eytwas
aen de paecht te kortten. Het eerste
jaer sal aengaen a Petrij 1634.
Een voor al als prinssepael,
alles sonder eyrch ofte lijst, hebben
verpaechters en paechterren2
deesse paechtseedel onderteekent.
Jhon Langtonn Dierick Hack

1
2

Sergeant
Hierna is doorgehaald ‘onderteeken’.

434
Folio 367r
1634, kopij hiervan gegeven.
Op huyden den 16 jannewarij hebben
de Gasthuijsmeesters Jan Otten
en Wijllem van Sambeeck, met
ouverstaen van de Burgemeester
Munster en Burgemeester Berrent
Sijmens follegens de aulde
voorwaerde verpaecht an de Rentmeester Arrent van de Felt ende
Hermen Jans, een als prinssepael,
het Gasthuis Grimslaech om te weijjen1 voor
den tyt van ses naest follegende
jarren, eijder jaer voor sesentneegentiech dalder, te betallen op
Mertijnnij ofte viertien daegen daerna.
Op kondisij dat paechter sal de fraecht
ende weetteringe ende leijgrafve tot
erre kostte maecken ende ter schau
hauden, sonder eytwas an de paecht
te moegen kortten, alles sonder
eyrch ofte list. Hebben wy paechters
deesse paechtseedel onderteekent
datom als bouven, 1634 den 16 jannewarij.
Arnt van de Velden
Herman Janssen
(fol.367v blanco)

1

Deze drie woorden staan boven de regel geschreven, met een invoegingsteken naar deze plaats.

435
Folio 368r
12e jannewarij 1634 hebben de
Gasthuijsmeesters Jan Otten
en Wijllem van Sambeeck
verpaecht aen Wijllem Bounck
het Gasthuijsgoet genaempt
Bounck te Sellem geleegen, voor
den tijt van ses naestfollegende
jaerren, soo hij niet wel en bout
met drie jaerren te moegen
opseggen. Op kondiesij dat paechter
sal de garfve leefverren ende
het saet te Dousbourch in ’t Gasthuys
leefverren gelieck hij voor deesse
gedaen heeft. Foorder sal paechter
al betallen de pontschattin en alles
wat uut het goet Bounck alle
jaer te betallen staet ende de
Gasthuijsmeesters daer alle
jaer quijtans van leefveren.
Worder sal paechter alle jaer
aen ’t Gasthuijs geeven voor sijn paecht
tuee fouder tourref, alles sonder
eyrch ofte lijst.
(fol. 368v blanco)

436
Folio 369r
Op huyden den 28e jannewarij 1634
hebben de Gasthuysmeesters Jan
Otten en Wijllem van Sambeeck
verpaecht aen Jan Boldewyns het
Gasthuyslantje voor den tyt van
drie jarren, eyder jaer voor aecht
dalder, te betallen op Mertijnij ofte
viertien daechgen daernae. De fraecht
sal den paechter tot synne kosten
maecken en onderhauden, sonder eytwat aen de paecht te kortten.
Het eerste jaer sal aengaen
op Petterij 1635. Alles sonder eyrch
ofte lyst.

437
Folio 369v
1634
5e mert hebben de Gasthuysmeester Jan Otten en Wyllem
van Sambeeck, meett ouverstaen
van de Burgemeester Eeffert
van Munster en Burgemeester
Walterres en Burgemeester
Berrent Symens, verpaecht de
Gasthuys Koppenberch aen Hermen
van Ambourren ende Sr1 Jan
van Leuven ende Clas van Syllewolden
voor den tyt van ses jaerren,
eyder jaer voor sesenviertiech
dalder, waervan het eerste
sal aengaen Petrij 1635, te betallen
op Mertijn ofte viertien daechgen
daernae, een voor al als prinsepael. Ock is beworwaert dat
de paechters de fraecht op harre
kosten selle maecken en onderhauden, sonder eytwat aen de paecht
te kortten. Alles sonder eyrch ofte
list, hebben verpaechters en paechter
onderteekent.
Jan Otten, Wijllem van Sambeeck
Herman van Amburen, Jan van Leeuwen
Claes van Sylvoldt

1

Seigneur ?

438
Folio 370r
1635
Item den 22 maij hebben de Gasthuysmeesters Jan Otten en Wijllem van
Sambeeck verpaecht aen Jan Maeckin
de halfve kamp teegen’t Melattenkamken ouvers, dat hij sus lanck
gebaut heeft met Wyllem Meester,
voor den tyt van ses jaerren, om te
weyjen, de drie eerste jaerren
voor vierdalf molder garst en
de drie leste jaerren voor vier
molder garst ofte het gelt
daervoor, dat sal tot de Gasthuysmeesters beliefven staen,
te betallen op Mertinnij ofte
viertien daegen daernae. Ende
de fraecht sal hij op synne kosten
maecken en onderhauden, sonder
eytwas aen de paecht te kortten.
Het jaer van 1635 sal het
eerste jaer syn, alles sonder
eyrch ofte list.
(fol.370v blanco)

439
Folio 371r
Den 29 november 1635 hebben
de Gasthuysmeesters Jan Otten
en Wijllem van Sambeeck
verpaecht aen Berrent Foust en
Tounes Doncken, het Gasthuys
Hennekamken, voor den tyt van
ses jaerren, eyder jaer voor
neegenentvijntiech dalder, te betallen
op Merttijnnij, ofte viertien daegen
daernae, en de vraecht sal paechter
op haerre kosten maecken en
onderhauden. Alles sonder eyrch
ofte lijs[t], in ’t ouverstaen van de
Burchgemeester Berrent Symens.
Het jaer van 1637 sal het
eerste jaer syn.
Den 15 desember 1641 hebben de Gasthuysmeesters Wyllem van Sambeeck ende
Arrent van Meekeren aan Tounes Doncken ende
Berrent Kettelaer en Jan Dierckxsen Smyt de
paechtjarren van ´t Gasthuys Hennekamken
noech ses jarren verlenckt boffen het een jaer
dat sy daer noech aen hebben, op kondisij dat se
sellen betallen alle jaer eenendertiech dalder
op Mertyn, ofte viertien daege daernae,
aen den Gasthuysmeester in der tyt en het
jaer van1 1643, sal het eerste jaer syn.

1

In de kantlijn staat met een invoegteken dat verwijst naar deze plaats (nogmaals): “1643 sall het eerst jaer syn”.

440
Folio 371v
Den XIe jannewarij 1636 hebben
de Gasthuysmeesters Jan Otten
en Wijllem van Sambeeck
verpaecht in ’t ouverstaen van de
Burgemeester Schap en Burgemeester Berrent Symens aen
Berrent Foust, de Gasthuys Ghysmullersmaeijt voor den tyt
van ses jaerren, te weyjen en
de kamer te bauven en den
tynt, daer sal den paetter vanweegen het Gasthuys daervan
genietten, ende den paechter
sal daer alle jaer voor betallen
viertiech dalder, op Syntte Martten
ofte Kersmijs wel betaelt, en de
paechter sal de fraecht en leygraef maeken en onderhauden
sonder eytwas aen de paecht
te kortten, alles sonder eyrch ofte
lyst. Aenfangen op Petrij 1636.

441
Folio 372r
Den XI jannewarij 1636 hebben
de Gasthuysmeesters Jan Otten
en Wijllem van Sambeeck
verpaecht aen de Burgemeester
Jan Schap het rechte1 Gasthuys
aendel van het Eltes Feltslaech
voor den tyt van ses naestfollegen
jaerren, eyder jaer voor aecht
dalder. Voorts sal paechter
den dieck en weetterryn en leijgrafven te schau maecken en onderhauden
sonder eytwat aen de paecht
te kortten, alles sonder eyrch
ofte lijst. Het eerste jaer
sal aengaen a Petrij 1636.
De Gasthuysmeesters Wyllem van
Sambeeck en Arrent van Meekeren hebben
Roulof Schap dit2 Gasthuys aendel van ’t
Feltslaech noech ses jaerren verlencht
in de selfde paecht als bouven, waervan het
eerste jaer sal sijn het jaer van 1643.
Dese pacht voor 6 jaeren weerom verlenght geschiet den 19 Xember3
1649, A. Francken.
Den 1 9ber4 1650 dese pacht
wederom verlenght op d’olde vurwerden voor de tit van
6 jaeren, ’t eerste jaer met Petry aenvangende en soo vervolgens
ten enden, sonder argelist.
A. Francken

1

In de tekst doorgehaald: aen
Hierna is een woord doorgehaald
3
D.w.z. december
4
D.w.z. november
2

442
Folio 372v
1657
Den 19 Xber1 hebben de Gasthuismeesteren weerom
aen Roedolp Schaep de pacht verlenght vour’t aendeel
van het Eltense Veltslagh ende dat op de olde vuerwarden voer de tit van sess jaeren, jarlickx voor acht
daelder, aenvanck nemende met Petrij 1657 en soo volgens
’t enden de jaeren vervlooten, sonder argelist. Oorcondt
onderteeckent op tit als boven.
A. Francken

1

D.w.z. december

443
Folio 373 r
1636
Den 26 feeberewarij hebben de
Gasthuysmeesters Jan Otten en
Wijllem van Sambeeck, in ’t ouverstaen van de Burgemeester Berrent
Sijmens, verpaecht aen Tonnes
Bertels, den Rechter Sueefkens
bauman, de Gasthuys Hospitaelsmaet
voor den tyt van ses naestfollegende
jaerren, om te weijjen, eyder jaer
voor vijftiech dalder, en alle jaer
een kallefs weijjen, te betallen
op Mertijnne, viertien daechgen
voor of nae. Op kondiesij van de
aulde Gasthuysvoorwaerden, alles
sonder eyrch ofte lijst.
(fol.373v blanco)

444
Folio 374r
1636
In november heb ick onderschreeven1
ontfangen van de weedewe van Dierck Heydeman
een hondert gulden ende dat vanweegen
meester Gerret van Let voor een van de
Gasthuyshuyskens dat hij gekoft heeft van de
Gasthuysmeesters Jan Otten en Wyllem
van Sambeeck voor sijn leefven lanck,
staende op den hoeck als men nae den hof
gaet, waermeede hij betalt heeft gulden 100.

1

Er staat geen handtekening of naam onder dit document.

445
Folio 374v
In ’t jaer 1635 heeft de Gasthuysmeester
Jan Otten veraeckerdert met Wijllem
Alst te Diem, dat hij sal alle jaer in ’t
Gasthuijs leeveren op Mertinnij ofte
viertien daech daernae vijf schepel
roeck van die aeckers die hij bout.
Karrel Henrieckx te Dim moet aen Gasthuys
geeven een halfven dalder voor een
aeckerken dat hij bout.
Den 28 augustij 1646 heeft Karrel Henrieckx
van Diem in ’t Gasthuys gebraecht op
de Gasthuys solder een half molder
roeck op reekenyn.

446
Folio 375r
1639
Den 15 maij hebben de Gasthuijsmeesters
Wijllem van Sambeeck en Arrent van Meekeren1, in ’t ouverstaen
van de Burgemeester Berrent Symens en
Schepen Sullen, aen Clas van Syllewolden
en Adoullef Heller, de paechtjaerren
van de Gasthuys Koppenberch noech ses
jaerren verlenckt, in deselfde paecht
als sy et voor deesse gehadt hebben te
weetten ’s aers voor sesenviertiech dalder
alles nae de aulde voorwaerde.
Hebben wij verpaechters en paechters
deesse paechtseedel onderschreeven.
Wijllem van Sambeeck
Aernt van Meckeren.
Clas van Sylvolt
Adolff Heller

Den 10 juny 1646 hebben de Gasthuysmeester Wyllem van Sambeeck en
Arrent van Meekeren, met ouverstaen
van Scheppenen, aen Clas van Syllewolden
en Adoullef Heller de paecht van de
Gasthuys Koppenberch, noech ses jaerren
verlenckt, in deselve paecht en op de
selfde worwaerden als forren,
de somma van2 sesenviertiech dalder
alle jaer.
Claes van Sylvoldt
Adolff Heller

1
2

Arrent van Meekeren staat boven de regel geschreven
Hierna volgt een doorhaling van het woord ses

447
Folio 375v
1654
1 februari hebben de Gashuismeesteren Wilhem van Sambeeck
en Abraham Francken ten ouverstaen van de Magistraet
t’ weeten Johan Schaep Jr., nevens[?] Aernolt van Meeckeren
en J…an[?]1 H. Sloot verlenght de pachtiaeren van de Gasthuys
Koppenberch voor den tit van 6 iaeren en dat op d’olde
voerwaerden. Jaerlickx en alle iaer t’ pacht betaelen
op Martiny voor 96 daller vrij gelt ende sall het eerste
iaer sijn aenvanck neemen op Petrij 1654 en dat
vervolgens de 6 jaeren, en dat aen2 Aernolt van
Meeckeren en Adolff Heller en dat bij pachtenaeren
op conditij de sess jaeren sullen vollent worden. In waerheyts
oorcont hebben pachtenaeren dit onderteeckent op tit
foorennoempt.
Aerndt van Meeckeren
Adolf Heller.

1
2

Moeilijk leesbaar woord boven de regel.
Hierna staat een woord, waarschijnlijk nogmaals het woord ‘aen’, dat vervolgens is doorgehaald.

448
Folio 376r
Den 12 januarij 1639 hebben
Willem van Sambeeck ende
Arent van Meekeren Gasthuijsmeisteren
met consent ende ten averstaen
van Schepenen uijtgedaen ende
verpacht voor den tijt van ses
jaeren, beginnende op Petri
ad Cathedram in den jaere 1639
aen Berent Jansen het Gasthuijsgoet genoemt Pierewinkel
gelegen in den richterampte van
Doesborch onder den kerspel
Dremt, te bouwen twe om drie
ende ’t saet in de sack binnen
Doesborch te leeveren, mits
dat het Gasthuys nae Martini
eenen dorsser daer bij sall setten,
oock den Gasthuijs so noedich
twe diensten doen ende den Gasthuijsmeisteren elck twe paer hoenderen geven.

449
Folio 376v
Eodem
hebben die selve Gasthuijsmeisteren
ten averstaen als vooren
voor den tijt van ses an den
anderen volgende jaeren beginnende met Petri 1639
uytgedaen ende verpacht
aen Henrick Cloever het
Gasthuijs goet genoemt
Cleijn Telckhuijsen gelegen
in den richterampte ende kerspel
voornoemd te bouwen twe
om drie ende ’t saet als vooren in den sack binnen Doesborch te leeveren, doch dat
nae Martini het Gasthuijs
eenen dorscher daerbij sall
setten. Ende voor den Gasthuijse
so noedich twe diensten doen,
oock mede aen ijeder van de
Gasthuysmeisteren betaelen elck
twe paer hoenderen.

450
Folio 377r
Noch hebben dese beijde voorscreven
verpachteren ten averstaen als vooren
aen Henrick Cloever ende
Berent Jansen mede verpacht
de Gasthuijs Malthorst, die
Niemaet ende beijde cloeten

van de Kouweyde, met noch
de Voordermaet ende het Panneweijcken1 voor den somme van
hondert vier daller, te betaelen
op Martini jaerlix tot ses
an den anderen volgende jaeren
toe, ingaende op Petri 1639
ende mede jaerlix ende alle
jaer elck eene een eenjaerich
vercken, weert ijeder verken
ten minsten vier daller, die selve aen
Gasthuyse te leeveren dinsdachs nae
Pinxteren. Is mede bedongen dat
pachteren sich sullen genes holts
becroedigen meer als tot vroch-

1

In de kantlijn hiervoor staat: “N[ota] het halver weijken”.

451
Folio 377v
te noedich ende wat met die
schup can uijtgericht worden
daertoe geen holt te gebruijken; het ooftgewas sullen
pachter halff genieten ende
die wederhelft aen die
verpachteren binnen Doesborch
leeveren, voorts leij- ende
tochtgraeven nae behoeren
onderholden, ende ijeder
jaerlix ende alle jaer leveren ende paeten dertich
willigen paeters, mits bewijsende met loffweerdige
getuijgen die selve aldaer
geset te hebben, ofte bij manquerunge, voor ijeder te
betaelen een schillinck ad
6 stuiver.

452
Folio 378r
Noch hebben die Gasthuijsmeisteren
den 12 januari 1639 als vooren
aen Anneken Gerrits wedue
van Toenis Jansen uijtgedaen
ende verpacht het goet Voorthuijsen den Gasthuijse toestendich
in Dremt gelegen met noch des
Gasthuijs Huefken in de Luer
gelegen ende een weijdeken aen
den selven goede Voorthuijsen gelegen,
dese twe leste perceelen te weijden
ende niet te bouwen ende het
eerste te bouwen tegens twe
om drie ende het saet in den sack
binnen Doesborch te leeveren, mits
dat het Gasthuijs op Martini
daerbij een dorscher leveren sall.
Ende sall baven die voorscreven swaere gaerve bij pachters betaelt
worden, jaerlix unde alle jaer,

453
Folio 378v
sijnde den tijt van ses achter
den anderen volgende jaeren te
beginnen toecoemstigen Petri
1639, een somme van vijfftijn
daller, een jaerich vercken,
een dienst so noedich doen
ende jaerlix te paeten vijffen twintich wilgen, een paer
hoender aen ijeder Gasthuijsmeister ende sall het voornoemde
vercken, weerdich ten minsten
vier daller, aen den Gasthuijse
gelevert worden dinsdachs
nae Pinxteren.
Eodem
Noch hebben gemelte Gasthuijsmeister ten averstaen van
Schepenen uijtgedaen ende
verpacht voor den tijt van
ses aen den ander ende volgen-

454
Folio 379r
de jaeren ingaende toecoemstigen Petri 1639 aen Otto
Claer het goet Haecksslach
met sijn toebehoer gelegen in
Drempt, onder conditie dat
die selve het goet sall bouwen om dien1 derde garff2 ende het
saet in de sack binnen Doesborch leeveren, mits dat het
Gasthuijs sal geholden sijn op
Martini een doorscher te bestellen.
Ende sal die selve voor die
weijen, so hij daerbij in gebruyck
heeft, betaelen jaerlix ende
alle jaer twaelff daller, een doesijn paeters paeten ende aen
ijeder Gasthuijsmeister een paer
hoender leeveren.

1

Hier stond eerst ‘twe om drie’ of ‘drien’, vervolgens is het woord ‘twe’ doorgehaald en ‘drie(n)’ vervangen
door ‘dien’.
2
‘Derde garff’ staat boven de regel geschreven.

455
Folio 379v
Eodem
hebben oock mede die gemelte
Gasthuijsmeisteren ten averstaen
van Schepenen uijtgedaen
in pachte voor den tijt
van ses jaeren, beginnende
toecoemstigen Petri 1639
aen Gerrit Bounck
het Gasthuijsgoet genoemt
Bounck gelegen in Sellem
te bouwen1 om den
derden garff, geene geltpacht gevende, maer alle
swaerichgeijt ende ongelden
’t sij van blaewe guldens,
pontschattingen ende watt
costen daer op moegen staen te betaelen2
ende daer van alle jaer aen
handen van den Gasthuijsmeister
quitonge te brengen, oock

1
2

Hierna is het woord “twe” doorgehaald.
De laatste 2 woorden staan met een verwijzingsteken in de kantlijn.

456
Folio 380r
jaerlicks ende alle jaer op dinsdach nae Pinxteren aen den Gasthuijse te leeveren een eenjaerich
vercken weert ten minsten
vier daeller ende den Gasthuijsmeisteren elck twe1 paer hoender.

1

Twen ?

457
Folio 380v
1639
den 17 feeberewarij hebben de Gasthuysmeesters
Wijllem van Sambeeck en Arrent van Meekeren
verpaecht aen de majour Slutter den Onderstal
ofte Tomesoey, in ’t ouverstaen van de Burgemester
Berrent Symens en Schepen Sullen, voor den tyt
van ses naest follegende jaeren, eyder jaer
voor vyfentvyntiech gulden, en de fraecht op synne
koste maecke en onderhauden. Ende of ’t gebourde
dat de koeyien auvent en ’s mergens daer ouver
moste gaen van de Stadtoeij en sal den paechter
niet eytwat aen de paecht moechgen kortten.
Ende alle jaer te betallen op Martyny ofte
viertien daege daernae, alles sonder eyrch
ofte lyst.
(fol.381r blanco)

458
Folio 381v
1640
Den 27 jannewarij hebben de Gasthuysmeesters Wijllem van Sambeeck ende
Arrent van Meekeren verpaecht aen
Wijllem Bertels het Gasthuys aendel
van de Hoge Lour voor den tyt van drie
jaerren, eyder jaer voor vijfentuyntiech
gulden. De vraecht sal hij op syn eygen kost
maecken en onderhauven, de paecht te
betallen op Mertynnij ofte Kersmys wel
betaelt, alles sonder eyrch ofte lyst.
Het eerste jaer sal aen gaen op Petrij 1640.
Den 16 november 1642 hebben de
Gasthuysmeesters Wyllem van
Sambeeck en Arrent van Meekeren
Wyllem Berttels het aenpaert van ’t
Gasthuys van de Hoge Lour noech ses
jaerren verpaecht, eyder jaer voor
vijfentuyntiech gulden, op de selfde
voorwourde als bouven, alles sonder
eyrch ofte lijst.
Het eerste jaer van deesse ses jaerren
sal aengaen op Petterij 1643.
Den 4 may 1649 hebben de Gasthuysmeesters
Wyllem van Sambeeck en Aberham Franken aen
Wyllem Bertels noech ses jarren verlenckt het
Gasthuys aendel van de Hoge Lour, in de selfde
paecht en worwaerden als bouven.

459
Folio 382r
1640
Den 10 feeberrewarij heeft Lambert Ghijsbers
en syn huysfrau Stintje Mertens gepaecht,
in ‘t ouverstaen van de Burgemeester Serfas
Petters, de Gasthuys Ap te Eldrieck voor
den tyt van ses naestfollegende jarren, eyder
jaer voor tualef dalder, te betallen op
Mertijnij ofte Kersmys te lanste, alles
sonder eyrch ofte lyst. Het eerste jaer sal
aenfangen a Petrij 1640.
1651
Den 20 10ber hebben de Gasthuismeijsteren Willem
van Sambeeck en Abraham Francken1 verpecht voor een
tit van sess achtervolgende jaeren de Gasthuis Apen
gelegen in Eldrick, aen Wanner Scholten en dat voor
twelff daller iaerlickx, vry gelt sonder kortinghe
van eenighe heerenschattonghe, dicken graeven en
alles sall tot sijnen lasten wesen2 geen uutgesondert, en sall
het eerste iaer pacht verschenen wesen in den iaere
1652. Voerens t’ betaelen op Martyny oft Kersmis ten
langsten. Wort expres bedongen soe Wanner quam3
t’ sterven dat alsdan het weerom aen Gast…4
sall vrijstaen t’ verpachten tot haeren goe…5.

1

Het woord ‘Francken’ staat boven de regel.
Het woord ‘wesen’ staat boven de regel.
3
? De letters na de q zijn door een vlek onleesbaar geworden.
4
Ook de rest van dit woord is onleesbaar geworden; kennelijk heeft er ‘gasthuis’ of ‘gasthuismeesters’ o.i.d.
gestaan.
5
Ook dit woord is verder onleesbaar; waarschijnlijk heeft er ‘goenste’ (= keuze, believen) of ’goeddunken’ o.i.d.
gestaan.
2

460
Folio 382v
Den 13 februarij 1640 hebben Gasthuijsmeesteren Willem van Sambeeck ende Arnold van Meeckeren ten
overstaen van Schepenen in ’t openbaer op ’t stadhuijs opgehangen ende verpacht navolgende parcelen voor den tijt van drie jaren na den andren
volgende, beginnende met Petri deses jaars
1640 op vorwaerden ende conditien hier voren gestelt.
Die Gasthuijs Vijrdelties sijn in maten als boven
verpacht aen Marthen Wolters voor soeventich daelder jaerlix, die daervoor te borge gestelt heft Dirck Wemmers ende Arnold van den
Velden.
Die Gasthuijs Gansepoell is verpacht aen
Haeck1 voor tweentachtentich dalder
jaerlix, die daervoor te borge gestelt heft
Jan Langton2 ende Jan Gerritsen.

1
2

De naam ‘Haeck’ staat in de kantlijn, de naam Johan Langton die er eerst stond, is doorgehaald.
De naam ‘Dirck Haeck’ die hier eerst stond, is doorgehaald.

461
Folio 383r
’t Gasthuijs Grimslach gepacht bij Robert Ennis
voor tweendsoeventich daelder: Daervoor sich
te borge hebben gestelt Helmich Voss ende Jan
Damen.
Trijr Veltslach halff gepacht bij Dirck
Haack voor drieendartich daelder ende hebben
sich daervoor te borge gestelt Johan Langton ende Johan Gerritsen.
Gasthuijs Gijserslach in Lathum gepacht
bij Arent van den Velde voor tweenvijfftich daelder, ende heft daarvoor te borgen
gestelt Herman Janssen ende Steven Coesfelt.

462
Folio 383v
Die Gasthuijs Uutmaeten in Lathum
verpacht aen Herman Janssen voor soevenenveertich daelder. Daervoor sich te
borge gestelt hebben Arent van den Velde
ende Herman Janssen. Hermen Jansen
heeft de Uutmatten ouvergedaen aen
Henrieck Jansen voor de selfve paecht1.
Die Ditmarsmaetien gepacht bij
Schepen Suijlen voor soevenenvijftich
daelder, ende sijn daarvoor te borge
gestelt Steven Coesfelt ende Herman
Janssen.
Die Gasthuijs Geer toe Elderick gepacht
bij Arent vanden Velde voor achtijn
daelder, daervoor borgen sijn Herman
Janssen ende Marten Wolters.

1

Deze zin is later in een ander handschrift toegevoegd.

463
Folio 384r
1640
Den 30 april hebben de Gasthuysmeesters
Wyllem van Sambeeck ende Arrent van
Meekeren verpaecht aen Tonnes Albers
hoffenijer, de Gasthuys halfve Hoems dat Jan
Maeckin ende Jan Boldewijns gehadt hebben,
geleegen buytten de Maijport bij Jan Noetdourps
hof, voor den tyt van ses naestfollegende jarren
om te weyjen, ofte te bauven tot synne
belyefven, de fraecht tot synne lasten.
Eyder jaer voor aechtien gulden te betallen
op Martijnij ofte viertien daechgen daernae.
Alles sonder eyrch ofte list. Het eerste
jaer sal sijn het jaer van 1640 ende
soo voorts tot ses jarren toe.
Den 20 feberewary 1645 hebben de Gasthuysmeesters Wyllem van Sambeeck ende
Arrent van Meekeren verpaecht aen
Gerret Dierckxs van Wynterswieck de
Gasthuys halfve Houms buytten de Maijport
voor den tyt van ses naestfollegende jaerren,
eyder jaer voor tuyntiech gulden te betallen
op Martynij1 viertien daechgen voor ofte nae.
Het eerste jaer sal hy aenfangen2
op Petry 1646. Alles sonder eyrch ofte
lyst. De fraecht sal hy op syn eyge koste
maecken ende onderhauden.
Den 4 mert 1651 hebben Aberham Franken en
ick Gerret van Wynterswyeck de paechtjaerren
van de Homs noech vier jaerren verlenckt omdat
het lant met sant bestort was van de doorschoueren
van Dremterdieck.

1
2

Dit woord staat geschreven boven het doorgehaalde woord Pettery.
De woorden ‘hebben op’ die hierna stonden, zijn doorgehaald.

464
Folio 384v
Nota dit halve Humsken heeft Garrit van Wintterswick ten overstaen van beijde Gasthuismeesteren en met
toelaetingh van haer, overgedaen aen Gisbert van
Schoonhaeven dat soo langh hem, Gerrit sijne pachtiaeren sijnen duerende1, gelick op d’ander syd2 4 jaeren is, en
sall de pacht betaelen tweetentwintich gulden iaerlickx
vrijgelt op Sint Marten. Aldus gedaen den VI 8ber3 1654.

1

Hierna staan een paar moeilijk leesbare woorden boven de regel.
D.w.z. de andere kant van dit vel, fol.384r.
3
8ber = oktober.
2

465
Folio 385r
1640
Den 15 april hebben de Gasthuysmeesters
Wijllem van Sambeeck ende Arrent van
Meekerren verpaecht aen Berrent Schut
te Latom de Gasthuys Breeenhorst voor den
tyt van ses naestfollegende jaerren waervan het eerste jaer sal aengaen op Petrij
1640, eyder jaer voor ellef dalder te bettallen
op Mertynij, ofte viertien daechgen daernae.
De pontschattinge nae lansorder, de fraecht
en diecke tot synne last, alles sonder
eyrch ofte lyst.

466
Folio 385v
1644
Den 28 jannewary, soo hebben de Gasthuysmeesters Wyllem van Sambeeck en
Arrent van Meekeren verpaecht aen Jan
Boldewyns de tuee aeckerkens van Jan
Fygebeckxken, leggende buytten de Mayport,
voor den tyt van ses jaerren alle jaer voor
viertien dalder te betallen op Mertynny
ofte Karsmys ten alder lanste, aen te fangen
op Petrij 1644, alles sonder eyrch ofte lyst.

467
Folio 386r
1643
Den 23 jannewarij hebben verpaecht
de Gasthuysmeester Wyllem van
Sambeeck en Arrent van Meekeren
aen Jan Boldewyns den hopfenyer
de vergrafven Melattenkamp aen
Dremterdieck en het weyke van Jan
van Farrsefelt voor ses jaerren eyder
jaer voor ellef gulden te betallen
op Mertynij, alles sonder eyrch ofte
lyst.
(fol.386v blanco)

468
Folio 387r
Die Gasthuijsmeesteren binnen Doesborch
willen met consent van Schepenen verpachten Alardsmathe voor den tijt
van sess jaren na den andren volgende.
Daervan 't eerste jaer anvanck nemen
sall met Petri deses jaers 1641, te
weijden ofte te bouwen, nae dat den
pachtenaer sulx gelieven sall.
Pachtenaer sall sijnen pachtpenningen
gewissen met twe sufficiante borgen, daer den Gasthuijsmeesteren an geneucht,
welcke een voor all als princepael
sullen verbonden wesen1.

1

De pachtovereenkomst wordt op folio 387v en 388r vervolgd en aldaar blijkt dat de pachtvoorwaarden zijn
genummerd, te beginnen met 2. Kennelijk is de onderhavige alinea dan pachtvoorwaarde nummer 1.

469
Folio 387v
2. Sall sijnen pachtpenningen jaerlix op
Martini betaelen doch veertijn daegen
onverhaelt.
3. Sall geduijrende de pachtjaeren de
vruchtinge1 van 't parceel maecken ende
onderholden sonder enigerhande cortinge daervoor te doen.
4. Sall d’ ongelden ende schattingen dragen
naer lants ordonnantien.
5. Ende ten reguarde van oorlochsovervall ende crijgsschaede hebben
te corten ende te genieten naetur-2
lick, ende als onder ende boven.
6. D’onraet boven den pachtpenningen anstont
te betalen iss vijr dalder.

1
2

Kennelijk = vrachtinghe, omheining
Het laatste woord (lettergreep) is slecht leesbaar; erna is een lettergreep doorgehaald.

470
Folio 388r
Opgehangen met soeventich dalder ende beholden bij Schepen Dirc van Suijlen van de Natewijss voor sessendartich dalder,
36 dalder.
Den 9 december 1641
hebben voorscreven Gasthuijsmeesteren ten overstaen van Schepenen in 't stadthuijs verpacht Gijsmollersmate met de camer,
die mathe the weijden ende niet te hoijen noch te
saijen, die camer averst te bouwen offe te wijden
naer dat den pachtenaer gevallen sall. End is
hijrvan voor sess jaren, met Petri 1642
aen te vangen, pachtenaer gebleven Rutger Tonissen,
voor tweendveertich dalder jaerlix ende ses
dalder onraet, eens voor all bij sittenden gerichte
betaelt. Burgen sijn Willem Jansen Vles,
Tonis Gerritsen van Drempt.

471
Folio 388v
Is mede als voren die Hospitaelsmate verpacht aen Johan Poel voor sessendveertich
dalder jaerlix, ende sess dalder anstont betaelt.
Burgen zijn Tomas Hoedemaecker ende Helmich Vos.
Gelijckfals is op conditien als voren aen
Helmich Vos verpachtet die Grietmate
almede gelijc ooc die Hospitaelsmaete
te weijden ende niet te bouen, noch te hoijen,
voor soeveitijn dalder jaerlix ende
twe dalder voor onraet anstont. Borgen
zijn Tomas Hoedemaecker, Johan Poell.
Ende sijn over die verpachtinge van[de] voorscreven
drie parcelen die vorigen vorwaerden op den
3. art. geamplieert, dat die respective
pachtenaers dragen sullen vracht, leij-,
tochtgrave ende weteringe op haren costen.

472
Folio 389r
1641
Den 2 maij isser veraeckerdert met de mombers
van de kinder van Henrieck met de Neyrs in ’t
ouverstaen van de Burgemeester Bettin en
Schepen Henrieck Burkes en in ’t byweessen en
tussespreeken van den aulden Wyllem Bourkes
en Berrent Wynkelman, dat se sellen betallen
aen myn voor ’t Gasthuys sestiech gulden
toekomstegen Passen 1642 van de kop van ’t
huijs dat de mombers verkoft hebbe aen
Hermen van Woulle’s doechter man, staende
in de Wyndemullenstraet, welke sestiech
gulden aen ’t Gasthuijs kompt van weegen
het aenpert van Dierck1 Henriecks,
Henrieck met de Neyrs’ soen, die in ‘t Gasthuijs
3½ jaer de kost en onderhaut heeft gehadt
ende om reeden wyl daervoor verlatten.
40 Dalder.
Den 21 maij 1642 heeft den koper van ’t
huys Gert van Staet loij aen mijn deesse
boffeste viertiech dalder betaelt.

1

Het volgende woord is doorgehaald.

473
Folio 389v
1642
Den 27 jannewary heeft Arrent
Smyt van mijn konfratter Meekeren
en mijn gehuert het huys van
Herbert Franken staende in de Oeyportstraet, voor den tijt van drie naestfollegende jaerren aen te fangen op
behoorliecke verfaertijt van Passen
1642, ’s aers voor tveeendertiech gulden
en alle jaer op behorliecke tijt
te betallen aen de Gasthuysmeester
in der tijt. In’t ouverstaen van
meester Jan ten Baeck, alles sonder
eyrch ofte lyst.

474
Folio 390 r
1642
Den 26 mert heeft Wennert Scholtten
van Elderick en syn huysfrau Griet Jans
een aeckort gemaeckt met de Gasthuysmeesters Wyllem van Sambeeck
en Arrent van Meekeren, met ouverstaen van Schepen Henrieck Burkes en
Schepen Brunnes Jans, als dat Wennert
Scholten en sijn huysfrau voor haer
beyder leyfven sellen int het huysken
wonne daer Joest den Bierdrager in
gestourven is en sullen met haer beyde
hebben alle frijdaech ellieck een
proven, ende als het Gasthuys braut
sullen syn hebben een half vat biers.
Daervoor sellen syn aen 't Gasthuys
geefven drie hondert en vijfentvyntiech
gulden, en nae bey haer dooden sal alle
haer huysraet wat sy naelatten aen ’t
Gasthuys blyfven, ofte verfallen syn
ende voorder nae doode van haer beyde
te weetten Wennert1 Scholtten en Griet
Jans syn huys maecken het Gasthuys
alles wat sy met haer beyde met den
doot ruymmen ende naelatten sullen,
lant, sant, sylver en golt, linne en tinne
en wat sy noech sau kommen te eerfven.
Alles sonder eyrch ofte list. In Dousbourch.

1

Voor deze naam staat een letter l. Het is niet duidelijk waarvoor dat een afkorting is (op fol.44v was de l een
afkorting voor ‘luyden’, maar hier past die verklaring niet goed).
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Folio 390v
1642
bekenne ick onderschrefen ontfangen toe hebben
van Wanner Scholten ende Grijet Jansen die summae
van driehondert vijefentwijntijch gulden helijck
si belaeft hebben foer het huijsken ende die praefijn
foer haer lefdaagen.
Aerndt van Meckeren

476
Folio 391r
Den 20 januarij 1643 hebben Gasthuijsmeesteren
Wilhelm van Sambeeck ende Arent van Meeckeren ten overstaen ende met consent der Burgemeesteren Albert Bettingen end Martin Huijger
verpacht aen Str1 Johan Langton die Gasthuijs Gansepoel voor den tijt van sass jaren
daervan ’t eerste jaer anvanck nemen sall
met Peteri deses jaers 1643, ende soo vervolgens continuerende, waervoer die
vorscreven Johan Langton belooft hett
jaerlix ende alle jaer op Martini an handen
des Gastuijsmeesteren in der tijt te betalen
die summe van drieendtachtentich dalder, met wijdere conditie dat so lange
die lantsschattingen in sulcken traen ende ordre
blijven als suslange gepleget, dieselve
sullen betaalt werden nae die vurwairden
voren gestelt, ende bijaldien enige verandringe
in schattonge wert ingevuijrt, dieselve tuschen
pachtenaer ende eijgenaer gedragen sullen werden
halff ende halff, blijvende juist die vurwaerden
voren gestelt in dese pachtinge gerecelick2.
(fol. 391v blanco)

1
2

Afkorting voor ‘sergeant’.
? moeilijk leesbaar woord.
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Folio 392r
Den 20 januarij 1643 hebben vornoemde Gasthuijsmeester met consent ende toedoen der Burgenmeesteren
vorscreven an den selven Johan Langton vorscreven vor den
tijt van sess jaren, beginnende met Petri
1643, verpacht ’t halve Trijrs Veltslach
op vurwaerden ende conditien als hijrnaest
bevorens huijden over die Gansepoel
is bedongen, waervoor voorscreven Langton
jaerlix geduijrende dese pacht op Martini
betaelen sal drieendartich dalder.
(fol.392v blanco)
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Folio 393r
Den 2 martij 1643 sijn ten overstaen van Schepenen in ’t openbaer in ’t
stadthuijs verpachtet navolgende
parcelen volgens conditien daervan zijnde.
’t Gasthuijs andeel an de Vijrdeltjens
an den Ritmeijster Niclaes Beijer
voor twe end negentich dalder.
Onraet vijff dalder,
burg Johan Hoedemaecker.
’t Grimmeslach
aen Johan Langton
voor eenhondertsestijn dalder.
Onraet soeven dalder,
burg Dirc Haeck
ende Johan Baerken, brouwer.
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Folio 393v
Gasthuijs Uutmaten
Schepen Dideric van Suijlen
Voor vijffendvijftich dalder.
Gijserslach
Schepen Dirck van Suijlen
van de Natewis voor
vijr end sestich dalder,
onraet 9 dalder.
Die Gasthuijs goet te bouwen
Pachter Evert Eningh
voor negentijn dalder.
Burg Johan Baerken brouwer,
onraet 3 dalder.
(fol. 394r en 394v blanco)
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Folio 395r
Den 8 martij 1643 hebben die Gasthuijsmeijsteren Willem
van Sambeeck ende Arnold van Meeckeren ten overstaen
unde met consent van de Burgemeijsteren Martin Huijgen
ende Henrick Baerken ingedaen ende geconsentirt
gelijc sij indoen ende consentiren mits desen aen Johan
Muller ende Jospar Kasparsen, eheluijden, haer beijder
leventlanck te bewonen ende te gebruijcken
een woninge in de Gasthuijs huijskens gelegen
achter die Gasthuis kerckhoff ten norden wendende
nae den Admirael Berchems erffnisse, mett
bequame bedstede, heert ende scharsten, waerenbovens eheluijden ieder uut Gasthuijs keucken
almede haer beijder leventlanck iegelic genieten sullen alle vrijdagen weeckelix ene volle
proeven, ende noch telckens soo mennichen aels
voor des Gasthuijs keucken gebrouwen sall worden
van Gasthuijs bijr onder hun beijden ontfangen
een halff vaet bijrs, waervoor de vorscreven eheluijden ten behouve van’t Gasthuijs daetlic bij
’t inruijmen van de voorscreven woninge an den Gasthuijsmeijsteren
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Folio 395v
Gasthuijsmeijsteren overtellen ende betaelen sullen die
summe van driehondert ende vijftich gulden (ick seg 350 gulden) ende an derselver beijder
overlijden, ten behouve almede van ’t Gasthuijs naelaten, haerluijder bed, deecken,
laecken ende andre toebehoor, blijvende
hare andre nagelaten goedren ten proufitie haerluijder erffgenamen daertoe ab intestato ofte andersins berechtigetten ut supra. Onder extrien[?] verstant dat bij ’t overlijden van ene der
voorscreven eheluijden des overleden preven ende
andre voorscreven portien in ’t geheel sullen
blijven ende genoten worden bij die
langst levende, sonder enige verminderinge.
testor
Ad. Huijgenss
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Folio 396r
Den 25 november 1643 hebben Gasthuijsmeesteren Wilhelm van Sambeeck end Arnold van Meeckeren ten overstaen van Schepenen aen
Bernhart Jansen verpacht voor den tijt van ses jaren mett
Petri 1645 beginnende, het goet Pierewinckel te bouwen twe
om drie, ooc so dat pachter het saet binnen Doesborch gedorschet leveren, mits dat het Gasthuijs nae Martini enen dorscher
daerbij setten sal. Wijders sal den pachtenaer mett hulp
ende toedoen van Henric Cloever ende Rutger Tonissen
mede pachtenaren van Gasthuijs goedren, maecken ende
sonder costen ofte ontgeltenisse van ’t Gasthuijs ter
schouw leveren alle dijck, welc ’t Gasthuijs op
Drempterdijck is hebbende. Sal ooc die vornoemde
Bernhard Jansen voor het groenlandt jaerlix
geduijrende dese pachtjaren aen handen des Gasthuijsmeesters
in der tijt betaelen drie end sestich dalder tijn stuvers mitsgaders elcke Gasthuismeester1 twe paer hoenderen, ooc ten voordeel van ’t
Gasthuijs daer sulx van noden is jaerlix twe
diensten doen.
Ten selven dage hebben dieselve Gasthuijsmeesteren ten overstaen als voren voor den tijt van sess jaren, te beginnen
met Petri 1645, verpacht Henric Clover het goet
Cleijn Telckhuijs ende dat tegens de sware garffe
te

1

Deze twee woorden staan in de kantlijn met een verwijzingsteken.
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te weten twe om drie, sullende de pachtenaer ’t saet
gedorscht in de sack binnen Doesborch leveren, mits dat
het Gasthuijs in het dorschen nae Martini enen dorscher daerbij sall stellen. Ende sal pachtenaer
wijders voor de weijden onder ’t vornoemde goet horende
jaerlix geduijrende dese pachtjaren aen handen
des Gasthuismeesters in der tijt betalen negenendvijftich dalder tijn stuvers ende aen ieder Gasthuijsmeester twe paer hoenderen, ooc ten proufite van ’t
Gasthuijs, daer sulx van noden is, twe diensten
jaerlix doen, gelijc sij ooc neffens Rutger
Tonissen ende Bernhard Jansen medepachtenaren van
Gasthuijslanderien, den dijck, welc het Gasthuijs in Drempterdijck is hebbende, geduijrend sijne pachtjaren maecken, ende ooc sonder enige costen ofte ontgeltenisse des Gasthuises behoorlic ter schouw levferen sall.
Ten selven dage ende met overstaen als voren hebben Gasthuijsmeeesteren voorscreven verpacht ende aen Otto Claer uijtgedaen
voor den tijt van ses jaren aen te vangen met Petri 1645,
het goet Haexslach, het boulant tegens de darde garfte.
Daervan het saet in de sack bij pachtenaer binnen Doesborch sal gelevert werden ende bij het Gasthuijs
tot het dorschen van dien naer St. Marten enen dorscher

484
Folio 397r
gestelt, voor het weijdelandt onder het vornoemde goet gehorende
sal pachtenaer jaerlix betaelen veertijn dalder, ende daerop gelijckfals jaerlix twaelff willigen paters leveren
gelijc ooc aen ieder Gasthuijsmeester twe paer hoender.
Ten dage, ende met overstaen als voren hebben vornoemde Gasthuijsmeesteren verpacht aen Lubbert Boijnck het goet
Boijnck, het boulandt te gebruijcken om de darde
garffe ende sal pachtenaer voor het weijdelandt betaelen jaerlix vijr rixdalder mitsgaders alle ongelden,
schattingen, blauwe guldens ende andre lasten
op ’t vornoemde goet staende, sonder enige cortinge des
pachtpenninx, affdraegen, ende daervan jaerlix aen
handen der Gasthuijsmeesteren met behoorlicke quitantie
van de respective ontfangers bewijsen. Sall die pachtenaer boven 't gene voorscreven is jaerlix geduijrende
dese pachtonge aen ’t Gasthuijs leveren twe voer
voer1 turfs ende op alle dingxdachs nae Pinxteren
een eenjarich vercken, weert ten minsten vijr dalder
mitsgaders an de Gasthuijsmeesteren elc twe paer hoender
ende dit alles voor den tijt van sess jaeren te beginnnen
met Petri 1645.

1

Kennelijk bij vergissing is ‘voer’ (= vracht) hier herhaald.
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Ten voorscreven dage hebben die Gasthuijsmeesteren met over-staen van Schepenen aen Rutger Tonissen voor den tijt
van sess jaren met Petri 1645 aen te vangen verpacht het goet Voorthuijsen mitsgaders het
Gasthuijs Hueffken in de Luer ende noch een
weijdeken an ’t vorsnoemde goet Voorthuijsen gelegen,
ten fine hetselve goet te bouwen tegens
de sware garffe, te weten twe om drie end het
lantheren saet daervan gedorschet in den sack
binnen Doesborch te leveren, mits dat nae Martini het Gasthuijs tot het dorschen sall stellen
enen dorscher, d’andre twe parcelen, te weten het
Hueffken end weijdeken sal pachtenaer weijden, end
jaerlix daervoor betaelen soeventijn dalder
mitsgaders een jaerich vercken ten minsten vijr
dalder weerdich op alle dinxdach nae Pinxsteren,
waerenboven hij noch een dienst doen, daer
sulx van noden, vijffentwintich willigen paten
end ieder Gasthuijsmeester een paer hoender jaerlix brengen sall, gelijc hij ooc neffens Henric Clover ende Bernhard Jansen, mede pachtenaren van Gasthuijslanderien, sal maecken dij
dijck
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Folio 398r
dijck welc het Gasthuijs in Drempterdijc is hebbende, ende denselven sonder enige costen ofte ontgeltenichse des Gasthuijs geduijrende de pachtjaren
behoorlic ter schou leveren.
Op dato heeft Berndt Cloever van Henric
Cloever overgenomen het goet Cleijn
Telhuijsen, op conditien ende manieren als
Henric[?] Clover ’t selve heeft voor
dese gepacht gehadt aen te fangen
met Petri 1645 ende beloft
’t selve in alles achtevolgen op
verlaerten van de pacht ten overstaen
ende met consent van de Burgemeester
Suij[l]en ende Schaep. Aldus
den VI 8ber [6 oktober] 1644.
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Folio 398v
Den 29 februari 1644 hebben
de Gasthuijsmeesteren Wilhelm van Sambeeck end Arnold van Meeckeren ten
overstaen van Schepenen aen Johan
van Leeuwen Stadtholder verpacht voor den tijt van vijff naest
een ander volgende jaren te beginnen
met Petri 1644 het Gasthuijs vijrdendeel van Potsmaet
voor den summe van achtentwintich dalder vrij gelt jaerlix,
op vurwaerden end conditien
naerder hijrvan sijnde.
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Folio 399r
1645
Den 12 jannewarij heb ick Wyllem
van Sambeeck afgelost aen de karck
van Ault Keppel ende betaelt aen
Domene Fabris de somma van tvee
hondert Karolis gulden van weegen het
Gasthuijs bijnne Dousbourch, waervan
de karrieck van Ault Keppel alle jaer
te rent hadden van ´t Gasthuijs te Dousbourch
aecht dalder en drie stuvers, en hiermede
ten wollen betalt sijn met den intres
van dien ende alsoo sij de briefven niet
en konde fijnde, soo hebben siech hiervoor sterck gemaeckt de Heer van
Keppel en Jonker Rouvenort op den
Oullenpas en Domene Petres Fabris
prediekant van Dremt en Ault Keppel,
uutwijssende haer quytans gulden 200.
(fol. 399v blanco)
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Folio 400r
1645
Den 15 feberewary heb ick Wyllem van
Sambeeck vanweegen het Gasthuys afgelost ende betaelt aen Doecktor Gorres
als wolmaechtiger van Jonker Albert
Schap van Diem, de somma van tvee
hondert en vijfentvyntiech gulden kapytael
en een jaer verschenne rentte op
Mertyny 1643, weessende tvalef
gulden en drie stuvers jarlieckx,
uutwyssende seegell en brief en Jonker
Schap en quytans gelieck sijn deel jaerliex
uut het Gasthuijs plaech te hebben.
Faeset gulden 237 - 3 stuver.

490
Folio 400v
1644
hebbe myn confratter Meekeren en
ick verpaecht aen Mertten Wolters het
Gasthuys aendel dat het Gasthuys van
Jacop Wemmers heeft gekoft in de
Vierdeltjes voor den tijt van vijf naestfollegende jaerren, ieyder jaer voor
drie en tvyntiech gulden, het eerste jaer
is geweest het jaer 1644, 15 dalder 10 stuver.
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Folio 401 r
Den 6 junij 1646
sijn die Gasthuijsmeesteren ten averstaen
van Burgemeester Johan Schaep ende Arnold van
Meekeren, Schepenen, met Gerrit Frerrick ende Mechtelt ter Klocken sijn huijsvrou, verdraegen ende avercoemen, dat
sij Gasthuysmeesteren ten behoeve van
eheluyden voornoemd sullen in den ofte
aen den Gasthuyse leeveren, een woeningh ende die cost volgens ordre
van de koeken, oer beijder leeven
lanck, mits dat voornoemde eheluyden die uyt consideratie van
Haer Erentfeste daertho sijn aengenoemen
sullen ten proffijte van ’t voornoemde
Gasthuys sullen leeveren oere
behuijsonge vrij sonder beswaer
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Folio 401v
staende in de lange Waeterstraet
met sijne appertinenten ende toebehoer
aldernest Vust Liener1 ter eenre ende
Jan Matthijsen ter andre sijden
ende daer beneffens oeren inbuedell
so die tegenwoordich is. Ende
hebben also ten proffijte van
’t Gasthuys voornoemd gemelte huijsonge ende inbuedell voor Schepenen
bovenbenoemt opgedraegen ende
overgegeven, onder wijdere verbintenisse, dat alles watt nae
haer comparanten eheluyden doode wijder
sall naegelaeten bevonden worden,
ten proffijte van 't Gasthuijs voornoemd
sall2 comen onder allen ende
behoorlick verbant. Des wort
ende is den voornoemde eheluyden alles
g'assureert als boven onder gelycken
verbant.

1
2

Laener ?
Het volgende woord, ‘wesen’, is doorgehaald
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Folio 402r
Den 22 october 1647
hebben die Gasthuijsmeesteren op resolutie van Haer Erentfeste in overwesen
van Schepenen Brunis Jansen ende
Arnolt van Meekeren oock mede
Gasthuijsmeester gecontrahiert met
Berentien Cornelissen, wedue van zalliger
Geraert van Trier, voor dat
die selve van nu aen oer leeven
lanck in de Gasthuijs koeken
die kost sall hebben, mits
dat sij met die cost ende dranck
so aldaer verschaft wort sall
tevreden wesen1 neffens andre
die de kost aldaer gekoft
hebben, mitsgaeders oer woonplaets aldaer hebben. Ende

1

Het woord ‘wesen’ is over het woord ‘sijn’ heen geschreven.
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sall die selve Berentien
daervoor1 tot het.Gasthuijs proffijt overgeven, gelijck
voor Schepenen overgeeft bij desen,
het recht van oere lijffrent
so sij jaerlix heeft t’ontfangen
van Aeltien Jansen, weduwe van
zalliger Coenraet Willemsen ad
56 gulden 10 stuver jaerlix volgens
acte daervan sijnde, een2 obligatie van vijfftich gulden capitael op
Andries Coenraets, een obligatie van vijfftich gulden capitael
op Abraham Rass, mitsgaeders die verloopen interesse
van voornoemde 56 gulden 10 stuver sijnde
van twe jaeren op voorleden Pin-

1
2

Er staat ‘daervoot’.
Er lijkt ‘hen’ te staan, maar ‘een’ zal bedoeld zijn.
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Folio 403r
steren verschenen, vijfftich gullden aen gelt
daetlick uyt te keeren ende dan noch nae
oeren doode het bed met sijn thobehoor so sij daer nu sall inbrengen ende het silvere werck dat
dij tot haeren lijve gedraeght.
Ende sullen paerthijen dit voornoemde
contract gelijck sij beloeven also
naekoenen1 onder behoorlick verbant, sonder aergelist.
Ter ord[onnantie] van haer Erentfeste
Derck Tamelinck scripsit2
1647
3

Den 21 october 1647 heb ick onderschreeven
ontfangen te chebben van Gerret Santberch
vyftiech gulden van weegen Berrentje van
Trier, gelieck sy in dit boffeste aeckort beloft heeft.
Tekent mijn handt op den 21 october 1647,
Wyllem van Sambeeck

1

Bedoeld is “nakoemen”.
Signavit ? De afkorting na de naam is niet goed leesbaar.
3
Deze alinea is in een ander handschrift later toegevoegd.
2
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Folio 403v
Den eersten november 1647
hebben die Gasthuijsmeesteren ten overstaen
van de Burgemeester Suylen ende Arnold van
Meekeren sijnde mede Gasthuysmeester, met
Jan Eesen1 op Monnichuysen ende Jennen
Baerniks eheluijden verdraegen ende
avercoemen, dat sij Gasthuijsmeesteren en die
selve eheluijden oer leevenlanck om
te bewoenen ende te gebruycken het Gasthuijs huysken aen de Gasthuyskerck
naest Werner Scholten gelegen sullen leeveren ende daertho alle weeken op vrijdagh twe provingen ende so mennich
mael ’t Gasthuijs brout een halff vatt
bier, mett den bedingh so emant oerer
eheluijden come te sterven, dat de
langhstlevende die selve portie allenich mede oer leevenlanck sall genieten,

1

Deze naam is niet helemaal duidelijk; de eerste letter is door een andere letter heen geschreven.
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betalende daervoor ens ende voor all
vier hondert vijff en twintich gulden
den gulden ad 20 stuver Hollants, ende sulx te betaelen
in twe termijnen, die helfte op
aenstaende Kersmis deses jaers
1647 ende die laetste helfte
op Sint Jacob daernae comende in den
thocoemenden jaere 1648. Ende dan
noch sall tot proffijt des Gasthuijs blijven oer bed met sijn
thobehoor. Des sullen nae reparatie eheluijden de huijsonge aenvangen
ende die provinge als dan genieten
in maeten hier vooren bedongen.
Allet onder verbant nae rechten.
Attestor
DerckTamelinck scripsit1
1647
2

Hijerop den 14en januarij 1648 ahn
die Gasthuissmeister Sambeeck betaelt
twe hondert und vijfftich gulden.3
Den 17 junij 1648 heefft Jan die restirende
hondert vijff und soeventich gulden ahn die
Gasthuismeijster Mekeren betaelt, daermede
sij luiden den Gasthuisse hebben voldaen.4
(fol.404v blanco)

1

Of signavit ? Zie noot 2 op fol. 403r.
Deze alinea is later in een ander handschrift later toegevoegd.
3
Hierna staat een paraaf o.i.d. .
4
Ook hierna volgt (waarschijnlijk) een paraaf.
2
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Op den 26 november 1649 hebben die Schepenen met toedoen van Gasthuijsmeesteren Wilhelm van Sambeeck en Abraham Francken voor den tijt van sess jaren, te beginnen
met Petri 1651, aen Berent Jansen ende Berent Cloever
in plaetse van Henric Cloeven1 verpacht hare
respective bouwsteden te bouwen ende te weijden,
te weten het goet Pierewinckel ende het
goet Cleijn Telckhuijs, beijde in Drempt gelegen, op die selve conditien ende vurwaerden
als die vornoemde goedren op den 25 november 1643
an die vornoemde Berent Janssen ende Henric Cloever respectivelic uijtgedaen ende verpacht
sijn, uijtgesondert, dat die pachtenaren iegelick jaerlix geduijrende dese pachtjaren op behoorlicke tijt an’t Gasthuijs leveren sullen een
jaerich verken, ofte sess dalder in de plaetse
ende dan noch ieder een vimme snijstroe ende
straijstroo voor die beesten tot laste van degene, welcke uijttet Gasthuijsstall de mest
genieten sall, gelijc beijde pachtenaren
neffens Rutger Tonissen mede pachtenaer
van ’t

1

Bedoeld is Cloever.
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van ’t Gasthuijs sampt ende iegelic in ’t bijsonder
behoorlicke maecken ende alletsints ter
schouw leveren sullen alle dijck ende leijgraeven tot der Gasthuijsgoedren staende.
Sullende eindlick tot believen der Gasthuijsmeesteren ende Schepenen staen de tije1 peren daer ten
orbaerlixt wesen sal met paten te
cruesicijren2 ’t welc de pachtenaren in
goede bewaringe ende toevorversicht nemen, ooc op alle kusetbaer hout nae expiratie der pachtjaren twejarich hout
leveren sullen, allet bij poene van
’t verlies harer respective pacht indien
sij in de vornoemde poincten gebreeckhartich
bleven.
Ten voorscreven dage hebben Schepenen ende Gasthuijsmeesteren aen Rutger Tonissen, op conditien als op den 25 november 1643 ende
den 6 julij 1647 geconditioniert is,
verpacht het goet Voorthuijsen, mitsgaders het Gasthuijs Hueffken in de Luer
ende

1

Van tijen of tieën = trekken. De d die vóór dit woord staat is vermoedelijk per abuis blijven staan nadat de
schrijver was begonnen met de en vervolgens een t door de e had gezet (verklaring E.J. Harenberg).
2
Crueficijren ?

500
Folio 406r
noch een weijdeken, uijtgesondert dat in plaets
van een vercken van vijr dalder ter behoorlicke
tijt an ’t Gasthuijs leveren sullen een vercken van
sess dalder ende een halve vijm1 strijstroo,
allet voor den tijt van sess jaren te beginnen
met Petri 1651, XVI eenend vijftich.
Mede geconditionijrt dat pachtenaer neffens
andre Berent Cloever ende Berent Janssen
mede pachtenaren van 't Gasthuijs, maecken
ende ter schouw leveren sal alle dijck
ende leijgraeven van de Gasthuijsgoedren in Dremt
gelegen.
Die Gasthuijsmeesteren hebben ten voorscreven daege ende
ten overstaen als voren aen Otto Claere
gecontinueert het goet Haexslach te weijden
ende te bouwen, op conditien als 't vornoemde
goet aen den vornoemde Otto Claer op den 25
november 1643 verpacht is, uijtgesondert
dat den pachtenaer op’t goet t’sijnen costen
een nieuwe woninge sal mogen timmeren,
ende nae expiratie der pachtiaeren ende scheiden
van 't

1

Geschreven boven een doorgehaald woord.
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goet, dieselve tot estimatie van onpartidige
tegens vergoedinge aldaer laten ofte tot
keur van ’t Gasthuys affbreecken sall.
Ende sal dese verpachtinge wesen voor den
tijt van sess jaren, te beginnen met
Petri 1651.
Ten voorscreven daege is met toedoen ende ten
overstaen als voren aen Lubbert Boijnck,
in aller maten ende op conditiën als an den
selven op den 25 november 1643 verpacht was, gecontinueert de pacht van1 het goet Boijnck in
Selhelm gelegen, ende sulx voor den
tijt van sess jaren te beginnen met
Petri 1651.
Noch hebben Schepenen ende Gasthuijsmeesteren
ten dage voorscreven aen Wanner op Toijnck
voor den tijt van sess jaren met Petri
1650 aen te vangen verpacht ’t goet
Toijnck te bouwen ende te weijden, in

1

De laatste 4 woorden staan in de kantlijn.

502
Folio 407r
voegen als ’t selve van de Ritmeester Bowijn ende sijne huijsvrouwe salige op den 29 september 1642 ende vervolgens bij continuatie an den voornoemde bouwman
verpacht is. Sullende bovendien an de Gasthuijsmeesteren
iaerlix op Martini leveren iegelic twe paer
hoenderen.
(fol.407v t/m 410v blanco)

503
Folio 411r
Copia.
Den 25 augustus 1645
Ter presentie van den Burgemeester Derck van
Suijlen van de Natewis, voorts andre Schepenen
der stadt Doesburch, hebben Wilhelm van
Sambeeck ende Arnold van Meeckeren Gasthuijsmeesteren in der tijt met Rutger Cloecken als
medererffgenaam van Sinjeur Hendric Bervals zaliger
voor hem ende sijnen erffgenamen ingegaen seecker
accoort ende vercopinge, daerbij die voorscreven
Gasthuijsmeesteren in naeme van het voorscreven
Gasthuijs met toedoen van de voorscreven Burgemeester ende Schepenen voer haer ende haeren
nacomelingen an den vorscreven Rutger Cloecken als vooren hebben gecedijrt, getransportijrt ende afgedraegen alle haer recht
ende gerechticheijt, welck het voorscreven Gasthuijs enichsints heeft gecompeteert
wegens het legaet ofte de gifte van
dootswegen bij dispositie ofte testamente van zaliger Sinjeur Hendric Bervalds
an

504
Folio 411v
an denselven Gasthuijse gegheven, als oock
aen Elisabet Gerners1 't welck het
Gasthuijs bij coop aen sich verworven heft, mitsgaders alle pretensien van interesse ende allen ancleven van
dien bij misbetalinge van de voorscreven legaeten gecompeteert hebbende, niets
uijtgesondert, omme uijt cracht van
dese cessie sodane recht, ende gerechticheit,
voorts alle anclevende pretensien van
dien tot sijnen schoonsten nae sijn beste
goetduncken te mogen aenwenden, hem
tot dien einde in rem propriem gevende
volcomene macht, last ende commissie.
Ende met enen in crachte deses vrijscheldende inde quiterende, Sinjeur Hendrick
Berwelts den Jongen, als ex testamento erffgenaam van Sinjeur Hendrick
Berwelts den Ouden voorscreven, mitsgaders

1

Geraers ?

505
Folio 412r
mitsgaders Jonker Maximiliaen van Enss, derselver respective huijsvrouwen ende erffgenamen
wegens het voorscreven legaet, mitsgaders
aller misbetalinge ende interesse vandien,
renuntierende voor haer ende hare nacomelingen in naeme des Gasthuijses ende
alle andre op alle actien ende pretensien
desen aengaende enichsints gecompeteert
hebbende, sonder dat iemant t’enigertijt hijrover tegens haer sal hebben
te maecken enige pretensie. Waervoor die voorscreven Rutger Cloecken heft
belooft, gelijc hij belooft in
crachte deses, ene summe van
achtduijsent Caroli gulden, te betaelen
in twe evengelijcke termijnen,
te weeten die helfte op Kersmis
1645 ende die wederhelfte op
Sint Martijn 1646 allet onder verbant

506
Folio 412v
verbant van sijne persoon ende goedren
voor hem ende sijne naecomelinghen.
T’oorconde is dese in naeme van 't
Gasthuijs met consent van den Edele
Magistraet ende Gasthuijsmeesteren bij
den secretaris ter eenre, ende Rutger Cloecken ter andre zijde in 't
bijsijn van goede vrunden geteeckent. Ende was onderscreven ter
ordonantie van Hare Edele Ad. Huijgen,
ende besijden Rutger Cloecken.
Dat dese accordijrt met
sijn principale attestere
ick onderscreven
Ad. Huijgen scripsit1
Die principale van
dese den Gasthuijsmeester
Sambeeck behandight.
(fol.413r blanco)

1

Of signavit ? vgl. fol.403r noot 2.

507
Fol. 413v
Den 19 augustus 1650
hebben die Gasthuijsmeesteren Willem van
Sambeeck ende Abraham Francken in overstaen van Schepenen Wolter Woltersen ende
Arnold van Meekeren verackordiert ende
verdraegen mett Matthijs Jansen van Oetmersen uijt hett Weent geboortigh, van
dat die selve Matthijs den tijt sijnes
leevens die cost sall hebben inde
Gasthuijskoeken in vougen aldaer gewoontlick wort aengericht ende
genoten, hett wassen ende reijnigen
van sijn linnewaet ende een huijsken
mett sijn bed ende sijn thobehoer.
Ende datt voor een summe van soeven
hondert gulden, den gulden ad 20 stuver Hollants,
drie hondert gulden te betaelen daetlick

508
Folio 414r
bij intradt, ende drie hondert gulden
op meij des aenstaende jars 1651 ende
den laetste hondert gulden een ofte ten
langsten twe jaer nae den dagh
daervoor. Contrahenten verbinden
haere persoonen ende goedren sonder
argelist.
Praesente me Secret[aris]
Derck Tamelinck scripsit1
1650
Den 30 november hierop betaelt
aen de Gasthuijsmeester Abraham Francken
drie hondert gulden.
Den 2 augustus 1651 is Maetthijs
Jansen van Oetmersen mett den Gasthuijsmeesteren in overstaen van den
Burgemeester Johan van Leewen ende Marten
Huijgen over desen bovengemelten
accoerde naeder also vergeleecken

1

Of signavit ? vgl. fol.403r noot 2.

509
Folio 414v
datt sijne broeder Geert Jansen van
Oetmersen in sijn plaets de kost sijn
leeven lanck sall hebben in de Gasthuiskoeken in voegen ende op conditien
bij voorverhaelde acte mett hem
Matthijs opgericht, daergestalte
datt gemelte sijn broeder in de tijt van
een maent in sijn Matthijsen plaets
sall comen, ende de rest der beloffde
penningen betaelen uijtgesondert
vijfftigh dalder van het laetste termijn
so van sijne hooger olderdom sijn
geremittiert ende quijt gegeven,
gelijck hij Matthijs op dit twede
termijn alnu hondert gulden aen Gasthuijsmeester Sambeeck betaelt heeft. Ende
de resterende twe hondert gulden

510
Folio 415r
beloeft te betaelen in de tijt van een
maent ende ten langhsten een maent daernae de laetste vijff en twintigh gulden
onfeijlbaerlick. Ende dit alles mett
sodaene bedingh datt hij Matthijs dese
resteerende penningen sall betaelen al waer ’t
oock schoen dat sijne broeder aenstont1 storff
ofte noeijt in ’t Gasthuijs quaeme,
ende datt alle dese penningen tot voordeel
van voorseide Gasthuijs van dese tijt
aff sullen vervallen sijn ende blijven.
Ende sall hij Matthijs oock so preccijs tot dese betalonge geholden
blijven, datt sijne broeder ingecomen
sijnde, de taeffel sall moogen worden
ontseijt in vall dese betalonge
preciselick niet wort gedaen.
Allet onder behoorlick verbant.
Actum ut supra praesente me secretaris.
Derck Tamelinck scripsit2

1
2

Aenstont is boven de tekstlijn geschreven en hier ingevoegd
Of signavit ? vgl. fol. 403r noot 2.
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Folio 415v
Anno 1650 14e daegh voor Vastelavont
pres[entibus] Cons[ilibus] …..1 Meekeren, Huijgen ende Leewen
hebben de Gasthuijsmeesteren in overstaen
van Schepenen mett Kerst Idinck2 ende Elsken
sijn huysvrou g'accordiert dergestalte dat hij Kerst ende voornoemde
sijn huijsvrou van den Gasthuijse
haer leeven lank sullen genieten
ijeder een prove ende een wooningh so haer sall aengewesen worden.
Ende sal bij ’t aftsterven van d’een
eene prove doet sijn, der langhstlevende allene sijnen leeven lanck
sijne prove beholdenden ende3
die wooninche tot weerhilickens
toe, sullende daervoor aen den
Gasthuijsmeesteren betaelen hondert
rijxdalder gelijck die selve aen

1

Slecht leesbare afkorting; meesters ?
Dit woord staat boven de regel met een invoegteken.
3
Hierna is het woord ‘oock’ doorgehaald.
2

512
Folio 416r
den Gasthuysmeester Abraham Franken
sijn betaelt, mett wijder bescheyt
dat naer haer beyder doot haere
naelatenschap aen den Gasthuyse sall
vervallen ende vererven.
Den 12 januari 1652
hebben de Gasthuysmeesteren wijder
nae het affsterven van Elsken, Kerst
Idincks vrou, met den selven Kerst
in overstaen van Burgemeesteren Leewen ende
Meekeren g'accordiert ende verdraegen
dat hij, Kerst, sijn leeven lanck
sall beholden ene dubbelde provinck, mits uijtkerende ende alnoch
betalende vijfftigh gulden op aenstaende
meij 1652 ende datt oock alles
wat hem aensterfft ofte anderten

513
Folio 416v
jaers aencoemt sall sijn ende blijven aen ’t
Gasthuijse sonder by dispositie ofte
andersins daervan te moegen veralienieren, dergestalte dat hij alleen
die vruchten daervan genieten ende
gebruijcken sall moogen, ende nae
sijnen doode alle sijne wijdere naelanterschap1 vallen aen ’t Gasthuijse voornoemd.
terte2 me secretaris
Derck Tamelink scripsit3 1652
(fol.417r blanco)

1

Er zijn wat letters door elkaar heen geschreven; bedoeld zal zijn ‘naelatenschap’.
Bedoeld zal zijn ‘teste’ (= getuige).
3
Signavit ? Vgl. fol.403r noot 2.
2

514
Folio 417v
Den 30 augustus 1653
Huijden dato bovenscreven hebben Willem
van Sambeeck ende Abraham Franken
Gasthuijsmeesteren in overstaen van
Schepenen Dederick van Suijlen
van den Natewis, Arnolt van
Meekeren, Henrick Tamelinck,
Anthonie Haeck ende Thoemas1
Caernap, met Berent Lamberts ende Bele Hoevermans
eheluijden g’accordiert ende
verdraegen deser gestalte, dat
sij eheluijden den tyt van haer
leeven de cost sullen hebben
in de Gasthuijs koeken
aen een eijnd van taeffel boven aen setten ende de kaemer neffens het brouhuys hebben2
ende boven ordinaeris genieten van
ijeder gebroute een halff van
guet biers so voor affgesett
sall worden, brant op haer
camer in tyt van sieckte ofte

1
2

Thoenis ?
Deze regel staat in de kantlijn geschreven.

515
Folio 418r
suchte ende het reijnen ende wassen
van haer linnewaet, ende
daer tegen aen het Gasthuys
voornoemd leeveren ende betaelen een
summe van viertijn hondert gulden
waertoe daetelick bij hem
Berent Lamberts in betalonge
is ende bij desen voor Schepenen
ende also gerichtelick bij forme
van transfix wort overgelevert seekere pantverschrijvongh bij Jan Meininck
van seekere paerceel lants
in Hengeloe voor den
Stadtholder Munster ende cornueten den 15 apriel jonghstleden in pantschap met gestelde waerschap avergedraegen
ende belooven eheluijden vornoemd
de resteerende vijff hondert

516
Folio 418v
vijfftich gulden wijder te betaelen
op meij des aenstaenden jaere
1654, edogh een maent onder
ofte over onvervangen,
1
ende van een/ bed met sijn
thobehoer/ so sij daer in
sullen brengen/ enen sijen
..e wade/ een graeff
van[?] Gast/huyse, blyvende
de uijtvaert/ tot laste
van haer selven,
sullen eheluijden alleene
de beloeffden aen’t Gasthuyse
leeveren ende alle haer andre
goedren voor haer ende haere
erven erfflick hebben ende beholden.
verbindende contrahenten voor
de voldoeninge ende naerleeven
van desen accoerde2
haere persoon, goedren ende
des Gasthuys goedren. Allet
sonder argelist. Actum ut
supra.
Presente me secretaris
Derck Tamelinck scripsit3
1653
(fol.419r blanco)

1

Dit gedeelte is in de kantlijn en onder de tekst bijgeschreven (in dezelfde hand).
Hierna is in het manuscript het woord ‘verbinden’ of ‘verbonden’ doorgehaald.
3
Signavit ? Vgl. fol.403r noot 2.
2

517
Folio 419v
1653
Op huiden den 25 9ber1 hebben de Gasthuijsmeesteren
Wilhem van Sambeeck en Abraham Francken
verpacht op approbatie van de Edele Wijze Magistraet
seecker stuck weijdelants genaemt de Hosspitaelsmaet gelegen in Angelder en dat naer luit voorwaerden van’t iaer 1648, ende sall ’t eerste iaer
sijnen aenvanck neemen op Petrij 1654 en sall Gerrit Tissen als pachter daervoor jaerlickx betaelen
de somma van vivenveertich daller vrij gelt sonder
kortingh van eenich beswaer, dat daer op is oft koomen
konden als dicken, weeteringen, leijgraeven, alles ter
schou te leveren en sall voor den tit van sess jaeren
in pacht hauden, edoch aen weersijden met 3 jaeren
op te seggen, sonder argelist.
A. Francken
(fol.420r blanco)

1

9ber = november

518
Folio 420v
Op huiden den 2 januarie 1654 hebben d’Gasthuijsmeesteren
Wilhem van Sambeeck en Abraham Francken verpacht
op approbatie van de Edele Magistraet seecker stucxken
weydelants genaempt de Grietmaet gelegen in Angerloo
en dat naer luit voorwaerden van’t iaer 1648 voor 15
daller jaerlickx vrij gelt sonder kortingh van eenich beswaer, en sall pachter Derck Gruterman presiselick betalen
op Martinij oft Kersmis ten langhsten. Bij faut van misbetaelingh soo heeft Adolff Heller en Berent Ketteler
hier sich als borch voor gestelt om voor d’sess jaeren
pacht te staen. In oorcont hebben wij desen als
burgen onderteijckent datum als booven: A. Francken
Adolf Heller
Bernt Gerritsen Keteler
(fol.421r blanco)

519
Folio 421v
Op huiden datoo onderscreven heeft Jan Gerritsen,
bouwman, van de Gasthuismeesteren gepacht het weydeken
tussen den Dremterdick ende Breemerkamp, met
den Poll, waervan de helft komt de weduwe Wijners [?],
ende dat voor twintich gulden vrij gelt, t’betaelen op
Kersmis ten langhsten, sall ’t eerste jaer synen aenvanck
neemen met Petrij 1664, en soo vollegen tot de sess jaeren
vollent sijn, en heeft hier borge voor gestelt Jan
Berents de Gasthuisvaeder, die mij bij hanttastingh
belooft heeft als sijn eygen scult bij faute van
missbetaelingh dat t’betaelen, sonder argelist.
Bij mij onderscreven: den lesten februarij 1664,
A. Francken
Gasthuismeester
(fol.422r t/m 423v blanco)

520
Folio 424r
Item soe Alyt Gyeskes onlanx in des Gasthus
huiskes op ten Gasthus kerckhoff beleghen, bestorven
is, heben huiden eietelicke van hoiren vrunden
die sich dien neesten in den bloide vermente te bestaan,
an den gemeinen Raidt vervolcht um ietgene Alyt Gieskes pleghe achtergelaten hedde,
hoir als erffgenamen um Gaedes willen vuer
ymantet anders t’willen doen volghen laten,
wairop die Raidt vurscreven bij thodoen des
Gasthusmeisters in der tijt hoir, durch hoire
kentlicke armoed beweghen, um Gaets willen
und niet van rechtsweghen (wae1 den iet
Gasthues allein totten naegelaten guede dergenen die die husinghe op ten Gasthus kerckhoff
thogelaten binnen tho bewoenen gerechticht is)
consentiert und belieft heben ’s deels van den
versterfguet Alyts vurscreven t’mueghen genieten
und behaelden, gelick hem sulx weder van
den Raidt thogesecht is. Actum in Vigilie
Circumcisionis anno etc. XXVII [1527].

1

Nae ?

521
Folio 424v
Item in den jaer anno XXXVIII [1538] soe heft
Johan van Yperen gepacht
dat Rowgoer jairlicx voer
V1 H[orns] gulden ende[?] enen ort myn jairlix,
IX [?] ind te kortten yn ’t irste jaer
enen half fyrdel van wyyns2.

1
2

Hiervóór staat nog eens ‘V’, maar doorgehaald.
Vgl. fol.80v.

