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1616 f.01r        
 
   Ontfangen van renten ende 
   ponden op Paeschen 
 
Ontfangen van de weduwe zaliger Herman 
Helmichs, soo dat Gasthuijs ’s jaers 
to rente heeft uuijt haer huijs     2 daller  1 ½ stuver. 
 
Ontfangen van Jacob Wemmers uuijt sijn 
huijs genaempt den Roden Toern    2 daller. 
 
Ontfangen van Garrit de moller uuijt sijn 
huijs        4 daller  20 stuver. 
 
Ontfangen van Evert Maes in de Meijpoort- 
straete          9 stuver. 
 
Henrick van Oy uuijt sij huijs den Marri1- 
enborch       0  8 stuver. 
 
 
 
 
  Prima summa facit 
 
        ------------------------------- 
 
        9  -  8  -  8 
  

                                                           
1 Onduidelijk geschreven. 



1616 f.01v        

 
   Renten ende ponden op Martini 
 
Ontfangen van Jacob de Gomster ende 
Wijnolt die kuijper, soo dat Gasthuijs ‘s 
jaers uuijt haer beijder huijs heeft, 
staende in de Barchstraete, to renthe      12 stuver. 
 
Ontfangen van Arnt Baerken senior, soo dat 
Gasthuijs ’s jaers to rente heeft uuijt 
Baerkens huijs aen ’t Marienbeltt    4 daller  20 stuver. 
 
Ontfangen van Arnt Baerken und Claes Hoe- 
demaecker, soo dat Gasthuijs ’s jaers to 
rente heeft uuijt Moerslach in Angerloe 
Broeck 12 daller, daeraen gecort den thienden 
penninck van schattinge, blijft     10 daller 24 stuver. 
 
Ontfangen van Willem Heijendael uuijt sijn 
Bredeger in Angerloe Broeck to rente 
heeft 5 daller, daeraen gecoortet den thien- 
den penninck, blijft      4 daller  15 stuver. 
 
 
 Secunda summa facit 
 
        -------------------------------- 
 
 
        20  -  11  -   
  



1616 f.02r        
 
 
  Renten ende ponden op Petri 
 
Ontfangen van Jacob de Goemster soo dat 
Gasthuijs ’s jaers uuijt sijn huijs to 
rente heeft, staende in de Kerckstraet    9 daller. 
 
 
 Tartia summa facit   
 
 
        _______________ 
 
        9  -  0  - 
  



1616 f.02v       
 
 Ontfangen van groenlanden 
 
Ontfangen van Jan te Braeck to Elderick 
die pacht van de Gasthuijs geer, facit    13 daller. 
 
Ontfangen van Jan van Lottem van den hal- 
ven Poll aen Drempter dijck     1 daller. 
 
Ontfangen van Willem Rensen die pacht 
van een koolhoff achter Herman van 
Lengels huijs       1 daller  10 stuver. 
 
Ontfangen van Derck van Breen die pacht 
van de Grietmaeth      28 daller 22 ½ stuver. 
 
 
   Quarta summa facit 
 
        ______________________ 
 
 
        44  -  2  -  8 
  



1616 f.03r        
 
   Van groenlanden 
 
Ontfangen van Jacob Janssen die pacht van 
Grimmeslach, facit      91 daller1. 
 
Ontfangen van Jacob Janssen die pacht van den 
achtersten cloot van die Uuijtmaeten    52 daller. 
 
Ontfangen van Willem Meijster van de Hospi- 
taelsmathe       46 daller. 
 
Ontfangen van capitein Boijer die pacht van de 
Gasthuijs Koijweijde      66 daller 20 stuver. 
 
Ontfangen van Albert Doncker ende Bernt Fust 
van Hennenkempken      28 daller. 
 
Ontfangen van Henrick Slaniet van Dit- 
kensmatijs       58 daller. 
 
Ontfangen van Garrit Bus van Haecxslach   10 daller. 
 
 
 Quinta summa facit 
 
        ________________________ 
        351  -  20  - 
  

                                                           
1 Er lijkt 16 te staan. 



1616 f.03v        
 
  Van groenlanden 
 
Ontfangen van Jacob Holteman soo hij ’s jaers 
to pacht geeft boven die pantpenningen soo 
hij heeft staen op dat vierendeel van 
Potzmathe       6 daller. 
 
Ontfangen van Peter van Stralen die pacht 
van den Melatenhoff ende Schaepkens 
bongert       13 daller. 
 
Ontfangen van Hans van Cortrijck op 
Mallant die pacht van ’t halve Triers 
Veltslach       40 daller. 
 
Ontfangen van Henrick Westerhoeven, gast- 
huijs bouwman, ende Henrick Kloever 
die pacht van de weylanden, nemlick die 
Nijemate, die Voedermathe, die Gasthuijs 
Malthorst, ende Ruegoer     104 daller. 
 
 
 Sexta summa facit 
 
        ___________ 
        163  -  0  - 
 
  



1616 f.04r        
 
 
  Van groenlanden 
 
Ontfangen van Engelbert Henricxz ende 
Wijnolt Smitt die pacht van den Onder- 
stall voor de Oijpoort     72 daller. 
 
Ontfangen van Otto Kreijenfenger van- 
wegen dat Gasthuijs aendeell ende1 
Eltense Veltslach     9 daller. 
 
Ontfangen van Bernt Oemkens to Elderick 
van dat Gasthuijs haefken to Elderick, 
gelegen bij die Lelij in Vatenbenderskemp- 
ken       1 daller. 
 
Ontfangen van Herman van Lengell die 
pacht van Allersmate     35 daller. 
 
Ontfangen van Bernt Schutt van de 
Braeckgarde      14 daller. 
 
 
 
 Septima summa facit 
 
 
       __________ 
 
       131  -  0  - 
  

                                                           
1 Bedoeld is: in de. 



1616 f.04v       
 
 
Ontfangen van Herman Henricxz, caer- 
man, die pacht van Gesemollersmate   45  daller. 
 
1Jan van Gelder2 
Gijserslach      55 daller. 
 
Den Coppenbarch Jan Keppelman   50 daller. 
 
’t Lange Vonder      3 ½ daller. 
 
De Apen ende geer Frerick Amsinck   15 daller. 
 
Tonis van Zutphen     31 daller.3 
 
Evert Wolters ende Willem van Gulick 
van de weijpacht     4 daller. 
 
’t Weideken aen Drempter dijck Jan 
Damen       9 daller  15 stuver. 
 
Pelgrim Maetiens is verpacht voor 
hooij vermoegens4 het pachtboeck aen 
Hans van Cortrijck ende gelevert in de 
Gasthuijs schuijr 
 
 
 
       ______________________ 
 
       112  -  0  -  05 
  

                                                           
1 Hiervoor is ‘Ontfangen van’ doorgehaald. 
2 Hierna is ‘van’ doorgehaald. 
3 Dit betreft het goed Voorthuizen. 
4 Krachtens. 
5 De totaaltelling moet zijn 213 daller. 



1616 f.05r         
 

Van groenlanden 
 

Ontfangen van Henrick Brouwer to La- 
them die pacht van den vorsten cloet van de  
Uthmeten          27 daller. 
 
Ontfangen van Reijner Wichmans die 
pacht van de Breenhorst        52 daller. 
 
Ontfangen van Jorrien Steerman die 
pacht van ’t Gasthuijs Sentijen        23 daller. 
 
Ontfangen van Claes Wicherinck ende 
Johan Otten die pacht van de Gansepoell     102 daller. 
 
Ontfangen van Marten Wolters die pacht 
van de Vierdelltijes        103 daller. 
           

Undecima summa facit        
 
         __________  
 

307 – 0 - 0 
 
 
 
  



1616 f.05v        
 
 
  Buijtenerven daervan het 
  saet op de Gasthuijs solder 
  gebrocht: 
 

Pierwinckell 
Klein Tellicus 
Voorthuijsen 
Buinck 
Haecklslach 
Ackeren to Keppell 
Ackeren to Didam 

 
‘t Saet van dese parcelen is met  
de schove in ’t Gasthuijs schuer 
gelevert: 
Bremers Camp 
Hoge Luer 
De camp bij de Luurstraet  
Acker bij het Mollevelt 
De teent van Kleijne Geese- 
mollersmate. 

 
 
 
  



1616 f.06r                                                                                 

     

 

 Ontfangen van alderleij 

 

Item ontfangen van drie koij weijdens op die 
stadt1, van ider koij 48 stuver, facit 4 daller 24 stuver. 
 
Ontfangen van Claes Hoedemaecker, soo sijn 
zaliger huijsfrouwen vader, Adolph Peters, den ar- 
men binnen Doesborch gegeven heeft om op 
Heijligen Driefuldicheijtzdach daervoor te co- 
penn vars fleijs, ende dat den armen bin- 
nen Doesborch uuijtdeijlen, halff gekockt, 
ende halff gebraden, compt in mijn ont- 
fanck 12 daller. 
 
Ontfangen van Burgemeester Wolter Schaep, soo 
dat Gasthuijs ’s jaers uuijt de stadt- 
kiste to rente heeft 36 daller. 
 
Ontfangen van de Burgemeester, soo dat Melaten- 
huijs ’s jaers uth de stadtkiste to rente 
heeft 2 daller 15 stuver. 

 

 Duodecima summa 

 

  _________________ 

  55 – 9 –  

  

                                                           
1 Drie koeien welke op de stadsweide lopen. 



1616 f.06v                                         
 
 Ontfangen van alderleij 
 
Ontfangen van Wijnbolt Remolt vanwegen 
Jan Schippers ’t leste termijn van sijn 
costgelt        104 daller 14 stuver. 
 
Ontfangen van Evert Rijcken van Emerick van 
een vette koij       20 daller. 
 
Ontfangen van Garrit van Middachten, soo sijn 
zaliger moije, gewesene huijsfrouw van Burgemeester 
Everwijnn, den armen binnen Doesborch op Licht- 
mis daervoor een deijlonge te doen    12 daller. 
 
Ontfangen van Frans Calis boven dat hij den 
bliende man geraeck dede vanwegen dat  
huijsken op den hoock van de Gasthuijs- 
kerckhoff       3 daller. 
 
Ontfangen van Herman Janssen ende Hen- 
rick Maes, soo sij den armen gegeven hebben 
van een os die sij aver en sich hadden    5 daller 8 stuver. 
 

Decima tartia summa 
 
        ________________ 
        144 - 22 
 
 

  



1616 f.07r        
 
  Ontfangen van alderleij 
 
Ontfangen van Derck Heeminck van dat 
hij sijn cost1 in ’t Gasthuijs gecoft 
heeft voor die helfte     33 daller 10 stuver. 
 
Ontfangen van Sijmon Garbrantz, leute- 
nant van de tijmmerluijden, op betaelin- 
ge van de pacht van de Gasthuiskercke   10 daller. 
 
Ontfangen van Jan Rensen soo van geslach- 
te vellen, als sterff vellen    13 daller. 
 
Ontfangen van een man uuijt den Tolldijck 
van 2 ½ molder boeckweijten van den Gast- 
huijs solder, dat schepell 26 stuver, facit  8 daller  20 stuver. 
 
 
  Decima quarta summa 
 
       ______________________ 
 
       65  -  0  - 
  

                                                           
1 Hierna is ‘gelt’ doorgehaald. 



1616 f.07v        
 
   Ontfangen van restanten 
 
Ontfangen van Cornelis van Lobberingen 
vanwegen die pacht van de Gasthuijs 
Koijweijde van ’t jaer 1612, facit    23 daller 10 stuver. 
 
Ontfangen van Jan Schaep van de pacht 
van Grimeslach van ’t jaer 1612, facit    9 daller  16 stuver. 
 
 
  Decima quinta summa 
 
        _____________________ 
 
        32  -  26  -  
  



1616 f.08r         

 

 Uuijtgeven tegens den ontfanck in behoeff 
 des Gasthuijs binnen Doesborch 
 
 Van botter om die praevinghen uuijt to deijlen 
 
Item gecoft van Jarrien Wijers twee tonnekes 
botteren, hebben gewegen behalve die tonnen, 
suijver botter 96 pont, dat pont gecoft voor 4 
stuver een blanck                                                     15 daller    6 stuver. 
 
Item gecoft 44 pont botteren, daervan die tonne weecht 
5 ½ pont, blijeft suijver botter 38 ½ pont, 
dat pont 4 stuver                                                                                          5 daller     4 stuver. 
 
Item gecoft van Otto Kreijenfenger 136 pont bot- 
teren, ’t pont 4 stuver een blanck           21 daller    16 stuver. 
 
Item gecoft van de weduwe zaliger Derck Stevens 
een tonne botteren, wecht 113 pont ,’t pont 
4 stuver facit              15 daller    2 stuver. 
 
Item gecoft van Aeltien Luermans to Elde- 
rick twee tonnekes botteren, wegen 202 pont, 
dat pont 4 stuver            26 daller    28 stuver. 
 
  Prima summa       
 
 
             _________________ 
             83 – 26  - 

  



1616 f.08v          

 

Van botter 

 

Item gecoft van Willem Meester een tonneken 

botteren, wecht suijver botter 38 pont. ‘t 

pont gecoft voor 4 stuver een oort                               5 daller        11½ stuver. 

 

Item gecoft van Peter Stralen een ton- 

neken botteren, heeft gewegen 90 pont, 

’t pont 4 stuver, facit                                                      12 daller. 

 

Item van Deventer mede laten brengen 

door Frederick Noijen een halff vatt bot- 

teren, wecht 27 aver ‘t halff dat1 ge- 

coft voor 26 gulden, beloopt met dat averge- 

wicht                                                                                   20 daller         8 stuver . 

 

Item gegeven van de vracht van botter, een 

tonneken seepen, ende 25 pont stockfis                                             6 stuver. 

 

Item gecoft van Reyner Wichmans een tonne- 

ken botteren voor Jan Schippers voor                            5 daller. 

 

 

 

Secunda summa facit                                                       

 

       ____________________ 

  

             42 – 25 - 8 

  

                                                           
1 Onduidelijk. W is veranderd in d of v. Bij ‘dat’ loopt de zin en klopt de berekening. 



1616 f.09r         
 
 
  Van botter 
 
Item gecoft van een huijsmans frouw 21 pont 
botteren        2 daller  20 stuver.  
 
Item gecoft van Beel Bulsen een tonneken 
botteren        1 daller  23 stuver. 
 
Item gecoft van Otto Kreijfenger twee tonnekes 
botteren, hebben gewegen mit haer beijden 
129 pont, ’t pont voor 4 stuver      17 daller 6 stuver. 
 
Item in ’t Gasthuijs gesant van mijn botter 
27 pont, ’t pont 4 stuver      3 daller  18 stuver.  
 
Item gecoft van Hans van Cortrijck een 
tonneken botteren, wecht 78 pont, ’t pont 
4 stuver        10 daller 12 stuver.  
 
Item gecoft van Peter van Stralen een tonne 
botteren, heeft gewegen honderttwee pont, 
daervan die tonne wecht 13 pont, blijeft suij- 
ver botter 89 pont, ’t pont 4 stuver, facit    11 daller 16 stuver1. 
 
   Tartia summa facit    ______________________ 
 
         47 – 5 - 02 
 
 
  

                                                           
1 Prijs moet zijn 89 x 4 = 356 stuver of 11 daler + 26 stuver.  
2 Totaalprijs moet zijn 47  -  15  -  0. 



1616 f.09v         
 
 
  Van botter 
 
Item gecoft van Otto Kreijfenger een 
tonneken botteren voor Lambert Kuij- 
per, heeft gewegen 64 pont, beloopt 
aen gelt       7 daller. 
 
  Quarta summa facit 
 
        _______________ 
        7 – 0 – 0  
 
 
  



1616 f.10r                                                                                                     

 Uuijtgeven van alderleij      

Item gecoft van een man van Harderwijck 
een halff stroij buckincx     1 daller  7 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een sche- 
pell roggen voor Jan Schippers       25 stuver. 
 
Item dat Gasthuijs heeft op die Oije 
sees koij weijdens, und van de sees koijen 
hebben wij niet meer opgebrant als 4 
koijen, ende noch een koij betaelt uit 
onraetz gelt, daervan gegeven     6 daller. 
 
Noch gegeven van ider koij van opbranden 
vijff stuver         25 stuver. 
 
Item van Deventer mede laten brengen 
dorch Jelis Brants een kijentien seepen, 
cost met vracht ende opfoeren     5 daller  1½ stuver. 
 
Item noch mede laten brengen dorch Derck Brans 
50 pont stockfis, dat 100 8 gulden 15 stuver, met 
kijpen en vracht ende op- en infueren    2 daller   27½ stuver. 
 
 Quinta summa facit  
        ___________________ 
        16 – 26 -  
  



1616 f.10 v          

 

 Van alderleij 
 
Item Jacob de Goemster van vijff koij weidens 
die voortijt aver dat water, van ider koij 
ter weecke eenen gulden tot 16 dagen toe   7 daller  5 stuver. 
 
Item Jan Sweers, veerman, van ‘t groote 
water gegeven van de Gasthuijs koijen 
die voortijt, aver en weder aver van 
melcxsters aver te fueren die voortijt 
ende die naetijt t‘ saemen          21½ stuver. 
 
Item gecofft van Toenis Holl een caperen 
melckan om mede te gaen melcken, van 
19 quarten, ider quart 10 stuver, facit    6 daller  10 stuver. 
 
Item Jan van Aldenraet gegeven van den 
Gasthuijs stier to weijden in de Heeren- 
maeth, in Angerloe broeck     9 daller. 
 
Item Hendersken pechtersche van ’t kleijne 
veer gegeven van de Gasthuijs koijen aver 
ende weder aver te fueren ende van de melcxsters 
te saemen         5 stuver. 
 

Sexta summa facit       
        _____________________ 

        23 – 11 - 8 

  



1616 f.11r        
 
  Van alderleij 
 
Item meister Otto Hardenstien gegeven van Jan 
Berns been to meijsteren, soo mij die schepen 
belast hebben       10 daller. 
 
Item Joost de Wael gegeven       20 stuver. 
 
Item betaelt aen Arnt Francken, soo hij aen 
verscheijden armen door last van ons ge- 
maeckt hadde ende stoff daer toe gedaen, 
beloopt tesamen      9 daller  10 stuver. 
 
Item aen Jan Stender betaelt van dreck 
wech to fueren         5 stuver. 
 
Item Sander gegeven van dijck to maecken     20 stuver. 
 
Item Albert Mandemaecker gegeven voor een 
claermande in ’t brouwhuijs       20 stuver. 
 
Item voor1 Jan Schippers2 van een halff 
molder roggen3 gegeven4     2 daller  2 stuver. 
 
Item gecoft 3 molder roggen, dat schepell 
31 stuver       12 daller 12 stuver. 
 
 
  Septima summa facit 
 
        _____________________ 
 
        35  -  29  - 
 
 
  

                                                           
1 ‘Voor’ staat in een ander handschrift boven de regel. 
2 Hierna is een woord doorgehaald. 
3 ‘Roggen’ staat in een ander handschrift boven een doorhaling. 
4 ‘Gegeven’ staat in hetzelfde andere handschrift geschreven. 



1616 f.11v        
 
  Van alderleij 
 
Item gecoft een schepel weijten voor    1 daller  10 stuver. 
 
Item gecoft van een vrempt schipper 
een halve kop saltz voor     1 daller   7 stuver. 
 
Item gecoft 8 pont vlas, ’t pont 5 stuver    1 daller    10 stuver. 
 
Item van Deventer mede laten brengen 
aen cruijtt         23 stuver. 
 
Item een pont gengeber voor       7 stuver. 
 
Item van Deventer laten brengen een 
tonneken seepen, cost 4 daller 20 stuver   4 daller  20 stuver. 
 
Item van vracht gegeven       3 stuver. 
 
Item van Garrit de moller gecoft 6 
schepell roggen, ’t schepell 33 stuver    6 daller  18 stuver. 
 
Item voor Jan Schippers een schepell 
roggen gecoft       1 daller  3 stuver. 
 
Item voor Lambert Kuijper gecoft 4 
molder garsten, dat schepell 21 stuver    11 daller 6 stuver. 
 
 
 
 Octava summa facit 
 
        _____________________ 
 
        28  -  17  - 
 
 
  



1616 f.12r        

Van alderleij 
 
Item Jan Schippers gedaen 3 molder garsten, 
’t schepell 21 stuver, facit      8 daller     12 stuver. 
 
Item van Deventer mede laten brengen 50 pont 
lengen1 ,dat 100 pont 9 gulden 8 stuver     3 daller      4 stuver. 
 
Item gecoft 13 ellen doecx in ‘t Pestenhuijs 
om laeckens af te maecken, die elle gecoft 
voor 14 stuver        6 daller      2 stuver. 
 
Item gegeven van 5 koijen in de harffstweijde2,  
van ider koij 25 stuver       4 daller      5 stuver. 
 
Item van Griet to Putt gecoft 10 ellen 
doecx ende een vierdeell, ider elle voor 11 ½ stuver, 
facit         3 daller     27 stuver 14 penningen 
 
Item gegeven van de hof to meten3     1 daller 
 
Item die maecht Berttien een paer haesen                 18 stuver. 
 
Item gecoft van een vrempt schipper 35 
pont witte keesen, dat pont 1 ½ stuver    1 daller     22 ½ stuver. 
 
Item gecoft 2 steen vlas, ider steen een 
daller, facit       2 daller. 
 
Item gecoft twee groone keesen4 voor    1 daller     14 ½ stuver. 
 

Nona summa facit        
 
        ----------------------------------------- 
        
        32  -  15  -  14 
  

                                                           
1 Soort kabeljauw 
2 Schrale weide in de herfstperiode. 
3 Waarschijnlijk is hier mesten bedoeld. 
4 Verse kaas. 
 



1616 f.12v        

 

Van alderleij. 

 

Item Jan Rijkels, poortier an de Oijpoorte, ge- 

geven soo hem die Schepen ter weecke uuijt 

dat Gasthuijs toegeleijt hebben, aenge- 

sien sijn armoet beloopt dat ick uuijtge- 

geven hebbe                                                                          13 daller. 

 

Item to Deventer laten copen door Frederick 

Noijen een vatt herincx voor                                                 7 daller. 

 

Noch mede laten brengen een kijntgenn 

seepen, cost met vracht ende oncosten                             4 daller          25 stuver. 

 

Noch mede laten brengen hondert pont 

stockfis, cost met vracht ende oncosten                            5 daller          25 stuver. 

 

Item Jan Berns gegeven soo hem die Sche- 

pen alle weecken toegelecht hebben aengesien 

sijn armoetzhalven waervan den eersten 

saterdach is den 18 januarius, tot sa- 

terdach nae Pincxsteren toe beloopt                                    1 daller       20 stuver.   

 

 

 

         Decima summa facit     

        __________________ 

 

        32  -  10  -                                                                            

 

 

  



1616 f.13r 
         

Van alderleij 
 
Item gerekent met Jan Rensen van schoe- 
maecken1 door ’t ganse jaer     13 daller  17 stuver. 
 
Item van Deventer laten brengen een kijntien 
seepen, cost       5 daller. 
 
Item gecoft in de keucken aen vlas    2 daller  18 stuver. 
 
Item betaelt aen mijn moeder Stijnn Ottenn, 
soo daer door ‘t ganse  iaer aen waer gehaelt 
was, soo in de keucken, Pestenhuijs ende Arme 
Gasthuijs       22 daller. 
 
Noch mijn nicht Jochim betaelt, nae mijn 
moeders dooden daer gehaelt was    9 daller   7 stuver.  
 
Item betaelt op de obligatie van 267 daller 
28 stuver 8 penningen soo noch restierden 
van de coopspenninngen van ‘t goet Buijnck, 
als wesende ’t leste      89 daller   8 penningen. 
 
Hans van Baesel van ‘t  saet op ende van 
die mulle te laeten      0               15 stuver. 
 

Undecima summa facit       
       _______________________________ 

 
        141 – 27 - 8 
  

                                                           
1 Schoenen maken. 



1616 f.13v 
        

Van vuer voor de beesten 
 

Item van Else Bruijns gecoft een kuipken 
draffs          1½ stuver. 
 
Item gecoft van Rutger Evers kerckmeester een 
halff1 gebroute draff      1 daller. 
 
Item ick hebbe dat Gasthuijs gedaen twee 
vuer van mijn hoij van de Kiste2 aver dat 
water, daer die wergade3 aff heeft gehalden, 
ider fuer 6 daller, facit      12 daller. 
 
Item gecoft van Jacob de Gomster een 
slep4 hoijs voor Berntien Laecx, door voor- 
bidden goeder luijden      4 daller. 
 
Item gecoft van Jacob Janssen een vuer 
hoijs voor       8 daller. 
 
Item gecoft aen draff      1 daller  7 stuver. 
 
Item gecoft van Jacob to Gomster twee 
vuer hoijs voor       12 daller. 
 
Noch 1½ vuer voor      7 daller. 
 
 Duodecima summa facit    _________ 
 
        45 - 8 - 8 
 
  

                                                           
1 Dit woord is gevlekt. 
2 Kiste(bouwing) boerderij in de Fraterwaard. 
3 Wergade of wedergade: het gelijke van iets. 
4 Slep: hoeveelheid vracht. 



1616 f.14r         

 

 Uuijtgeven van deijlongen soo 
 men op verscheijden tijden in de 
 koecken uthdeilt als volcht 
 

Item op Paesavent gecoft van Henrick Sla- 
niet 77 pont specks, dat 100 gecoft 
voor 17 gulden, facit      8 daller  20 stuver. 
 
Item gecoft van Claes Wicherinck 38 pont 
speck, ’t 100 17 gulden, facit aen gelt    4 daller  7½ stuver. 
 
Item gecoft van Arnt Helmichs 132 pont 
specx, ’t 100 17 gulden, facit     14 daller 29 stuver. 
 
Item die rest van ’t Gasthuijs speck gedaen 
end dat op Paesavent den armen binnen 
Doesborch uuijtgedeijlt, daer ’t meeste van 
doen was nae onse beste wetenschap, soo 
zaliger Jan van Trier den armen gegeven 
hadde om op Paesavent uth to deijlen, memoria 
 
 Decima tertia summa  
        __________________ 
 
        27 – 26 - 8 
  



1616 f.14v        

 

 Van deijlonge 
 
Item heeft dat Gasthuijs selver twee cal- 
ver gemest ende geslacht ende op Pincx- 
terdach nae die predicatie den armen, halff 
gecockt ende halff gebraden uuijtgedeijlt, 
daertoe van Henrick Slaniet een halff 
calff, daervoer gegeven      2 daller. 
 
Item op Livefrouwe to Vierhoochtijden1 gecoft 
van Henrick Slaniet 96 pont runt- 
fleijs, ’t pont gecoft voor 2 stuver, ende dat 
den armen uuijtgedeijlt, daer ’t meeste 
van doen was, ’t pont 2 stuver     6 daller  12 stuver. 
 
Item op Hijlige Driefundicheijt gecoft 
van Henrick Slaniet 204 pont runt- 
fleijs, ’t pont voor 2 stuver een oort, und 
dat den armen binnen Doesborch uthge- 
deijlt, soo Adolph Peters den armen 
tot een testament gegeven heeft, facit    15 daller 9 stuver. 
 
 
 Decima quarta summa     __________________ 
 
        23 – 21 -  
  

                                                           
1 Hoogtijdag van Maria. 15 augustus Maria Hemelvaart. 



1616 f.15r       
 
  Van deijlingen 
 
Item gecoft van Henrick Slaniet 230 pont 
runtfleijs, ’t pont voor 2 stuver een oortien, 
ende dat op Lichtemissendach den armen 
binnen Doesborch uuijtgedeijlt, daer ’t meste 
van doen was nae onse beste weetenschap, 
soo zallige Bellicken die Wijse den armen tot 
een testament gegeven heeft    17 daller 7 ½ stuver. 
 
Item op Sint Michaell1 gecoft eenen vetten 
stier, waarvan de eene helfte in de koecken 
gebleven ende die andere helfte den armen 
uuijtgedeijlt, daervoor gegeven    20 daller. 
 
Item gecoft op Kersmis 2730 pont vercken- 
fleijs, und dat laten slachten, und den 
armen door se ganse stadt, daer ’t meeste 
van doen was nae onse beste wetenschap 
uuijtgedeijlt, ’t pont gecoft voor 2 stuver  182 daller. 
 
 
 Decima quinta summa 
 
       _________________________ 
 
       219  -  7  -  8 
  

                                                           
1 29 september. 



1616 f.15v        
 
  Uuijtgeven van ’t hantgeltt 
 
Item Mechtelt Delijs suster ter – Borch be- 
taelt haer rente, soo haer die schepen haer 
levenlanck toegelacht hebben     4 daller. 
 
Item betaelt aen Arnt van de Velde soo sijn 
zalige huijsfrouws vader uuijt dat Gasthuijs 
to rente heeft       6 daller. 
 
Item betaelt aen burgemeister Wolter Schaep 
soo hij ’s jaers uuijt dat Gasthuijs to 
rente heeft 9 daller, daeraen gecoort 
den thienden penninck van schattinge, 
blieft noch uuijtgegeven     8 daller  3 stuver. 
 
Item betaelt aen Telman Petersen, leij- 
endecker, vanwegen die kercke to Keppell, 
soo die kercke ’s jaers uuijt dat goet 
Voorthuijsen to rente heeft     9 daller. 
 
 
 Decima sexta summa 
 
        _____________________ 
 
        27  -  3  - 
 
  



1616 f.16r          

  Van hantgeltt      

Item betaelt aen Doctor Lennep soo hij ‘s 
jaers uuijt dat Gasthuijs to rente heeft   9 daller. 
 
Item die weduwen in ‘t Weduwenhuijs gegeven  
in plaetze van een mande caelen soo haer 
dat Gasthuijs ’s jaers to rente geeft   1 daller. 
 
Item die weduwen betaelt soo haer dat Gast- 
huijs ’s jaers to rente geeft    6 daller. 
 
Item betaelt aen Joffer van der Cappellen 
haer brueders renthe 9 daller, daeraen ge- 
coort den thienden penning van schattinge, 
blieft noch 8 daller 3 stuver    8 daller   3 stuver. 
 
Item Garrit Arns gegeven vanwegen syn 
lijffrente      50 daller. 
 
Item betaelt aen Gerrit Koecken op den Fra- 
terweert soo hem dat Gasthuijs ’s jaers to 
rente geeft      9 daller. 
 
 

Decima septima summa     
       _______________ 
 
       83  -  3  - 
 
  



1616 f.16v          
 
         Uuijtgeven van thijns. 
 
Item betaelt aen den Commanduer to Die- 
ren soo hij ’s jaers uuijt dat Gasthuijs- 
goet genaemt Voorthuijsen to thijns heeft 
op Sint Martinidach                                                                                          21 stuver. 
 
Item betaelt aen den Commanduer voorschreven soo hij 
’s jaers uuijt dat Gasthuijs deell van de  
Vierdelties to thijns heeft een ½ pacht- 
groot, ende uuijt Triers Halve Veltslach 
een halff hoen, dat halve pachtgroot 
betaelt men met 7 oort stuver ende dat 

halve hoen met 2 stuver, facit                                                                        3 stuver een blank1 
 
Item betaelt aen Gerlich van Langen, 
lantrentmeester, van thijens ende blauwe gul- 
dens uuijt dat goet Voorthuijsen in Drempt                   3 daller                 19 stuver. 
 
Aen de stadtdieners nae older gewoonte                                                     16 stuver. 
 
De rente van 500 daller aen Tonnis van 
Zutphen betaelt                                                                   30 daller.  
 
Den tijns van de Hospitaelsmaet en ’t Willi- 
gemaetien aen ’t huijs toe Bingerden                             -  0                           1 stuver 
 
 
                      Decima octava summa                                        
       ________________________________ 
 

       35  -  0  -  12 
  

                                                           
1 Een blank is ¾ stuver. 



1616 f.17r         
  

Van timmeren ende metzelen 
 
Item Jan van Coesvelt gegeven van den 
panaevent1 te vermaecken       10 ½ stuver. 
         
Item Jan Slender gegeven van leem ende 
sant te fueren         3 ½ stuver. 
 
Item gecoft van Lenert den Maesschipper 
4 tonnen cluijtcalck, die tonne 43 stuver   5 daller  22 stuver. 
 
Item gegeven van beslaen 8 stuver      8 stuver. 
 
Item Herman Leijendecker gegeven met 
sijnen knecht ende jonge van op die Gast- 
huijskerck, als op ’t Pestenhuijs ende 
arme gasthuijskoecken ende anders, toe- 
saemen        22 daller. 
 
  Decima nona summa      
       --------------------------------------------- 
 
        28  - 12 – 02 
 
  

                                                           
1 Panoven 
2 Bedrag moet zijn:  28 – 14 – 0. 



1616 f.17v           
 

Van gecoft saeth 
 
Item gecoft van Cornelis van Lobberingen 
2 molder roggen, dat schepell voor 
28 stuver        7 daller  14 stuver.  
 
Item gecoft voor Lambert Kuijper een 
halff molder roggen, ’t schepell voor 30 stuver    2 daller. 
 
Item gecoft van Cornelis van Labberingen 
3 molder roggen, ’t schepell voor 33 stuver, facit   13 daller 6 stuver. 
 
Item gecoft voor Jan Schippers een halff 
molder roggen, ’t schepell voor 33 stuver, facit    2 daller  6 stuver. 
 
Item gecoft voor Lambert Kuijper een 
schepell weijten voor       1 daller  14 stuver. 
 
Item gegeven van zaet te verwannen1         7 stuver. 
 
 
 Vigesima summa      
        --------------------------------------------- 
 
         26 –17  
  

                                                           
1 Verwannen: graan zuiveren o.a. door wannen. 
 



1616 f.18r         

                                        Uuijtgeven van holt und torff 

 

Item gecoft voor Jan Schippers om mede  
to brouwen een vuer scha[n]ssen met een 
vuer torffs       2 daller  17 stuver. 
 
Item Dries in ‘t Pestenhuijs gegeven van een 
vuer holtz te cloeven        2½ stuver. 
 
Item gecoft van een man van Hummel een 
vuer schanssen voor      1 daller  3 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Weell een 
fuer schanssen voor      1 daller  2 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een 
fuer scha[n]ssen voor      1 daller  4 stuver. 
 
Item gecoft van Willem op Buijnck to Zelhem 
een vuer schanssen voor       26 stuver. 
 
Item gecoft van Henrick Slaniet een 
fuer geschelde1 kluppelen2 voor Jan Schippers 
voor        2 daller  10 stuver. 
 
Item gecoft voor Lambert Kuijper een fuer 
geschelde kluppelen       2 daller  10 stuver. 
 
Item gecoft van een3 van Zelhem een fuer schan- 
sen met een vuer holtz voor     2 daller  13 stuver. 
 

Vigesima prima summa 
        ___________________ 
 
        13 – 27 - 8  
  

                                                           
1 Er zijn twee beginletters door elkaar geschreven. 
2 Kluppelen = knuppelen: talhout, hout dat bij het tal verkocht wordt. 
3 ‘Een’ te lezen als: iemand. 



1616 f.18v                   

 

                                   Van holt und torff 

 

Item in de koecken gecoft een fuer holtz voor   1 daller 13 stuver. 
 
Item gecoft een fuer holtz voor Anna van Koijrenn  1 daller    8 stuver. 
 
Item in de koecken gecoft een fuer schanssen voor  1 daller. 
 
Item gecoft van Jan Buijnck van Zelhem een 
fuer schanssen voor  1 daller    2 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een fuer holtz 
voor  1 daller   2 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Weel twee fuer 
schanssen voor  2 daller   3 stuver. 
 
Item gecoft een fuer schanssen voor  1 daller  15 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een fuer 
holtz in de koecken voor                       28  stuver. 
 
Item gecoft van een man van Slangenborch 
een fuer holtz   1 daller    9 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Weel een fuer 
holtz voor   1 daller    3 stuver. 
 
Item gecoft een fuer holtz van een man  
van den Poll voor   1 daller. 
 
 
Vigesima secunda summa 
                                      
 __________________
___ 
 
    13  -  23  - 
 
 
  



1616 f.19r       
 
  Van holt und torff 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een 
fuer eijckenholtz voor     1 daller  20 stuver. 
 
Item gecoft voor den blinden man een fuer 
torffs voor      1 daller  16 stuver. 
 
Item gecoft van Henrick Huijgen toe Zelhem een 
fuer eijcken schanssen voor    1 daller  7 stuver. 
 
Item gecoft van een man uuijt die Baker 
marckte een fuer tallholtz1    2 daller  10 stuver. 
 
Item gecoft van een man uuijt den Tolldijck 
een fuer holtz voor     1 daller  6 stuver. 
 
Item Adries in ’t Pestenhuijs gegeven van ses 
fuer holtz te houwen       18 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Syllvolden 
een fuer eijckenholtz voor    1 daller  20 stuver. 
 
Item gecoft van Jarien van Bremen een fuer 
spaenen voor Jan te Voorthuijs voor   1 daller  18 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Weel een fuer 
schanssen voor        28 stuver. 
 
 Vigesima tertia summa 
 
       ______________________ 
 
       12  -  23  - 

  

                                                           
1 Hout dat bij het tal verkocht wordt. 



1616 f.19v       
 
  Van holt und torff 
 
Item gecoft van een man op Bruszfelt een  
fuer holtz voor      1 daller  12 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een fuer 
torffs in de koecken voor    2 daller  2 stuver. 
 
Item gecoft van Garrit Besslinck een fuer 
torffs in ’t Pestenhuijs     1 daller  26 stuver. 
 
Item gecoft een fuer schanssen      24 stuver. 
 
Item gecoft een fuer holtz    1 daller  3 stuver. 
 
Item gecoft een fuer schanssen voor Henrick 
Baerinck      1 daller  5 stuver. 
 
Item gecoft voor een arme frouw, Lijszbeth in de 
kerckenhuijskens, een fuer torffs voor   1 daller  18 stuver. 
 
Item gecoft een fuer holtz voor Jan Schippers 
voor       1 daller. 
 
Item gecoft van Jan Boltinck een fuer torffs 
voor Jan Schippers voor     1 daller  4 stuver. 
 
Item gecoft van Henrick Huijghen van Zel- 
hem een vuer torffs in de koecken voor   1 daller  10 stuver. 
 
 Vigesima quarta summa 
 
       _____________________ 
 
       13  -  14 - 
 

  



1616 f.20r         

Van torff und holtt 

Item gecoft van een man van Zelhem 
een fuer torffs voor Lambart Kuijper   1 daller  21 stuver. 
 
Item Dries in ‘t Pestenhuijs gegeven van drie 
voor holtz te houwen       12 stuver. 
 
Item gecoft een fuer torffs voor Rutger 
Boelinck      1 daller  21 stuver. 
 
Item Jan Schippers een fuer torffs voor    1 daller  19 stuver.. 
 
Item Berntien Laecx gecoft een fuer holtz voor   1 daller   1 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een 
fuer holtz in de koecken    1 daller   10 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een 
fuer torffs voor Annen van Koijrenn         1 daller  25 stuver. 
 
Item in de koecken gecoft een fuer torffs voor   1 daller   15 stuver. 
 

Vigesima quinta summa 
 
       _________________ 
 
       11  -  4  - 
 
 

  



1616 f.20v          

 

 

Van holt und torff 

 

Item gecoft van een man van Zelhem een 

fuer torffs voor Jan Berns voor                                          2 daller. 

 

Item gecoft van Jan Boltinck een fuer  

torffs voor Berntien Laecx                                                      1 daller. 

 

Item gecoft van een man van den Slangen- 

borch een voor eijckenholtz in de koecken 

voor                                                                                                1 daller          11 stuver. 

 

Item Dries in ’t Pestenhuijs gegeven 

van drie fuer holtz te houwen, van ijder 

fuer 3 stuver                                                                                                               9 stuver. 

 

Item gecoft van een man van Zelhem 

een fuer eijckenholtz in de koecken voor                          1 daller         12 stuver. 

 

Item gecoft van een man van Dichteren 

een fuer holtz voor                                                                    1 daller          8 stuver. 

 

Item gecoft van een man van Isenfortz 

een fuer holtz voor                                                                     1 daller          10 stuver. 

 

Item gecoft een fuer holtz voor                                                1 daller. 

 

Item gecoft van een man van den Slangen- 

borch een vuer holtz voor                                                                1 daller          7 stuver.  

 

 

 

Vigesima sexta summa  

            ___________________ 

                                                                            10  -  27 -  

  



1616 f.21r         
 
Item gecoft van Nutzeler een fuer holtz voor 
Lambert Kuijper voor      1 daller  8 stuver. 
 
Item Gerrit de metzeler gegeven to fulst om 
een vuer holtz te coopen       20 stuver. 
 
Item gecoft van Bernt van Moersz een fuer 
schanssen voor         22 stuver. 
 
Item gecoft van Evert van Hummel een fuer 
schanssen voor         28 stuver. 
 
Item in de koecken gecoft een vuer schanssen 
voor        1 daller. 
 
Item van een man van Hummell gecoft een 
fuer schanssen voor        24 stuver. 
 
Item gecoft van een1 van Zelhem een fuer holtz 
voor        1 daller  3 stuver. 
 
Item van een man van Hengel gecoft een fuer 
torffs voor       1 daller  2 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een fuer 
torffs in ‘t arme Gasthuijs voor     1 daller  13 stuver. 
 
 
 Vigesima septima summa  
        ___________________  
 
        9 – 0 - 
 
 

  

                                                           
1 ‘Een’: iemand. 



1616 f.21v         
 
Item Dries in ’t Pestenhuijs gegeven van 
4 fuer holtz toe cloeven, van ider fuer 3 stuver     12 stuver. 
 
Item gecoft van Herman Nutzeler van den 
Slangenborch een fuer holtz voor Lam- 
bert Kuijper       1 daller  8 stuver. 
 
Item gecoft voor Lambert Kuijper een fuer 
schanssen voor       1 daller. 
 
Item gecoft in ’t Pestenhuijs een fuer eijcken- 
holtz voor       1 daller. 
 
Item gecoft van een man van Varszefeltt twee 
fuer holtz voor       3 daller. 
 
Item gecoft in de koecken een fuer torffs voor    1 daller  19 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een fuer 
torffs voor Bernt Gesenn voor      1 daller  10 stuver. 
 
Item op die marckt gecoft een fuer holtz 
voor        1 daller. 
 
 Vigesima octava summa 
        _____________________ 
 
        10 – 19 – 
 

  



1616 f.22r         
 

                              Van torff und holtz 
 
Item in de koecken gecoft een fuer schanssen       
voor                    26 stuver. 
 
Item gecoft van een man van1 Hummell een fuer 
schanssen voor          23 stuver. 
 
Item gecoft in de koecken een fuer schanssen 
voor         1 daller   8 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Zelhem een fuer 
holtz voor Berntien Laecx voor      1 daller   10 stuver. 
 
Item gecoft een fuer schanssen voor      1 daller   3 stuver. 
 
Item gecoft een fuer torffs voor      2 daller   10 stuver. 
 
Item gecoft van een man van Varssefeltt 
een fuer torffs voor       1 daller   18 stuver. 
 
Item Dries2 in ´t Pestenhuijs een vuer holtz 
voor         1 daller   5 stuver. 
 
Item in de koecken gecoft een fuer holtz voor    1 daller   5 stuver. 
 
Item in de koecken een fuer schanssen voor    1 daller  5 stuver. 
 
Item gecoft een fuer holtz voor      1 daller. 
 
 
 
 

Vigesima nona summa 
         __________________ 
 
         13   -  23  - 

  

                                                           
1 ‘Van’ is met andere pen boven de regel geschreven. 
2 Laatste letters gevlekt. 



1616 f.22v                                                                                                                                 

 
 Van dachhueren 
 
Item Evert Brans gegeven van een dach 
stroij to snijden           3 stuver. 
 
Item gegeven van de wijnstock to snijden           4 stuver. 
 
Item Evert Brans gegeven van stroij to 
snijden           3 stuver. 
 
Item Caerll Michielsen und Jost gegeven 
van Jan Schippers bier to tonnen und to dragen           5 stuver een oort. 
 
Item Herman Schater ende Hans Slickefeltt 
gegeven elck van twee dagen graevens aen de 
Hoge Luer, ider dach 10 stuver, facit                                                         1 daller           10 stuver. 
 
Item Bernt Pauwels gegeven van drie dagen 
graevens tusschen Blijffers Hoemse und 
Melmetenn Kempken1, des dages 10 stuver, facit                                   1 daller. 
 
Item Henrick Janssen gegeven van twee 
dagen dorssens op dat goit2 Pierwinckell 
to Drempt, des dages 6 stuver, facit          12 stuver. 
 
Item een dach aen Gerrit Bus huijs           6 stuver. 
 
                               Trigesima summa facit 
 
                                                                                                                             __________________ 
                                                                                                                             3 – 13 - 4 

  

                                                           
1 Bedoeld zal zijn Melaten Kempken 
2 Bedoeld is goed. 



1616 f.23r        
 
  Dachhueren 
 
Item Jan Slender gegeven van santt ende 
dreck wech to fueren       6 stuver. 
 
Item betaelt aen Jan Hoelkelcamp van drie dae- 
gen dorssens in ’t Gasthuijs voederhuijs, 
des daeges 61 stuver, facit      15 stuver. 
 
Item Henrick Janssen gegeven van negen da- 
gen dorssens, des dages 6 stuver, facit   1 daller  24 stuver. 
op dat goet Pierwinckell 
 
Item aen Jacob Cloevers huijs 8 dagen, des dae- 
ges 6 stuver, facit     1 daller  18 stuver. 
 
Item op ’t goet Buijnck to Zelhem 6 daegen, 
’s dages 6 stuver, facit     1 daller  6 stuver. 
 
Item op dat goet Voerthuijsen to Drempt 
soeven daegen, dez daeges 6 stuver, facit  1 daller  12 stuver. 
 
Item Jan Scholten gegeven van een dach dors- 
sens in ’t Gasthuijs voederhuijs      5 stuver. 
 
 
  Trigesima prima summa facit 
       _____________________ 
 
       6  -  26  - 

  

                                                           
1 Er worden 5 stuvers berekend (dit is de normale dorsprijs in het Gasthuis). 



1616 f.23v        
   

Van dachhueren 
 
Item Henrick Janssen gegeven van elff 
daegen dorssens in de Gasthuis schuer, des 
daeges 5 stuver, facit     1 daller  25 stuver. 
 
Item Jan Hoevellcamp gegeven vijff dagen dors- 
sens, des daeges 5 stuver, facit      25 stuver. 
 
Item Bernt Pauwels gegeven van twee dae- 
gen dorssens, des dages 5 stuver, facit     10 stuver. 
 
Item Henrick Schellekes gegeven van dorssen    12 stuver. 
 
  Trigesima secunda summa 
 
       ______________________ 
 
       3  -  12  - 

  



1616 f.24r         

Van dootkisten ende kuijpen 

Item een arm mensche gegeven to fulst tot 
een dotkiste         5 stuver. 
 
Item Isack de Kuijpper gegeven van 9½ doot- 
kiste voor arme luijden, und voorts van kuijpen 
ende binden door ‘t ganse jaer, beloept t’ sae- 
men        17 daller  25 stuver. 
 
 
Van iserwerck 
 
Item betaelt aen meester Henrick Smith voor 
een iser aen een doer ende een sloetell      6 stuver. 
 
Item meester Henrick Smith die Goertmol- 
lers dochter heeft gegeven van dat hij 
an ‘t Gasthuijs door ’t ganse jaer verdient 
heeft van alderhande iserwerck     11 daller  28 stuver. 
 
 
 

Trigesima tertia summa  
        ---------------------------------- 
        30 – 4 -- 
 

  



1616 f.24v             

Daechlicx uuijtgeven 

 

Item die maecht Berntien in ’t Gasthuijs gege- 

ven tot een medell penninck1                                                                                    10 stuver. 

 

Item Jan Slender gegeven van 15 karren dreck 

wech toe fueren                                                                                                           15 stuver. 

 

Item gecoft an ongell dat wij te cort quaemen 

in ‘t  keerssen, facit                                                                              1 daller          6 stuver. 

 

Item gecoft van een huijsmans frouw een 

stuck sackendoecx van 18 ellen, d’elle  

voor 8½ stuver, facit                                                                             5 daller         3 stuver. 

 

Item gegeven eenen vrembden schaersten- 

feger van twee schaerstenen te vegen                                                                     12 stuver. 

 

Item Jorrien Sterman gegeven van elff 

roeden dijck ende 2½ voeth, soo dat Gast- 

huijs heeft liggen in de bepaelinge2 die tot 

Jorrien Stermans kribben hebben moeten 

contribueren3, facit                                                                                14 daller          264.  

 

Item aen Derck Boelen to Deventer betaelt 

van stockfijs                                                                                            2 daller          25 stuver. 

 

 

          Trigesima quarta summa     

        ----------------------------------- 

 

                                                                                                                    25- 7 - 

    

  

                                                           
1 Medaillon. 
2 Afgepaald gebied. 
3 Bijdragen. 
4 Het woord stuver ontbreekt. 



1616 f.25r         
 
Item Steven den doodengrever gegeven van Jan 
Schippers bier to tonnen       5 stuver        1 oort. 
 
Item Kijpszaven gegeven van 35 ellen doeck te 
bleijcken, de elle een braspenninck1, facit te 
saemen        1 daller  13 stuver. 
 
Item op onse kermis gecoft aen cruijt ende 
glaesen, voor       1 daller. 
 
Item op Sint Stephensdach2 die veerluijden 
gegeven van averfueren       4 stuver. 
 
Item op Sint Stephensdach Willem Herbers 
und Bernt van Wall gegeven nae older ge- 
wonte. Desen post staet hijervoir ange- 
trocken onder3 die tinsen4       165 stuver. 
 
Item een arm knecht gegeven die in ’t Gasthuijs 
sieck gelegen hadde, und wederom nae sijn 
lant trecken wilde      1 daller  14 stuver. 
 
 
 
 
  Trigesima quinta summa 
 
        ---------------------------------- 
        4 – 6 –6  
  

  

                                                           
1 1¼ stuver. Uitkomst zou moeten zijn 35 x 1,25 of 1 daller, 13 stuver en 12 penningen. 
2 2e Kerstdag. 
3 Hierna is een woord doorgehaald. 
4 Vanaf ‘Desen’ is de zin in een ander handschrift bijgeschreven.  
5 Boven 16 staat een + teken. 
6 Moet zijn 4 daller en 26 stuver. 



1616 f.25v        
     
    Daechlicx uuijtgeven 
 
Op Kersavent Grietien die moeder in ’t Gast- 
huijs tot offergelt gegeven     1 daller  10 stuver. 
 
Item die maecht        6 stuver. 
 
Gecke Garritt         6 stuver. 
 
Dat arme metijen Lijszbeth       6 stuver. 
 
Item Frans Calis ende Henrick Haerinck 
gegeven op Sint Stephensdach van drie 
runder, to weten in de koecken twee, ende Lam- 
bert Kuijper ende Jan Schippers een, ende 
van elff vercken to slachten, facit to saemen   4 daller  8 stuver. 
 
Item gegeven van vier1 calver to snijden, twee 
op Pincxsteren voor den armen ende een op ker- 
mis als die bouwluijden daer toe kermisz wae- 
ren, van ider 6 stuver        18 stuver. 
 
 
  Trigesima  sexta  summa 
        ---------------------------------- 
        6 – 24 –  
 
  

                                                           
1 Dit moeten er 3 zijn anders klopt de berekening niet. 



1616 f.26r            

 

Item betaelt aen Eenwolt ende Jan van Groll 
van thien roeden dijck to maecken ende 2½1  
voeth op den Barbucksen dijck, soo Gasthuijs 
daer op verscheijden plaetsen heeft liggen  13 daller  10 stuver. 
 
Item Joest de Waell gegeven van ’t wijntaes- 
touwe2 to vermaecken ende van koetouwen  1 daller  4½ stuver. 
 
Item Jost de Waell gegeven van gecke  
Garrit verscheijde maell te sluijten   1 daller. 
 
Item gerekent met Henrick Slaniet soo 
daer in de koecken aen flijs gehaelt is door ‘t 
ganse jaer      8 daller  25 stuver. 
 
Item Jacob Wemmers gegeven soo aen sijn 
huijs aen hoppe gehaelt was    6 daller  25 stuver. 
 

Trigesima septima summa 
       ____________________ 
       31 – 4 - 8 
 

 

  

                                                           
1 Hierachter staat een doorhaling. 
2 Windastouw. 



1616 f.26v          

                                       Daechlicks uuijtgeven 

Item gegeven van stege to floeren tusschen 
Harman van Eeps nije huijs ende mum- 
men huijsken, facit       1 daller  25 stuver. 
 
Iitem Dries in ’t Pestenhuijs gegeven van 4 fuer 
holtz to cloeven, van ieder fuer 3 stuver, facit     12 stuver. 
 
Item Steven den doodengraver gegeven van 
Jan ten Stals frouwen groeve te maecken     10 stuver. 
 
Item Steven gegeven van twee arme groeven 
te maecken         12 stuver. 
 
Item gegeven van scharsteen schoon te maec- 
ken in ’t arme Gasthuijs        4 stuver. 
 
Item Arnt Derricxsen gegeven van to gaen 
maenen to Latem ende andere plaetsen   1 daller. 
 
Item Aelert die mandemaecker gegeven voor 
een cleermande        20 stuver. 
 
 

Trigesima octava summa 
        ___________________ 
 
        4  -  23  - 
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  Daechlicx uuijtgeven 
 
Item Annen van der Hell, wijsemoeder, gegeven 
van dat sij ’s nachtz bij een arme frouwe in 
baerensnoot in ’t Gasthuijs is geweest      12 stuver. 
 
Item gecoft van Jacob Queckeboom een vetten 
os voor Lambert Kuijper ende Jan Schippers 
ende een deell in de koecken     27½ daller. 
 
Item Jacob voorscreven gegeven van drie eenwinters 
te weijden, van jeder 4½ daller, facit    13½ daller. 
 
Item gecoft van Jacob Jansz 5½ molder garsten, 
’t schepell 251 stuver, facit     16 daller 26 stuver. 
 
Item Jacob Jansz gegeven van een koij toe 
weijden       3  daller. 
 
Item geaccordiert met Henrick Amsinck 
ende Jan Sam ende Evert Worm van ‘t 
slachten door ’t jaer, van de impost2, facit   4 daller  10 stuver. 
 
 
 Trigesima nona summa  
        _______________________ 
  
        65  -  18  - 
 
  
  

                                                           
1 Om de berekening te laten kloppen moet dit 23 zijn. De uitkomst is anders 18 daller 10 stuver. 
2 Impost = belasting of heffing. 
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Item Jan Slender gegeven van dreck wech 
to fueren         8 stuver. 
 
Item gerekent met Frans Caelis van 14 gebrou- 
ten in ’t Gasthuijs to brouwen ende twee voor 
Jan Schippers ende een voor Lambert Kuij- 
per, to saemen 17 gebrouten, van ieder 12 stuver  6 daller  24 stuver. 
 
Item gerekent met meester Harbertt Francken 
van dat hij door ’t ganse jaer in ’t Gasthuijs, 
Pestenhuijs, arme Gasthuijs verdient 
heeft, facit       6 daller  26 stuver. 
 
Item van Deventer laten brengen dorch Frede- 
rick Noijder een kijntien zeepen, cost met 
die fracht ende oncosten     4 daller  25 stuver. 
 
Item Joest de Waell gegeven van de vagabun- 
den uuijt dat Gasthuijs to driven    2 daller  20 stuver. 
 
 

Quadragesima summa 
 
       ______________________ 
 
       21  -  13  - 
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Van allerleij 

Item meester Garrit Ringelman, glaesemaecker, 
gegeven van glaesen toe vermaecken ende stop- 
pen in de koecken, Pestenhuijs, arme Gast- 
huijs, to saemen      3 daller  10 stuver. 
 
Item Bernt Rebei1 gegeven soo daer aen olije, keers- 
sen und andere dingen gehaelt was, soo in ‘t 
Pestenhuijs ende arme Gasthuijs, facit    1 daller   18 stuver. 
 
Item Derck van Kuck gegeven van 29 ellen doecx 
to weven ende spoelen, facit     2 daller   11 stuver een oort.
             
Item Andries in ’t Pestenhuijs gegeven voor sijn 
loon        6 daller. 
 
Item Kipsshaven gegeven van 36 ellen doecx toe 
bleijcken, d’elle een brasspenninck, facit   1 daller   15 stuver. 
 
Item Henrick Holl gegeven van waeggelt van 
vercken, botter ende anders door ’t ganse jaer, 
facit        4 daller   8 stuver 
 

Quadragesima prima summa  
 
        --------------------------------- 
 
        19 – 2 - 4 
 
 
  

                                                           
1 Rebbi? 



1616 f.28v          

 

Van allerleij 

 

Item gecoft voor 14 stuver ende een oort flas                                                  14 stuver          een oort. 

 

Item gegeven van spinnen 8 stuver                                                                        8 stuver. 

 

Item gecoft van een huijsmans frouw sees 

ellen ende een vierdell doecx tot laecken, d’elle 

voor 15 stuver, facit                                                                            3 daller          3 stuver1. 

 

Item die maeget Berntien gegeven voor haer 

loon                                                                                                     12 daller. 

 

Item Grietgen, die moeder in ’t Gasthuijs, gege- 

ven voor een jaer loons                                                                   10 daller. 

 

Item gegeven Grietgen die moeder, Lijsebeth end  

die maeget met haer drien vier ellen fijn doecx, 

d’elle 25 stuver, facit                                                                          3 daller          10 stuver. 

 

Item geaccordiert met Barveltt Schenninck 

vanwegen het gemaell van drie halve 

jaeren                                                                                                    12 daller. 

 

 

          Quadragesima secunda summa                                                          

 

        ------------------------------ 

        41  -  5  -  4 

  

                                                           
1 Er ontbreken 12 penningen aan de berekening. 
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Van allerleij 
 
Item Lijsebeth gedaen daer die moeder in ‘t 
Gasthuijs een ende ander voor coopen wilde   1 daller  10 stuver. 
 
Item betaelt aen mijn confrator Frederijck 
van den Dam, soo daer aen waeren gehaelt was  5 daller   7 stuver        3 oort1. 
 
Item Jan Schaep gegeven van kribben an de Hoge 
Luer ende sestendeell van een waer2, facit   22 daller  6 stuver        een bl3. 
 
Item die maeght Berntien gegeven tot een medell- 
penninck         10 stuver. 
 
Item Sander an den dijck gegeven van dijck to maec- 
ken          20 stuver. 
 
Item Henrick Taemeling gegeven van dat daer verscheij- 
den armen gehaelt hebben 7 daller 17½ stuver   7 daller  17½ stuver. 
 
Item Arnt Francken gegeven van Lijsebeth rock 
te maecken         10 stuver. 
 
Item Jan Ortman gegeven voor estorijcken     12 stuver. 
 
 
 Quadragesima tertia summa 
        -------------------------------- 
        38  –  4  -   
  

                                                           
1 3 oort = 12 penningen. 
2 Waer = dijk, versterking. 
3 1 blank = 12 penningen. 
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Van allerleij 
 
Item Jan Haeck betaelt van dat daer aen hoppe 
gehaelt was, soo voor ’t Gasthuijs, Jan 
Schippers ende Lambert Kuijper, tesamen   6 daller  25½ stuver. 
 
Item Henrick Slaniet betaelt van vars  
fleijs        1 daller  20 stuver. 
 
Item Geerlich die muller betaelt van dat hij 
’t Gasthuijs gemalen heeft     3 daller  16½ stuver. 
 
Item gerekent met Jan Ortman van 58½  
molder to melten1, van ieder molder 6 stuver, facit  11 daller 21 stuver. 
 
Item Peter Fijkem op ter Straetz soon, 
gecoft een paer trippen2 voor       2 stuver. 
 
Item gerekent met Toenis die windemol- 
ler van dat hij door ’t ganse jaer voor ’t Gast- 
huijs gemaelen heeft 112 molder saetz, toe 
saemen        3 daller  21½ stuver. 
 
Item Harmen Henricks, kaerman, gegeven 
soo hij ’t ganse jaer gefuert heeft, beloopt   11 daller  8 stuver. 
 
 
 Quadragesima quarta summa 
        ---------------------------------- 
        38  –  24  -   8   
  
 
  

                                                           
1 Mouten. 
2 Lage klompen met een leertje. 
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                                               Dachlicxsen armen 

Item een frouwe gegeven        4 stuver. 
 
Item een arm man die in ’t Gasthuijs sieck ge- 
legen hadde, gegeven          4 stuver. 
 
Item een arme jonge die een weeversampte  
leeren wilde, gegeven toe fulst om een hempt 
to coopen           9 stuver. 
 
Item als Joseph Schooren frouw sieck lach 
hebbe ick, durch voorbidden van de naburen, an ‘t 
huijs gesant          20 stuver. 
 
Item een arme frouw die met een quaden 
geest beseten was gegeven         6 stuver. 
 
Item modder Dibbetz gegeven voor arme luijden 
daer sij voor ginck bidden       1 daller. 
 
Item Rutger Buelinck gegeven durch voorbidden 
gueder luijden         2 daller. 
 
 
 

Quadragesima quinta summa 
 
                                          __________________ 
 
            4  -  13 
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Item Aeltien Luessen die weduwe van 
zallige Jan Luessen gegeven dorch voorbid- 
den van goede luijden om een hempt te 
coopen        1 daller. 
 
Item Bernardg die predicant ende Arntt Baerckens 
kerckmeester gegeven voor een arm man op Jan 
van Akens Poll       1 daller. 
 
Item een arme frouw die van Wesell quam 
ende nae Hollantt trecken wilde tott teer- 
gelt gegeven         6 stuver         1 oort. 
 
Item Kerst Hoijer, holtsager, gegeven dorch 
voorbidden Arnt Baerckens senior, ende 
andere, als hij sich wee gedaen hadde ende 
niet verdienen conde      1 daller. 
 
Item Truijtien op die Bevermer gegeven om 
Godes wille         6 stuver. 
 
 
 
                     Quadragesima sexta summa 
 
        __________________ 
 
        3 – 12 - 4 
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  Daechlicxsen armen 
 
Item een arme frouw die haer huijs met alles 
dat daerinne verbrantt was gegeven dorch 
voorbidden moeder Dibbetz ende meer anderen 
tot fulst om een bedde te coopen    1 daller. 
 
Item Steven den doodengraver gegeven van 
een arme frouw to graven       4 stuver. 
 
Item moeder Dibbitz gegeven voor een arm 
man tot fulst om een hempt te coopen      16½ stuver. 
 
Item Truitgen op die Bevermers dochter ge- 
geven tot fulst om een koij te coopen als haer 
koij gestorven was        20 stuver. 
 
Item een arm man gegeven       5 stuver. 
 
Item een arme jonge gegeven       6 stuver. 
 
Item een arme frouwe tot fulst gegeven 
om een paer schoen te coopen       4 stuver. 
 
 
 Quadragesima septima summa 
 
        ______________________ 
 
        2  -  25  - 8 
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  Daechlicxsen armen 
 
Item een arme frouwe van Eldrick die haer 
man lange sieck gelegen hadde gegeven om 
Godes wille        10½ stuver. 
 
Item frouw Wolters gegeven voor een arm kint 
daer sij voor ginck bidden    1 daller  5 stuver. 
 
Item Henrick Schellekis van Drempt gege- 
ven om Godes wille       7 stuver. 
 
Item een arme frouw die in Herman Hel- 
michs fuederhuijs lange sieck gelegen hadde    5 stuver  1 oort. 
 
Item een arm man die bij burgemeesters Gijgincx 
bosch woent gegeven     1 daller  4 stuver. 
 
Item een arm gebreecklick man gegeven    24 stuver. 
 
Item een arm man in de Luer om Godes 
wille gegeven        21 stuver. 
 
 
 Quadragesima octava summa 
 
       ________________________________ 
 
       4  -  16  -  12 
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Voor armen 

Item voor een arme craemfrouw gegeven       6 stuver  1 oort. 
 
Item den man op die Koldeweij gegeven om Ga- 
des wille             11 stuver  3 oort. 
 
Item Engelbert Henricksen gegeven tot fulst om 
een arm kindt te kleden      1 daller  15 stuver. 
 
Item aen twee verscheijden armen gegeven            7 stuver. 
 
Item een arme frouwe met een kleijn kint ge- 
geven           8 stuver. 
 
Item in Mummen1 huijskens laeten maecken 
twee schaersteenen, daerto te fulst gegeven   4 daller  20 stuver. 
 
Item meester Cornelis, barbier, gegeven van een 
arme jonge sijn been te meijsteren       20 stuver. 
 
Item Otto Kreijfenger gegeven to fulst, om een 
arme jonge die an ’t kuijpersamptt bestadet 
worde, tot sijn kostgelt      1 daller. 
 

Quadragesima nona summa       

     --------------------------------------------- 

     8  -  16  -2 

  

                                                           
1 Mogelijk is deze naam een afgeleide van de naam Mom (ook Mum, Momme Mommen, Mumme). 
In 1568 beloven de gasthuismeesters het huis in de H. Geest, waarin 4 huisarmen wonen, afkomstig van de 
weduwe van Roloff Mom of Mum, te zullen onderhouden (OAD inv.nr. 3228). Zie Oude Gasthuisboek folio 153r 
en ook 187v en 197v. 
2 Moet zijn:  8  -  28  - 
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Daechlicxsen armen 
 
Item de arme luijden op den Poll gegeven  
in ’t groete water                                                                                    5 stuver     1 oort. 
 
Item Trijn Daeltincx gegeven tot fulst om 
een hemptrock te coopen                                                                    11 stuver. 
 
Item een arme jonge gegeven tot fulst om  
sijn been te laten meijsteren                                                                14 stuver. 
 
Item Jan de Scheper in de Luer gegeven                                              7 stuver. 
 
Item twee arme frouwen gegeven                                                         9 stuver. 
 
Item een arm man met een quaet been 
gegeven                                                                                                      10 stuver . 
 
Item een arm knecht die in ’t  Gasthuijs sieck 
gelegen hadde, gegeven                                                                            5 stuver. 
 
Item Albert Budde gegeven voor sijn dochter                                     15 stuver. 
 
Item meester Otto gegeven van een arme jonge 
sijn been te meijsteren                                                          1 daller      28 stuver. 
 
 
          Quinquagesima summa     
       ___________________________- 
                                                 
          4  - 14  -    1  
 

 

  

                                                           
1 Moet zijn: 4  -  14  -  4 
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Dachlicxsen armen 
 
Item twee verbrande luijden om Gades 
wille gegeven         13 stuver. 
 
 
 
    Uuijtgeven van pontschattinge 
 
Item gegeven van de Hoge Luer in ‘t Richter- 
ampte van Stenderen      2 daller  4 stuver. 
 
Item betaelt aen den amptman Pouwell 
Bitter van de voorsten kloot van de Uthmeten   1 daller  16 stuver. 
 
Item Wessell Aellers gegeven van de Gasthuijs 
landen gelegen in ’t Richterampte Doesborch   53 daller 21 stuver. 
 
Item betaelt van de Breenhorst     2 daller  23 stuver. 
 
Item van Gyserslach      1 daller  5 stuver. 
 
Item de Brackgeerde        29 stuver. 
 
Item den achtersten cloot van de Utmeten   1 daller  5 stuver. 
 
Van ’t goet Buijnck      4 daller  15 stuver. 
 
 
 Quinquagesima prima summa 
        ---------------------------------- 
        68 – 11 -  
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Restanten soo ick in mijnen ontfanck ten vollen heb 
ingebracht und van mijnen ontfanck sall wederom 
affgaen 

 

 

Berntt Schutt van de Braeckgarde     1½ stuver. 
 
Henrick Westerhoeven van de Gasthuijs- 
landen       8½ daller.  
 
Derck van Breen van de Grietmaet     7½ stuver. 
 
Henrick Brouwer to Latem van de vorsten cloot 
van de Uthmethen     1 daller  15½ stuver. 
 
Claes Wicherinck van de halve Gansepoll  41 daller  23 stuver. 
 
Reijner Wichmans van de Breenhorst     10 stuver. 
 
Marten Wolters van de Vierdelties   36 daller 10 stuver. 
 
Herman van Lengel van1    1 daller  7 stuver. 
 
Engel Hend2 ende Winolt Smit van den 
Onderstal      2 daller. 
 
                                 Summa 
 
       _______________________ 
 
       89 – 29 - 3 
  

                                                           
1 Naam verpachte grond niet ingevuld, waarschijnlijk Allersmate (zie folio 4r). 
2 Bedoeld zal zijn Engelbert Henricxz (zie ook folio 4r). 
3 Moet zijn: 91  -  29  -  8. 
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   Restanten 
 
Jan van Gelder van Gijserslach    55 daller. 
 
Jan Keppelman van de Koppenbarch   50 daller. 
 
Jan Keppelman van ’t Lange Vonder   3 daller  15 stuver. 
 
Frederick Amsinck van de Apen    15 daller. 
 
1 
Evert Wolterinck ende Willem van Gulick 
van weipacht in Buinck     4 daller. 
 
2 
 
       _______________________ 
 
       127  -  15  - 
         89  -  29  -  83 
 
       ____________ 
 
       217  -  14  -  84 
 
 

                                                           
1 Op deze regel is de tekst ‘Tonis van Zutphen 1 daller’ doorgehaald. 
2 De laatste 2 regels zijn met dikke krullen onleesbaar gemaakt. 
3 Afkomstig van folio 33v, maar had dus 91  -  29  -  8 moeten zijn. 
4 De totaaltelling had dus 219  -  14  -  8 moeten zijn. 


