
Fol: 399. 

 

1739 den 29 Dec. ontfangen van de kerkmeester H. wassing twee jaar pagt van gasthuisCant soo 

verschenen is geweest 1738 en 1739 met twalf guldens sjaars dus vierentwintig gl. 

F.W.B. Pallandt 

 

1741 den 16 juni intfangen van de kerkmeester H. wassing een jaar pagt van gathuisCant soo 

verschenen is geweest marti 1740 twalf guld. segge 12 gld. 

F.W.B. Pallandt 

 

1742 ontfangen drie Laemels a drie guld stuk dus negen gulden den 8 nov. ontfang drie guldens 

waarmede een jaar pagt van gasthuis Cant soo verschenen is geweest mart 1741 met twalf guld is 

betaalt 

F.W.B. Pallandt 

 

       den 11 Feb. ontfangen van de kerkmeester H. Wasseng soo verschenen is geweest marti 1742 met 

twalf guldens 

F.W.B. Pallandt  

 

1744 den 30 janu ontfangen van de kerkmeester H. Wassing een jaar pagt van gasthuijs cant soo 

verschenen is geweest nar 1743 met twalf gulden segg 12 Gl 

F.W.B. Pallandt 

 

1745 den 25 April ontf. van de kerkmeester H. Wassing een jaar pagt van gasthuijs Cany soo 

verschenen is geweest mart 1744 met dartien gulden seg. 13-0-0 

F.W.B. Pallandt 

 

1746. den 3. Februarij ontfangen van de kerkmeester Hendrik Wassink een jaar pagt van den gasthuijs 

Camp so verschenen martini 1745. met Darthien guldens segge 13-0-0 

G. Harman 

 

1747. den 9. Januarij ontfangen van de kerkmeester Hendrik Wassink het jaar pagt van de gasthuijs 

Camp verschenen met martini 1746. de somma van Dartien gulden segge -13-0-0 

G. Harman 

 

1748. den 24 Febr. ontfangen van de kerkmeester H. Wassink het jaar pagt van den gasthuijs Camp 

verschenen marti. 1747. de Somma van 13. glus segge Darthien guldens 

G. Harman 

 

1748. den 29 December ontfangen van de kerkmeester H. Wassink het jaar pagt van den gasthuijs 

camp versch. mart 1748. met Darthien guldens segge 13-"-" 

G. Harmann 

 

1750. den 12. April ontfangen en voldaan door de kerkmeester Hendrik Wassink van Een jaar pagt van 

een … gasthuijs landt verschenen martini 1749 de somma van Darthien guld. segge 13-0-0 actum ut 

Supra 

H.G. Harmann 

 

1751 den 22 januarij ontfangen van Hendrik Wassink het jaar pagt van den Gasthuijs Camp 

verschenen martini 1750. met 14. guldens segge 14-“-“ 

H.G. Harman 

 

1751. den 22. december ontfangen van Hendrik Wassink de pagt van ’t Gasthuijs Campken 

verschenen martini 1751. de somma van veerthien guld segge 14-“-“ 

actum ut Supra 



H.G. Harman 

 

1753. den 11 Julij ontfangen van Hendrik Wassink het jaar pagt van ’t Gasthuijs Campken verschenen 

martini 1752. met de somme van 14. guld segge 14-“-“ 

H.G. Haarman 

 

1754. den 14. Jannuarij ontfangen van Hendrik Wassink de pagt verschenen over de jaere martini 

1753. van voorschr. Gasthuijs Camp met de somma van 14. guldens Segge veerthien guldens 

H.G. Haarman 

 

1754. den 9. Decemb. ontfangen van Hendr. Wassink de pagt van voors. perceel den gasthuijs kamp, 

verschenen met martini 1754. de somma 14. gl. 14-“-“ 

H.G. Haarman 

 

1756. den 6. Januarij van de kerkmeester Hendrik Wassink ontfangen het jaar pagy van den Gasthuijs 

Kamp verschenen martini 1755. met de somma van veerthien guld. segge f 14-“- 

H.G. Haarman 

 

1756. den 7. December ontfangen van de kerkmeester Hendrik Wassink het jaar pagt van den 

Gasthuijs Camp versch. martine 1756. met den somina van veertien glus 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van de kerkm
r
 Hendrik Wassink de somma van veertien gulden, waarmede voldaan is het 

jaar pacht verschenen martini 1757 . 

H.G. Haarman 

 

1758. den 28. November onfangen het jaar pagt van de weduwe Wassink van den Gasthuijs Camp 

Verschenen martini 1758. de somma van veertien gulden zegge f 14-“- 

H.G. Haarman 

 

1758 den 14 November van de weduwe Wassink ontfangen het jaarpagt van voorschr. Gasthuijs Camp 

verschenen met martine 1759. zijnde de somma van f 14-“- 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van de Weduwe Wassink de somma van veertien gulden, waarmede voldaan is het jaarpagt 

van de Gasthuijs kamp verschenen martini 1760. f.14-“- 

H.G. Haarman 

 

Van de weduwe Wassink ontfangen het jaarpagt van de Gasthuijs Camp verschenen martini 1761. f14-

“-“ 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van de Weduwe Wassink het jaar pagt van voors. Gasthuijs Camp verschenen martini 

1762. f14-“-“ 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van de weduwe Wassink het jaarpagt van den Gasthuijs kamp verschenen martini 1763. 

met 14 gulden 

H.G. Haarman 

 

ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van den voors. Gasthuijs kamp verschenen martini 1764. met 14 

gulden 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van voorn Gasthuijs Kamp verschenen martini 1765. 



H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van den Gasthuijs Kamp verschenen martini 1766. met 14. 

gulden 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van voorn. Gasthuijs kamp verschenen martini 1767. met 14. 

guldens 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van voors. Gasthuis kamp verschenen martini 1768. met 14. 

guld. en dan nog vijf gulden voor het weijden van een Eenwinter in het ijssel=maatjen, zamen 19. 

guldens 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van den Gasthuis kamp, verschenen martini 1769.  

f 14-“- 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van den Gasthuijs kamp, verschenen martini 1770.  

f 14-“- 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van den Gasthuis kamp, verschenen martini 1771  

f 14-“- 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets veertien guldens waarmede is voldaan het jaar pagt van den Gasthuijs kamp, 

verschenen martini 1772. 

f 14-“-“ 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets veertien gulden waarmede is voldaan het jaar pagt van den Gasthuijs Kamp, 

verschenen martini 1773. 

f 14-“-“ 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets de Summa van sestien gulden waarmede is voldaan het jaar pagt van den 

Gasthuijs kamp, verschenen martini 1774. 

f 16-“-“ 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets de Summa van sestien gulden waarmede is voldaan het jaar pagt van 

voorschr. Gasthuijs kamp, versch. martini 1775. 

f 16-“-“ 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets de Summa van sestien gulden, waarmede is voldaan het jaar pagt van den 

Gasthuijs kamp, verschenen martini 1776. 

H.G. Haarman 

 

Ontfangen van Jan Kets de Summa van sestien gulden, waarmede is voldaan het jaar pagt van den 

Gasthuijs kamp, verschenen martini 1777. 

H.G. Haarman 

 



Ontfangen van Jan Kets het jaar pagt van den Gasthuis kamp verschenen martini 1774. 

H.G. Haarman 

 

 

 

Jan Kets b.. seven glden in mindering van het hooftgeld ingegaan primo may 1700 drie en sestig den 

19 aug 1763 

A. Eggink 

 

De Wassing het hornnegelt betaeld dat verschenen is geweest met ultimo october 1762 nog betaeld de 

com som bij dat verschenen is geweest met ultimo Junij 1763 

H. Berendsz 

 

Jan Kets bij het Restoor hooft geld verschenen den 30 april 1700 vier en sestig den 13 Junij 1764 

A. Eggink 

 

Jan Kets betaald het hooftgeld zoo verschijnen zal den 30 april 1700 ses en sestig den 1 November 

1765 

Jan Andries Eggink 

 

Jan Kets zijn Hoorngeld betald verschenen geweest ultimo Oktob 1764 met 10 gl 16 stuiver nog in 

mindering van ’t hooftgeld betald 6 gl 14 str den 7 november 1764 

D. Glashorst 

 

Jan Kets op Rekening betaald twintig Gulden segge f 20 =”=” den 11 November 1765  

D. Glashorst 

 

Jan Kets heeft het Restoor van ……. voldaan verscheen. ultimo Junij 1766 

J. Glashorst 

 

Jan Kets heeft zijn hoorngeld en Cumsumtie voldaan 't laast verschijnen de ultimo Junij 1700 seven en 

sestig Doesburg den 26 Junij 1767 

Jan Glashorst 

 

Jan Hets honnegelt betaeld met twalf gen op de comsomsij betaeld agt gulden verschenen geweest met 

ultiijmo october 1764 

Hend. Berendsz 

 

het Restoor betaald met 17 guld. dat verschenen is geweest den laaste julij 1768 

Hend. Berendsz 

 

Ontfangen van Jan Kets op rekeningen van zijn jaar Hoofdgeld negen gulden en vijf strs. Ingegaan 

primo Mey 1700 achtensestig Keppel den 31 augs 1768 f 9=5=0 

Egbert Joosten 

 

Jan Kets heeft in minding betald den 17 … 1768 

D. Glashorst 

 

Restoor van de cumsumti voldaan verscheen ultimo junij 1700 negen en sestig 

D Glashorst 

 

Jan Kets t restoor van zijn jaar hoofdgeld vold exposeert ultimo april 1700 negenensestig Keppel 25 

mei 1769 

Egbert Joosten 

 



Jan kets betaalt op Rekening van zijn jaar hoofdgeld ingegaan … 1700 negenensestig somma zeven 

gld 20 october 1769 

 

Restoor van Bovenstaande hoofdgeld voldaan … meij 1770  

Egbert Joosten 

 

Jan Kets het Restoor van de comsomtij  betaeld die verschenen is geweest den laesten junij 1700 

sevent 

Hend. Berendtz 

 

Jan Kets het halve hoofd en paardegelt voldaan zullen  den …... ult. april 1700 eenenseventig den 19 

november 1770 

Egbert Joosten 

 

Jan Kets t halve jaar van Bovenstaande hoofd @ paardegelt voldaan 

Egbert Joosten 

 

Jan Kets retoor van hornnegelt en comsomtie betaeld met sesentwintig guld. …dat verschenen is 

geweest den laetsten junij 1700 enenseventig 

Hend. Berendtz 

 

De comsomtie ……………………………..betaeld geweest den laesten junij 1773 

Hend. Berendtz 

 

Ontfangen van Jan Kets het hoofd gelt en paard gelt 

voor 1 persoon 3-12- 

6 personen Enk 3-12- 

3 paarden  3-12- 

   10-16- 

verschenen den laasten april 1774 

E. Joosten 

 


