
VERPONDINGSKOHIER
RICHTERAMBT NIJBROEK

1648



Het cohier vant’
Richterampt vant’
Nieuwebroeck

Nijbroek 1650
Origineel
Geen onderverdeling



1 r

Quoijr tot de ver-
pondinge des Ampts
Niebroeck

begonnen den
22 Marty 1648

Begonnen van de Kae aff

Nota

Dat de dijck- en
sluysegelden vant’
Nijbroeck over de
jaeren 1635 tot 1647
incluys, zijn geweest
7 gulden 3 stuivers op
elcke mergen, ten
overstaen van de
landen an d’oost-
zijde van de Grifft
tot op d’Issule ge-
legen

Mergens

Keppels goet, met

_____
0-0-0



1 v

huys en hoff groot
8 mergen hooy-
ende bouwlandt.
hiervan twe mergen
weylandts gepacht
bij Jan Bernts voor
50 dalers jaerlicx met
een rosenobel tot een
voormede
Belast met 18 1/4  stuiver
thins opte mergen

91-10-6 84-4-0

Schattinge nae mey-
ers recht. Dat is den
grontschattinge tot
laste des eygeners
en de gebruyck

_______
84-4-0



2 r

schattinge van den
pachter beswaert met
100 roeden quade
wangen

8 mergen wey-
en bouwlandt, toe-
behorende Jan Clautier
verpacht aen Arnt
Gerrits voor 48
daelers ende een rosenobel
tot een voormede

91-10-6 91-10-6

Belast met 18 1/4  stuiver
opte mergen schattingen
nae meyers recht

________
91-10-6



2 v

10 mergen wey-
landts, die oock nu
en dan gebroocken worden,
toebehorende de weduwe
van Cornelis Henricx
verpacht aen Sweer
Ruytenburch en Wessel
Janssen voor 160 gulden

160-0-0 160-0-0

Belast met 9 gulden
thins en met 1 gulden
uutgancks aen de
kercke alhier.
Schattinge nae
meyers recht.
Hiertoe 95 roeden

_______
160-0-0



3 r

Kadijck
Wordt geseyt dat
den pachter het hier
voor niet langer begeert,
zijnde voor desen
verpacht geweest voor
130 gulden als oock voor
150 gulden

8 Mergen so bouw-
als weylandt, toe-
behorende Willem
Courtzen en Arnt
Henricx, met huys
en hoff oock bongart

in marge: hier van 2
                mergen weylants

_____
0-0-0



3 v

verpacht aen Wolter
Everts voor 100 gulden

100-0-0 92-0-0

Belast met 18 1/4  stuiver
thins ieder mergen
Schattinge, ende 3 daler
aen de kerck int’ Nieu-
webroeck

Het goet Sijll, huys,
hoff, 24 mergen,
toebehorende de weduwe
Schimmelpennincx,
verpacht aen Melchior

______
92-0-0



4 r

Gerrits en Willem
Leussen, hiertoe omb-
trent 60 roeden Ka-
dijcks

Echtens erve, 20
mergen bouw- en wey-
landt, toebehorende de
voorschreven weduwe Schim-
melpennincx verpacht
aen Melchior Gerrits
en Willem Leussen
voorschreven

Dese 20 mergen
en het vorige goet
Sijll verpacht bij
pachtcedule voor 520 gulden

_____
0-0-0



4 v

8 sacken winter
aeffts, tot een voor-
mede 3 rosenobels,
2 geborduerde draech-
banden, 2 waegen-
touwen en ses halters

529-5-0 517-5-0

in marge: hooch genoech

Thins op elcke mergen 1 gulden
Schattinge nae meyers
recht

t’Erve Steunen-
berch, gehorende tot
het Convent Mun-
nickhuysen, huys, hoff,

_______
517-5-0



5 r

berch, schuyr, 36
mergen soo bouw als
weylandt hiervan
10 mergen weylandts
de rest bouwlandt, ver-
pacht voor 265 gulden
aen Peter Janssen
Steunenberch tot rant-
soen op elcken daler 2 stuivers

407-16-2 395-16-2

Belast met 36 gulden thins
en met 84 roeden Ka-
dijcks, daer vant’ onderholt
tot laste des pachters
en nieuwe cieronge
tot last vant’ Convent
staen schattinge nae
meyers recht

_________
395-16-2



5v

Den hoffsteede Ruy-
tenberch met een huys,
groot 6 1/2  mergen hier
van 1 mergen weylandts
vant’ gesaey de swaere
gerff, toebehorende den
weduwe van Lubbert
Wolters, verpacht
aen Henrick Janssen
voor 29 goudgulden van
28 stuivers

67-15-6 62-7-0

Belast met 18 1/4  stuiver
thins ieder mergen
en met 25 roeden
Kadijcx int’ geheell.
Schattinge nae meyers
recht

______
62-7-0



6 r

Swaene Cuypers
hoffstede zijnde 2 mergen lants, omtrent 1/4
besaeyt, toebehorende
joncker Lambert Bentinck,
verpacht aen Rijck
Janssen voor 16 daler

24-0-0 24-0-0

Belast met 2 gulden thins
schattinge tot des
grontheeren laste
Hiertoe omtrent 6
roeden Kadijcks

’t Erff aen de Brugge

______
24-0-0



6 v

toebehorende t’Convent
van Diepenveen,
huys, hoff, bergh,
bongart, te saemen 32
mergen hiervan 15 1/2
mergen saeylandts,
verpacht aen Winolt
Hermans voor 210 goudgulden
tot rantsoen van yeder
goltgulden 2 stuivers

376-8-6 364-8-6

Belast met 1 gulden
thins elcke mergen.
Schattonge nae
meyers recht

_______
364-8-6



7 r

Huys en hoffsteede
groot 2 mergen
saeylandts toebehorende
borgemeester Jan van
Marckel, verpacht
aen Wessel Henricx
voor 18 daler

27-0-0 24-16-9

Schattinge nae meyers
recht

Belast met 1 gulden thins
op elcke mergen en
met 2 roeden wangen
tegen de beecken int’
geheel

Item Wessell

________
24-16-9



7 v

gebruickt noch vant’
Convent ter Hunnepel
3 mergen halff saeylandt
voor 12 goudgulden int’ geheel

31-5-7 31-5-7

Belast met 1 gulden thins
opte mergen.
Schattinge nae meyers
recht
Bij attestatie van de
rentmeester

Diepenveens Strijpe,
groot 3 mergen hier-

_______
31-5-7



8 r

van 2 mergen besaeyt
tientvrij en noch 2 1/2
mergen weylandts
t’Convent van Die-
penveen toebehorende
verpacht an Wessel
Henricx voor 26 goudgulden

51-4-8 51-4-8

Thins en tientvrij
Schattinge nae meyers
recht

Remerlandt zijnde
6 mergen weylandts
Wijnolt Hermans

______
51-4-8



8 v

en Herman Wijnolts
eygeners en selffs ge-
bruickers, getaxeert
op 5 goudgulden de mergen

50-8-0 50-8-0

Belast met 1 gulden
thins opte mergen

3 1/2  Mergen toebehorende
Jan Coster en Jan
van Steenbergen,
bij Steenbergen selff
gebruickt, getaxeert
op 5 dalers de mergen
Steenbergen seyt

in marge: 3 1/2  mergen weylandt

______
50-8-0



9 r

voor de helffte te
geven  14 gulden

29-8-8 29-8-8

De schattinge te reec-
kenen nae meyers
recht

11 Mergen saeylandts
van Jacob ten Nuyl
verpacht aen Wijnolt
Hermans 7 mergen
voor 106 gulden ende 4
mergen voor t’halve saet
thins 1 gulden opte mergen
omtrent 40 roeden

_______
29-8-8



9 v

Kadijxks

195-2-0 195-2-0

5 Mergen toebehorende
Jan Clautier verpacht
an Henrick Janssen
en den coster van der
Wolde voor 12 daler de
mergen

Belast met 5 gulden
thins
en 2 1/2  roeden Kadijcks
int’ geheel

107-18-0 107-18-0
203-  0-0



10 r

3 1/2  Mergen daervan
Eilardt van Duren
1 1/4  mergen weylandts

12-5-0 12-5-0

en de reste Rijck
Janssen toebehoort
Soo besaeyt wordt,
deels selffs gebruyckt
en deels verpacht op
7 goltgulden de mergen.

Rijck Janssen heefft
op zijn deel een huys
getaxeert op 6 daler

44-10-0 40-18-9

Thins 1 gulden opte mergen
Schattinge nae meyers recht

______
53-3-9



10 v

3 Mergen hiervan
1 mergen bouwlandts
toebehorende Warner
Janssen ende Gerrit
Elberts kinderen, daer
van Warner Janssen
de helffte selff gebruickt
en d’andere helffte ver-
pacht is aen Rijck Jansen
tot 7 goudgulden de mergen

35-3-6 35-3-6

Thins en schattinge
als vooren
De helffte van Warner
Jans getaxeert mede
op 7 goudgulden de mergen

_______
35-3-6



11 r

6 Mergen vant’ Con-
vent ter Hunnepel
verpacht aen Rijck Jansen
voor 30 goudgulden met 10 daler
tot een voormede

in marge: 6 mergen saeylandt
                de sware gerff

74-14-6 74-14-6

Thins op elcke mergen
1 gulden
Schattinge nae meyers
recht

Huys, hoff, 9 1/2  mergen
landts hier van
twe mergen die geweyt
worden, de rest besaeyt

________
74-14-6



11 v

toebehorende d’erffgenamen
van de weduwe in den
Vergulden Poth, ver-
pacht aen Herman Gerrits
voor 100 carolus gulden en
halve oofft

130-6-6 119-8-0

Thins 1 gulden opte mergen
Schattinge nae meyers recht
7 off 8 roeden Kadijcks

Den Ottenkamp
groot 8 mergen, toe-
behorende Aert Gerrits
verpacht aen Willem

_______
119-18-0



12 r

Janssen voor 7 goudgulden
de mergen

in marge: 8 weylandt

78-8-0 78-8-0

Thins 1 gulden opte mergen
Schattinge nae meyers
recht

28 Mergen toebehorende
joffer Engele van
Bloys, daervan 12
mergen gebouwt worden
door Peter Janssen
Steunenberch voor de
helffte
3 mergen weydet den

______
78-8-0



12 v

eygersche selffs die ge-
taxeert sijn op 7 goudgulden
de mergen

d’reste bouwt de ey-
genersche selffs, die
Steunenberch niet
langer voor de helfte
wilde bouwen en darom
verlaeten heefft, ende
is daervan 1 mergen
met twijch bepoot
doch is slecht

417-15-6 417-15-6

Thins 1 gulden opte
mergen
Tegen schattinge nae
meyers recht

________
417-15-6



13 r

Den Ritmeesters Lindeners
11 mergen bij joffer
Engele van Blois ge-
pacht voor 5 goudgulden de
mergen

in marge: 11 weylandt
                daervan altemet
                well een mergen
                offte twe gesaeyt
                worden

100-10-2 100-10-2

Thins en schattinge als
boven

Noch Lindeners 6
mergen, bij Joost van
Werven gepacht voor
7 goudgulden de mergen

in marge: 6 weylandt

58-16-0 58-16-0

Thins en schattinge
als boven

_______
159-6-2



13 v

Vrouw van Suchtelens
9 mergen halff
seeylandt halff wey-
landt, vant’ saeylandt
t’halve gewas verpacht
aen Rijck Janssen voor
5 daelers de mergen

Thins en schattinge als
boven

93-16-10 93-16-10

Bartolt Cornelissen
selffs eygener en
gebruicker van 3 1/2
mergen hiervan 1 1/2
mergen gebouwt ge-
taxeert op 6 goudgulden

________
93-16-10



14 r

 de mergen

35-9-7 35-9-7

Thins 1 gulden opte
mergen
Tegens schattinge nae
meyers recht

Egbert Hermans 8
mergen met een hoff-
steetgen en huysken.
Den eenen mergen met
huysken en hoffsteetgen
verpacht an Cornelis
Dircx voor 16 gulden
Eenen mergen hoylandts
getaxeert op 5 dalers

_______
35-9-7



14 v

en de resterende 6
mergen gebout opte
helffte

93-9-0 85-19-5

8 gulden thins ende de
schattinge tot des ey-
geners laste

2 Mergen halff wey
halff seeylandt Wolter
Janssen selff eygener
en gebruicker ge-
taxeert op 5 daelers
de mergen

20-17-1 20-17-1

Thins 1 gulden opte
mergen
Tegens schattinge nae
meyers recht

________
106-16-6



15 r

De Roode Hoeve zijnde
14 mergen ende een
vervallen leen aen desen
furstendomb, gepacht bij
de borgemeester Hemert
voor 100 carolus gulden hier
van bout Cornelis Dercx
5 1/2  mergen voor de
helffte de rest wort
bij Hemert selffs ge-
bouwt

218-1-0 218-1-0

Den thins dubieus
Schattinge nae meyers
recht

Het erff Ruytenborch

________
218-1-0



15 v

toebehorende borgemeester
Hemert, huys, hoff,
berch, 29 mergen lants,
hiervan bouwt Cornelis
Dercks 12 mergen voor de
helffte, de reste wordt
bij Hemert selffs geweyt
ende gehoeyt ende ge-
taxeert op 9 daeler
de mergen zijn huys
met hoff ende boomgaert
van ongeveert 1/2 mergen

451-8-0 439-8-0

Noch heeft borgemeester
Heemert uyt t’erff
Smachtenberch vant’

________
439-8-0



16 r

Convent van Diepen-
veen in pacht 4 mergen
voor 32 gulden

44-16-0 44-16-0

t’Erve Smachtenberch
toebehorende t’Convent
van Diepenveen, huys,
hoff, berch met d’Osse-
weyde
41 mergen, waeronder
10 mergen die geweyt
worden verpacht aen
Wolter Janssen
voor 245 goudgulden

566-16-6 554-16-6

Thins 1 gulden opte mergen
Schattinge nae meyers recht

_________
599-12-16



16 v

Noch 2 mergen
vant’ voorschreven Convent
die den rentmeester His-
sinck selff gebruickt
getaxeert op 7 daler de
mergen tegens schattinge
nae meyers recht

in marge: 2 mergen weylandt

21-0-0 21-0-0

Thins 1 gulden opte
mergen

Huys, hoff, 5 mergen
van Ter Spill
Thins en schattinge als
boven
Hiervan heeft Jonas

______
21-0-0



17 r

2 1/2  mergen met huys
ende huys voor 20 goudgulden

Van de rest 1 1/2  mergen
met twijch bepoot
soo Ter Spill selffs ge-
bruickt getaxeert à
15 gulden de mergen

De overigen 1 1/2  mergen wey-
landts heefft borgemeester
Hemert in pacht voor
8 goudgulden

61-14-0 61-14-0

13 Mergen hier van
heefft Herman
Gerrits 5 1/2  mergen

_______
61-14-0



17 v

weylandts voor 8 daler
de mergen de rest wordt
geweyt voor 8 goudgulden
de mergen met huys en
hoff van Ter Spill
en de weduwe Daems,
zijn verpacht aen
Herman Gerrits
en Lubbert in de Swaen
Henrick Huysman
voor 10 daler de mergen,
huys en hoff daer in
begrepen

195-0-0 183-0-0

1 Gulden thins opte mergen
Schattinge nae mey-
ers recht

________
183-0-0



18 r

3 3/4  Mergen toebehorende
de kercke int’ Nijbroeck
verpacht bij pachtce-
dule voor 27 daelers
aen Joost van Werven

40-10-0 40-10-0

Thins en schattinge als
boven

Jan Hermans op
Colckensteyn heeft
vant’ Clooster te
Diepenveen 4 mergen
bij zijn erve onder Ter
Wolder welcke 4

_______
40-10-0



18 v

mergen alsoo zij op
40 goudgulden in Ter Wolde
geestimeert zijn ende
aldaar van den pacht aff-
getrocken moeten deselve
hier uutgetogen worden

56-0-0 56-0-0

3 Mergen van de Pasto-
rije zijn verpacht
aen Joost van Werven
voor 34 daler

in marge: 3 weylandt

36-0-0 36-0-0

Thins en schattinge
als vooren

______
92-0-0



19 r

Maes Henricx huys,
hoffstede en landt,
groot 3 mergen hiervan
competeert Willem
Berents 1/3  part die
t’selve verpacht heeft
voor 10 goudgulden
d’andere 2/3  parten ver-
pacht nae advenant
(zijnde 30 goudgulden int’
geheel) doch is voor
40 goudgulden verpacht ge-
weest daer de 10 goudgulden
van affgeslagen zijn
ende sulx aen de weduwe
van Jan Janssen

49-0-0 45-1-7

Belast met 3 gulden thins

_______
45-1-7



19 v

en met 15 stuiver aen den
kercke
Schattinge nae meyers
recht

Mullers campken groot
1 mergen weylandts
toebehorende Willem
Berents getaxeert op
6 goudgulden

8-8-0 8-8-0

1 Gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

Weduwe  Rijssens huys,

_____
8-8-0



20 r

hoff, 11 mergen landts
hiervan gebruickt Rut-
ger Janssen met huys en
hoff 3 mergen, hier van
twe mergen gesaeyt, die
getaxeert zijn int’ geheel
op 32 goudgulden
Belast met 3 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

De resterende 8 mergen
weylandts gebruickt
joffer Blois voor
5  4 dalers elcke mergen

112-0-0 103-0-9

Belast met 8 gulden

________
103-0-9



20 v

thins
Schattinge nae meyers
recht

Joffer Blois seyt
het geheele erff tegen-
woordich in pacht te
hebben voor 45 daler

Meyers Hoeve, huys,
hoff, bongart, schuire,
berch, 52 mergen, hier-
van 6 mergen, die
geweyt worden, toebe-
horende voor 3/4  e parten
d’erffgenaemen

______
0-0-0



21 r

van Andries van
Rijssen en voor 1/4  part
HenrickJanssen.
Is int’ geheel verpacht
aen Henrick Janssen
voorschreven voor 350 carolus gulden
daervan hij zijn 1/4  part
aen sich heeft

491-0-0 479-0-0

Thins op elcke mergen
1 gulden schattinge

Huys, hoffsteede,
2 mergen, toebehorende
Henrick Willems

_______
479-0-0



21 v

hiervan huys en hoff-
stede, 2 mergen met
omtrent 1/4  van een mergen,
verpacht voor 10 gulden
aen de Provizoren van den
Armen.

De reste is oock op 10 gulden
getaxeert

in marge: 1 1/4  mergen
                besaeyt, de
                sware gerff

29-15-4 27-7-8

Thins 1 gulden opte mergen
Schattinge nae meyers
recht

De huys armen tot

______
27-7-8



22 r

Deventer, genaemt St.
Augustinus Gilde,
hebben een goet int’
Nijbroeck genaamt Bour-
dam, huys, hoff, 32
mergen zijnde verpacht
an Henrick Hermans
en Gaert Gerrits
voor 220 gulden ende tot
een voormede 50 gulden
onder welcke pacht
begrepen is, St. Au-
gustinus Vuylewinckel
die in der Woolde aengegeven
en daer gestelt is op 3
mergen voor de helffte
gebouwt

in marge: Hiervan 6
                mergen weylants
                Hooch genoech

Thins en schattinge

_____
0-0-0



22 v

draegen de pachters
boven de pachtpenningen
bij de handt van den
Provizoor
De tins is 34 gulden

420-17-8 408-17-8

2 Mergen van de Pasto-
rije int’ Nijbroeck zijn
bij den pastoor ver-
pacht aen St. Augustinus
gilde voor 17 goudgulden
vrij gelt, sulx dat het
voorschreven gilde den
thins en de schattinge
boven de pacht moet

________
408-17-8



23 r

betalen

29-5-0 29-5-0

De tins zijnde 2 gulden
ende de schattinge 3 gulden 9 stuivers

Des raetsheer Essens
8 mergen weylandts
voor 110 carolus gulden
Sijn voor 8 jaere ver-
pacht geweest an Henrick
Janssen voor 7 daelers
de mergen

131-16-0 131-16-0

8 Gulden thins ende tot
schattinge 13 gulden
16 stuivers tot last des pachters

_______
161-1-0



23 v

Capitein Brunsvelts
13 mergen worden ge-
bruickt bij Willem
Loissen
Sijn getaxeert op 6 gulden
de mergen

in marge: 13  weylandt
                slecht lant

104-0-0 104-0-0

1 Gulden thins opte mergen
Schattinge nae meyers
recht

Noch 8 mergen saey-
landts van capitein
Brunsvelt met zijn
suster die de 5 mergen

_______
104-0-0



24 r

toecomen ende geeft
van alles Wolter
Janssen het halve saet

124-12-0 124-12-0

Thins en schattinge als
boven

Gaert Gerrits 3
mergen worden gebout
voor de helfte bij Lub-
bert Janssen in de Swaen

46-14-6 46-14-6

Des draecht den eygener
de thins en de schattingen
sonder laste des gebruickers

_________
171-6-6



24 v

Noch 2 mergen van
Gaert Gerrits voorschreven  F
3 mergen worden ge-
bout als boven

in marge: F /: zijnde de helfte
                van den Beltcamp

31-3-0 31-3-0

De wederhelfte
van den Beltcamp,
groot oock 2 mergen
en toebehorende Aeltje
Kleynen, wordt mede
gebouwt voor de halve
gerve

31-3-0 31-3-0

De voorschreven heelen

_______
62-6-0



25 r

Beltcamp is belast
met gulden thins ende
1 goudgulden tot 28 stuivers
aen den pastoor alhier

Aeltje Kleynen hoffstede,
bongart en huys, 1
mergen, verpacht aen
Gerlich Elberts voor
14 1/2  goudgulden

23-2-6 21-5-6

Thins 1 gulden en schattinge
36 1/2  stuivers tot des pach-
ters lasten

______
21-5-6



25 v

Huys, hoff, bongart
en landt toebehorende
borgemeester Jan van
van Marckel van
1 mergen verpacht aen
Jan van Werven
voor 14 goudgulden

22-8-0 20-12-1

1 Gulden tot thins

4 Mergen van de weduwe
Doys, gebruickt bij de
weduwe van Hugo op
Madacker getaxeert
op 10 gulden de mergen

in marge: 4. bouwlandt

_______
20-12-1



26 r

in Twell ende aen den
pacht aldaer gecort

40-0-0 40-0-0

Belast met 4 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

d’Eygenersche heeft tegen
de setters verclaert
dat zij dese 4 mergen
onder haer goet Maedtacker
in der Wolde verpacht
heeft, sonder dat zij wiste
off sij daer aengegeven
waeren off niet

______
40-0-0



26 v

5 1/2  Mergen weylandts
van Eylardt van
Duren worden bij den
weduwe op Maedtacker
gebruickt voor 52 goudgulden

72-16-0 72-16-0

Belast met 1 gulden thins
opte mergen
Schattinge nae meyers
recht

Dirck Boelen 18
mergen hiervan 7 mergen
weylandts voor 7 goudgulden
de mergen vant’ saey-
landt de helffte verpacht

________
72-16-0



27 r

aen Henrick Janssen

239-18-6 239-18-6

Thins en schattinge als
boven

5 Mergen van Abraham
Anthonissen die hij selffs
gebruickt

in marge: 5 mergen
                saeylandts op de
                sware gerff

62-5-5 62-5-5

1 Gulden thins opte mergen
Tegens schattinge nae
meyers recht

1 Mergen van Abraham

_______
302-3-11



27 v

Gerrits gebouwt bij
Gerlich Gerrits opte
helffte

15-11-6 15-11-6

1 Gulden thins en grondt-
schattinge tot des ey-
genaers laste

1 Mergen weylandts
van Gijle Gerrits
verpacht aen Jan
Aelts voor 7 daelers

10-10-0 10-10-0

1 Gulden thins en schattinge
tot des eygeners laste

______
26-1-6



28 r

De Kercken hoffstede
met huys en campken
in den Cruyswech groot
XII mergen hiervan 8
mergen besaeyt, gepacht
bij Jan van Werven
voor 6 1/2  daeler de mergen
huys en hoffstede daerin
begrepen

117-0-0 107-12-9

12 Gulden thins en gront-
schattinge tot der kercke
laste
Bij publicque verpachtinge

De Smits Strijpe groot

________
107-12-9



28 v

2 mergen weylandts
toebehorende Lambert
Gerrits, gepacht bij
Jan van Werven voor
7 daelers de mergen

23-0-0 23-0-0

2 Gulden thins tot des
pachters ende de schat-
tinge tot des eygeners
laste

Noch 1 1/2  mergen
van Lambert Ger-
rits voorschreven bij hem
selffs gebruickt dien

_______
23-0-0



29 r

hij verclaert heefft
voor deesen bij hem ver-
pacht te zijn geweest
voor 9 goudgulden

18-18-0 18-18-0

1 1/2  gulden thins tot des
eygeners laste schat-
tinge nae meyers
recht

Huys, hoffstede,
bongartgen en landt
groot 2 mergen, toe-
behorende Gerrit Ma-
rienburch tot Deventer,
verpacht aen Jan Aelts
voor 30 goudgulden

44-0-0 40-9-7

2 Gulden thins tot des

_______
59-7-7



29 v

pachters en de schat-
tinge tot des eygeners
laste

5 Mergen weylandts
toebehorende de weduwe
van borgemeester Ger-
rit Marienburch, ver-
pacht aen den burgemeester
Jordens voor 8 daelers de
mergen

60-0-0 60-0-0

5 Gulden thins en de schat-
tinge tot des eygeners
laste

______
60-0-0



30 r

6 Mergen weylandts
toebehorende Jan El-
berts Mollers kinderen,
getaxeert op 6 gulden de
mergen slecht land

48-0-0 48-0-0

Thins 6 gulden
Tegen schattinge nae
meyers recht

Indoornicx Hoeve, groot
16 mergen gehorende
tot de Vicarie van
Indoornyc
Hiervan 4 mergen
die besaeyt worden

_______
48-0-0



30 v

Hiervan zijn verpacht
aen joffer Blois 10
mergen bovendijcks voor
5 daelers en 6 mergen
benedendijcks voor 4
daelers de mergen

150-12-4 150-12-4

16 Gulden thins tot laste
van de Vicarie schat-
tinge nae meyers
recht

24 Mergen toebe-
horende joffer Blois
bij haer selffs gebruickt,
hiervan zijn 4 mergen

________
150-12-4



31 r

besaeyt
12 mergen beplant
met vruchtbomen ende
essen

Hier van zijn getaxeert
12 mergen bovendijcks
op 5 daelers en de reste-
rende 12 mergen beneden-
dijcks op 4 daelers de
mergen, belast met 1 gulden
thins opte mergen tegens
schattinge nae meyers
recht

Hier bij is een goet huys
twelck joffer Blois
selffs bewoont ende
daer uyt haer eygen en
ander landt gebruickt
met den hoff van 1/2 mergen

275-2-0 263-2-0
 263-2-0



31 v

5 Mergen toebehorende
de kercke int’ Nijbroeck,
de Pannekoeck genaamt
verpacht int’ openbaer
aen Jan Teeuwsen voor
32 daelers

48-0-0 48-0-0

5 Gulden thins en de gront-
schattinge tot laste
van de kercke

3 Mergen saeylandts
genaamt de Pannekoeck
bij den predicant alhier
gebruickt, gehorende
tot St. Aechten Vicarie

_______
48-0-0



32 r

Verpacht aen den vice-
richter de Bruyn voor
24 gulden

24-0-0 24-0-0

3 Gulden thins en de schat-
tinge tot der kercken
laste

XXXI Mergen van
Capelle tot Deventer
joncker Quaetacker ende
Mathijs Daems tesamen
verpacht geweest voor
250 gulden ende een halff
achtendeel botter

______
24-0-0



32 v

Hier van 13 mergen
geweyt à 6 goudgulden de
mergen
Daerop het bij de setters
gelaeten is

389-11-0 389-11-0

31 Gulden thins en de
schattinge

Het caters huysken
hierop staende comt
Willem Janssen selffs
toe, getaxeert op 6 gulden

5-8-0 6-0-0

Huys en hoffsteetgen
groot omtrent 3/8

______ _________
5-8-0 389-11-0



33 r

van een mergen toe-
behorende Jan Theeus,
bij hem selffs gebruickt,
getaxeert op 8 gulden

9-0-0 10-0-0

Doch is den eygener
pauper

5 5/8 Mergen saeylandts
van Henrick Gerrits
Goyer bij hem selffs
gebruickt, getaxeert
op 5 daelers de mergen

69-19-0 69-19-0

Belast met 1 gulden thins
opte mergen tegens

_____ ________
9-0-0 69-19-0



33 v

schattinge nae meyers
recht

1 1/2  Mergen saeylandts
van Jan van Werven
bij hem selfs gebruickt,
getaxeert op 5 daelers
de mergen

in marge: 1 1/2

18-13-7 18-13-7

Thins en schattinge als
vooren

1 1/2  Mergen saeylandts
van Geerlich Ger-
rits bij hem selff

________
18-13-7



34 r

gebruickt getaxeert op
5 daelers de mergen

18-13-7 18-13-7

Thins en schattinge als
boven

Het Kerckencampken,
groot 1 mergen ende
4 hont saeylandts ver-
pacht int’ openbaer aen
Jurrien Cornelissen en
de weduwe van Jan
Janssen voor 17 carolus gulden

17-0-0 17-0-0
Thins en schattinge tot
der kercken laste

_______
35-13-7



34 v

6 Mergen Vicarien lant,
genaamt Hanenlandt bij den
predicant in loco genoten
verpacht aen Jurrien
Cornelissen voor 60 gulden

in marge: 6 halff be-
                saeyt

60-0-0 60-0-0

Belast met 6 gulden
thins
Schattinge nae mey-
ers recht

3 Mergen weylandts
van Willem Egberts
die hij selffs gebruickt,
getaxeert op 4 goudgulden

_______
60-0-0



35 r

de mergen

25-4-0 25-4-0

Belast met 1 gulden thins
opte mergen tegens
schattinge nae meyers
recht

3 Mergen van Henrick
Willlems gebruickt bij
Henrick Janssen voor
de sware gerff

in marge: 3 saeylandt

37-7-3 37-7-3

Belast met 3 gulden
thins
tegen schattinge nae
meyers recht

________
62-11-9



35 v

Een bouwinge met huys,
berch, bongart en
angehorige landt, tegen-
over het Spijcker toebehorende
t’Convent van Mun-
nickhuysen groot 49 à
50 mergen, verpacht
aen Gaert Gerrits
voor 380 gulden neffens
rantzoen en armengelt
voort’ eerste jaer, sijnde
2 stuivers opten daeler en
1/2  stuiver voor den armen

in marge: 49 à 50 hier-
                van worden
                ongeveer 30
                mergen besaeyt

635-5-0 623-5-0

Bij extract van de
verpachtinge van den
1 february 1647
Hier van 14 mergen tins
en tienvrij

________
623-5-0



36 r

8 Mergen van de weduwe
Henrick Rijcken
Hier van zijn drie mergen
de beste, huys en bon-
gart daerin begrepen,
verpacht aen Jan Geer-
lichs Cuiper voor 50 gulden
ende 4 gulden tot thins

54-0-0 49-13-7

De resterende 5 mergen
weylandts bij de eyge-
nersche selffs gebruickt
ende nu verpacht aen
Jan Narceus voor
40 goudgulden getaxeert op
4 daelers de mergen

56-0-0 56-0-0

Tegens schattinge nae
meyers recht

_________
105-13-7



36 v

2 Mergen vant’ Con-
vent van Munnickhusen
verpacht aen Evert
Henricx voor 24 gulden
neffens rantzoen en
armengelt opt’ eerste
jaer tins en tientvrij

in marge: 2 weylandt

24-0-0 24-0-0

Schattinge nae meyers
recht bij pachtcedule
van den 27 october
1643

t’Huysken daerop staende
hoort den pachter toe
t’welck vervallen
is ende eenigen tijdt ledich
gestaen heeft en noch
ledich staet, getaxeert op 6 gulden

5-8-0 6-0-0 _______
5-8-0 24-0-0



37 r

3 Mergen vant’ Con-
vent van Munnick-
huysen verpacht aen
Jurrien Cornelissen
voor 24 gulden

in marge: 3 hiervan 3/4
                mergen soo
                geweyt wordt

33-6-2 33-6-2

Belast met 3 gulden
thins
Schattinge nae meyers
recht
bij extract uyt de
reeckeninge

t’Huysken opte 3 mergen
staende behoort den pachter
toe, zijnde olt en ver-
vallen
Getaxeert op 4 daeler

5-8-0   6-0-0 ______
5-8-0 33-6-2



37 v

1 1/2  Mergen saeylandts
toebehorende d’erffgenamen
van Lutgera van
Worven soo Jorrien Cor-
nelis gebruickt voor de
helfte

23-7-3 23-7-3

Belast met 1 1/2  gulden
thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

7 Mergen landts,
t’Clooster Munnick-
huysen toebehorende

Hiervan 3 mergen

in marge: 7. halff om-
                trent besaeyt

_______
23-7-3



38 r

verpacht an Henrick
Roeloffs voor 30 gulden
jaerlicx nevens gewoon-
lick rantsoen

d’Andere 4 mergen de
Koeweyde genaamt an den
selven verpacht voor 48 gulden
neffens rantsoen en
armengelt

101-14-6 101-14-6

Thins en tientvrij
Schattinge nae meyers recht
bij extract van de ver-
pachtinge

t’Huysken hierop staende
comt den pachter toe
getaxeert op 3 daeler

4-1-0   4-10-0 _________
4-1-0 101-14-6



38 v

1 1/2  Mergen de Kercke
alhier toebehorende opent-
lick verpacht aen Berent
van Werven den jongen
voor 8 daelers int’ geheel
Belast met 1 gulden 10 stuivers
thins schattinge nae meyers
recht

12-0-0 12-0-0

De Weeme met den
hoff ende boomgaert
2 mergen

Memorie Memorie

De Costerije met den
hoff 1/2  mergen

Memorie Memorie

______
12-0-0



39 r

De Kerckenhoeve groot
13 mergen bij den pre-
dicant genoten, hier van
verpacht aen Egbert
Hermans 5 1/2  mergen saey-
landt voor 60 gulden aen
Jacob Duiven 5 1/2  mergen
Hiervan 2 1/2  mergen be-
saeyt voor 45 gulden
De resterende 2 mergen
saeylandts gebruickt de
predicant selffs, die hij
voor desen verpacht
heeft gehadt voor 12 gulden

136-3-0 136-3-0

Thins en tientvrij
Schattinge nae meyers
recht

________
136-3-0



39 v

De Vicarien hoffstede
groot 2 1/4  mergen bij den
predicant genoten is ver-
pacht aen Bernt Henricx
Schoemaecker voor 18 gulden

in marge: 2 1/4  hiervan
                1 1/4  mergen besaeyt

18-0-0 18-0-0

Belast met 1 gulden thins
de mergen schattinge
nae meyers recht

Noch een stucksken
landts de kercke alhier
toecomende, verpacht
aen Berent Henricx voorschreven
voor 1 daeler

1-10-0 1-10-0

Nog 5 hondt van de
voorschreven hoffstede  t’Convent

_______
19-10-0



40 r

van Munnickhuysen
toebehorende aen den voorschreven
Bernt Henricx verpacht
voor 5 gulden 5 stuivers
bij register

5-5-0 5-5-0

Thins en schattinge ut supra

Huys, hoffstede, bon-
gartgen en lant groot
1 mergen toebehorende
Lutgera van Werven
(beswaert sijnde met
een doorwech) getaxeert
op 15 daelers

22-10-0 20-13-11

Belast met 1 gulden thins
Schattinge nae meyers recht

________
25-18-11



40 v

2 Campkens en bongertgen
van 2 mergen wey-
landts in de Mommen-
hoeve bij den pastoor
in loco selffs gebruickt,
voor desen verpacht
geweest voor 12 daelers

18-0-0 18-0-0

Belast met 2 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

1 1/2  Mergen van de
kercke in de Mommen-
hoeve opentlick verpacht

_______
18-0-0



41 r

an Gerlich Gerrits
voor 8 daelers

12-0-0 12-0-0

Belast met 1 1/2  gulden thins
Schattinge nae meyers
recht

3 Mergen met huys en
hoffstede de kerck toe-
comende opentlick ver-
pacht aen Willem Eg-
berts voor 26 daelers

in marge: 3 Halff saey-
                landt

39-0-0 35-17-7

Belast met 3 gulden thins
Schattinge nae meyers
recht

________
47-17-7



41 v

Een Vicarien hoffken
bij den predicant genoten,
daer op Willem Eg-
berts een huysken heeft
staen voort’ hooffken
geeft Willem Egberts
aen den predicant 12 gulden

12-0-0 12-0-0

t’Huysken is verpacht
aen Gerrit de Wever
voor 10 gulden

9-0-0 10-0-0

Jan Tonissens huys
en hoffsteedtgen groot
omtrent 1/2  hondt, ge-
taxeert op 4 daelers

_5-8-0 6-0-0 _______
14-8-0 12-0-0



42 r

Een huysken en hooffken
den Armen toebehorende
opten Brinck gelegen,
verpacht aen de weduwe
van zaliger Henrick Fetten
voor 10 daelers

13-10-0 15-0-0

Bij openbaere verpachtinge

in marge: Hooch genoech

Arnt Henricx 3 mergen
seylandts bij hem selffs
gebruickt, getaxeert
op 8 gulden de mergen

46-14-8 46-14-8

Thins 3 gulden
tegens schattinge nae
meyers recht

_______ ________
13-10-0 46-14-6



42 v

3 Mergen halff saey halff
weylandt van Egbert
Hermans die hij selffs
gebruickt, getaxeert op
10 gulden de mergen

35-19-3 35-19-3

Belast met 3 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

Vijff mergen toe-
behorende de weduwe van
Henrick [F]etten
Getaxeert op 5 daelers
de mergen belast met
5 stuiver thins

in marge: 5. Soo nu ge-
               weyt worden
               doch verleden
               jaer zijn besaeyt
               geweest

52-2-8 52-2-  8
88-1-11



43 r

Tegens schattinge nae
meyers recht
Hiervan 1 boomgaartjen
van 1/8 mergen

Vijff  mergen weylandts
toebehorende vrouw van
Werven getaxeert op 4 5
daelers de mergen

42-0-0 42-0-0

Belast met 4 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

3 Mergen aen de Zeedijck

______
42-0-0



43 v

toebehoorende d’erffge-
naemen van Willem
Henricx, die daer van selffs
gebruickers sijn
Getaxeert op 6 1/2  daler
de mergen

31-10-0 31-10-0

Belast met 3 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

3 Mergen weylandts
toebehorende Maria
en Geertruyt van
Werven, bij haer selff

_______
31-10-0



44 r

gebruickt getaxeert op
6 1/2  daeler de mergen

30-0-0 30-0-0

Belast met 3 gulden
thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

Huys, hoffsteede, 5
mergen lants toebe-
horende de weduwe van
Cornelis Henricx, verpacht
aen Dries Jacobs voor
90 gulden belast met 5 gulden
thins

in marge: 5. Hiervan
                1 1/2  mergen wey-
                landts

90-0-0 _82-16-0
112-16-0



44 v

4 1/2  roghrenthe aent’ Con-
vent van Munnickhuysen
en 1 schepel reuvesaet aen de
kercke alhier schattinge
nae meyers recht

in marge: hooch genoech

5 Mergen toebehorende
d’erffgenamen van zaliger
Berent van Werven
junior verwonnen bij
Gijsbert Henricx ver-
pacht aen Peter de Bruin
ende Berent van Werven
voor 46 gulden

in marge: 5. Hier voor
                wort ongeveer
                de helffte gebout

59-19-9 59-19-9

Belast met 5 gulden thins
tegens schattinge nae
meyers recht

________
59-18-9



45 r

Henrick van Wer-
vens en Luloff
Boemers 6 mergen wey-
landts onverdeylt zijn
voor desen verpacht ge-
weest aen Jan van Werven
voor 5 1/2  daler de mergen
6 gulden thins tot last des
pachters

50-8-0 50-8-0

De schattinge tot der
eygenaeren laste

Is uyt de pacht ge-
scheiden omdat se hem
soo hooch niet langer
en diende

______
50-8-0



45 v

Horstincks vijff
mergen, die hij selff ge-
bruickt zijn getaxeert
op 5 daeler de mergen
Hier wordt een huysken
nu op getimmert

in marge: 5 hiervan 3
                mergen bouwlants
                de sware gerff

60-3-3 60-3-3

Belast met 4 1/2  gulden
thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

Jan van Wervens
vijff mergen hier van
worden 3 mergen besaeyt
bij hem selff gebruickt

______
60-3-3



46 r

Getaxeert op 4 1/2  daler de
mergen

54-3-3 54-3-3

Thins en schattinge als
boven

10 Mergen weylandts
toebehorende de weduwe
van zaliger Henrick Fetten
bij haer selfs gebruickt
ende zijn voor 2 jaeren
mede besaeyt geweest

Getaxeert op 5 1/2  carolus gulden
de mergen

104-5-5 104-5-5

Belast met 10 gulden

_______
158-8-8



46 v

thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

3 Mergen bouwlants
toebehorende Wolter
van Droneck wordt
gesaeyt op de helffte

46-14-6 46-14-6

Belast met 3 gulden thins
Tegens schattinge nae meyers
recht

3 Mergen saeylants

_______
46-14-6



47 r

toebehorende Willem
Coertzen cum suis bij
haerselff gebruickt
getaxeert op 5 daelers
de mergen

46-14-6 46-14-6

Belast met 3 gulden thins
Tegens schattinge nae meyers
recht

t’Capittel van
Deventer genaamt Ter Inde
erff, huys, hoff, berch
48 mergen landts verpacht

in marge: 48. Hiervan
                14 mergen wey-
                landts

_______
46-14-6



47 v

aen Willem Coertzen
voor 250 goudgulden
Hiervan 16 mergen
thinsvrij ende thientvrij
en 32 mergen belast
met 1 gulden thins opte
mergen

618-11-6 606-11-6

Schattinge nae meyers recht
Debet pachtcedule

11 Mergen, hiervan
bouwt Willem Courts
5 1/2  mergen voort’  halve
gewas, de rest bouwt

________
606-11-6



48 r

pantholder selffs ende
sijn hier van 3 mergen
tientvrij vant’ Convent
Nazareth tot Ooen,
daer van Egbert
Hermans pandtholder
voor 1300 gulden ende geeft
jaerlicx tot toepacht
13 gulden ende selff ge-
bruicker is, getaxeert
door den anderen op 8 gulden
de mergen

212-16-9 212-16-9

Het 1/4  part hier van
thins- en tientvrij, en d’andere
3/4 belast met 1 gulden thins
opte mergen tegens schattinge
nae meyers recht

________
212-16-9



48 v

Het erve toebehorende
t’Convent van de
Hunnepel huys, hoff,
berch 37 mergen gepacht
bij Berent Tonissen voor
120 daelers

in marge: 37. Hier van
                1/3  geweyt

483-0-0 471-0-0

Thins en schattinge tot
des pachters laste
De schattinge is 85 gulden

8 Mergen toebehorende
d’erffgenaemen van Lams-
weert hier van saeyt
Berent Tonissen om-
trent 1 1/2  mergen

_______
471-0-0



49 r

opte helffte 1 mergen
omtrent weylandt,
heefft hij gepacht voor
8 daelers thins en schat-
tinge tot des eygeners
laste

De resterende 5 1/2
mergen hier van 1 1/2 mergen
besaeyt daer een bon-
gaertgen in is van 1/8
mergen, verpacht aen
Dries Jacobs voor 10 gulden
de mergen het boomgaertjen
getaxeert op 10 gulden

110-7-3 110-7-3

Belast met 8 gulden thins
Schattinge nae meyers recht

________
110-7-3



49 v

4 Mergen toebehorende
Jacob Lubberts en
doctor Clemens tot Har-
derwijck bij haer selffs
doen bouwen

in marge: 4. hiervan 2 1/2
                mergen besaeyt
                voor de sware
                gerff

41-14-2 41-14-2

Getaxeert op 5 goudgulden
de mergen
Belast met 4 gulden thins
Tegens schattinge nae meyers
recht
Hier toe 2 roeden schaer-
dijcks boven gemein dijck

6 3/4  Mergen van

_______
41-14-2



50 r

Geurt Gerrits huys,
hoffstede en bongaertgen
daerin begrepen, bij hem
selff gebruickt

Getaxeert met huys
hoffstede en bongertgen
op 7
daelers de mergen
Belast met 1 gulden thins
opte mergen en met 1/2
roede schaerdijcks op de
mergen
Tegens schattinge nae
meyers recht
Huys ende hoff be-
woont bij Warner
Willems met de 1 1/2
mergen weylandts
voor 25 goudgulden de

in marge: 6 3/4  hiervan
                ongeveer 1 1/2
                mergen geweyt

_____
0-0-0



50 v

de setters seggen t’selve
te hooch te zijn

107-16-0 99-3-5

5 1/2  Mergen seeylandts
toebehorende Egbert
Hermans die selff
daer van gebruicker is
de swaere gerff
Getaxeert op 4 daler de
mergen

65-7-8 65-7-8

Belast met 5 1/4  stuiver
thins en 1/2  roede schaer-
dijcks opte mergen
boven gemeynen dijck
Tegens schattinge nae meyers
recht

________
164-11-1



51 r

Huys, hoff, bongaert,
berch, 29 mergen landts
toebehorende joncker Johan
van Laer, verpacht
aen Gerrit Hermans
voor 145 daelers en
1/8 botter ende 3 rosenobels
tot een voormede

in marge: Hier van worden
                tusschen 14 à 15
                mergen gebouwt

344-1-0 332-1-0

Belast met 29 gulden
thins
en met 1/2  roede schaer-
dijcks opte mergen
Schattinge nae meyers
recht

6 Mergen weylants genaamt

_______
332-1-0



51 v

Michaelis Hoeve ge-
horende onder t’Capittel
van Deventer, gepacht
bij joncker Johan van Laer
voor 5 daelers de mergen
die deselve over gedaen
heefft aen Gerrit
Hermans

71-18-6 71-18-6

Belast met 6 gulden thins
en met 1/2  roede schaerdijcks
opte mergen
Schattinge nae meyers
recht

Commerbachs lant

_______
71-18-6



52 r

groot 24 mergen int’
openbaer verpacht
aen den vice richter Peter
de Bruyn voor 180 gulden
24 gulden thins ende den
schattinge tot des pachters
laste zijnde de schattinge
55 gulden

in marge: 24. op 5 mergen nae besaeyt

302-1-0 302-1-0

Beswaert met 12 roeden
schaerdijcks tot laste
van den eygener

5 Mergen toebehorende

_______
302-1-0



52 v

t’Convent van Mun-
nickhuysen verpacht
aen joncker Lambert Ben-
tinck voor 52 gulden 10 stuivers
neffens rantsoen en ar-
mengelt opt’ 1e jaer
Bij extract uut den
reeckeninge des voorschreven
Bentincks als rentmeester
Schattinge tot des Con-
vents laste
Dese 5 mergen heeft
Jan Tonissen overgenomen
voor 9 daler de mergen

in marge: 4. weylandt

67-10-10 67-10-10

4 Mergen toebehorende

in marge: 4. weylandt

_______
67-10-0



53 r

Jan Bos Nuck ge-
bruickt bij Heyman
Roeloffs
Bij uytblijven van den
pachter getaxeert op 10
gulden de mergen

40-0-0 40-0-0

Belast met 4 gulden thins
Schattinge nae meyers recht

Huys, hoff, 33 mergen
toebehorende t’Convent
van Munnickhuysen
genaamt Douworst ge-
pacht bij den heer van
Verwolde voor 240 gulden

______
40-0-0



53 v

neffens rantsoen ende
armengelt opt’ 1e jaer

333-19-2 321-19-2

Hiervan bouwt Lub-
bert Dercx ende Derck
Janssen de helffte,
sijnde 14 mergen saeylandts
en de rest weylandt
voor 315 gulden ende 2
rosenobels tot een voor-
mede

Bij extract uut de
reeckeningen van den
rentmeester Bentinck schat-
tinge nae meyers
recht weder onder ver-
pacht

________
321-19-2



54 r

9 Mergen toebehorende
de weduwe Arnts Bruys
met huys en hoff en 3
mergen weylandts
verpacht aen Bernt
Henricx voor 45 gulden
met een vercken van
7 gulden
d’andere 6 mergen bouwt
hij voor de helffte

in marge: debet pachtcedule

145-9-0 133-16-3

Belast met 9 gulden thins
Schattinge nae meyers
recht

2 Mergen weylandts

________
133-16-3



54 v

toebehorende de weduwe
van Raesvelt, verpacht
aen Berent Henricx voor
27 gulden

27-0-0 27-0-0

Belast met 2 gulden thins
Schattinge nae meyers
recht

15 Mergen weylandt
vant’ Convent van
Munnickhuysen, ver-
pacht aen den rentmeester
joncker Lambert Bentinck
voor 115 gulden 10 stuivers
neffens rantzoen en

______
27-0-0



55 r

armengelt opt’ 1e jaer
Schattinge nae meyers
recht
Bij extract uut des
voorschreven rentmeesters reecke-
ninge de anno 1640
Getaxeert op 5 goudgulden de
mergen

41-14-2

Weder onderpacht aen
Peter de Bruyn
Gaert Gerrits en de
weduwe Fetten voor 12 daler
de mergen ende 3 calck-
hoenen jaerlicx

202-10-0 202-10-0

Gaert Gerritsens

_________
202-10-0



55 v

4 mergen halff saeylant
bij hem selffs gebruickt
getaxeert op 5 goudgulden de mergen

41-14-2 41-14-2

Belast met 4 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

6 Mergen weylandt toe-
behorende t’Convent van
Munnickhuysen, verpacht
an de weduwe van Jan
van Werven
voor 75 gulden neffens
rantzoen en armengelt
opt’ 1e jaer, geefft

_______
41-14-2



56 r

aen Collert 13 1/2  daler voor de
mergen

121-10-0 121-10-0

Schattinge nae meyers
recht
Bij extract als vooren
de anno 1640

9 Mergen weylandts vant’ Con-
vent voorschreven verpacht
aen vrouw van Werven
voor 102 gulden neffens
rantzoen en armengelt
opt’ 1e jaer, doch geefft
daer voor aen Wolter
Collert 13 1/2  daeler

_________
121-10-0



56 v

voor de mergen

182-5-0 182-5-0

Schattinge nae meyers
recht
Bij extract als boven

Des drosten Scherffs
erff, huys, hoff, berch
bongaert, 32 mergen,
verpacht aen borgemeester
Hemert voor 350 gulden
Hiervan 8 mergen
thins vrij ende thient-
vrij

________
182-5-0



57 r

en 24 mergen belast
met 1 gulden thins opte
mergen tot last des
pachters tot schattinge

Hiervan bouwt Berent
Henricx 15 mergen voor de
helffte ende heefft 3 3/4
mergen weylandts voor
40 goudgulden ende zijn hier-
van 5 mergen tientvrij
ende noch vant’ weylandt
3 mergen

Meynert Steevens
int’ huys wonende heefft
hiervan 2 1/2  mergen
weylandts met huys
ende hoff voor 55 goudgulden
De resterende 11 mergen

_____
0-0-0



57 v

worden getaxeert op 10
daler de mergen

548-17-11 536-17-11

De Groote Weyde groot
18 mergen weylandt toebehorende
den voornoemde drost Scherff,
verpacht an den voornoemde
borgemeester Hemert voor
180 gulden

Belast met 18 gulden
thins ende tot schattinge

237-13-0 237-13-0

Beyde tot last des
pachters

_________
774-10-11



58 r

18 Mergen weylandts
toebehorende doctor Abbinck,
verpacht aen Herman
Dircx voor 130 gulden
Hieronder 1 mergen
met twijch
4 1/2  mergen thins vrij ende
tiendtvrij
en de reste beswaert
met 1 gulden thins opte
mergen tot laste van den
pachter
De schattinge wordt bij
den pachter gedraegen
Is de mergen getaxeert
op 8 daler

216-0-0 216-0-0
216-0-0



58 v

Huys, hoff, 14 mergen
bouw en weylandt,
toebehorende joncker Johan
van Laer, verpacht
aen Lubbert Dircx
den Hertoch voor 100 goudgulden
Hiervan 2 1/2  mergen gesaeyt
Hiervan 3 1/2  mergen thins
en thient vrij
De reste geefft thins
en thient
Schattinge nae meyers
recht

179-6-6 167-6-6

7 1/2  Mergen van de weduwe

________
167-6-6



59 r

van Arnt Bruyns
worden gebouwt bij
Bernt Henricx opte
helffte ende de thiende
thins en tientvrij
Schattinge tot des ey-
geners laste
5 mergen dijckvrij
en 2 1/2  mergen beswaert
met schaerdijck namentlijck
1/2  roede opte mergen

142-14-4 142-14-4

5 Mergen weylandt
getaxeert op 10 daler de mergen

_________
142-14-4



59 v

toebehorende t’Convent
van Munnickhuysen,
verpacht aen den heere
van Indoornick voor
52 gulden 10 stuivers neffens
rantzoen en armengelt
opt’ 1e jaer

75-0-0 75-0-0

Schattinge nae meyers
recht
Bij extract uyt de reec-
keninge van den rentmeester
de anno 1640 zijn thins,
thient en Isseldijck vrij

5 Mergen toebehorende

______
75-0-0



60 r

t’Convent van Mun-
nickhuysen daer op Arnt
Gerrits een huys heeft
staen
Verpacht aen den selven
Arnt voor 27 gulden nevens
gewoonlick rantsoen

in marge: halff besaeyt
                de sware gerff

52-2-8 52-2-8

Zijn thins thient en
dijck vrij
t’Huysken getaxeert
op 3 daeler s’jaers

5-8-0 6-0-0

Schattinge nae meyers
recht
Bij extract als boven

_____ ______
5-8-0 52-2-8



60 v

Een hoffsteede sonder
huys, groot 5 mergen
saeylandts toebehorende
t’Convent van Mun-
nickhusen en verpacht an
Bernt Henricx voor
30 gulden

55-0-0 55-0-0

Thins, thient en Isseldijck
vrij
Schattinge nae meyers
recht
Bij extract als voren

2 1/2 Mergen toebehorende

_______
55-0-0



61 r

Jacob Janssen tot
Epe bij hem selff ge-
bruickt
Getaxeert op 10 daelers
de mergen tegens schat-
tinge nae meyers recht

in marge: 2 1/2  mergen weylandt

37-10-0 37-10-0

Belast int’ geheell
met 22 1/2  stuiver meygelt
aent’ Convent van
Munnickhuesen tins ende
tientvrij
Hiertoe 1/2  roede schaer-
dijcks op elcke mergen

Den Beltcamp groot

_______
37-10-0



61 v

3 mergen, toebehorende
Joost van Werven,
bij hem selff gebruickt,
getaxeert op 13 dalers
de mergen, tins vrij en
tientvrij

in marge: 3 weylandt

58-10-0 58-10-0

Belast met meygelt
nae proportie als boven
Tegens schattinge nae
meyers recht

Huys en hoffstede
5 mergen toebehorende

in marge: 5. hier van
                worden 2 mergen
                gebouwt

_______
58-10-0



62 r

Jacob Marienburch
verpacht aen Cornelis
Hermans voor 50 gulden
ende vant’ saeylandt
de helffte
Thins en tientvrij

84-12-0 77-16-7

Belast met 2 gulden mey-
gelt
en met omtrent 4 gulden
aen de kercke alhier
Schattinge nae meyers
recht

5 Mergen van Thijs

in marge: halff saeylant op de helffte

_______
77-16-7



62 v

Daem bij hem selff ge-
bruickt
getaxeert op 11 dalers
de mergen
Thins en tientvrij

88-16-5 88-16-5

Tegens schattinge nae
meyers recht
Hierbij quaedachtigen dijck

3 Mergen van Capelle
tot Deventer bij hem
selff gebruickt, getaxeert
op 13 daelers de mergen
Thins en tientvrij

in marge: 3 weylants

_______
88-16-5



63 r

Tegens schattinge nae
meyers recht
Hierbij quaedachtigen
dijck

58-10-0 58-10-0

Cornelis Hermanssen
8 mergen bij hem selff
gebruickt, getaxeert op
5 daelers de mergen

in marge: wordt meest
                gesaeyt uytge-
                nomen 1/2  mergen
                de sware gerff

83-8-4 83-8-4

Thins en tientvrij
Tegens schattinge nae
meyers recht

________
141-18-4



63 v

15 Mergen weylandt
toebehorende t’Convent
van Munnickhuysen
verpacht aen den heere
van Kannenburch ende
den heer van Indoornick
voor 180 gulden neffens
rantzoen en armen-
gelt opt’ 1e jaer, van
gelijcke natuer van
landt als Schaers hoeve
hier volgende

270-0-0 270-0-0

Schattinge nae meyers
recht
Bij extract uut den
reeckeninge de anno
1640

_______
270-0-0



64 r

Huys, hoff, 33 mergen
toebehorende t’voorschreven
Convent verpacht aen
Derck Janssen voor
250 gulden neffens rant-
zoen en armengelt opt’
1e jaer

in marge: Hier van 13
                mergen besaeyt

392-18-0 380-18-0

Thins en thientvrij
Schattinge nae meyers
recht
Bij extract als boven

Schaers Hoeve toe-
behorende de heere

________
380-18-0



64 v

van den Kannenburch
groot 16 mergen
Hiervan bouwt Derck
Janssen 8 mergen voort’
halve saet ongetient
Arnt Janssen de Veen
2 mergen voort’ halve
saet ongetient

Hier van 10 mergen
bouwlandts verpacht
voor 6 gulden de mergen
de resterende 6 mergen
zijnde weylandt ge-
bruickt den eygener
selffs getaxeert op
12 daelers de mergen

281-0-0 281-0-0

Thins en tientvrij

________
281-0-0



65 r

doch belast met 40 goudgulden
van 28 stuiver tot erff-
pacht
Tegens schattinge nae
meyers recht
Hier toe 6 roeden schaer-
dijcks

8 Mergen weylandts
van Capelle tot De-
venter bij hem selff
gebruickt, getaxeert op
13 daelers de mergen
thins en tientvrij

156-0-0 156-0-0

Schattinge nae meyers recht
Hierbij quaedachtigen dijck

________
156-0-0



65 v

16 Mergen toebehorende
den predicant Tichlers,
verpacht aen Arnt
Janssen de Vene voor
5 goudgulden de mergen
thins en tientvrij
8 roeden schaerdijck
Schattinge

in marge: 16, hier van
                11 mergen gebout
                gebouwt voor
                de sware gerff

194-5-2 194-5-2

Joncker Arnt van Wijn-
bergens huys, hoff,
schuire, berch, 36 mergen
landts, verpacht an
Arnt Janssen de Vene
voor 5 goudgulden de mergen

in marge: 36. Hier van
                7 mergen be-
                saeyt de sware
                gerff

                Debitatur

_______
194-5-2



66 r

huys, hoff, schuire ende daer
in begrepen voor 255 gulden
1/8 botter
Thins en tientvrij
18 Roeden schaerdijcks
Schattinge

359-16-0 347-16-0

Joost van Wervens
7 mergen weylandt bij hem selff
gebruickt getaxeert
op 13 daeler de mergen

136-10-0 136-10-0

Thins en tientvrij
Tegens schattinge nae
meyers recht

_______
484-6-0



66 v

Den Appelcamp groot
13 mergen toebehorende
Joost ende de weduwe van
Werven bij haer selffs ge-
bruyckt

in marge: 13. Hier van
                worden 4 mergen
                geweyt

188-12-0 188-12-0

Getaxeert op 7 1/2  daelers
de mergen
Tins en tientvrij

18 Mergen Winssemer
landt verpacht aen
Henrick Willems
Aelbert Boemer en
Luloff Henricx weduwe
voor 192 gulden 10 stuivers

in marge: 18. Hier van
                8 mergen
                besaeyt

________
188-12-0



67 r

en 2 vette haemels,
beyde getaxeert op 7 gulden
Thins en tiendtvrij
Schattinge nae meyers
recht
9 Roeden quaedachtigen
dijck
en de reste gemeinen
dijck

Pachter Aelbert Boemer
verclaert, dat zij van
nu voort dese 18 mergen
sullen bouwen voor de
helffte, doch dat zij
pachters de tient sullen
voor aff trecken tot haren
proffite

280-7-0 280-7-0
280-7-0



67 v

De Ridtscamp groot
10 mergen weylandts
toebehorende het Clooster
Winssom, verpacht
aen Henrick Arnts
en Jan Menssen voor
9 daelers de mergen

150-0-0 150-0-0

Thins en tientvrij
Schattinge als boven

De Groote Geer
groot 8 mergen toe-
behorende t’Convent
van Munnickhuesen

in marge: 8 weylandt

_______
150-0-0



68 r

verpacht aen Wijer
Berents modo vrouw
van Werven voor 96 gulden
bij de setters getaxeert
op 12 daeler de mergen
neffens rantsoen en
armengelt opt’ 1e jaer

144-0-0 144-0-0

Schattinge nae meyers
recht
Bij extract uyt de
reeckeninge de anno 1640

De Lentsche Wijer
groot 2 1/2  mergen toebehorende

in marge: 2 1/2 . weylandt

_______
144-0-0



68 v

t’Convent van Na-
zareth tot Oen, ver-
pacht aen Gerrit
Cornelissen
Bij uytblijven van den
pachter getaxeert op
7 daelers de mergen

26-5-0 26-5-0

2 1/2  Gulden thins
Schattinge nae meyers
recht

Hogewolt t’Clooster
Winssom toebehorende
huys, hoff, bongart

______
26-5-0



69 r

42 mergen, verpacht an
Henrick Janssen voor
260 goudgulden

in marge: 42. Hiervan
                worden 7 à 8
                mergen besaeyt

453-5-0 441-5-0

De 16 mergen belast
met 16 gulden thins
De reste thins en thient-
vrij
Belast met 21 roeden
schaerdijcks schattinge
nae meyers recht

3 Mergen van Albert
Boemer bij hem selff
gebruickt thins en

in marge: 3 weylandt

________
441-5-0



69 v

thientvrij
Getaxeert op XI dalers
de mergen

49-10-0   49-10-0

Tegens schattinge nae
meyers recht

3 1/2  Mergen van de
weduwe Elsholt ende
het Kercken Geerken
Hiervoor ongeset staende

in marge: 3 1/2 . weylandt
                à 8 daler de
                mergen

42-0-0   42-0-0

tot 2 mergen à 11 daler
de mergen

33-0-0 _33- 0-0
124-10-0



70 r

Verpacht aen Henrick
Willems anno 1641
voor 35 daelers
Bij overgeleverde me-
morie van de eygenersse
hier van 2 1/2  mergen
thinsvrij

De Geer zijnde 3 1/2
mergen Vicarienlandt
bij den pastoor genoten,
verpacht an Luloff
en Albert Boemer
gebroeders voor 52 1/2  guldden

in marge: 3 1/2  weylandts
                ende is hier van
                1 1/2  mergen tins
                ende tientvrij

78-17-0 78-17-0

Belast met omtrent

________
78-17-0



70 v

2 gulden thins
Schattinge nae meyers
recht

Willem Bernts
3 mergen, halff saey-
halff weylandt
Bij hem selffs gebruickt
getaxeert op 8 gulden
de mergen

31-5-7 31-5-7

Belast met 3 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

______
31-5-7



71 r

5 5/6  Mergen met een huysken
daerop toebehorende d’erff-
genaemen van Jan ten
Have, verpacht an Arnt
Roeloffs voor 45 goudgulden

in marge: 5 5/6  halff saeylandt

61-3-5 56-5-6

Belast met 1 gulden thins
opte mergen
Schattinge nae meyers
recht
Hiertoe eenige schaerdijck

2 1/2  Mergen toebehorende
weduwe van Suchtelen

in marge: 2 1/2  saeylandt

______
56-5-6



71 v

voor 8 goudgulden de mergen
Pachter Evert Gerrits
Belast met 2 gulden 10 stuiver
thins
Tegens schattinge nae
meyers recht
Een halve rode schaer-
dijcks op elcke mergen

32-8-0 32-8-0

Een halve rode

Hier gaet uyt 3 1/2
schepel  rogge aen de
coster int’ Nieuwe-
broeck tot last des
pachters

______
32-8-0



72 r

2 1/2  Mergen van Bernt
Gerrits tot Welssen,
bij hem selff gebruickt
getaxeert op 8 dalers
de mergen
Belast met 2 gulden
10 stuiver thins
en 1/2  roede schaerdijcks
op elcke mergen
Tegens schattinge nae
meyers recht

in marge: 2 1/2  weylandt

32-8-0 32-8-0

Hier gaet uyt 2 1/2
schepel rog aen de coster
int’ Nieuwbroeck

_______
32-8-0



72 v

6 Mergen toebehorende
Helmich van Veenen
cum suis getaxeert op
6 1/2  daeler de mergen
belast met halven thins
en thiende, oock met 1/2
roede schaerdijcks opte
mergen
Tegens schattinge als
boven

Hiervan heeft Evert
Gerrits 2 mergen
in pacht van Henrick
Helmichs voor 8 daler
de mergen
Helmich van Veenen
selffs 2 mergen op gelijcke
8 daler de mergen
Heijll van Ems 2
mergen oock selffs op
gelijcke 8 daeler

in marge: 6 Mergen halff
                besaeyt halff
                geweyt

72-0-0 72-0-0
72-0-0



73 r

5 Mergen van Wijer
Berents opte Blancke
Mathe bij den eygener
selff gebruickt, getaxeert
op 9 daelers de mergen

in marge: 5.  weylandt, doch
                verleden jaer be-
                saeyt geweest

67-10-0 67-10-0

Belast met 5 gulden
thins en 2 1/2  roede schaer-
dijcks
Tegens schattinge nae
meyers recht

2 1/2  Mergen met huysken
en hooffken toebehorende
Gerrit Cornelisz

_______
67-10-0



73 v

cum suis verpacht aen
Arnt Roeloffs voor
20 daelers

in marge: 2 1/2  saeylandt

36-0-0 33-2-4

Belast met 2 gulden
10 stuiver thins
en 1 1/4  roede schaerdijcks
Schattinge nae meyers
recht

4 Mergen met huys, hoff
en boomgaert toebehorende
Egbert Hermans Grave
cum suis bij haer selffs
gebruickt getaxeert
op 5 1/2 daelers de mergen

in marge: 4 Hier van
                2 mergen be-
                saeyt de sware
                gerff

_______
33-2-4



74 r

het huys daer in begrepen

47-14-2 43-17-9

Belast met 4 gulden
thins
en 2 roeden schaerdijck
Tegens schattinge nae
meyers recht

5 1/2  Mergen met een
huysken daer op, toe-
behorende [Teunes] Janssens
erffgenaemen, bij haer
selffs gebruickt, ge-
taxeert op 5 daelers
de mergen, t’huysken

in marge: 5 1/2  Halff
                saey halff wey-
                landt de sware
                gerff

________
43-17-9



74 v

daer in begrepen
Thins en schaerdijck als
boven tegens schattinge
nae meyers recht
Het huysken wordt be-
woont bij Jan Speckinck
getaxeert op 3 daeler

64-7-3 59-4-3

St Jurriens Campken,
groot 2 mergen ge-
horende tot St. Jurriens
Altaer tot Oen bij
den vicaris gebruickt
getaxeert op 8 daelers

in marge: 2 weylandt

_______
59-4-3



75 r

de mergen

24-0-0 24-0-0

Belast met 2 gulden thins
en 1 roede schaerdijcks
Tegen schattinge nae
meyers recht

Tinnemans Camp
groot 3 mergen toe-
behorende de weduwe van
Roeloff Hermans, ge-
taxeert op 10 daelers
de mergen

in marge: 3 weylandts

45-0-0 45-0-0

Belast met 3 gulden

_______
69-0-0



75 v

thins en 1 1/2  roede
schaerdijcks
Schattinge nae meyers
recht

Noch 3 mergen van
Tinnemans Camp
toebehorende de weduwe
van Roeloff  Janssen

Getaxeert op 10 dalers
de mergen

in marge: 3 weylandt

45-0-0 45-0-0

Thins schaerdijck en
schattinge als vorens

_______
45-0-0



76 r

7 Mergen toebehorende
Bernt Egberts weduwe
bij haer selffs gebruickt
getaxeert op daelers
de mergen

in marge: 7 weylandt

105-0-0 105-0-0

Thins, schaerdijck en
schattinge als booven

Den Langen Camp groot
16 mergen toebehorende
de weduwe Elsholt met
haer suster, die selffs
daer van gebruickers
zijn, getaxeert door den
anderen op 8 dalers

in marge: 16 weylandt

_______
105-0-0



76 v

de mergen

192-0-0 192-0-0

Belast met 1 gulden thins
opte mergen en 1/2  roede
schaerdijcks
Tegens schattinge nae
meyers recht

Den Haegens Camp
groot 10 mergen toe-
behorende vrouw van
Suchtelen, t’weylandt
voor 8 goudgulden de mergen
verpacht aen Evert Gerrits

in marge: 10.  Hier van
                 5 mergen saey-
                 landts voor de
                 sware gerff

133-17-6 133-17-6

Tins, schaerdijck en schattinge
als boven

________
325-17-6



77 r

Den [Harde] Colck groot
3 mergen toebehorende
Jan van Steenbergen
ende Warner Janssen
in der Wolde bij haer
selff gebruickt ge-
taxeert op 13 daelers
de mergen

in marge: 3 weylandts

58-10-0 58-10-0

Belast met 3 gulden
thins
en 1 1/2  roede schaerdijcks
Schattinge nae meyers
recht

1 1/2  Mergen van joncker

________
58-10-0



77 v

Dongen

29-5-0 29-5-0

en 1 1/2  mergen van
Westerholt getaxeert
op 13 daelers de mergen
Thins, schaerdijck en schat-
tinge als boven

29-5-0 29-5-0

Jan Berents ver-
claert dat hij 1 1/2
mergen van Wester-
holt voor een somme
gelts gepacht heeft
onder het goet Scher-
penhoff in der Wolde
gelegen

________
58-10-0



78 r

Jan van Steen-
bergens 2 mergen
weylandts bij hem
selffs gebruickt, ge-
taxeert op 7 1/2  daelers
de mergen

24-0-0 24-0-0

Belast met 2 gulden thins
en 1 roede schaerdijcks
Schattinge nae meyers
recht

De Sluysecampen,
groot 2 mergen weylandts
toebehorende Rijck

______
24-0-0



78 v

Aerts bij hem selff
gebruickt getaxeert
op 7 daelers de mergen

24-0-0 24-0-0

2 1/2  Gulden thins
1 roede schaerdijcks
Tegens schattinge nae
meyers recht

2 Mergen weylandt toebehorende
t’Clooster tot Oen
bij Gijsbert Gerrrits
gebruickt
Getaxeert op 7 dalers
de mergen

24-0-0 24-0-0
48-0-0



79 r

2 Gulden thins
1 roede schaerdijcks
Tegens schattinge nae
meyers recht
Wordt geloofft dat
Gijsbert Gerrits
dese 2 mergen onder
het clooster gepacht
heefft

7 Mergen weylandts
vant’ Clooster Na-
zareth daer van ge-
bruicker is de scholtis
Gerrit ten Holte

_____
0-0-0



79 v

voor 24 daler int’ geheel
met rantsoen van 2 stuiver
op de daler

58-16-0 58-16-0

Belast met 1 gulden thins
opte mergen en 3 roeden
schaerdijcks int’ geheel
Tegens schattinge nae
meyers recht

16 Mergen vant’
Clooster Nazareth
tot Oen, gepacht
bij Henrick Hermans
Grave voor 119 gulden

in marge: 16 Hier van
                worden 2 mergen
                geweyt, ende de
                rest gebouwt

183-1-0 183-  1-0
241-17-0



80 r

Belast met 16 gulden
thins en 8 roeden schaerdijck
Schattinge nae meyers
recht

Huys en hoffstede 5
mergen, hier van
worden 2 mergen be-
saeyt, toebehorende
Gerrit Elberts kin-
deren verpacht aen
Jan van Laer voor
36 gulden

Belast met 10 gulden
thins tot last des

_____
0-0-0



80 v

pachters
en 25 off 26 roeden
quaede wangen, be-
halven d’andere schat-
tinge tot des pachters
laste zijnde 11 carolus gulden

57-0-0 52-8-9

Jan Gerrits een
huysken op den Vloet-
dijck sijnde gemeinte
met een hoffken voor
6 gulden

5-8-0 6-0-0

Het huysken hem

______ ________
5-8-0 52-8-9



81 r

selffs toecommende
getaxeert op 3 gulden

4-10-0 5-0-0

De Wintmeule int’
Nijbroeck en 4 mergen
toebehorende Steven
Gerrits bij hem selffs
gebruickt en getaxeert
op 200 gulden

160-0-0 200-0-0

De 4 mergen hier van
2 mergen besaeyt ge-
taxeert op 16 daelers

_______ 41-14-2 41-14-2
164-10-0 41-14-2



81 v

Belast met 2 gulden
thins op elcke mergen
Tegens schattinge nae
meyers recht

Huys en hoffstede
de Sluyse genaemt, groot
16 mergen, hier van
13 mergen soo geweyt
worden toebehorende
t’Convent van Mun-
nickhuysen, bij pacht-
zedule van den 2
January 1643 ver-
pacht aen den jonge
Jan van Laer

_____
0-0-0



82 r

voor 89 daelers tot
rantzoen 2 stuiver op den
daeler
Neffens rantzoen en
armengelt opt’ 1e jaer

191-16-0 179-16-0

De 10 mergen hier van
liggende in de Geer
belast met 2 gulden thins
op elcke mergen en de
resterende 6 met 1 gulden
opte mergen

Beswaert met 25 roeden
heel quaede wangen
Schattinge nae meyers
recht

in marge: Sonder laste
               des pachters

_______
179-16-0



82 v

t’Goet opte Geer
toebehorende t’Convent
van Munnickhuysen,
zijnde huys, hoff, bon-
gart, berch, 52 mergen
Hier van worden on-
geveer 15 mergen gesaeyt
Is verpacht aen Gerlich
Gerrits voor 350 gulden
ende 2 stuiver tot rant-
soen op den daler

517-17-8 505-17-8

Schattinge nae meyers
recht

Joffer van Blois

________
505-17-8



83 r

10 mergen met twijch
bepoot, met een huysken
daerbij, bewoont bij
Herman de Waers-
man

Hier van comt de Pasto-
rije 5 hondt, die oock met
twijch bepoot sijn

Getaxeert op 5 goudgulden
de mergen, ten aensien
van de excessive costen
die daer aen gelecht sijn
en dat den twijch weinich
jaeren dueren sal

200-0-0 188-0-0

De voorschreven 10 mergen
zijn belast met 9 gulden thins
Tegens schattinge nae
meyers recht

_______
188-0-0



83 v

Huys, hoff, bongart
10 1/2  mergen landts
Hiervan worden 5 mergen
gesaeyt, toebehorende
t’Convent van Mun-
nickhuysen int’ Nijbroeck
en 1 1/2  mergen in Vaessen
gelegen zijn, bij pacht-
cedule van den 11 Marty
1644 aen Jacob Gerrits
verpacht voor 97 gulden
10 stuiver neffens rantsoen
en armengelt opt’ 1e

jaer, zijnde 2 1/2  stuiver opte
daeler

111-9-6 102-11-1

Voor de 1 1/2  mergen

_________
102-11-1



84 r

in Vaessen gelegen
is bij provisie van de
97 gulden 10 stuiver getogen
de somme van 15 gulden
die in Vaessen we-
derom sullen worden aen-
gegeven

6 Mergen daer t’huys
op staet sijn belast
met 2 gulden thins opte
mergen ende d’andere
4 1/2 mergen zijn thins
vrij schattinge nae
meyers recht

t’Spijcker vant’ Con-
vent van Munnick-

_____
0-0-0



84 v

huysen met bongaert,
plaetse, boenhuys ende
weylandt t’saemen
1 3/4  mergen voor 30 gulden
etc daertoe gehorende
groot 1 3/4  mergen

55-0-0 50-12-0

Is bij den vice pachter
Peter de Bruin
bewoont ende gebruickt

Geëindigt den 24 Marty
1648. Was verteickent
W. van Harn

________
50-12-0

(vice pachter moet zijn vice richter)



85 r

Des Lantschaps tienden

Het 1e lott heefft in
pacht gehadt Adriaen
van Isendoorn 6 jaeren
door een gereeckent doet

28-17-8 28-17-8

Het 2e lot 6 jaeren
door een gereeckent
brengt uyt

138-15-8 138-15-8

Het 3e lot

209-5-0 209-  5-0
376-18-4



85 v

Het 4e lot

139-10-8 139-10-8

Het 5e lot

149-16-8 149-16-8

Het 6e lot

211-13-4 211-13-4

Den Geertienden

44-15-0 44-15-0

Den Smallen tiendt

13-17-0 _13-17-0
559-12-8



86 r

Den raep- ende win-
tergarsten tiendt

19-18-8 19-18-8

Het Convent van
Munnickhuysen tienden

Het 1e block anders
genaamt het 7e heeft Cornelis
Dircx in pacht gehadt
anno 1646 voor 90 daler
ende anno 1647 voor
60 daler ende onraet

112-10-0 112-10-0

Het 2e block anders

________
131-18-8

(Som klopt niet: dit moet zijn 132-8-8)



86 v

genaamt het 8e heefft in
pacht Gaert Gerritsen
voor 73 daler nevens
het gewoonlicke rantsoen

109-10-0 109-10-0

Het 3e block anders
genaamt het 9e is voor geboden
geweest 86 daler

129-0-0 129-0-0

Het Convents raepsaet
ende wintergersten
tiendt

7-10-0     7-10-0
246-  0-0



87 r

Wij onderschreven geauthoriseerde
setters over t’Richter Ampt vant’
Nieuwebroeck verclaeren bij
solemnelen ede, dat onses weetens
uyt dit ampt noch groot noch
clein is gelaeten offte vergeten
Ende dat de pachten ende hueren
nae onse beste kenisse ende
weetenschap well ende oprechtelick
aengebracht zijn. Dat wij oock
de goederen ende landerijen bij de
eygenaeren selffs int’ gebruick,
nae proportie van de verhuerde
ingevolg van des Landtschaps
instructie getaxeert ende aen-
geslaegen hebben. Ter waerer
oorconde dese met onse Christlicke
naemen ende gewoonlicke merck-
teeckenen beteickent. Actum



87 v

int’ Nieuwebroeck desen 3 juny
1648

Onderstondt: Geurt Gerrits,
Jan van Werven, Peter Jans
van Sonnenberch, Henrick Janssen
Het merck van          Henrick Jans
met sijn eygen handt gemaeckt
Het merck van Gerrit Hermens
van de Hert          met sijn eygen handt
gemaeckt
Het merck          van Derrick Jans
van de Gote met sijn eygen handt
gemaeckt

Ende hebben daerop eodem mo-
mento, uutgenomen Coert
Gerrits, die ’t  bij sijn mannen



88 r

waerheyt behouden heeft, den
eedt in forma gepresteert in
tegenwoordicheyt van ons com-
missarien. Actum als boven

Summa totalis vant’ Ampt
vant’ Nieuwebroeck bedraecht
drie en twintich duysent vijff
hondert drie en tachtentich guldens
elff stuivers, elff deniers, dus
alhier

23583-11-11

Staet sommier vant’ Richter ampt Nieubroeks
landerien is twe ende twintich duysent seven hondert
negen ende tachtentich gulden twaelff stuivers

XXII m VII c LXXXIX gulden XII stuivers

Daervan beloopt den VI e penning drie duysent



88 v

seven hondert acht ende negentich gulden vijff stuivers
vier denier

III m VII c XCVIII gulden V stuivers IIII denier

De opkomsten van de huysen ende meulens aldaer
beloopen twe hondert twe ende dartich gulden negen stuivers

II c XXXII gulden IX stuivers

Daervan beloopt den IX e penning vijff ende twintich gulden
sestien stuivers ses denier 2/3

XXV gulden XVI stuivers VI denier 2/3

Aldus bij ons voorschreven commissarien utgetrocken
gesommeert, getaxeert, geslooten, ende onderteijckent
tot Arnhem den 17e  juny 1650

W.Steenesz
A.H. van Eck Gerhardt Casin van der Hell,

Everhardt Sluysken

1650

De dijcken vant’ Richterampt
Nijbroeck belopen 1600-0-0
De lasten aldaer   136-0-0


