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INLEIDING

In het midden van de 17e eeuw werden in Gelderland de zgn. verpondingskohieren samengesteld.
De verpondingskohieren vormen door de gedetailleerde gegevens die er in voor komen een
belangrijke bron voor een ieder die zich bezig houdt met plaatselijk historisch geografisch
onderzoek. Men vindt bijvoorbeeld gegevens over huizen en boerderijen, grondbezit,
grondgebruik, tienden etc.
De verponding was een belasting op alle onroerende goederen waaruit inkomsten werden
verkregen. Het was een vervanging van de schildschatting. In de verponding was verschuldigd de
6e penning (d.i. 1/6) van de belastbare pachtwaarde van de landerijen en hoeven en de 9e penning
(of 1/9) van de belastbare huurwaarde van huizen en molens.
De samenstelling van de verpondingskohieren in Gelderland heeft zich uitgestrekt over de jaren
1643 tot 1651. Bij het tot stand komen van het verpondingskohier speelden de buurmeesters en
zetters een belangrijke rol. Zij kenden de plaatselijke situatie en stelden de kohieren in eerste
aanleg samen voor hun eigen scholtambt of stad.
De kohieren zijn zeer uitvoerig. Alle onroerende goederen met de namen van de eigenaars en
pachters zijn er in opgesomd.

Voor huizen in de steden en voor huizen ten plattelande, die niet als bedrijfsgebouw voor de
landbouw dienst deden, mocht voor onderhoud de 10e penning (10%) van de jaarlijkse huur-
waarde afgetrokken worden. Voor huizen en bedrijfsgebouwen, die met het land als een geheel
verpacht waren en 150 gulden of meer aan pacht opbrachten, mocht 12 gulden afgetrokken
worden. Voor pachten lager dan 150 gulden was de aftrek 'naer advenant'. Dit kwam dus neer op
een aftrek voor hoeven van 8% met een maximum van 12 gulden. Voor huizen met los land
mocht alleen voor het huis een aftrek plaats hebben, nl. de bovengenoemde 10e penning. Het
losse land moest voor de volle pachtwaarde worden aangeslagen. Voor molens mocht de 5e
penning (20%) voor onderhoudskosten in rekening worden gebracht.
Landerijen of huizen die de eigenaars zelf gebruikten, werden getaxeerd op grond van pacht- of
huurwaarde van andere, wel verpachte of verhuurde landerijen of huizen.
Bij de taxatie werd het bedrag van de schatting bepaald in guldens, stuivers en penningen (1 gl.=
20 st. en 1 st.= 12 p.). Opgaven in andere munteenheden rekende men om. Een daalder werd
gerekend op 30 stuivers of 1-10-0, een ggl. (goudgulden) meestal op 28 stuivers of 1-8-0, een kgl
(carolusgulden) op 1 1/3 gulden, een phg (philipsgulden) op 1 1/2  gulden en een schilt op 1-12-4.

Voor huizen en molens werden de belastbare waarden in de
linker marge van het verpondingskohier vermeld. Voor hoeven (huis plus land) en los (bouw)land
werden de bedragen in de rechter marge genoteerd.
Van het totaal uit de linker marge werd de 9e penning (1/9) berekend, van dat uit de rechter marge
de 6e penning (1/6). Dit waren dan de bedragen die men moest betalen.

De pachten kunnen zijn 'vrij geld' voor de eigenaar of 'onvrij geld'. In het eerste geval droeg de
pachter de grondlasten (de vroegere schildschatting). Bij 'onvrij geld' werden ze door de eigenaar
zelf betaald. Als de pachter de lasten droeg, moest volgens de instructie van 1649 het betreffende
bedrag bij de pacht worden geteld, daar de pacht hierdoor namelijk in feite werd verhoogd. Dit is
niet altijd gebeurd.

In het verpondingskohier vindt men ook informatie over de pacht die men in natura moest
betalen: de zaadpacht of garfpacht. Bij de zaadpacht werd jaarlijks  een vaste hoeveelheid graan
als pacht betaald. De garfpacht bestond uit levering in natura van een bepaald gedeelte van de



jaarlijkse graanoogst. Een garf is een bos of schoof van het gemaaide graan. Deze garven werden
in hokken opgezet (bij rogge telkens vier bij vier). Gast of garst is de benaming van zo'n hok.
De meest voorkomende garfpachten waren de:
1. Halfpacht. De helft van de opbrengst moest worden afgestaan aan de verpachter. Vaak leverde
    de verpachter dan echter de helft van het zaaigoed of ook wel de mest.
2. Zware garf of garf twee op vijf. Van de vijf garsten waren er twee voor de verpachter (d.w.z.
    40%).
3. Derde garf of lichte garf. Van iedere drie garven was er een voor de verpachter (33 1/3%)
4. Vierde garf. Van iedere vier garven was er een voor de verpachter (25%).

Uit de kohieren met de getaxeerde pacht- en huurwaarden werden zg. maancedulen -
invorderingslijsten- samengesteld, waarin bij iedere post het verschuldigde bedrag (de 6e of 9e
penning) vermeld werd. De inrichting hiervan is veel eenvoudiger dan die van de oorspronkelijke
kohieren. De verschillende goederen werden niet zo nauwkeurig omschreven. In plaats van de
vermelding van eigenaars en pachters en de belasbare waarde van de goederen vindt men vaak
slechts een opgave van de namen van hen, die de belasting betalen moesten met het verschuldigde
bedrag. Deze namen behoeven niet noodzakelijk die der eigenaren te zijn. Van kerkelijke goederen
wordt waarschijnlijk niet zelden de naam van de rentmeester genoemd. Wanneer de pachter de
verponding droeg, is vermoedelijk slechts zijn naam vermeld. In andere gevallen worden wel twee
namen genoemd, waarbij die van de degene die de verponding betaalde voorop staat. Het is dan
echter niet steeds duidelijk of dit de eigenaar dan wel de pachter is.
In het verpondingskohier vindt men ook informatie over de pacht die men in natura moest
betalen: de garfpacht en zaadpacht. In de maancedulen vindt men daar vrijwel geen gegevens over.
De schatting van de goederen, zoals deze bij de opzet van de verponding uitgevoerd werd, is een
omvangrijk en langdurig werk geweest en in latere jaren heeft men zich dan ook niet gewaagd aan
een volledige herziening.
In het kwartier van de Veluwe heeft men de kohieren van de aanslag, de maancedulen, telkens
samengesteld aan de hand van oude, waarbij slechts kleine wijzigingen werden aangebracht. Dit is
ook te zien bij de maancedule van het ampt Voorst van 1662. Hierbij zijn slechts kleine
aanvullingen en correcties over de jaren 1663 en 1664 toegevoegd.
Wel was het de bedoeling nieuw gebouwde huizen en nieuw ontgonnen land ook in de
verponding aan te slaan, maar dit is wat de landerijen betreft slechts zeer ten dele of in het geheel
niet gebeurd.
Deze latere maancedulen geven dus niet de belastbare pacht- of huurwaarde zoals de kohieren
van ca. 1650 wel doen, maar alleen de bedragen die in de verponding betaald moesten worden.

Onderstaand twee voorbeelden om het verpondingskohier uit 1648 van Terwolde te kunnen
vergelijken met de maencedule uit 1662 van Terwolde:

Over de boerderij het Panhuis vinden we in het verpondingskohier:

Het erve 't Panhuijs, borgemeester Ariaen Boeckholt eijgenaer, huijs, hoff 24 mergen
Daervan worden gebout 7 mergen, hiervan 5 mergen tientvrij voor de helfte ongetient ende de
reste op twe van vijff
Huijs, hoff en 3 mergen weijlants buijtendijcks en 2 mergen binnendicx verpacht aen Derck
Willemsz sijn verpacht voor
50 goudgulden jaerlicx onvrijgelt



                              399-7-5             387-7-5

In de Maencedule van het ambt Voorst uit 1662 vinden we onder Terwolde:

Burgemeester Adriaen van Boeckholts erff, huijs, hoff 24 margen bouw ende weijland binnen
ende buijtendijx, het Panhuijs genaamt

                                                  64-11-0

(Toelichting: Wanneer we de 399 gl. 7 st. 5 p. uit 1648 als uitgangspunt nemen voor de
berekening van de verponding ontstaat de volgende som. Er mocht voor een huis 8% met een
maximum van 12 gulden worden afgetrokken voor onderhoud. Blijft over 387 gl 7 st. 5 p.
Hierover moest de 6e penning worden betaald, dus 1/6 deel van 387-7-5 is 64 gl 11 st 3 p. Dit is
vrijwel hetzelfde bedrag dat men terugvindt in de maancedule van 1662. Het blijkt dus dat de
verponding cq. de pachtwaarde in de loop der jaren (zelfs tot halverwege de 18e eeuw) niet of
nauwelijks veranderde.)

Gegevens ontleend aan:
Ir. H.K. Roessingh - Hoe zijn de Gelderse verpondingskohieren uit het midden van de 17e eeuw
ingericht; in: Bijdragen en Mededelingen 'Gelre', deel 63
Ir. H.K. Roessingh - Garfpacht, zaadpacht en geldpacht in Gelderland in de 17e en 18e eeuw; in:
Bijdragen en Mededelingen 'Gelre', deel 63
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2 r.

Begonnen den 7. martij
1648

Quoijr tot de verpondinge
in den ampte van Voorst.

Het kerspell Ter Wolde

't Erff Ten Kolck toebehorende
voor 2/3 parten joncker Gerrit
Nagel ende voor 1/3 Albert
Jacobs bestaet in huijs,
hoff, 2 bergen, XIIIII mergen
weijlants, verpacht voor
7 goudguldens tot 28 stuivers de mer-
gen, onvrij gelt aengaende
de schattonge, en XXVI
mergen bouwlants, gebout
voor de gerven, daervan
den eijgenaer twe ende
den gebruijcker 3, heeft
gebruijcker Albert Jacobs
voorschreven in 't geheel

 459-13-7  447-13-7

Een erff toebehorende
joncker Gerrit Nagel genaamt den
Cleijnen Breenoort, en
gebruijckt bij de weduwe Lu-
loffs Henricx, bestaet in
huijs, hoff, berch en 39
mergen lants, daervan 4 1/2 
weijlants doen 33 caroli gulden
jaerlicx, ende de reste bou-
lant, gebout opte garven
voor den eijgenaer 2 ende
voor den gebruijcker 3

472-8-11  460-8-11
                                                    908-2-6



2 v.

Abraham Gerrits twee
hoffsteden genaamt Eduwolts
hofstede groot 6 1/2 
en de Veensche hoffstede
groot 2 1/2   mergen verpacht
aen Henrick Jacobsz
Hiervan twee mergen weij-
lant de mergen tot 6 goudgulden
de reste gebout voor de
garven van vijff twee

103-19-7 95-13-2

Brants Clooster tot De-
venter 32 mergen so bouw
als weijlant hiervan heeft
Harmen Willems 26 mergen
à 7 goudgulden de mergen

254-16-0 254-16-0

En d'andere 6 mergen
verpacht aen Willem
Daems in Grapendall
onder Welsum woonachtich
à 7 goudgulden de mergen ge-
taxeert

  58-16-0   58-16-0

Vrouw Kreijenvengers
14 1/2  mergen worden ge-
bouwt voor de gerven
opte helfte bij Albert
Jacobs

225-16-9 225-16-9
                                                   635-1-11



3 r.

Court Nijlant eijgener ende
Henrick Jacobs pachter van
4 mergen te Veenen, de
mergen tot 6 goudgulden van
28 stuiver jaerlicx

                              33-12-0             33-12-0

Noch den Altena groot
5 mergen de mergen tot
7 goudgulden

                              49-0-0              49-0-0

Noch 14 mergen van
Berentjes Wech, met huijs
en hoff verpacht aen Guert
Henricx de mergen tott 6
goudgulden

                              117-12-0            117-12-0

En 4 mergen uijt Brants
erve tot 6 goudgulden de mergen
hiervan 2 mergen gesaijt
op de swaere gerve

                                41-14-2               41-14-2

Weinich jonc gepoot
in marge: wat jonck gepoot

Hermen Bartels eene (1 1/2 ) mer-
gen uijt den Meulenhoff,
en eenen mergen van
Gerrit Wijchers gecofft,
worden gebout opte
gerven, voor den eijge-
naer 2 ende den pachter 3.

                              24-18-2                24-18-2
                                                   266-16-4



3 v.

Wijer Bernts en Egbert
Willems, eene mergen
wort gebout als boven

                              12-9-1              12-9-1

Henrick Rijcken weduwe eij-
genaersse en Willem
Henricxen in den Grapen-
dall, pachter van 2 mergen weijlants de mergen
tott 8 goudgulden van 28 stuiver

                              22-8-0              22-8-0

Thien mergen Henrick
Bernts selffs eijgenaer
ende gebruijcker, ende wort
meest gesaeijt getaxeert
de mergen 9 goudgulden jaerlicx

                              126-0-0             126-0-0

Hier gaen uijt 43 stuiver tot
thiens en 1/2  mudde keur-
haver

Noch hooren hiertoe 10 roeden
schaerdijcks tot Welsum, bij
raminge op eene gulden de
roede alle jaer genomen

Een hoffstedeken met een huis-
ken en vruchtboomen groot
schaers 3/4 mergen toebehorende
Henrick Bernts is verpacht voor
22 goudgulden aen Jan Wouters

                                30-16-0               28-6-8
                                                   189-3-9



4 r.

Arnt Willems cum suis
van Schelenoort groot 3 1/2
mergen, hiervan gebruijckt
Hermen Bartolts 2 3/4   mer-
gen voor 50 gulden en Albert
Jacobs, Arnt Claes, ende
Willem Lamberts 5/4 mergen
getaxeert nae advenant
sijnde 22 gulden 15 stuiver

                              72-15-0             72-15-0

6 Mergen binnendijcks
en 4 mergen buijtendijcks
weduwe van borgemeester Roelof
Hermans eijgenarsse
Verpacht aen Lucas Tonissen
in Grapendal voor de
swaere gerve

                              124-10-10           124-10-10

3 Mergen toebehorende
Willem Bernts te
Marle, cum suis, sijn
verpacht aen Guert
Henricks voor 36 caroli
gulden onvrijgelt

                              36-0-0              36-0-0
                                                  233-5-10



4 v.

2 Mergen in de Kindermate
en 3 mergen van de hoff-
stede in Meulenhoff, toe-
behorende Bernt Bruijns,
sijn verpacht aen Guert
Henricx voor 34 goudgulden
jaerlicx

                              47-12-0             47-12-0

Noch geeft Guert Henricks
van 1/2  mergen 4 goudgulden

                                  5-12-0                  5-12-0

Huijs, hoff, schuijre en 2
bergen met 28 mergen
bouw en weijlants genaamt
de Beurse toebehorende
't Heijlige Geest Gast-
huijs tot Deventer

Hiervan sijn 11 mergen
weijlants verpacht aen
Arnt Henricx voor 50 goudgulden
ende 1 vercken à 6 gulden ende
de 17 mergen bouwlants
worden gebouwt opte
gerven, voor den eijge-
ner 2 en voor den ge-
bruijcker 3

Onvrijgelt

                              310-2-5             298-2-5
                                                  351-6-5



5 r.

Lijsje Geerlicx en Arnt
Henricx van 2 mergen
in de Kindermate de
mergen tot 7 goudgulden

                              19-4-0              19-4-0

Der Weesen tot Deventer,
huijs, hoff, 2 bergen en
landt groot 28 mergen
genaamt de Groote Beurse
daervan sijn verpacht
aen Henrick Janssen
8 mergen weijlants voor
56 caroli gulden ende de 20 mer-
gen worden gebouwt opte
gerven voor de eijgener
2 en voor den gebruijcker
3

                              316-5-8             304-5-8

Onvrijgelt

in marge: Dubitature wegen 't weijlant

Hier gaet uijt 1 1/2  sche-
pel boonen en 1 1/2  sche-
pel roggen, bij den eij-
genaer betaelt

                                                _________
                                                  323-9-8



5 v.

't Capittel van Deventer
erve Ter Hege met
huijs, hoff, schuijre en 2
bergen, is verpacht voor
370 goudgulden jaerlicx aen
Hermen Bertolts ende
14 goudgulden tot ransoen

                              521-10-0            509-10-0

Is groot omtrent 60
mergen

Den Boesemer thient
van 't voorschreven Capittel is
verpacht voor 125 goudgulden

                              175-0-0             175-0-0

't Capittel van Deven-
ters hoffstede Nijen-
huijs genaempt, ver-
pacht aen Harman Arnts
Snijder voor 75 goudgulden
ende 7 goudgulden tot ransoen

                              106-8-0             106-8-0
                                                  790-18-0



6 r.

Den Hoff te Rijssen groot
50 mergen, met huijs, hoff,
schuijre ende 3 bergen
toebehorende Willem
Ripperda, daervan 42 mer-
gen binnen en 8 mergen
buijtendijcks, verpacht aen Warner Janssen
voor 400 goudgulden jaerlicx
en tot schattinge daer
boven 52 gulden

                              560-0-0             548-0-0

Jan Roberts van joncker Willem
Ripperda twe ackertjes
van omtrent 1 mergen
voor 25 gulden

                                25-0-0              25-0-0

Brienens thient, toebe-
horende Willem Ripperda,
doet jaerlicx 18 molder soe
rog als boeckweijt voor
desen verpacht voor 100 gulden
aen Aernt Claessen, ende voor
de thiende uijt den hof te
Rijssen geeft pachter jaer-
licx 80 gulden

                              163-1-6             163-1-6
                                                  736-1-6



6 v.

't Erff Scherpenhove toe-
behorende joncker Henrick
van Westerholt, cum suis
daervan 18 mergen binnen
dijcks ende de reste buijten
dijcks zijnde ongeveer
36 mergen tientvrij sonder
dat de groote van 't buijten-
dijcks geweeten wordt
met huijs, hoff, schuijre
ende 2 bergen

Verpacht aen Jan Bernts
voor 546 caroligulden, 1/4  botter,
4 libra peper, 20 libra suijcker,
3 libra pont gember, 1/2  libra
pont nagelen, 1 molder er-
reten, 1 molder weijten
en 100 gulden tot ran-
soen, en tot schattinge 100
daler soo voor dit erff als
voor de mole

Hiervan moeten aff-
gaen 7 mergen inde
Welsom tientbaer on-
der Overijssel gelegen
de mergen tot 5 goudgulden
jaerlicx

Ende 1 1/2  mergen onder
't Nieuwbroeck à 13
daelder de mergen tient-
baer

                              547-5-0             535-5-0
                                                  535-5-0



7 r.

Joncker Henrick van Wester-
holt van de Woldensche
meule, met huijs, hoff,
en ongeveer 1 mergen
lants 140 libra pachter
Jan Janssen molener
te Brummen

168-0-0 210-0-0

Een hoffsteetjen van 1/4
Willem Huijgen is ver-
pacht aen Bernt Jansz
voor 22 goudgulden jaerlicx

                                30-16-0             28-6-8

Derck Wolters hoffsteetjen
van 1 mergen gesaeijs is
verpacht aen Peter Janssen
voor 29 goudgulden jaerlicx on-
vrijgelt

                                32-4-0            29-12-5

Noch geeft Peter Janssen
voorschreven van 1/2  mergen weijlants
buijtendijcks van 't Capittel
van Deventer 6 goudgulden jaer-
licx, onvrijgelt

                                   8-8-0                    8-8-0
          168-0-0                                    66-7-1



7 v.

Joncker Ripperbants hoffstede
aen den dijck, is verpacht
aen Jan Driessen voor
20 goudgulden jaerlicx van
ongeveer 1 mergen lants

                              28-0-0              25-15-2

Hier gaet uijt 14 stuiver tot
thins aen 't Capittel van
Deventer

Den Hoff te Weerden, toe-
behoorende de weduwe Utter-
wijcks kijnderen groot 32
mergen binnendijcks, weij
hoeij en boulant boven
't geene buijtendijcks
leijt, van ongeveer 18
mergen verpacht aen
Claes Aerntssen voor
550 gulden ende tot schat-
tinge 74 gulden

                              550-0-0
                               74       
Hier achter fol: aen          624-0-0             612-0-0
geslagen

Johan Engels hoffsteetjen
van ongeveer 1 mergen ver-
pacht an Jan Roberts voor
32 goudgulden jaerlicx ende tot
schattinge 4 1/2  gulden

                              44-16-0
                               4-10-0
                              49- 6-0             45-7-1
                                                  683-2-3



8 r.

Averencks erve, groot 36
mergen met huijs, hof en
2 bergen, toebehorende joncker
Ripperbant cum suis hier
van sijn 5 mergen weij-
lants verpacht voor 5
goudgulden de mergen, de reste
is bouwlant, daervan
worden 18 tientvrij ge-
bouwt voor de helfte
ongetient ende 7 op 2
gerven voor den eijgenaer
en 3 voor den pachtere
Willem Huijgen

                              440-11-7            428-11-7

En is belast met 6 stuiver tot
thins

Willem Willemsen van joncker
Ripperbant cum suis een hoff-
steetjen van 3/4  mergens
voor 18 goudgulden

                                25-4-0                23-7-4

Het erve Everwijn, toebe-
horende 't Capittel tot De-
venter, groot 53 mergen,
daervan 40 mergen bouw-
lants en de reste weijlant
is verpacht voor 388 goudgulden
jaerlicx aen Arnt Henricx,
ende tot voormede 14 goudgulden

                              546-14-0            534-14-0
                                                  986-12-11



8 v.

Het goet Madacker, met
huijs, hof en 2 bergen,
sampt bomgardt groot
37 mergen toebehorende
de kinderen van saliger bor-
gemeester Diderick Doijs
Is verpacht aen Willem-
ken Henricx weduwe
Hugo Dercx voor 375 caroli-
gulden jaerlicx, den tijt van
ses jaeren, neffens een
voormede van 70 gulden
vooren eens ende tot schat-
tinge 49 gulden den jongen
boomgaerdt van ongeveer
3/4 mergen behouden de
lantheers voor haer sel-
ven. Van dit erff liggen
4 mergen in 't Nieubroeck
de mergen à 10 gulden
commen hier maer 335 gulden

                              371-13-0
                                49-  0-0  
                              420-13-0            408-13-0

8 Mergen weijlants
van St. Catharinen
Vicarie bij den pastoor
gebruijckt verpacht
voor 75 caroligulden
aen Goosen Janssen,
Aelbert Gerrits ende
Aernt Gerrits

                                75-0-0              75-0-0
                                                  483-13-0



9 r.

Noch 6 mergen boulants
van de pastorie

Hiervan Willemken Hen-
ricx op Madacker 1 mer-
gen voor 8 goudgulden

De coster 1 mergen voor
10 gulden noch 1 mergen
voor 7 gulden

Wijer Gerrits 3 mergen
halff de kerck, halff de
pastorie toecommende
voor 28 gulden

Jan Hermans 1/2  mergen
voor 2 goudgulden

                              59-0-0              59-0-0

Willem Arnts Vuijlewinc-
kels hoffstede, groot mit
huijs ende hoff 1 mergen,
doet jaerlicx 14 goudgulden

                              19-2-0              19-2-0

St. Augustinus Vuijlewinc-
kel groot 3 mergen, worden
gebouwt voor de helfte

                              46-14-6             46-14-6
                                                  124-16-6



9 v.

10 Mergen van St. Tonis
Vicarije in der Wolde

Hiervan heeft Adriaentjen
Marinis 2 mergen
voor 18 goudgulden jaerlicx

                              25-4-0              25-4-0

Claes Willemsen 5 mergen
voor 34 goudgulden en tot schat-
tinge 3 1/2 gulden

                              47-12-0             47-12-0

Aernt Aernts 1 mergen
voor 14 goudgulden

                              19-12-0             19-12-0

Borgemeester Boeckholt 2
mergen voor 8 goudgulden de
mergen

                              22-8-0              22-8-0

Cornelis Janssen van de
selve Vicarie een hoff-
steetjen met huijs en
hoff van 1 schepel voor 4
goudgulden

                                5-12-0                5-12-0

't Huijs hem pachter selffs
toecommende getaxeert op
6 gulden

          5-8-0                 6-0-0

Den hoffstede den Riem, Arnt
Henricx en Willemken Hen-
ricx eijgenaers, groot 3
mergen, doet jaerlicx 30 goudgulden

                      _______        42-0-0              38-12-9
5-8-0 159-0-9



10 r.

De hofstede van Liefert
Janssen groot met huijs
en hoff 3/4 mergen, ver-
pacht voor 16 goudgulden jaer-
licx aen mr. Peter de
Snijder

                              22-8-0              20-12-1

Het erve Kolckensteijn,
sijnde huijs, hoff, schuijre,
2 bergen, 23 1/2  mergen
binnendijcks en 12 mer-
gen omtrent buijten-
dijcks, het Diepenveen-
sche Clooster tot De-
venter eijgenersse
Is verpacht aen Jan
Hermans op Kolcken-
steijn voor 250 goudgulden
jaerlicx ende tot een
voormede 2 stuijver
op den gulden

De pacht is in 't geheel
290 goudgulden dan alsoe hier
van 4 mergen in 't
Nieuwenbroeck gelegen
zijn de mergen aldaer
getaxeert op 10 goudgulden compt
hier alleen 250 goudgulden

                              353-6-0             341-6-0
                                                  363-18-1

(Som klopt m.i. niet: moet zijn 361-18-1)



10 v.

't Groote Broeckhuijs
erff toebehorende joncker Ste-
ven Gerrit van Renen
en den ritmeester Bruns-
felt, groot met huijs, hoff
en den vorderen aencle-
ven 24 mergen, daer van
6 mergen weijlants ver-
pacht sijn voor 6 goudgulden de
mergen aen Hermen
Janssen

De resterende 18
mergen worden gebout
voor de helfte

                              330-15-0            318-15-0

Belast met 5 schepel
keurhaveren

De herberge de Swaen
mit 14 mergen lants, huijs
bongaert, brouwerie, 3 bergen
en aenhorige lant, tesamen
14 mergen, Lubbert Wageman
cum suis eijgenaers de
14 mergen sijn getaxeert
op 9 goudgulden de mergen
De 2 mergen met 't huijs
en brouwerie op 36 goudgulden
heeft voor desen in 't
geheel gedaen 400 gulden

                              400-0-0             388-0-0
                                                  706-15-0



11 r.

Luchtemaeckers off Jan
Welmers hoffstede, huijs, hoff,
bongartgen, noch geen mer-
gen groot, Jan Berents eij-
genaer, voor 16 goudgulden jaer-
licx, verpacht aen Geer-
lich uijt de Twent

                              22-8-0              20-12-1

De hoffstede de Capelle 3
mergen toebehorende de
kercke van der Wolde, ver-
pacht 18 goudgulden jaerlicx, on-
vrijgelt, aen Jan Tonissen

                              25-4-0              25-0-0

Die 't huijs toecompt getaxeert
op 7

          6-6-0               7-0-0

Een jonck bongartjen van
Gijsbert Henricx, groot
scherp 1/2  mergen getaxeert
op 8 goudgulden

                              11-4-0              11-4-0

Joncker Jan van Laers hoffstede
huijs, hoff 2 mergen boulants
doet 25 goudgulden jaerlicx onvrij-
gelt, pachter Arnt Arntssen

                              49-0-0              45-1-7
          6-6-0                                   101-17-8



11 v.

Het huijs van joncker van Laer
met den bongardt van joncker
van Laer groot 1 mergen
sijnde noch jonck, getaxeert
op 60 gulden jaerlicx

          54-0-0              60-0-0

Weinich jonck gepoots

in marge: jonck gepoot

De hoffstede den Eijkelboom,
aen den dijck, huijs, hoff,
bongartjen, groot 1 mergen
binnen en buijtendijcks,
Albert Jacobs cum suis eij-
genaers verpacht 30 goudgulden
jaerlicx ende tot schat-
tinge 54 stuiver aen Steven
Jansen

                              42-0-0
                               2-4-0
                              44-4-0              40-13-3

Noch van hoffsteetjen
van Albert Jacobs voor
7 goudgulden jaerlicx, verpacht
aen Marie Simons

          8-16-4              9-16-0                                       
          62-16-4                        40-13-3



12 r.

Borgemeester Henrick van
Sallicx hoffstede, huijs, hoff,
bongartgen, 1 mergen
groot, genaamt den Kapperschen
mergen

Noch 3 1/2  mergen uijt het
Spijckerhuijs

5/4 mergen uijt den Rosen-
dal nu eijgenaer Eijlard
Daems
Verpacht voor 80 caroligulden
jaerlicx ende tot schattinge
16 gulden aen Hermen Tomas

                              80-0-0
                              16-0-0
                              98-0-0              88-6-4

Het erve Emaus, huijs, hoff,
berch, omtrent XXII mergen
Hiervan 3 mergen weijlants
tot 6 goudgulden de mergen
9 mergen boulants gebout
opte helfte
En 9 mergen opte garve
van vijff twe, verpacht
aen Henrick Janssen

                              280-18-3            268-18-3

Het huijs Emaus met den bom-
gert van omtrent 3/4 mergen,
toecommende de weduwe
Raetsvelts getaxeert op 65 gulden

         58-10-0           65-0-0

Wat heggeholt

in marge: heghholt

                                                                               
          58-10-0                                 357-4-7



12 v.

Apeldoorns hoffstede met
huijs, hoff, 3 bergen, met
een tientgen, doet 90 caroli
gulden jaerlicx, onvrijgelt
Verpacht aen Egbert
Willems

                              90-0-0              82-16-0

1 Mergen uijt den Rosendal,
Egbert Willems eijgener
wort gebout van vijff twe

                              12-9-1              12-9-1

De hoffstede het Broeckhuijs,
huijs, hoff, omtrent 1 mergen
lants, eijgenaers Arnt Claessen
en Jan Harmans, verpacht
aen Henricck Jorriens voor
31 goudgulden jaerlicx onvrijgelt

                              43-8-0              39-18-6

Harman Stevens hoffstede
genaamt 't Swarte Peert, toecom-
mende Arnt Claessen, huijs,
hoff, 2 mergen binnendijcks
en 2 mergen koeweijens
buijtendijcks, tesamen voor
50 goudgulden jaerlicx verpacht
aen Lubbert Lubbertsz

                              70-0-0                 64-8-0
                                                  199-11-7



13 r.

Noch Arnt Claessen erffge-
naem van Hermen Stevens
bout 1 1/2  mergen buijten-
dijcks op de helfte

                              23-7-3              23-7-3

Borgemeester Scholiers hoff-
stede, met huijs, hoff,
bongartgen, 1 mergen
schaers, verpacht voor
22 goltgulden met het ooft
jaerlicx aen Jan Lucassen
ende tot schattinge 56 stuiver

                              30-16-0
                               2-16-0
                              33-12-0             30-18-2

De voorschreven Scholier, heeft
in pacht 8 mergen van 't
Capittel van Deventer
in de Hoeve, daervan hij
wederom aen Jan Beernts
in 't Nieuwbroeck ver-
pacht heeft 4 mergen,
voor 26 goudgulden

                              67-4-0                67-4-0
                                                 121-19-5

(Som is fout; m.i. moet het 121-9-5 zijn)



13 v.

Des amptman Merrienburchs
erve de Wijck, in den dijck
gelegen, met huijs, hoff
14 mergen

Noch 5 mergen van Herc-
kels lant

Noch uijt het spijcker 1
mergen

Noch van Daems hoffstede
2 mergen

Hiervan worden gebout
4 mergen voor de helfte

Ende de reste voor twe
van vijff

Noch 7 koeweijens buijten-
dijcks, verpacht met huijs
en hoff voor 8 goudgulden jaer-
licx 1/8 botters, met 2
rosenobelen, ende 1 rix-
daalder eens tot een voor-
mede, aen Henrick Arnts

                              399-8-4             387-8-4

Noch den amptmans 4
mergen bouwlants genaamt
den Harscamp, verpacht
aen Wijnolt Hermans
voor 36 goudgulden off 8 goudgulden
de mergen met de
schattinge

                              50-8-0              50-8-0
437-16-4



14 r.

Marienburch, Boeckholt,
vrouw Michiels ende Aernt
Claessen, een Rijsweert
van ongeveer 2 mergen,
hiertoe drie defensive
cribben, soo dat hier
geen profijt van en comt
op rog de mergen

                              Memorie             40-0-0

Melckleden hoffstede
huijs, hoff, 6 mergen saeij-
lants, wort gebout voor
de garven van vijff twe
hiervan compt Everhard
ten Have de helfte ende
de andere helfte Jan
Henricx, die ten Havens
aenpart mede gebruijckt

                              74-14-6             68-14-11

Jan Henricx 1 mergen
uijt Spaens hoffstede
wordt gebouwt voor de
garven van vijff twee

                              12-9-1                12-9-1
121-4-0



14 v.

Het erve 't Panhuijs, bor-
gemeester Ariaen Boeckholt
eijgenaer, huijs, hoff 24
mergen

Daervan worden gebout
7 mergen, hiervan 5
mergen tientvrij voor
de helfte ongetient ende
de reste op twe van vijff

Huijs, hoff en 3 mergen
weijlants buijtendijcks
en 2 mergen binnendicx
verpacht aen Derck Wil-
lemsz sijn verpacht voor
50 goudgulden jaerlicx onvrij
gelt

                              399-7-5             387-7-5

Weinich jonck gepoots
in marge: jonck gepoot

Uijt de bovengestelde 7
margen gaen jaerlicx
6 molder halff rog, halff
gerst aen 't Capittel te
Deventer, 1 molder halff
rog halff gerst aen de
predicant, ende 5 schepel
keurhaver aen de dijck-
grave, met 4 goudgulden aen
de kercke tot last des
pachters uijtgenomen de 6
molder aen 't Capittel

Jacob ten Nuijls hoffsteetgen
in de Willichhage groot 1/2
mergen voor 7 goudgulden jaerlicx
verpacht aen Bernt Henricx

                              9-16-0                9-16-0
                                                  396-7-5

(Som klopt niet: moet m.i. 397-3-5 zijn)



15 r.

Noch omtrent 2 mergen
Rijsweert Jacob ten Nuijl
en Evert ten Haeff toe-
behorende getaxeert op
60 gulden

                              60-0-0              40-0-0

Spaens hoffstede, huijs,
hoff, 3 mergen lants, Jan
Gerrits eijgener hiervan
huijs en hoff, groot 1/4
mergen, verpacht voor
10 goudgulden jaerlicx aen Reij-
ner Jansen ende resterende
2 3/4 mergen worden ge-
bout op twe van vijff

                              48-4-11             44-7-9

De hoffstede de Vollehant
toecommende halff Jacob
ten Nuijl ende halff Ever-
hardt ten Have groot 4
mergen
Noch 4 koeweijdens buijten-
dijcks
Noch 4 mergen Capittels lant
tesamen verpacht voor
134 goudgulden aen Jacob Janssen
ende tot een voormede 8 goudgulden eens
tot schattinge 25 gulden

                              190-17-0
Weinich heggeholts               25- 0-0
                              215-17-0            403-17
                                                  488-4-9

(Som klopt niet, de laatste post moet m.i. zijn 203-17 i.p.v. 403-17 en dus is de totale som
288-4-9)



15 v.

Het erve de Haesselt, huijs,
hoff, 2 bergen, 28 mergen
lants Focke Ripperda
en ritmeester Oldeneel eij-
genaers

Verpacht aen Gijl Henricx
voor 260 caroligulden jaerlicx
ses jaeren met 2 roose-
nobels tot een voormede
onvrijgelt

                              263-6-8             251-6-8

Noch heeft Gijl Henricx
met Jacob Jacobsz van
joncker van Eenschoten Valck
en Mentinck 8 mergen
weijlants genaamt de Ridder-
meen, ende 't ander
d'Aldermaet van 6 mergen
voor 200 gulden hiervan
leijt een deel in Twello

                              200-0-0             200-0-0

Der kercken hoffsteetjen
genaamt Plaetenberch geen 1/4
mergen groot, verpacht
aen Henrick van Cloppen-
barch voor 5 goudgulden jaerlicx

                                7-0-0                   7-0-0
458-6-8



16 r.

De hoffstede te Lutteken
visch, huijs, hoff, 1 mergen
lants toecommende Gerrit
Elsing verpacht aen Ael-
bert Arents voor 25 goudgulden
en van 2 mergen gesaeijs
de helfte
Noch uijt den Rosendall
2 3/4 mergen, de mergen tot
6 goudgulden 't welck de lantheer
selffs gebruijckt op den
sware gerff getaxeert

                              100-7-11              92-7-4

De Leijgraeff groot 2
mergen, Beernt Seijle-
maecker eijgener, wort
gebout op de helfte

                                31-3-0                31-3-0

Een hoffsteetjen bij de
Luttekevisch omtrent
1/8 van 1 mergen groot
Willemtjen Gerrits toe-
comende, geset op 5 goudgulden

                                  7-0-0                   7-0-0
130-10-4



16 v.

Noch een armen huijsken
van 1/2  mergen bewoont
bij Jan Onkruijt, paup,
wort om Godts wille be-
woont

          5-8-0               6-0-0

Dirck Boelen eijgener van
XIII mergen uijt den Rosen-
dal VI mergen uijt het
Spijckerhuijs, hiervan 5
mergen tientvrij, op de
halfte ende de tiende

III mergen van Scherschlant

De Paerdeweijde 3 1/2  mergen
schaers

Den Schiltacker 3 mergen

Te samen XXVIII mergen

Hiervan worden geweijt 3 1/2
mergen bij Reijner Haver-
camp voor 54 goudgulden jaerlicx
Noch geweijdet 6 1/2  mergen
voor 7 goudgulden de mergen
Van de resterende 18 mergen
worden 3 mergen gebout
voor twe van vijff en
d'andere 15 mergen voor
de helfte

                              427-11-2            427-11-2

Beswaert met 9 stuiver tot
thins, 1 schepel rogge
1 schepel garste aen de
pastorie, tot last der
lantheeren
                                                                                                   
          5-8-0                                   427-11-2



17 r.

Het Diepenveener tientgen
verleden jaer gepacht
geweest voor 20 goudgulden
bij Derck Boelen

                              28-0-0              28-0-0

Henrick Oostendorps erff,
Hepperen genaamt, groot 18
mergen, noch uijt den
Rosendal II mergen, uijt
den Hoff Tuijl 5/4 mergen,
uijt het Spijckerhuijs 1
mergen en 7 mergen
in de Hoeven

Hiervan worden geweij-
det 8 mergen bij Arnt
Gerrits voor 6 goudgulden de
mergen 2 verckens

En de resterende gebout
op de gerven van vijff
twe

                              452-16-6            452-16-6

Weinich holts

in marge: wat holts

De hoffstede den Speulbrinck
groot 1 mergen en 1 1/2
mergen van Herckels lant
toecommende Irleint
Bernts voor 40 goudgulden jaer-
licx verpacht aen Lucas
Hermsen Timmerman

                                56-0-0                56-0-0
536-16-6



17 v.

Noch 2 1/2  mergen van
Herckels lant gebout opte
helfte van Jan ende
Henrick Beernts

                              38-18-9             38-18-9

Noch 7 mergen genaamt
d'Oude weijde uijt den
Hoff de Tuijl verpacht aen
Herman Wijnolts halff
op de helfte, halff op de
swaere gerve

                              98-2-0              98-2-0

De hoffstede sijnde 2 1/2  mer-
gen met huijs ende hoff
uijt den Rosendal voor
20 goudgulden jaerlicx ver-
pacht aen Derck Jansen

                              28-0-0              25-15-2

in marge: Meijnt Berents
          eijgenaer

Borgemeester Hemers hoff-
stede opte Emstermate
huijs, hoff, 1 mergen op 25
goudgulden jaerlicx ende tott
schattinge 5 1/2  gulden

                              35-0-0
                             5-10-0
                              40-10-0               37-5-2
                                                  200-1-1



18 r.

Vrouw Michiels erff Wit-
appel genaamt, huijs, hoff, 2
bomgaerden, 14 mergen
gebout voor de gerven
van vijff twe, hiervan
ongeveer 5 mergen
tientvrij, daer van de
lantvrouw de tiende
voor uijt
In haer buijtendijcks landen
van ongeveer 5 mergen
verpacht voor 80 goudgulden
Den eijgener geniet 't hal-
ve aefft en 1 ton winter
aefft,
1/8 botter
1 pachtvercken tot 6 gulden
en een beest voerens
in de winter
Met noch een molder boeckweijt
voor een seker tientjen
van 1/2  molder gesaeijs uijt An-
tonis Vicari ende Arnt
Gerrits campjen

                              329-16-5            317-16-5

Weijnich holts
in marge: wat heghholt

Cuijpers hoffstede de weduwe
Bernt Pouwels a Born eij-
genaersse
Is groot 3 mergen, wort gebout
bij Melis Everts voor de helfte,
met 1 1/2  schepel rog ende 2 1/2  schepel gerst
aen den predicant 1 molder keur-
haver aen de dijckgreve, 29 stuiver
tins, en tot schatting 6 gulden
En 't aefft van de hof halff ende halff
Is belast met 5 goudgulden jaerlicx
aen 't Capittel te Deventer

                              54-14-6
                                  6-0-0
                              60-14-6             60-14-6
                                  378-10-11



18 v.

De hoffstede het Blockhuijs
groot 1 mergen met huijs,
hoff en bomgart getaxeert
op 30
goudgulden jaerlicx
Adriaentjen Marinis met
haere kinderen eijgeners

                              42-0-0              38-12-9

Jan Cuijpers hoffstede
scherp 1/2  mergen mit huijs,
Henrick Janssen eijgener,
getaxeert op 10 goudgulden jaerlicx

                              14-0-0              12-7-7

Ongeveer 2 mergen weijens
het 3. block buijtendijcks,
verpacht aen Henrick Jansz
voor 20 dalers laerlicx met
noch 1 stucksken uijtgeroeij-
den rijsweert voor 8 dalers

                              42-0-0              42-0-0

Noch 3 mergen bij Ariaent-
gen Marinis het 4. block gebruijckt, doen
48 dalers tot 30 stuiver jaerlicx

                              72-0-0              72-0-0

Noch 4 mergen bij Lubbert
Wageman het twede block
gebruijct voor 4 dalers jaerlicx

                              126-0-0             126-0-0

Noch 6 mergen zijnde het
1. block bij joncker Reme ge-
bruijckt voor 100 dalers
jaerlicx

                              150-0-0             150-0-0
                                                  441-0-4

in marge: Rekencamer / eijgenaar



19 r.

Donckels goet, huijs, hoff,
2 bergen, 22 mergen

Daervan vijff mergen ge-
weijdet worden voor 64 gulden
jaerlicx

De reste gebout voor de
garve van vijff twe

Henrick van Steenbergen
eijgener, pachter Lambert
Gerrits

                              275-14-5            263-14-5

De Marsch groot 6 mergen
joncker Alphert Stuijrman
eijgener, is verpacht
voor 68 goudgulden aen Lam-
bert Gerrits, ende een
rosenobel tot een voormede

                              96-17-0             96-17-0

1 1/2  mergen uijt Stuijrmans
goet gebout voor de sware
garve van vijff twe, toe-
commende Evert Soer in
Twello
Hierom wat eijcken houts
Hier uijt 4 1/2  stuiver tins

in marge: wat eijcken holts

                              18-13-7             18-13-7
                                                  379-5-0



19 v.

XII Mergen uijt den Hoff
te Tuijl met huijs, hoff en
berch, worden gebout opte
gerven van vijff twee

't Huijs en hoff verpacht
voor een vercken van 6
gulden en 13 goudgulden

Vrouw Slichtermans eij-
genersse, pachter Jacob
Jacobs

                              173-13-0            161-13-0

Noch Jan Vaelholts 4 1/4
mergen uijt den Hoff te
Tuijl, worden gebout opte
garven als boven

                                52-18-7               52-18-7

De hoffstede den Tepperick
groot 7 mergen met huijs
en hoff, vrouw van den
Swanenburch en Lubbert
Nijlant eijgeners
Is verpacht voor 28 goudgulden
jaerlicx aen Jan Ariens
Redelick goet heggeholt

in marge: heghholt

                               39-4-0                39-4-0
                                                  253-15-7



20 r.

Tien mergen uijt den Tep-
perick 't Legelant genaamt
Lubbert Nijlant eijgenaer
doen 80 goudgulden jaerlicx

                              112-0-0             112-0-0

De weeme met een hoff
van een 1/8  mergen

          memorie             memorie

De costerie met een hoff
van ongeveer 1/4 van een
mergen

          memorie             memorie

Een tientjen tot de costerie
van ongeveer 1/2  rixdaler
weert

                                  1-5-0                   1-5-0

XV mergen uijt den Teppe-
rick de vrouw van den
Swanenburch eijgenersse
doen 60 goudgulden jaerlicx, en
sijn tegen de bovenstaende
10 mergen gedeijlt ver-
pacht aen vrouw Brou-
wers soons

                              112-0-0             112-0-0
                                                  225-5-0



20 v.

Willem Frericx van Arnt
Willemsz huijs, hoff, met
3 1/2  mergen gesaeijs voor
61 goudgulden jaerlicx, dan alsoe
ongeveer 1/5 hiervan
onder Welsum gelegen
comp hier alleen in con-
sideratie 49 goudgulden

                              68-2-0              62-13-0

Derck Jansen heefft
in pacht 12 mergen
van de vrouw van Baer
voor 100 gulden

                              100-0-0             100-0-0

Peeter Jansen een
hoffsteetjen genaempt
Smits hoffsteetjen van
1/2  mergen, verpacht
aen Jan Jansen voor
12 goudgulden

                              16-16-0             16-16-0
                                                  179-9-0



21 r.

XV Mergen genaempt
de Priors landen, de
mergen tot 5 goudgulden

Hiervan heeft Arnt
Gerrits 4 mergen
voor 30 goudgulden ende 6
guldens tot een voor-
mede

Jelis Nijlant 3 mer-
gen voor 21 goudgulden die
Herman Aernts bouwt
op de swaere gerff
ende de rest nae
advenant aengesla-
gen

                              149-16-0            149-16-0

Brants Clooster VIII
mergen ackermael,
de Groote en Kleijne
Cremerie genaamt waer-
van de Groote Creme-
rie groot

Voor vier jaeren gehouwen
is en gegolden heeft

in marge: ackermael
          N.B.

                                                                   
149-16-0



21 v.

Den Grooten Ham, huijs,
hoff, 2 bergen, omtrent
40 mergen lants, secretaris
Strockel eijgener waer
van 9 mergen tientbaer
de rest tientvrij

Daervan 8 mergen weijlants
tot 5 goudgulden de mergen ende
de reste gebout voor de
gerven van vijff twe bij
Hermen Wijnolts
3 rosenobels tot een voor-
mede
Noch een jaerich vercken
's jaers
Hierbij twe boschkens nieu-
gepoot ende goet heggeholt

in marge: twe boschkens nieuw
          gepoot en goet heghholt

                              556-7-5             544-7-5

Noch des secretaris Strockels
kaeterstede 1 mergen
groot, meest besaeijt met
eijckelen ende de reste
gebouwt opte garve
van 5 twe

Het aeft van 't een en
't ander de eerste 3 jaren
halff en halff ende de leste
3 jaer 2/3 voor den eijgener
en 1/3 voor de pachter

Daer is mede eenich holt
gewasch bij

in marge: holtgewasch

                              12-9-1               12-9-1
                                              556-16-6



22 r.

Winssoms goet, huijs, hoff,
berch, omtrent 38 mergen,
Joostjen Egmonts eijg-
nersse, pachter Jan
Roeloffs

Hiervan 8 mergen weij-
lants à 6 goudgulden de mergen

De reste gebout opte gar-
ven van vijff twe ende
sijn hier bij 4 mergen
tientvrij, daer de lantvrou
de tiende voor afftreckt

Toebaet een jarich vercken
off 6 guldens daervoor jaer-
licx, 1 1/2  rosenobel, 1/8 botters
tot een voormede

Is beswaert met 33 stuiver
aen de kerck, met 1/2  mudde
gerst aen den predicant
en veertien stuiver tot last
des lantheeren, 5 schepel
haver aen de dijckgreve
tot last des pachters

Wat eijcken holtgewas
hierbij, van heggeholt

in marge: heghholt

                              464-13-6            452-13-6

4 Mergen van 't Capittel
te Deventer, pachter
Jacob Jacobssen voor 26 goudgulden

                               36-8-0                 36-8-0
                                                    489-1-6



22 v.

Noch 3 mergen van 't
Capittel, pachter Hen-
rick Arnts, ad 6 goudgulden de
mergen ende tot schattinge
4 gulden

                              25-4-0
                               4-0-0
                              29-4-0              29-4-0

Steventjen Jansen van
't selve Capittel een
hoffsteetjen van 1 mergen
geset op 8 goudgulden

                              11-4-0              11-4-0

VII Mergen saeijlants met
huijs, hoff, genaamt Quaden
goet, Gerrit Voets in 't
Twente eijgener doen bij
pachtcedul 115 caroliguldens
neffens 3 schepel weijts
1/2 molder erreten en 1/2  molder
boonen, 20 guldens tot een
voormede, pachter Ariaen
Simons

Hier gaet uijt 7 1/2  goudgulden in
Pots Gilde, 5 schepel keurhaver
aen de dijckgraeve, 3
schepel gerst aen de pastoor
ter Wolde, ende tot schattin-
ge 14 gulden tesamen tot last
des pachters

Redelick heggeholt

                              131-6-0
                               14-0-0
                              145-6-0             133-13-6
                                                  174- 1-6



23 r.

7 Mergen zaaijlants, sijnde
de wederhelfte van de bo-
venstaende 7 mergen
dr. Limburch eigener, wor-
den gebout voor de helfte
Doch de 2 mergen op de
swaere gerff, verpacht
aen Gerrit Weijers

                              109-6-0             109-6-0

Thien mergen in de Hoe-
ven, Daniel van Gesscher
eijgener, pachter Jan
Gerrits, hiervan 6 mer-
gen gebout opte garven
van vijff twe

De resterende 4 mergen
sijn hoeijlant tot 6 goudgulden
de mergen, die pachter
om de helfte hoeijt

                              108-6-6             108-6-6

Noch Daniel Gesschers
Heeckelen groot 3 mergen
worden gebout voor de
gerven van vijff twee,
verpacht aen Lijfert Janssen

                                37-7-3                37-7-3
                                                  254-19-9



23 v.

8 Mergen opte Kleijne Aesse
met huijs, hoff, bongaert
Jan Cock eijgener ende
bruijcker op 50 daler 's jaers
getaxeert

                              92-8-0              92-8-0

8 Mergen opte Kleijne Aesse
Henrick Beuckel eijgener,
voor 50 daler 's jaers voor
2 jaeren bij Jan Cock
gebruijckt geweest

in marge: Henrick Beuc-
          kel heeft nae-
          derhant verclaert
          dit te hoogh
          te sijn

                              82-0-0              82-0-0

Die Aesse, huijs, hoff, berch
ende lant groot 28 mergen
Borgemeester Lauwerman
eijgener, Bartolt Cornelisz
pachter, daervan 17 mer-
gen geweit en gehooijt
worden ende de reste gebout
Verpacht voor 195 dalers
onvrijgelt
Belast met 2 mudde roggen
aen 't Capittel, noch met 2
mudde maenck saet tot last
des lantheeren, 5 schepel
keurhaver, een schepell
garst, en een schepel boeck-
weijts tot last des pachters

Eenich holtgewas hier-
om
in marge: holtgewasch

                              292-10-0            280-10-0
                                                  454-18-0



24 r.

2 Mergen aen de Ham-
brugge, met huijs, hoff
en bongart, Sweer
Ruitenberch eijgener,
verpacht voor 46 caroli
gulden jaerlicx aen Evert
Henricx

                              46-0-0              42-6-4

Durens kinderen 4 mar-
gen genaamt de Mars, daer-
van 3 margen met tel-
ligen bepoot sijn, ende den
4 mergen bij Evert
Henricx gebruijct wordt,
voor de schattonge, sonder
meer, zijnde 4 gulden

                              49-16-4
                               4- 0-0
                              53-16-4             53-16-4

Gerberich weduwe Herman
Jansen een hoffsteetjen
van 3/4 mergen, ver-
pacht aen Evert Ariaensz
voor 23 goudgulden

                              32-4-0                32-4-0
                                                  128-6-8



24 v.

Jan Greven hoffstede
met huijs, hoff en bongart
8 mergen, verpacht 80
caroligulden onvrijgelt, aen
Henrick Jansen

                              80-0-0              73-12-0

Doijs erffgenaemen hoff-
stede, huijs, hoff,bongart,
te samen groot 17 mergen,
daervan 7 mergen weij-
lants, de mergen tot 7
goudgulden onvrijgelt, ende de
reste gebout opte garve
van 5-2 bij Gerrit Ger-
rits
't Halve aefft voor den
eijgenaer

                              193-2-10            181-2-10

Een erve genaamt de Ooije
weduwe Gerrit Arents ende joncker
te Boecop eijgenaers,
pachter Reiner Havercamp,
huijs, hoff, bongert en lant,
groot 24 mergen binnen-
dijcks, boulant ende 1/2  mer-
gen weijlants buijtendijcks
Den 1/2  mergen weijlants doet
12 goudgulden onvrijgelt, 1 vercken
en 2 molder gerst voor een
voormede
Het boulant wort gebout
opte gerven van vijff twe
Weijnich holts

in marge: wat holts

                              323-1-0            311-  1-0
                                                  565-15-10



25 r.

4 Mergen bouwlants uijt
Spaens hoffstede, Jan Mar-
sens eijgener, verpacht
voor 50 caroligulden onvrij
gelt aen Reiner Havercamp

                              50-0-0              50-0-0

2 Mergen, Gerrit Spaen
eijgener ad 10 goudgulden de
mergen

                              28-0-0              28-0-0

De Overhoeve groot 8
mergen met huijs en hoff
de weduwe en kinderen van
Gerrit Jurriens ende Lam-
bert Beecker eijgeners
Doet jaerlicx 40 dalers
ende tot schattinge 18 gulden

                              67-4-0
                             18-0-0
                              85-4-0              78-7-8

Joncker van Keppels 4 mergen
genaamt de Geer, verpacht
voor 57 caroligulden tot schat-
tinge 6 1/2 gulden

                              57-0-0
                              6-10-0
                              63-10-0             63-10-0
                                                  219-17-8



25 v.

Het erve Quappenburch,
burgemeester Jelis Nijlandt
eijgener, is groot 39 mergen,
pachter Hermen Arnts

Hiervan 8 mergen weijlants
tot 7 goudgulden de mergen

Noch 4 mergen weijlants
tot 4 goudgulden de mergen
Noch 2 1/2  mergen weijlants
tot 8 goudgulden in 't geheel
onvrijgelt
3 Mergen met eijckelen
bepoot ende besaeijt
De resterende gebouwt
opte gerven van vijff twe
ende sijn hier onder 10
mergen tientvrij, daer de
lantheer de tient voor
aff treckt

                              469-3-0             469-3-0

Noch 5 mergen van
Schoolier gecoft, daer
van 2 1/2  mergen met
eijcken bepoot

Ende 2 1/2  mergen verpacht
aen Jan Gerrits voor 20
goudgulden jaerlicx

in marge: eijcken gepoot

                              56-0-0              56-0-0

Noch XII mergen in de Kijf-
hoeven verpacht voor 80
goudgulden aen Jan Delis

                              112-0-0             112-0-0
                                                  637-3-0



26 r.

4 Mergen lants, genaamt de
Winter campkens, Frans
Groenevelt eijgener, Ber-
tolt Cornelissen pachter,
doen jaerlicx IIII mudde
rogge en IIII mudde
boeckweijts, onvrij,
tot schattinge 3 gulden
Weinich heggeholts

in marge: heghholt

                              32-6-0
                               3-0-0
                              35-6-0              35-6-0

Noch 4 mergen van
Frans Groenevelt, ge-
bout bij Jan Vaelholt
opte garven van vijff
twe

Hiervan ongeveer 1/2
mergen met eijckelen
besaeijt

                              49-16-4             49-16-4

Willem Henricx Broemers
1/2  mergen, genaamt den
Gelderschen hof, de helfte
bongart, en d'ander helfte
gebout voor de garven
van vijff twe
Getaxeert op 4 goudgulden

                              15-0-0                15-0-0
                                                  100-2-4



26 v.

Harmen Bartelts 3 mer-
gen tientvrij op de helfte
buijtendijcks, getaxeert
op 10 goudgulden de mergen

                              57-1-9              57-1-9

Een deel van de Lantschaps
weert nieuwelicx uijt-
geroeijt van 1 1/2  mergen
joncker Gijsbert Schimmel-
penninck pachter voor
6 goudgulden

                               8-8-0              8-8-0

Noch der Lantschaps buij-
tenweerden in der Wolde
ongeveer van 4 mergen
groot, daer 9 defensive
cribben toe moeten
onderhouden worden,
soe dat van dit holt geen
profijt can getrocken
worden tot 20 gulden de mergen

                              memorie             80-0-0

Een deel van de Lantschaps
weert nieuwelicx uijtge-
roijt, ongeveer van 1
mergen voor 6 daler
Aert Willems pachter

in marge: Nota, dat ge-
          secht wort
          noch van
          meer soe uijt-
          geroeijt soude
          worden

                             9-0-0               9-0-0
                                                  154-9-3
(Som klopt niet, moet m.i. zijn 154-9-9)



27 r.

Den Dijckcamp groot 3
mergen met het huijsken
tot 6 goudgulden de mergen, Jan
Dircks eijgener ende
bruijcker

                              33-4-0              30-10-10

Omtrent 1 mergen buijtens-
dijcks nieuwelicx uijtge-
roeijt 25 gulden Marienburch
cum suis eijgener, pachter
Gerrit Jorriens

                              35-0-0              35-0-0

Drij blocken thiende,
genaamt d'Olde Veene,
den Breenoort en den
Omslach

Joncker Johan van Hel pant-
holder

Den Bredenoort en Olde
Veenen voorschreven, wintergerst
en raepsaet daerin begre-
pen, sijn volgens pacht-
cedele van den 12 julij
1635 verpacht voor 125
goudgulden

                              192-0-0             192-  0-0
                                                  257-10-10



27 v.

Den Omslach voorschreven, winter-
gerst en raepsaet daer me-
de in begreepen, sijn vol-
gens pachtcedule van den
12 dato als boven, ver-
pacht den tijt van 3 jae-
ren 't eerste jaer voor
90 caroligulden en d'andere
2 jaeren voor 87 goudgulden
neffens een roosenobel
eens

                              128-0-0             128-0-0

Drie mergen uijt den Ro-
sendal genaamt het Paddegat
voor 22 caroligulden onvrij-
gelt, pachtersche Wil-
lemtjen Gerrits ende
Gerrit Wijers, joncker Gijs-
bert Schimmelpenninck
eijgener

                              22-0-0              22-0-0

3 Mergen weijlants in de
14 Hoeven genaamt Cocks Lege
Weijde, toebehorende
Jan Gerritsz Smit en
Wijnolt Janssens erffgenamen
getaxeert op 7 goudgulden de
mergen

                              29-8-0              29-8-0
                                                  179-8-0



28 r.

3 Mergen toebehorende
den scholtis Elbert
van Mehen ende sijn soon,
tot 4 goudgulden de mergen

                              29-8-0              29-8-0

Den Tappencamp en
Brunsvelts lant, in de
14 Hoeven met een mer-
gen uijt Polls Delle, te
samen 9 1/2 mergen tot
6 goudgulden de mergen

Vrouw Brouwers eij-
genersse

                              79-16-0             79-16-0

Dirck Henricx hoffstede
naest Donckels goet,
huijs, hoff, 8 mergen
lants, wort gebout
opte gerven van vijff
twe

                              99-12-0             91-13-3
                                                  200-17-3



28 v.

Den dijckgreeff van
Veluwe 2 1/2  mergen,
uijt de Nijbroecker Vica-
rie in den dijck vervallen
tott 6 goudgulden de mergen,
verpacht aen Herman
Dercks

                              21-0-0              21-0-0

Borgemeester Hissincks vijff
mergen, uijt Scherfs lan-
den, en 1 mergen van 't
Capittel opten 1e mergen
voorschreven een huijsken en
1 bongertgen door den
anderen getaxeert op
7 1/2  goudgulden de mergen

                              63-0-0              57-19-2

Het erve Fockincx Aese
genaamt, Egbert Hermans
en Bernt van Boeckholt
eijgeners,
huijs, hof, bergh, XXI mergen,
Henrick Egberts pachter
geeft 90 caroligulden jaer-
licx, tot schattinge 18 gulden
Doch secht dat het 1/3 van 't
goet wel is bosch en heggen,
't welck de eijgeners aen
haer behouden hebben

in marge: bosch en heggen

                              117-12-0
                               18- 0-0
                             135-12-0            124-15-0
                                                  203-14-2



29 r.

De Boese campkens groot
III mergen, doen 19 caroli
gulden jaerlicx, Geerlicx
Gerrits eijgener
Tot schattinge 3 1/2  gulden

                              21- 0-0
                               3-10-0
                              24-10-0             24-10-0

Het erve den Cleijnen Ham,
toebehorende vrouw
Cremers, groot XXI mer-
gen
Hiervan worden 6 mergen
geweijdet voor 38 goudgulden
onvrijgelt

De reste wort gebout
op de swaere gerff

Den pachter Herman
Jansen geeft een vercken
ofte 3 goudgulden daervoor

Redelijck holtgewas

in marge: holtgewasch

                              244-14-3            244-14-3

Broecken campken, 2
mergen groot, de mergen
Roeloff in de Ploech tot
Deventer eijgener, pachter
Evert Coeijer voor 35 gulden

                              35-0-0              35-0-0
                                                  304-4-3



29 v.

Drie mergen van Lub-
bert Gerrits, de mergen
tot 5 goudgulden

                              21-0-0              21-0-0

De weduwe van Wijnbergen
3 mergen, verpacht
aen Grootenhuijs tot
5 goudgulden de mergen

                              29-8-0              29-8-0

Noch haer tientgen ver-
pacht voor 11 dalers pach-
tersche Willemtjen Ger-
rits

                              16-10-0             16-10-0

De vrouw van Duster-
voorde een mergen
getaxeert op 7 goudgulden
pachter Jan Janssen

                              9-16-0              9-16-0
                                                   76-14-0



30 r.

1 Mergen van de vrouw
van Duijstervoorde ge-
taxeert op 7 goudgulden

                              9-16-0              9-16-0

Roeloff Steenbergens XII
mergen in de Kijffhoeve
sijnde weijlant tot 6 goudgulden
de mergen

                              100-16-0            100-16-0

Joncker Johan van Laers erve
in de XVII Hoeven, groot
XXXII mergen, huijs, hoff,
berch, is gepacht bij
Goossen Janssen voor 260
caroligulden, 1 vet lam ende
2 rixdalers tot een voor-
mede
Onvrijgelt
Belast met 26 stuijver tot tins
Eenich holtgewas om
eene camp

Van de pacht moeten
getogen worden 6 sche-
pel gesaeijs, onder Apel-
doorn gelegen, ge-
taxeert op 6 caroligulden

in marge: holtgewasch

                              259-0-0             247-0-0
                                                  357-12-0



30 v.

Acht mergen in de Hove,
getaxeert op 6 goudgulden
de mergen, Jan Ger-
rits cum suis eijgener

                              67-4-0              67-4-0

De hoffstede den Kouc-
kouck, groot 5 mergen,
tot 5 goudgulden de mergen,
belast met 6 goudgulden aen
den armen, eijgener
Willem Cannegieter,
pachter Tonis Janssen

                              35-0-0              35-0-0

4 Mergen in de Mun-
nickenhoeve, de mer-
gen tot 6 goltgulden,
belast met 5 stuijver
tot thins, Giel Ger-
rits eijgener ende
gebruijcker

                              33-12-0             33-12-0
                                                  135-16-0



31 r.

4 Mergen in de Mun-
nickenhoeven de mer-
gen tot 6 goudgulden, Aelbert
Gerrits eijgenaer

                              33-12-0             33-12-0

2 Mergen in de Mun-
nickenhoeven, de mer-
gen tot 6 goudgulden, Gerrit
Buijtenhuijs eijgener

                              16-16-0              16-16-0

VI Mergen in de Mun-
nickenhoeve genaamt 't Eec-
kerlant tot 6 goudgulden den
mergen, Roeloffs
Lamberts cum suis
eijgeners

                              50-8-0               50-8-0
                                                  100-16-0



31 v.

Ten Holten X mergen in de
Monnickenhoven tot
6 goudgulden de mergen, modo
Jan Voncken eijgenaer

                              84-0-0              84-0-0

Henrick ten Spils 5
mergen in de Monnicken-
hoven tot 6 goudgulden de
mergen, verpacht aen
Jan Driesen in Vasen
sijn bouman op de Stenen-
berch

                              42-0-0              42-0-0

XVII Mergen gehorende
tot de Vicarije van St.
Jurrien tot Hattum, ge-
pacht bij den scholtus
Elbert van Mehen voor
60 caroligulden tot schattinge
6 gulden
Doch secht den scholtis
dattet te veel is

                              80-0-0
                               6-0-0
                              86-0-0              86-0-0
                                                  212-0-0



32 r.

Een mergen uijt den Roos-
sendal tientbaer en 4
mergen uijt Gesschers
goet tientvrij, Wijnolt
Hermans eijgener ende
gebruijcker, worden ge-
bout opte gerven van
vijff twe

                              76-7-5              76-7-5

5 Mergen tot 6 goudgulden de
mergen in de Monnicken-
hoven, borgemeester Robbert
ter Beeck eijgener

                              42-0-0                42-0-0

XIII Mergen in de XVII
Hoeven, den 10 mergen
tot 6 goudgulden ende 3 tott
4 goudgulden

De van der Hunnep eij-
geners, Arnt Dercx in
Vaesen pachter

                              105-0-0             105-0-0
                                                  223-7-5



32 v.

X Mergen in de 12 Hoe-
ven, de mergen tot 6
goudgulden, Welderens erffgenamen
eijgeners, de heer van
Indoornick gebruijcker

                              84-0-0              84-0-0

VI Mergen in de XVII
Hoeven, Dirck Jansz en
Aert Rijcks eijgeners, de
mergen tot 6 goudgulden

                              50-8-0              50-8-0

Den Meulencamp groot
XXIIII mergen, daervan
den commissaris Schim-
melpenninck 18 mergen
en de vrou van Duijster-
voorde 6 mergen toe-
comen, gepacht bij
Herman Dircks voor 6
goudgulden de mergen

                              210-0-0             210-0-0
                                                  344-8-0



33 r.

XVI Mergen van de Huijs-
camper Vicarie, Bernt
Wilberinck ende de coster
te Apeldoorn bruijckers
de mergen tot 5 goudgulden
onvrijgelt

Hiervan Jan Meinten
in pacht 1 1/2  mergen voor
7 gulden de mergen

Aert Henricx 1 1/2  mergen

Roeloff Teunis ende Hen-
rick Luijtjes 3 mergen

Henrick Janssen, Jacob
Gerrits met den sijnen
3 mergen

Aelbert Gerrits in 't Twel
7 mergen alle dese pach-
ters zijn nae advenant
van Jan Meintens pacht
aengeslagen

                              112-0-0             112-0-0

Bruijns 7 mergen Jan
Berents toecommende
de 4 tot 6 goudgulden ende
de 3 tot 5 goudgulden de
mergen

                              54-12-0             54-12-0
                                                  166-12-0



33 v.

VI Mergen van Adriaen
Broeckhuijs voor 48
gulden verpacht aen Jan
Dercx tot schattinge
9 guldens

                              48-0-0
                               9-0-0
                              57-0-0              57-0-0

Goossen Boenincks
8 mergen genaempt
de Nederhoeven, doen
jaerlicx te pacht LXII
dalers, onvrijgelt,
pachters Wijnolt Wijnolt-
sen ende Jan Henricxen

                              93-0-0              93-0-0

Collarts camp, groot 8
mergen doet jaerlicx
te pacht 42 dalers,
Goosen Boeninck eij-
genaer, verpacht aen
Henrick Lubberts

                              63-0-0              63-0-0
                                                  213-0-0



34 r.

Aert Heijmen hoffstede
groot vier mergen

Noch twe mergen alle
tot 5 goudgulden de mergen

Henrick Arnts ende
Jan Henricks eijgeners
van beijde

                              42-8-0              42-8-0

Het huijs hierop staende
is verpacht aen
Herman te Munster
voor 11 goudgulden

          13-17-2             15-8-0

Een mergen van de kerck
van Apeldoorn ad
5 goudgulden verpacht aen
Henrick Arnts

                              7-0-0               7-0-0
                                                                      
          13-17-2                                 49-8-0



34 v.

De hoffstede de Vecht
groot 3 mergen sijn
verpacht voor 25 caroli-
guldens

                              25-0-0              25-0-0

Daerbij een halven
mergen rijsweert tot
7 goudgulden

                              10-0-0              10-0-0

Mr. Lucas Lemminck
organist eijgener
pachter Jacob Janssen

Colonel Brants erve
XXXII mergen groot,
met huijs, hoff, berch, ver-
pacht aen Jan Meinten
voor caroligulden onvrij-
gelt belast met 32 stuiver
tot thins

                              189-0-0             177-0-0

Hiervan 5 mergen met
twijcht beplant, soe de
lantheer selffs gebruijckt
getaxeert op 8 dalers de
mergen

                              60-0-0              60-0-0
                                                  272-0-0



35 r.

4 Mergen uijt Brants
erve Lubbertjen Jans
weduwe toecommende
Idem Jan Meijnten geeft
te pacht 7 caroliguldens
voor de mergen, onvrij-
gelt

                              28-0-0              28-0-0

Het erve de Zomp,
met huijs, hoff, berch
XXIIII mergen groot
verpacht aen Aernt
Arnts voor 115 caroli gulden

                              168-0-0             156-0-0

Joncker van Boonenburch
eijgenaer

Redelijck heggeholt

in marge: heghholt

Het erve Lochum genaamt,
met huijs, hoff, berch
XXXIX mergen hiervan
ongeveer 6 1/2  mergen
bouwlants doet jaerlicx
150 caroligulden

                              234-0-0             222-0-0
                                                  406-0-0



35 v.

Hierbij negen mergen
weijlants die verpacht
sijn voor 60 caroligulden
onvrijgelt

                              63-0-0              63-0-0

Wat eijcken holts op 't
erff van heggeholt

Gouverneur Jochum
van Goltsteen eijge-
naer, Gil Gerrits
pachter

in marge: heghholt

XXIIII Mergen genaamt het
Mastenbroeck, verpacht
voor 125 caroligulden onvrij
gelt, joffrouw van der
Capelle in den Dam
eijgenersse, verpacht
aen Gijl Gerrits

                              168-0-0             168-0-0

De hoffstede van Jan
Christiaen Becker tot
Zutphen groot 2 mergen
met huijs ende hoff, is ver-
pacht voor XXII caroligulden
ende liggen hiervan oock
2 mergen onder Apeldoorn
doende gelijcke 22 guldens
geeft 3 stuiver tot thins
pachter Herman Gerrits

                              22-0-0              19-16-0
                                                  250-16-0



36 r.

Engel Willekens, scholtus
tot Olsts hoffstede groot
2 1/2  mergen, doet jaerlicx
XXV goltgulden, pachter
Jan Wubbelts
Is belast met IIII goudgulden
aen d'armen binnen
Deventer tot last des
lantheeren ende tot
schattinge 5 gulden

                              35-0-0
                               5-0-0
                              40-0-0              40-0-0

Henrick Roelofs, hoffstede
met huijs en hoff groot
VI mergen, is verpacht
aen Willem Everts met
een cleijn tientjen genaamt
Potgieters tientjen voor
60 caroliguldens jaerlicx ende
tot schattinge 8 gulden

                              60-0-0
                               8-0-0
                              68-0-0              62-11-2

Het erff de Cleijne Peper-
coeck, Gosen Adolph van
Raesselt eijgener, Gerrit
Engberts pachter, huijs,
hoff, groot 27 mergen,
hiervan liggen 11 mergen
in 't Twel, voor 150 gulden
1 vercken

Wat heggeholts

in marge: heghholt

                              195-0-0             183- 0-0
                                                  285-11-2



36 v.

Het erve de Groote Pe-
percoeck met huijs, hof,
2 bergen, 39 mergen
lants

Daervan 19 mergen
weijlants tot 3 1/2  goudgulden
de mergen

De reste gebout opte
garven van vijff twe

De schattinge van meijers
recht, Jurrien Jacob
Hagen eijgenaer

Pachter Jan Janssen
Ulderingh

Wat jonck gepoots

                              217-12-10           205-12-10

Idem pachter van
de pastorie in 't
Twell in pacht aen een
mergen voor vijff
gulden

                              5-0-0                 5-  0-0
                                                 210-12-10



37 r.

Het erve Hagenhoeve, toe-
behorende Marten Penninck
met huijs, hoff, berch, XIIII
mergen

Is verpacht aen Gerrit Janssen
voor 130 goudgulden onvrijgelt, 2
rosenobels tot een voormede
jaerlicx 1 vercken off 6 gulden
daervoor

Noch den Bottercamp, groot
XI mergen weijlant, de mergen
tot 3 1/2  goudgulden onvrijgelt, in 't
Twel gelegen

Weinich heggeholts

in marge: heghholt

                              245-8-0            233-8-0

Vrou Haecxbergens Aesse genaamt
anders Bruggenbosch met
huijs, hoff, berch, groot
XXXVIII mergen

Daervan 9 mergen weijlants
verpacht voor 36 goudgulden jaerlicx
negen à thien mergen bosch
en de reste wordt gebout
opte garven van vijff
twe bij Gerrit Jacobsz
pachter

Den pachter geeft tot toe-
baet een jarich vercken
off 6 gulden daervoor met een
vet lam ende 1 rosenobel tot
een voormede
De schattinge nae meijers recht

                              423-6-5             411-6-5
                                                  644-14-5



37 v.

Een hoffstede genaamt den Hae-
gen groot XII mergen
Ende het Princen campken
groot 2 mergen, toebehorende
den scholtus Elbert van
Mehen, te samen verpacht
aen Gerrit Janssen voor
60 caroligulden
Onvrijgelt, wat heggeholts

in marge: heghholt

                              84-0-0              84-0-0

Noch de scholtus Mehen
een mergen uijt den
Cleijnen Ham, van waerdije
als boven, geset op 4 goudgulden

                              6-0-0                6-0-0

Evert Vedders hoffstede
het Cleijne Wesevelt,
huijs, hoff, 12 mergen,
verpacht voor 80 guldens
aen Egbert Janssen
hieruijt 5 schepel haver aen
de dijckgreef 2 molder rog-
gen, ende tot schattinge 20
gulden te samen tot last des
pachters
Ende 10 gulden tot een voormede
Weinich heggeholts

in marge: heghholt

                              80-0-0
                             20-0-0
                              100-0-0               92-0-0
                                                  182-0-0



38 r.

Des Lantschaps thienden
in der Wolde

                              Memorie

't Groote ende 't Kleijne Blick, groot te samen
10 mergen Goossen Bruijninck toebehorende hier-
van heeft den eijgener 6 mergen met telligen bepoot
En de resterende 3 mergen off 4 mergen gesaeijs
heeft Gerit Jansz gepacht voor 14 carolis gulden
1 molder rog en 2 molder manc saet
[    car. gl.] onvrij gelt

                              124-10-10           124-10-10

De Nonnenmaet, soe de
vrou van Duijstervoorde
in 't gebruijck heeft, deels
in ter Wolde, deels in 't
Twel gelegen 6 jaeren
door een gerekent

                                53-2-8              53-2-8

De 14 Hoeven

                               81-0-0              81-0-0

Het eerste block van de
tiende genaempt Hum-
meder Veen in der
Wolde ende in 't Twell
gelegen ses jaeren
door een gereeckent,
bedraecht
                              29-5-4               29- 5-4
                                                  287-18-10



38 v.

De thiende Tuijlremerck
soe Willem Marrienburch
6 jaeren in pacht gehadt
heeft, de 6 jaeren door
een gereeckent beloopt

                              43-15-0             43-15-0

Gerrit Elsincx tientjen
heeft nu verscheijden
jaeren gedaen 12 gulden

                              12-0-0              12-0-0

De Praestie van Deven-
ter haer tiende verpacht
aen Arnt Arnts 6 jaeren
door een gereeckent, doet
14 gulden

                              14-0-0              14-0-0

't Capittel van Deventers
tient uijt 't goet Wijck,
soe borgemeester Marien-
borch in 't gebruijck
heeft, doet 12 goudgulden

                              16-16-0             16-16-0
                                                  86-11-0



39 r.

't Capittel van Deventer
tient, genaamt ten Weerde
6 jaeren door een ge-
reeckent brengt uijt
89 goudgulden 14 stuiver

                              125-6-0             125-6-0

't Capittel van Deventers
tient genaamt d'Auese, 6
jaeren door een gereec-
kent, brengt uijt 65 goudgulden
4 stuiver 8 deniers

                             91-4-8              91-4-8

Marienburch tiende
uijt verscheijden par-
celen ende ackeren
getaxeert op 5 golt-
gulden

                             70-0-0               70- 0-0
                                                  246-10-8



39 v.

De tient van de pasto-
rie ter Wolde, ver-
pacht aen de coster
aldaer voor 10 gulden

                              10-0-0              10-0-0

Quastenberger tient
toecommende 't Capittel
van Deventer verpacht
aen Court Nijlant voor
15 goudgulden

                              21-0-0              21-0-0

Wij onderschreven geauthoriseerde set-
ters over 't kerspel ter Wolde,
verclaren bij solemnelen eede
dat onses weetens uijt dit kerspel
noch groot noch cleijn vergeeten
is. Ende dat de pachten ende
huijren nae onse beste kennisse
ende wetenschap well ende op-
rechtelijck aengebracht sijn.
Dat wij oock de goederen bij de
eijgenaeren selffs in 't gebruijck

                                                                
                                                  31-0-0



40 r.

nae proportie van de verhuijrde,
in gevolch van des Lantschaps
instructie getaxeert ende aenge-
slagen hebben. Ter waerer oir-
conde dese met onse christelicken
naem, ende gewoonlicke merck
beteickent, actum Voorst desen
22 aprilis 1648

Ende heeft de heer van Sinderen
verclaert, dat sij in 't begin van 't
maecken der quoijeren, den eedt
achter de instructie gestelt, in
forma gedaen hebben, actum als
boven

Summa totalis van 't kerspell
ter Wolde beloopt vierentwintich
duijsent, vijffhondert seven en dertich
guldens, ses stuivers, twe deniers,
dus alhier

                              24537-6-2

Aldus wij ons onderschreven commissarien,
geexamineert, getaxeert, gesommeert,
opgenomen ende gesloten, binnen
Voorst, den 27 maij 1648



40 v.

De opkompsten van de landerien van de
buijrschap ter Wolde belopen vier ende twin-
tich duijsent twe hondert drie ende seventich
gulden seventien stuiver elff deniers

XXIIII M  II C  LXXIII - XVII
                             XI

Daervan beloopt de VIe penning vier duijsent
vijff ende veertich guldens twaelff stuivers elff 5/6 deniers

IIII M  XLV - XII –XI  5/6

De opkomsten van de huijsen en de meulens
aldaer drie hondert twintich guldens vijff stuivers
ses deniers

III C XX - V - VI

Daervan beloopt den 9e penning vijff en dertich gulden
elff stuivers acht deniers 2/3

XXXV gl. XI st. VIII d. 2/3


