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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 buur-
meesters 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 oor-
spronkelijke 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 Twello te kunnen
vergelijken met de maencedule uit 1662 van Twello:

Over het huis Duistervoorde vinden we in het Veluwse Verpondingskohier:



't Huijs van Duijstervoorde bij de vrouw van Duijstervoorde
bewoont met twee hoven ende boomgaert van 1 1/2 mergen, getaxeert op 130 gulden
Wat goede eijckenboomen

          117-0-0             130-0-0

In de Maencedule van het ambt Voorst vinden we onder Twello:

't Huijs van Duijstervoorde bij de vrouw van Duijstervoorde bewoont met 2 hoven en bongart
van 1 1/2 mergen     13-0-0

(Toelichting: Wanneer we de 130 gulden uit 1648 als uitgangspunt nemen voor de berekening
van de verponding ontstaat de volgende som. Er mocht voor een huis 10% worden
afgetrokken voor onderhoud. Blijft over 117 gulden. Hierover moest de 9e penning worden
betaald, dus 1/9 deel van 117 is 13 gulden. Dit is het 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



110 r.

TWELLO

Huijs en hoff met 3
mergen saeijlants
de sware gerff en 4 mer-
gen weijdens à 3 goudgulden
de mergen, toebeho-
rende Henrick Her-
mans cum suis, 't huijs
à 8 goudgulden jaerlicx
Schattinge nae meijers
recht
Belast met 9 1/2 stuijver tot
thins tot last des pachters
wat heggeholts

in marge: wat heghholts

                              54-3-3              49-16-7

Mosselers Goor groot
2 mergen sijnde weij-
lant toebehorende Al-
bert Hermans kinde-
ren verpacht voor
goudgulden de mergen aen
Henrick Hermans
                                                                  

        49-16-7



110 v.

Belast met 7 stuijver tot
thins
Schattonge ut supra
Weijnich holts

in marge: weijnich holts

                              11-4-               11-4-

De Toochse weijde
groot 3 1/2 mergen toe-
behorende Gerrit
Verheij, verpacht voor
goudgulden aen Henrick
Hermans
Belast met 3 stuijver
thins
Schattonge ut supra

                              30-2-0              30-3-
                                                                     
                                                       41-6-0



111 r.

6 mergen weijlants
van Brants Clooster
verpacht aen Henrick
Harmans voor 27 goudgulden
in toto
Schattonge nae meijers
recht

                              37-16-              37-16-

3 mergen weijens
toebehorende Jan
Hummen aen de We-
teringe gelegen, ge-
taxeert op goudgulden de
mergen
Belast met 3 stuijver thins
Schattonge nae meijers
recht
wat heggeholts

in marge: wat heghholts

                              16-16-              16-16-
                                                                   
                                                       54-12-0



111 v.

1/2 mudde gesaijs de
sware gerff en    mer-
gen int geheel 7
mergen met een
huijsken à 4 goudgulden be-
hoorende Jan Ulrix,
getaxeert op goudgulden
de mergen
Belast met 6 stuijvers tot
thins
Weijnich heggeholt

in marge: weijnich heghholts

                              52-2-1              47-18-8

Gerrit Roeloffs erff-
genaemen haer Toech-
lose weijde, groot 4
mergen

                              22-8-               22-8-
                                                               
                                                     70-6-8



112 r.

Jan Ploech van sijn
Bagijnen lant 4 mer-
gen

                              22-8-               22-8-

Hoff en huijsken van
Gerrit Janssen, groot
omtrent 1/4 mergens
ende 1 1/2 mergen weij-
lants en 1/2 mergen
saeijlants swaere gerff

Hoff en huijsken ge-
taxeert op 8 goudgulden en
de 1 1/2 mergen weijen
op 3 goudgulden de mergen
Belast met 3 spint
keurhaver en 2 stuijver
thins
Schattonge nae meijers
recht
Een weijnichje houtgewas

in marge: wat holtgewasch

                              25-16-6             23-15-2
                                                                   
                                                       46-  3-2



112 v.

Huijsken en hoff van
Derck Jansen met 5
schepel gesaeijs, sware
gerff, getaxeert op
8 goudgulden het huijs
Noch 4 mergen weij-
dens ad goudgulden de mer-
gen
Belast met 5 spint
keurhaver
En 6 stuij. thins
Schattonge nae meijers
recht

                              43-16-6             40-6-4

Berent Harmans hoff-
stede met huijs en
hoff, groot 5 1/2 mergen
hiervan 1 1/2 mergen
saeijlants

Huijs en hoff verpacht

                                                                  
                                                        40-6-4



113 r.

voor 6 goudgulden aen Tonis
Tonissen ende 't lant
voor 11 goudgulden
Weinich holts

in marge: weijnich holts

                              23-16-              21-17-10

Noch Berent Harmans
weijtgen groot 3 mer-
gen genaamt 't Wijltjen
Verpacht voor goudgulden
de mergen aen Henrick
Jansen
Schattonge nae meijers
recht

                              16-16-              16-16-

4 mergen weijlants
genoempt het Goor
toebehorende Bernt

                                                                     
                                                       38-13-10



113 v.

ende Goossen Her-
mans, verpacht voor
3 1/2 goudgulden de mergen
Onvrijgelt

                              19-12-              19-12-

Huijs en hoffsteetgen
groot omtrent 1/2 mer-
gen saeijlants toebe-
horende Bernt Har-
mans, verpacht aen
Henrick Jans voor     
8 goltgulden
Onvrij gelt
Weijnich holts

in marge: weijnich holts

                              11-4-               10-6-

Huijs en hoffstede
                                                                  
                                                      29-18-0



114 r.

van Lambert Henricx
aent 't Velt get. op 8
goudgulden met 4 mergen
gesaeijs de 3. gerff
1 mergen weijlants
à 3 goudgulden
Weijnich heggeholts

in marge: heghholt

                              66-12-4             61-5-8

Lochts lant, sijnde 5 1/2
mergen weijdens
toebehorende Lam-
bert Henricx en Aert
Rijcx kinderen ge-
taxeert op goudgulden de
mergen
Voor desen int geheel
verpacht geweest

                              23-16-0             23-16-
                                                                 
                                                       85-1-8



114 v.

Brants Clooster acht-
terste Bagijnen camp
groot 6 mergens

Item Jacob kampkens
met het Slach, groot
4 mergen verpacht
voor 44 goltgulden aen
Lambert Henricx
Schattonge nae meijers
recht

                              61-12-              61-12-

5 mudde gesaeijs ende
3 mergen weijlants
int geheel 8 mergen
toebehorende joncker
Henrick van Rouwen-
oort, pachter Lam-
bert Henricx

De 5 mudde gesaeijs

                                                                  
                                                      61-12-0



115 r.

tientvrij gebout voor de
derde garff ende de
tiende
Ende den mergen weij-
lants met het hoffken
aen den selven bou-
man verpacht voor
vrijgelt
Goet heggeholt

in marge: goet heghholt

Hieruijt 1/2 molder keur-
haver aen de dijck-
grave ende 1/2 molder halff
rogh, halff gerst aen de
pastorie beijde tot last
des pachters

                              99-1-5              99-1-5

Brants Clooster Her-
mans campken met
een stuxken aent
Woltsche Velt groot
tesamen 2 mergen
                                                                  
                                                       99-1-5



115 v.

Verpacht voor 10 goudgulden
aen Gerrit Henrix
Schattonge nae meijers
recht
Wat heggeholts

in marge: heghholt

Ende liggen hiervan
noch 2 mergen onder
Apeldoorn daervoor hij
geeft gelijcke 10 goudgulden
die daerin confiderativ
moeten getoochen wor-
den

                              14-0-0              14-0-0

Een huijsken en haef
groot omtrent 1/2 mer-
gen toebehorende Elsken
Berents weduwe van Jan
Arnts, verpacht voor
8 goudgulden aen Gerrit Henricx
Onvrij gelt

                              11-14-              11-5-0
                                                                 
                                                       25-5-0



116 r.

Eadem van Brants
Clooster in pacht 4
mergen weijlants

                              22-8-               22- 8-

Een hoffstedeken ende
huijsken daerop int ge-
heel 4 mergen groot
Berent Berents aent
Twelsche Velt toebe-
horende, hierbij 3 sche-
pel gesaeijs de 3. gerff
ende 2 mergen weij-
lants
Huijs ende hoffsteetjen
taxeert op 8 goltgulden
't weijlant op 3 goltgulden
de mergen
Belast met 2 stuijvers thins
weijnich holtgewas

in marge: weijnich holtgewass

                              34-14-2             31-18- 7
                                                                    
                                                        54- 6- 7



116 v.

Vier margen van
Brants Cloosters lant
sijnde bouwlant op de
swaere gerff verpacht
aen Gerrit Rijxen
voor goudgulden
Onvrijgelt

                              49-16-4             49-16- 4

Brants cloosters
7 mergens soo weij-
als hooijlant en bou-
lant hiervan 3 mer-
gen boulants ver-
pacht aen Henrick
Weert in den Roskam
voor    goudgulden
Onvrijgelt

                              54-3-3              54- 3- 3
                                                                    
                                                     103-19- 7                                                                



117 r.

Het erve Honschaten be-
horende Derck Henricx
weduwe
Huijs, hoff, berch ende
aenhorige lant 24 mer-
gen groot, hiervan
worden 6 mergen tient-
vrij gebout voor de sware
garff, ongetient

Voor huijs, hoff 13 mer-
gen weijlants a 2 1/2 goudgulden
de mergen en eenich
plaggevelt, geeft den
pachter Henrick Hen-
rixen 26 goudgulden voor
desen int geheel gedaen
100 goudgulden, 1 vet lam ende
tot een voormede 1 ro-
senobel
Schattonge nae meijers-
recht

Hier eenige eijcken heg-
gen, van goet ackermaal
5 mergen ten deel binnen
2 jaeren bepoot ende de rest
noch van sins te bepooten

in marge: eijcken heggen
          ende jonck gepoot

                              159-18-             147-18-
                                                                    
                                                       147-18-0



117 v.

Hoffsteetjen, huijsken ende
zaijlant aen de Toochse-
strate groot omtrent
3 schepel gesaeijs sware
gerff met 1/2 mergen
à 1 1/2 goudgulden weijens toe-
behoorende Jan Toonis
ende Toenis Henricx
het huijsken à 6 goudgulden
weijnich houts

in marge: weijnich holts

                              16-17-4             15-7-9

Het goet Pothoven toe-
behoorende joncker Johan
van Laer, groot 26
mergen waervan met
huijs en hoff 14 mergen
in Twel gelegen zij
ende 12 mergen
in Apeldoorn hier-

                                                                 
                                                       15-7-9



118 r.

van 3 mergen gesaeijs
tientvrij verpacht aen
Jan Wolberts voor 95
goltgulden ende 1 vet lam
waervan hier geno-
men sijn 60 goudgulden ende
moeten de overige 35
goudgulden in Apeldoorn aen-
geslagen worden

Schattonge nae meijers
recht

Wat eijcken holts om
een camp

in marge: eijckenholt

                              84-0-0              77-5-7

Het erve het Sant be-
hoorende de weduwe
van secretaris Haex-
bergen

Huijs, hoff, berch, bon-
gaert 25 mergens

                                                                 
                                                       77-5-7



118 v.

hiervoor worden gebout
7 1/2 mergen tientvrij
voor de gerven van vijff
twe ende de tienden
huijs en hoff 1/4 mergen
aen Aelbert Gerrits
't bongartjen van 1/4
mergen heeft de eij-
genarsse aen haer
alleen

't Weijlant en heetvelt
tot 14 mergen ver-
pacht voor 3 1/2 goudgulden de
mergen, 1 vercken à
6 gulden, 1 vet lam
2 rosenobels tot een
voormede
3 mergen met bos be-
poot binnen 2 à 3
jaeren
Schattonge nae meijers
recht

Eenige heggen om de
campkens van goet
ackermaal

in marge: goet ackermael

                              242-16-9            230-16-9
                                                                     
                                                        230-16-9



119 r.

Het twede erff van de
wed. Haecxbergens
oock het Zant gent.
Huijs, hoff, berch ende
anhorige lant 35 mer-
gen

Hieraff 8 mergen tient-
vrij gebout voor die
sware garff ende de
tienden

Voor 10 mergen weij-
lants genaamt den Vree-
camp met 5 mergen
meest heetvelt geeft
den pachter Peter Ja-
cobs 38 goltgulden, 1 verc-
ken ofte 6 gulden, 1 vet
lam

De reste tot omtrent
12 mergen met eijcken-
holt bepoot die de eij-
genaersche aen haer
heeft, hiervan 8 mer-
gen nu in 3 à 4 jae-
ren bepoot, de rest
al out, dan noch nooijt
gehouwen

                                                        
                                                  0-0-0



119 v.

Den bongaert van 1/4
mergen heeft d'eijge-
narsche mede aen haer
alleen

Schattonge nae meijers
recht

Goet heggeholt om de
campen

in marge: goet heghholt

                              294-3-4             282-3-4

Die Welscampen van vrou
Haecxbergen groot 22
mergen worden gebout
opte sware garve, tient-
vrij ende de tiende

Hiervan bout Albert
Gerrits 10 mergen voor
de swaere garff ende
de tiende
Ende voor 3 mergen
leegte 11 goudgulden
Peter Jacobs ende Gerrit
Jansen 9 mergen voor
de swaere gerff ende de
tiende

                              317-16-4            317-16-4
                                                                       
                                                        599-19-8



120 r.

Den thient van vrouw
Haexbergen heeft sij bij
haer erven geleijt
Ende is aldaer int goet
aengeslagen, soo dat
sij noch tient 11 mer-
gen uijt Pennincx Bot-
tercamp ende 1 1/2 mer-
gen uijt Welde van
Raesvelts goet ge-
taxeert t'samen op
48 gulden

                              48-0-0              48-0-0

Den Havercamp toe-
behoorende Willem
de Quade
Huijs, hoff en aangeho-
rende lant groot 62
mergen

Hieraff tien mergen
                                                               
                                                     48-0-0



120 v.

boulants tientvrij ge-
bout voor de swaere
gaerff ende de tiende

De resterende 52 mer-
gen weij- ende hooij-
landen, door den ande-
ren verpacht voor 3 1/2
goltgulden de morgen,
Gijsbert Stevens

Toepacht een jaerich
vercken ende een vet
lam

Belast met 3 schepel
rogge ende 3 schepel
garsten aen den predi-
cant
Schattonge nae meijers
recht

Hier holtgewasch bij
van goet heggeholt

in marge: goet heghholt

                              422-19-4            410-19-4

Het erve het Groote

                                                                        
                                                         410-19-4



121 r.

Sandt, toebehorende
de weduwe van Bur-
gemeester Marienburch

Huijs, hoff, berch, 52
mergen lants, bouw-
weijlant ende heet-
velt door de anderen
hiervan 8 mergen
gesaeijs, waervan 6
mergen tientvrij

Tesamen verpacht aen
Henrick Lamberts voor
240 gulden
ende 1 rosenobel tot
een voormede

Hier sijn eenige eijcken
heggen ende andere gepoot

in marge: eijcken heggens
          ander gepoot

                              268-10-0            256-10

Samuel van Diepen-
hems modo Herman

                                                                       
                                                        256-10-0



121 v.

Cremer, huijs ende
hoffsteede met een
mudde gesaaijs ende
't weijlant, groot in 't
geheel 6 mergen
te samen verpacht voor
  ggl aen Henrick
Jansen van Lier
Schattonge nae meijers
recht
Wat heggeholts

in marge: hegholt

                              44-16-0             41-4-9

Een huijsken en hoff-
stedeken groot qua-
lick 1/2 mergen en
daerbij omtrent 1
schepel gesaaijs toe-
behoorende Willem
Aertssen
Verpacht voor 12 goudgulden

                                                                  
                                                       41-4-9



122 r.

aen Gerrit van Baer
tot schattingen   stuijver
Weijnich holts

in marge: wat heghholts

                              16-16-              15-9-

Huijs en hoffstede
met een morgen
saeijlants ende 1 coe-
weij sijnde een ge-
deelte van Weerden
toebehorende dr. Lo-
ges ende Jan Gesscher
Verpacht voor 30 goltgulden
pachter Aelbert Hen-
ricx op Weelden

                              42-0-               38-12-9

Hierbij 6 mergen weij-

                                                                  
                                                      54- 1-9



122 v.

delants die bij d'eij-
genaer selffs gebruijckt
worden getaxeert
op 5 goltgulden de mer-
gen

                              42-0-0              42-0-0

Noch hierbij omtrent
7 off 8 mergen die
bij d'eijgenaers met
holt bepoot sijn bin-
nen de 4 à 5 naeste
jaeren

De pachter meijnt
dat hier 2 à 3 sche-
pel keurhaver uit
gaen, die bij d'eij-
genaers betaelt wor-
den

                              93-8-1              93-8-1
                                                                 
                                                    135-8-1



123 r.

Het Kleijne Wesevelt
Coenraat Wervens
kint toebehorende

Huijs, hoff en 't aengeho-
rige lant groot 24 mergen

Hiervan worden ge-
bout 5 mergen tient-
vrij op het halve saet
ongetient

10 mergen weijlants
met huijs en hoff ver-
pacht voor 30 goudgulden
aen Werner Hermsen

1 mergen boomgaarts
welck de pantheer
voor sich beholt

De reste is met hout
besett ende met tel-
ligen bepoot en dicht
bewasten ende dat
tusschen 4 à 5 jaeren
herwaerts

in marge: holtgewasch

Belast met 1 mudde keur-
haver ende 1/2 mudde gae-
koorn tot last der lant-
heeren

                                                        
                                                  0-0-0



123 v.

Schattonge nae meijers
recht

Goet heggeholt om de
campen met een bosch-
ken van 1/2 mergen

in marge: goet heghholt

                              211-11-8            199-11-8

Het Groote Wesevelt
toebehorende joncker
Adriaen van Bemmel

Huijs, hoff en landen
24 mergens hiervan
5 mergen boulants de
swaere gerff

Huijs ende hoff en de
24  bou- weij- broeck-
lant ende plaggevelt
pachter Jan Jansen
voor 140 carolus  gulden 6
libra canati suijcker
1 libra peper 1 libra gene-
ver 1 vercken à 3
                                                                   
                                                     199-11-8



124 r.

goudgulden ende tot een voor-
mede 15 gulden ende
1 vet lam off 3 gulden

Belast met 2 gulden 2 stuijver
tins

Schattinge nae meijers
recht
Hier eenige heggen
en andere holtgewasch
zijnde een boschken
van twe mergen

in marge: heghholt ende een
          boschken

                              155-19-0            143-19-

Willem Henrix Boe-
mers tientjen gaende
alleen uijt dit erff à
20 gulden 15 stuijver

                              20-15                20-15
                                                                    
                                                     164-14-0



124 v.

Reint Cremers huijs
en hoffsteetjen ende
lant, qualick 4 mergens
namelick 2 1/2 mergen
weijlants ende de
rest bouwlant, ver-
pacht aen Jan Ger-
rits voor 24 goltgulden
Schattonge halff ende
halff
weijnich holts

in marge: weijnich heghholt

                              33-12-0             30-18-2

Overvoorde halff in
Twelle en halff in
Apeldoorn gelegen
den scholtus Elbert
van Mehen toebeho-
rende groot 24 mer-

                                                                  
                                                      30-18-2



125 r.

gens hiervan is de 1.
helfte saeijlant 't geen
in Twel hiervan gele-
gen is tientvrij daer
de lantheer die tient
van treckt met huijs
en hoff Is verpacht
volgens pachtcedulle
aen Herman Janssen
voor 100 carolus gulden
daervan hier maer de
helfte compt in ach-
tinge
Bij de helfte in Twelle
is hegholt als oock opt
geene in Apeldoorn
is gelegen

in marge: hegholt

Een boschken van
ongeveer 1 mergen
goet ackermaal

in marge: een bosken ackermaels

De helfte in Twel is
belast boven 't gene
den pachter op sich
heeft genomen met
2 goudgulden aen den rentmeester
van Veluwen

                                                         
                                                  0-0-0



125 v.

ende met 1 gulden 15 stuijver
aen den praest tot
Deventer

Hier gaet uijt 2 molder
boonen ende 2 molder
haver stedicheijt aen
de praest te Deven-
ter

                              74-0-0              68-1-7

Huijs en hoffstede
van Gerrit Rixen
groot in alles 16 1/2 mer-
gen
Huijs en hoffstede à
8 goudgulden met 4 mergen
boulants de swaere
gerff

D'andere 12 1/2 mergen
sijnde boulant op 3.
goudgulden de mergen

                                                               
                                                     68-1-7



126 r.

Belast met 1/2 mudde
keurhaver
En 1 gulden tot thins

Hier sijn heggen bij
van redelick ackermael

                              108-12-4            99-18-6

Jacob Sijls hoffstede
sijnde met huijs en hoff
geen 1/2 mergen
Verpacht aen Jan
Alberts voor 11 goudgulden
Schattonge nae meijers
recht

          13-17-2             15-8-0

Het erve Honschaten
behoorende borgemeester

                                                                    
          13-17-2                                 99-18-6



126 v.

Kreijnck tot Zutphen,
huijs, hoff 36 mergen
lants gepacht bij Hen-
rick Janssen Zijll
7 mergen bout hij voor
de swaere gaerff tient-
vrij
De resterende 29 mer-
gen, goet ende quaet
weijlant aent Velt
aen gelegen verpacht
voor 200 gulden int ge-
heel
Belast met 7 stuijver thins
tot last des pachters
Hier sijn heggen bij
van goet heggeholt

in marge: goet heghholt

                              220-0-0             208-0

Het erve de Bolckhorst
toebehorende Ber-
tolt Harmans

                                                                
                                                       208-0



127 r.

huijs ende hoff met het
aengehoorige landt
groot 24 mergen

Hiervan bout Claes
Eskens 7 mergen tient-
vrij opte sware garff
ende de tienden uijt ge-
nomen 1 mergen
tientbaer

Voor huijs ende hoff ende
de resterende 17 mer-
gen sijnde weijlandt
heeft hij voor 31 dlr.
de mergen

Belast met 1/2 stuijver tot
thins, 1 molder keurha-
ver voor de dijckgreve
Schattonge nae meijers
recht
Goet heggeholt om de
campen

in marge: goet heghholt

                              179-7-1             167-7-1

De hoffsteede het Slijck-

                                                                   
                                                       167-7-1



127 v.

huijs, toebehorende Hen-
rick Janssen

Huijs en hoffsteetjen
groot 23 mergen lants

Hiervan bout de soon
Toonis 8 mergen
gesaaijs voor de swa-
re garff

Voor huijs en hoff geeft
hij 8 gulden

De resterende 15 mer-
gen sijnde weijlant
heeft hij voor 3 goudgulden
de mergen

Belast met 18 stuijver
tot thins

Schattonge nae meijers
recht

Hier holtgewas bij
van heggeholt

in marge: goet holtgewasch
          van heghholt

                              162-12-8            150-12-8
                                                                      
                                                        150-12-8



128 r.

Het erfken het Goorhuijs
toebehorende de vrou
van Dustervoorde
groot met huijs en
hoffstede 18 mergen
hiervan bout Herme
Henricx 8 mergen voor
de swaere garff met 8 à 9 mergen plagge-
velt

Voor de resterende 10
mergens sijnde weij-
hooijlant met huijs en
hoff geeft hij   carolus gulden
De schattonge nae meijers recht

Hier uijt 1 molder keurha-
ver en 5 gulden 11 stuijver tot
thins beijde tot last
des pachters

                              166-12-8            154-12-2

Jan Berents van de

                                                                      
                                                        154-12-2



128 v.

vrouw van Duijster-
voorde een huijsken
ende hoffken voor
goudgulden

Hierbij well 2 à 3
mergen bosch goet
ackermaell

in marge: 2 à 3 mergen bosch

                              7-12-0              7-12-0

Vrouw van Duijster-
voorde Keuckencamp
groot 2 mergen
Den Dijckkamp groot
2 1/2 mergen
Is abuis ende wort ge-
saeijt op de swaere
gerff

                              56-0-10             56-  0-10
                                                                     
                                                       63-12-10



129 r.

Een weijde achter
Duijstervoorde gele-
gen, groot 9 mergen
bij de vrouw van
Dustervoorde selffs
gebruijckt, getaxeert
op 3 1/2 goudgulden de
mergen, seijt de selve
niet meer te comen
doen als 2 goudgulden

                              50-8-0              50-8-0

De wintmeule van
vrouw van Duijster-
voorde aengegeven
voor 34 mudde hart
ende weeck koorn
int jaer en daer te-
gens memorie ge-
maeckt van de kosten
vant onderhout van de
meulen

                                                               
                                                     50-8-0



129 v.

Jan Pelgrums muller
als knecht de mole
bedienende

Bij naeder ondersoeck
bevonden te comem
uijtbrengen 375 gulden

          300-0-0             375-0-0

Vrouw van Duster-
voorde 4 mergen
weijlants een mergen
hooijlants à 2 1/2 goudgulden
de mergen  Item huijs
en hoff met een
zaeijkampken ge-
noempt Scheulscamp
bij de Woltsche wete-
ringe, groot 4 mergen
saeijlants de swaere
gerff  Aengegeven
verpacht te sijn voor

                                                                     
          300-0-0                                      0-0-0



130 r.

caerolus gulden te samen
pachter Guert Cor-
nelis
Hier heggen bij

in marge: heghholt

                              77-0-0              77-0-0

Vrou van Duijstervoorde
hoffstede Dijxeijnde
genoempt

Huijs, hoff 10 mergen
hooij- en weijlant, ver-
pacht aen Jan Gerrits
voor   carolus gulden

't boulant groot 6 mud
gesaaijs tientvrij
Bout hij voor de sware
gerff ende de tienden

Hierbij holtgewas van
heggeholt

Een bosch ruijm 5 mer-
gen goet ackermael

in marge: heghholt
          bosch van 5 mergen ackermael

                              123-14-6            113-16-6

                                                                      
                                                        190-16-6



130 v.

't Huijs van Duijster-
voorde bij de vrouw
van Duijstervoorde
bewoont met twee
hoven ende boomgaert
van 1 1/2 mergen, ge-
taxeert op 130 gulden
Wat goede eijcken-
boomen

in marge: goede eijcken boomen

          117-0-0             130-0-0

Den Beuckelaer joncker
Adriaen van Bemmel
toebehorende, pachter
Gerrit Reijners, huijs,
hoff 30 mergen lants

Hieraff gebout 6 mer-
gen gesaeijs tientvrij
opte sware garve

                                                               
          117-0-0                                  0-0-0



131 r.

huijs en hoff en 24
mergen weijlants
goet ende quaet door
den anderen voor 180
carolus gulden, 5 libra canari
suijcker, 1 vercken à
3 goudgulden ende 6 gulden
eens tot een voor-
mede
Schattonge nae meijers
recht
Hier sijn heggen bij
van goet ackermael

in marge: goet ackermael

                              188-19-0            176-19-

Een hoffstedeken sonder
huijs groot 2 mergen
sijnde weijlant genaamt den
Dulmer bij Gerrit
Reijners self eijgener
gebruijkt, taxeert op
3 1/2 goltgulden de mergen

                              9-16-0                 9-16-

                                                                    
                                                      186-15-0



131 v.

Het Slijckhuijs toebe-
horende Henrick Pen-
ninck, pachter Bernt
Harmans, huijs, hoff
en landen groot
mergen

Hiervan bout den
pachter 10 mergen
tientvrij voor de
sware garff ende
de tienden

Huijs en hoff ende de
resterende 30 mergen
sijnde weijlant, goet
ende quaet heefft
hij voor 3 goudgulden de
mergen ende 1/8 botte-
ren

Schattonge nae meijers
recht

Den utganck totte
pachters last

                                                         
                                                  0-0-0



132 r.

Hier sijn heggen bij
van goet ackermael

Hieruijt 1 molder keur-
haver aen de dijck-
greve 1 molder halff
rogh halff boeck-
weijt aen de pastorie
tot last des pachters

in marge: goedt heggen

                              295-3-4             283-3-4

Het goet Hombraeck
toebehorende 't H.
Geests Gasthuijs
binnen Deventer
pachter Roeloff Reijners

Huijs, hoff omtrent
37 mergen lants hier-
aff worden gebout 1
à 2 mergens voor

                                                                 
                                                     283-3-4



132 v.

de swaere garve

Voor huijs, hoff ende
de reste van 't landt
sijnde weijdelant goet
ende quaet de mergen
getaxeert à 3 goudgulden
daeronder de helfte
van Mosselers goor
begrepen geeft den
pachter goltgulden 1
vercken

Schattinge nae meijers
recht
Bij verclaringe van
Gasthuijsmeester

Wat heggeholts

in marge: wat heghholt

                              237-18-10           225-18-10

Roeloff Reijners van de
schultis Elbert van
Meen, de tiende uijt dit
erff voor 23 gulden 10 stuijver

                              23-10-0              23-10-0
                                                                      
                                                       249- 8-10



133 r.

Het erve den Haeff-
enck, toebehorende
d'erffgenaemen van
hopman Wenckom
pachter Harman
Jochumis

Huijs, hoff, berch 51
mergen lants

Hieraff 10 mergen
gebout voor de sware
garff

Voor huijs ende hoff
ende de resterende
42 mergen daeronder
omtrent 10 mergen
plaggevelt, geeft
de bouwman 300 gulden
ende eens tot een
voormede 100 gulden
Schattonge nae meijers
recht

Hier sijn heggen bij

in marge: heggen

Hier uijt 3 schepel rog
                                                          
                                                  0-0-0



133 v.

ende 3 schepel gaecoorn
aen de pastorie ende
1 molder keurhaver t'sa-
men tot last des
pachters

                              316-13-4            304-13-4

Herman Jochums hoff-
stedeken met huijs
en lant, groot 2 1/2 mer-
gen halff saeijlant

Verpacht aen Jan
Berents voor 15
goudgulden

Schattonge nae meijers
recht

                              21-0-0               19- 6-4
                                                                   
                                                     323-19-8



134 r.

't Huijs van de pastorie
offte de wehme in
Twell met hoff ende
boomgart van 1/2 mer-
gen

in marge: memorie

                              memorie

                    Landen tot de
                    pastorie in Twel
                    gehoorende

Den Kerckencamp, groot  
omtrent 2 1/2 mergen
wort gebout voor de
gerve van vijff twe
pachter Bertolt Wil-
lems

                              31-2-8              31-2-8
                                                                
                                                      31-2-8



134 v.

De ackeren opte
Basselt met het Vlier-
te campken, omtrent
3 mergen, gebout
voor de gerven als
boven, pachter Wij-
nolt Wijnolts

                              37-7-2              37-7-2

Den Els met het He-
melrijck, 2 mergen
weij- en bouwlandt
verpacht aen Jan Hen-
ricx voor 20 carolus gulden

                              20-0-0              20-0-0

De Bolte scherp 2

                                                                 
                                                      57-7-2



135 r.

mergen, verpacht aen
Willem Boemer voor
19 gulden 12 stuijver

                              19-12-0             19-12-0

Het Geerken aen de
Toeghse straat met
Gerbrichs hoffstede
groot 1 1/2 mergen, ge-
pacht bij Maes Hen-
ricx voor 8 carolus gulden

                              8-0-0                  8-0-0

De Papenmate, sijnde
4 mergen hooijlants
verpacht voor 50 carolus
gulden aen Claes Eskes

                              50-0-0              50-  0-0
                                                                 
                                                      77-12-0



135 v.

Den Roller bouws ende
weijlant, omtrent 7
mergen, verpacht aen
Jan Vaelholt voor
54 carolus gulden

                              54-0-0              54-0-0

2 mergen opte Stouw-
grave, bouwlant, ver-
pacht aen Gerrit
Rijcken voor 18 carolus gulden

                              18-0-0              18-0-0

2 mergen int Mosseler-
goor, hooijlant, ver-
pacht aen Bartolt
Willems voor 12 carolus gulden

                              12-0-0              12-0-0
                                                                
                                                      84-0-0



136 r.

Een hoffstedeken aen
de Toechse straet, ver-
pacht aen Henrick
Willems, voor 15 carolus
gulden

                              15-0-0              15-0-0

Het huijsken heeft
pachter selffs daerop
getimmert

          5-8-0               6-0-0

Een mergen in Hae-
gens Peperkoeck
Verpacht aen Jan
Ulrix voor 5 carolus
gulden

                              5-0-0               5-0-0

Sª. 27 2/4 mergen
van de pastorie

                                                               
          5-8-0                                   20-0-0



136 v.

De costerie met huijs
ende hoff, van 1/2 schepel
gesaeijs

in marge: memorie

                              memorie

                    Landen gehorende
                    totte vicarie St.
                    Sebastiani

Het Goor, groot 5 mer-
gen weijlant gebruijckt
de pastor int Twelle
selffs

Is voor eenige jaeren
verpacht geweest aen
Willem Bromer voor 50 gulden

Doch wil dese voor de prijs
niet langer hebben

                              50-0-0              50-0-0
                                                                
                                                       50-0-0



137 r.

Schaecker tient bij de
pastor selff gebruijckt
ad. 10 daler

                              15-0-0              15-0-0

Vijcarien hoffstede
groot 1 1/2 mergen ver-
pacht voor 15 gulden aen
Jan Gerrits Cuijper

                              15-0-0              15-0-0

Ruijm een halve
mergen, voor de schol-
tus huijs an de scholtus
verpacht voor 4 gulden
4 stuijver

                              4-4-0                 4-4-0
                                                              
                                                     34-4-0



137 v.

De Locht, ruijm een
mergen, heeft Willem
Bomer voor 9 carolus
gulden en 2 stuijver

                                    9-2-0               9-2-0

Is bij hem betimmert
ende is eene brou-
werie, die de setters
niet weeten te tax-
eeren

          31-10-              35-0-0

De Leege Locht, saaij-
ende weijlant, om-
trent 2 mergen, ver-
pacht voor 15 gulden
aen Derck Mullers
wed.

                              15-0-0               15-0-0
                                                                 
          31-10-0                                 24-2-0



138 r.

Hiertegen betaelt den
pastor voor thinsen
van de pastorie ende
vijcarije St. Sebastia-
ni 43 stuijver 3 oort aen
de rentmeester van
Veluwen

                    Tertjen van St.
                    Anthonis vijcarie
                    in Twelle

De Bomerie met den
acker in den Brinck
heeft de coster voor
5 gulden 14 stuijver

                              5-14-0              5-14-0

Hier achter fol
aengeslagen

                                                                
                                                      5-14-0



138 v.

De Clocke met de On-
genade heeft Jan War-
ners voor 8 gulden 17 stuijver

                              8-17-0              8-17-0

De Cleijne Ongenade
heeft Cornelis Wolters
voor 3 gulden 10 stuijver

                              3-10-0              3-10-0

Heijdens camp heeft
Derck Henricx wed. voor
4 gul. 10 stuijver

                              4-10-0              4-10-0

Het Moolencampken heeft
Egbert de Snijder voor
2 gulden 10 stuijver

                              2-10-0              2-10-0
                                                                
                                                     19- 7-0



139 r.

Duijfhuijscamp de weduwe
van zal. Derck Henricx
eijgenersche ende selffs
gebruijckerse, groot
5 mergen

                              62-5-5              62-5-5

Huijs, hoff à 12 goudgulden
brouwerie, 7 mergen
lants

Daervan vijff mergen
zaaijlants sijnde lant
dat men bouwen soude
voor de swaere garve

De resterende 2 mer-
gen sijnde hooijlandt
getaxeert op 2 1/2 goudgulden
de mergen

                              84-13-5             84-13-5

Van de Wrochmeijsters-
goor 4 mergen weijlants

                                                                    
                                                    146-18-10



139 v.

De brouwerie met het
huijs weeten de setters
niet te taxeren
geset op
          40-10-0             45-0-0

Goet heggeholt

in marge: goet heghholt

Een huijsken en hoff-
stedeken an de Toech-
se straete met 1 mer-
gen gesaaijs

Nijgetimmer Henrick Aelts

Verpacht aen Bernt
van Utrecht voor 12
goudgulden

                              16-16-0             15-9-0
                                                                 
          40-10-0                                 15-9-0



140 r.

Een hoffstede van se-
cretaris Gielinck met
huijs, hoff ende lant
9 mergen pachter Jan
Gijsberts

Bout 3 mergen voor de
sware gerff

Geeft voor huijs ende
hoff ende de resterende
6 mergen 20 goudgulden

Schattinge nae meijers
recht

Hier eenich hegholt bij

in marge: heghholt

                              65-7-3              60-2-8

Het Harteler, huijs, hoff
48 mergen lants, eij-

                                                               
                                                      60-2-8



140 v.

gener Jan van Olden-
neel opte Haar pach-
ter Goossen Harmans

Geeft voor huijs ende
hoff 12 mergen de
sware gerff    mergen
weijlants ende plagge-
velt int geheel   gulden
1 vet lam

Hier sijn heggen bij
van goet ackermael

Schattonge nae meijers
recht

Belast met 3/4 stuijver tot
tins

in marge: goet ackermael

                              283-9-0             271-9-0

Bemmels tient uijt
het Harteler ende het
                                                                    
                                                       271-9-0



141 r.

Harteler, ende het erve
den Hoffenck, is ver-
pacht geweest ses
jaeren lanck aen
Gosen ende Berent
Harmsen voor 100 carolus
gulden ende tot een
voormede eens 22 gulden

                              103-13              103-13-0

Het goet Schockencamp
Jan Frericx eijgenaer
Egbert Jansen pachter

Huijs, hoff, berch ende
lant 28 mergen

Hieraff bout de pachter
8 mergen gesaaijs
voor de sware garff
                                                                   
                                                     103-13-0



141 v.

Huijs, hoff en plagge-
velt groot 4 mergen

2 mergen met eijcken
bepoot, daervan 1 mer-
gen nu in anno 1636
ende 37 bepoot is

De resterende 15 mer-
gen sijnde weijlandt
ende 4 mergen plag-
gevelt met huijs en
hoff heeft pachter
voor 40 dalers met heg-
gen ende struijcken

Schattonge nae meijers
recht

Hier sijn eijcken heggen
om 't boulant

in marge: eijckelhegge

                              183-4-9             171-1-9

Capitters Schocken-
                                                                   
                                                       171-1-9



142 r.

campen tiende heeft
in pacht gedane 6 jae-
ren door een gereec-
kent 29 goudgulden 14 stuijver

                              41-6-0              41-6-0

Dorts hoffstede joncker
Hermen van Dorth eij-
genaer

Huijs, hoff en lant
groot 6 mergen, weij-
ende saaijlandt, ge-
pacht bij Maes Janssen
voor 16 goudgulden vrijgelt

Eenige eijcken heggen

Hierbij 1 mergen bosch
zijnde goet ackermael

                              37-10-2             34-10-1
                                                                   
                                                       75-16-1



142 v.

Een huijs ende hoffstede
van 't Capittel van
Deventer, groot met
het aengehorende lant
omtrent 3 mergen
verpacht aen Cornelis
Voltees voor 18 goudgulden

                              28-0                25-15-2

Twe kaetersteden met
een stuck groenlants
bij Duijstervoorde ge-
legen, het 2. Bagijnen-
goor genaamt toebehorend
't Capittel tot Deventer
zijnde 4 mergen saaij-
lants de swaere gerff
ende 7 mergen weij-
lants

Bij pachtcedele ver-
                                                                 
                                                     25-15-2



143 r.

pacht aen Jan Gerrits
voor 75 goltgulden ende 1
rosenobel eens tot een voormede

Schattonge nae meijers
recht

Hier eenige heggen
om 't hoge lant

in marge: enige heggen

                              107-10              107-10-0

Henrick Pennincx hoff-
stede sijnde huijs, hoff
11 mergen lants

Is omtrent halff bosch
ende out heggenholt
d'andere helfte waer
onder 2 coeweij ende
wort de rest gesaeijt
met huijs ende hoff
                                                                   
                                                      107-10-0



143 v.

verpacht aen Gerrit
Reijners onderschult voor 26 goudgulden

Belast met 5 3/4 stuijver thins

Schattonge nae meijers
recht

                              36-8-0              33-9-8

't Huijs van joncker Johan
Hacfort in Twel 't Veen-
huijs genaemt bij
hem selffs bewoont
met hoff ende boom-
gaert van 1 mergen
getaxeert op 65 gulden

          58-10-0             65-0-0

Hiertoe gehorende

                                                                
          58-10-0                                 33-9-8



144 r.

omtrent 32 mergen
lants

Daervan 5 mergen
weijlants getaxeert
op 4 goudgulden de mergen

1 mergen rijsweert
ongeveer aengege-
ven op 12 carolus gulden
jaerlicx

2 mergen toegepoot
en heggen om de
campen ende ander
gepoot

in marge: heggenholts

23 mergen boulants
gestelt als dat om de
sware gerff gebout
wort van vijff twee
ende is hiervan
maer een mergen
tientvrij
                                                         
                                                  0-0-0



144 v.

Belast met 2 1/2 schepel
rogge ende 2 1/2 schepel
garsten aen de pastoor
Een mudde keurhaver
1/2 vimme rogge voor de
coster
52 1/2 stuijver tins

                              329-18-2            317-18-2

Joncker Hacfort ros-
mole getaxeert op
20 gld.

          16-0-0              20-0

't Witteveen sijnde
7 mergens weijlant

                                                                     
          16-0-0                                   317-18-2



145 r.

bij Duijstervoorde ge-
legen joncker Johan Hack-
fort voors. behoorende
getaxeert op   goudgulden
de mergen

Belast met 25 1/2 stuijver
thins

                              28-0-0              28-0-0

Twickels tienden de
weduwe Twickels
voor 2/3 parten ende
voor 1/3 part toebeho-
rende welck 1/3 part
Evert Berents ver-
claert jaerlicx onge-
veer 8 à 9 molder
coorns uijt te brengen
halff hert halff weec
saet

                                                               
                                                     28-0-0



145 v.

Daervan sijn voor de-
sen 2/3 gepacht ge-
weest bij joncker Alart
Hackfort voor 40 da-
lers

                              125-19-9            125-19-9

't Goet de Heurne joncker
Alart Hacfort toebe-
hoorende pachter Jan
Peters

Huijs, hoff. berch om-
trent 24 mergen lants

Voor 12 meergen weij-
lants sampt huijs ende
hoff, geeft de pachter
45 goudgulden

De resterende 12 mer-

                                                                    
                                                      125-19-9



146 r.

gen opte swaere garff
van vijff twee gebout
waervan een weinich
minder als de helfte
getient wort in de
Veenhuijser tient

De heggen mede in de
12 mergen gereeckent

in marge: goede heggen

                              199-17              187-17

De Veenhuijser tient
gaende ut de Heurne
ende het Veenhuijs
tient ongeveer 6
mergen uijt de Heurne
2 mergen uijt Veen-
huijs ende 4 schepel
gesaeijs uijt 't Holt-
huijs

                                                                   
                                                     187-17-0



146 v.

Daertegen is de Heur-
ne belast met 13
mudde stedicheijt aen
de praesdije tot De-
venter, halff rogge
ende halff haver

Ende met 5 gulden 1 stuijver
heeren gelts aen de
reeckencamer t'sa-
men tot last des
lantheers

                              34-0-0              34-0-0

Een mergen Brienens
Slachsken genaamt sijnde
weijdelant joncker Alart
Hacfort toebehorende
getaxeert op 4 goudgulden

                              5-12-0               5-12-0
                                                                 
                                                      39-12-0



147 r.

't H. Geest Gasthuijs
goet in de Schaeck
groot 43 mergen

Huijs, hoff ende geho-
rige lant

Hiervan bout den pach-
ter Jan Gerritsen 10
mergen gesaeijs opte
gerven van vijff twe
hiervan 3 mergen
tientvrij de sware
gerff ende de tient

Voor het groenlandt
33 mergen groot à
2 1/2 goudgulden de mergen
met huijs en hoff
geeft hij goltgulden ende
1 vercken

Schattonge nae meijers
recht

Hier heggen bij van
goet ackermaell

in marge: heggen

                              273-10-7            261-10-7
                                                                     
                                                        261-10-7



147 v.

Borgemeester Henrick Jor-
dens goet, Lutticke
Schadewijck genoemt
huijs, hoff en daeraen
gehoorende lant 18
mergen groot

Hiervan bout Henrick
Lamberts 8 mergen
gesaaijs voor de ger-
ven van vijff twee

't groenlant, huijs,
hoff en 't halve aeft
heeft hij gepacht voor
27 goudgulden

Schattonge nae meijers
recht

Hier sijn heggen als
mede een bosken van
1 mergen

Van dese 18 mergen
heeft Jan Melinck 1 1/2
mergen voor 10 goudgulden

                              151-8-8             139-8-8
                                                                   
                                                       139-8-8



148 r.

De hoffstede den Stel-
tenberch, Gijsbert
Bartels toecomende
groot met huijs, hoff
en lant omtrent 2
mergen, gepacht bij
Henrick Reijners voor
20 gulden vrijgelt

                              30-0-0              27-12-0

Huijs en hofstede van
Jan Wentholt de Hoeve
genoempt groot 6
mergen met 3 mer-
gen gesaaijs ende
omtrent 3 mergen
weijlants

Voor huijs, hoffstede
ende 't weijlant geeft
Gerrit Janss Raamaecker
20 goudgulden
                                                                 
                                                     27-12-0



148 v.

De 3 mergen gesaeijs
bout hij voor de ger-
ven van vijff twee

Belast met 13 1/2 stuijver
tot thins

Ende aen de Geestlic-
ken tot Zutphen met
4 daler

Schattonge 7 gulden 6 stuijver

                              65-7-3
                               7-6-
                                   
                              72-13-3             66-16-11

De hoffstede aen de
Voorstege dr. Diest
toebehorende Praesten
hoffstede genaamt van
ongeveer 2 mergen
lants ruijm, bij pacht-
cedulle verpacht aen
Aernt Janssen voor 20 goudgulden

                                                                   
                                                      66-16-11



149 r.

het aeft halff ende
halff, ende 2 boomen
voor wt voor den eij-
gener

Schattonge nae meijers
recht

Hier eenige heggen
bij

in marge: heggen

                              28-0-0              28-0-0

2 mergen weijlants
bij den Steltenberch
Albert ende Otto
Wortelmans toebeho-
rende getaxeert op
goudgulden de mergen

                              9-16-0              9-16-0

Vrouw van Zuchtelens

                                                                
                                                    37-16-0



149 v.

hoffstede, met huijs
en hoff groot 10 à 11
mergen van de hoffste
ende hacholt, hiervan
3 mergen gesaaijs ende
2 1/2 mergen weijlants
gepacht bij Bernt
Jansen voor 36 carolus gulden

Belast met 1/2 mudde
keurhaver

En 25 stuijver thins
tot last des lantheeren
Schattonge nae meijers
recht

De overige 5 1/2 mer-
gen sijn binnen 4
à 5 jaeren met hout
bepoot met schoon
gepoot langs de wech

in marge: holtgewaschs
          schoon gepoot langs
          den wech

                              113-12-8            104-10-10

Grootenhuijs hoffstede

                                                                       
                                                        104-10-10



150 r.

ten Veene, met huijs
en weijlant genaamt de
Hovecampen groot 3
mergen

Verpacht aen Evert
Berents voor 18 goltgulden
ende een jarich verc-
ken

Hier onder het Smale
weijtgen groot om-
trent 1 mergen in
Wilp gelegen

Hierbij noch 8 mergen
gesaaijs gebout voor
de sware gerve van
vijf twe

Schattonge nae meijers
recht

Hier eenige heggen
bij van goet hout
gewas

                              130-16-8            120-7-4
                                                                    
                                                        120-7-4



150 v.

De Barnte sijnde een
weijdeken groot 3
mergen Grootenhuijs
toecomende verpacht
aen Evert Berents
voor 10 dalers

Schattonge als boven

Van dit lant de Barnte
genaamt sijn 3 mergen
met eijckelen besaeijt
ende bepoot binnen
5 à 6 jaeren

in marge: eijcken gepoot

                              40-0-0              40-0-0

Joost ten Grootenhuijs
eijgener en selffs ge-
bruijcker van huijs, hoff
en boomgert 1 mergen
en anhorige lant, het
Veen genaamt getaxeert op 95 gulden

                                                              
                                                     40-0-0



151 r.

groot omtrent 28
mergens daeronder
het lant bij Evert
Berents gepacht ende
ande sijde hier tegens
is gestelt, begrepen
is

                              95-0                 87-8-0

Grootenhuijs gebruijct
selffs de Menen sijnde
weijlant groot omtrent
2 mergen, getaxeert
op 4 goudgulden de mergen

                              11-4                 11-4-0

De Moespot groot 4
mergen gestelt als
gebout voor de sware
gerve van 5 twe

                              49-16-4              49-16-4
                                                                    
                                                       148- 8-4



151 v.

Den rest meestendeel
bepoot, ende onland
belast neffens 't geen
Evert Berents in pacht
heeft, met 2 gulden 16 3/4
stuijver tins

in marge: holtgewasch

Het Veen leech moer-
rassich lant groot 5
mergen à 2 goudgulden de
mergen

                              14-0-               14-0-

Goet ackermael ende
noch omtrent 2 1/2 mer-
gen genaamt den Cnollen-
camp sijnde een bosch
waervan de helfte bin-
nen 4 à 5 jaren bepoot
is

in marge: goet ackermael
          goet bosch

                              15-11-4             15-11-4
                                                                   
                                                       29-11-4



152 r.

Holschaten 4 mergen
weijlants sijnde voors.
Grootenhuijs behorende
bij hem selffs gebruijct
end is getaxeert op
3 goudgulden de mergen

                              16-16-              16-16-0

Noch op den enck 1 1/2
mergen binnen 2 à
3 jaeren bepoot

                              18-13-7             18-13-7

Jan Melinck smits huijs
ende hoffsteetgen, groot
1 1/2 mergen gesaaijs bij
hem selffs bewoont ende
gebruijct getaxeert op 11 goudgulden
hier wat holtgewasch bij

in marge: holtgewasch

                              18-13-7             17- 3-10
                                                                   
                                                       52-13- 5



152 v.

't H. Geestes Gasthuijs
hoffstede, met een
huijsken daerop, groot
omtrent 1 1/2 mergen
gesaaijs, gepacht bij
Jan Ramaker voor
15 goudgulden
Schattinge nae meijers recht

                              21-0-0              19-6-4

Sophia van Wervens
hoffstede, huijs, hoff
en een stuxken lants
groot te samen om-
trent 1 mergen
huijs en hoff verpacht
aen Steven Henricx
voor 8 goudgulden onvrijgelt

Het boulant groot 3/4
mergen d'eijgenersche
bouwen voor de sware
garve

                              20-10-9             18-17-11
                                                                    
                                                       38- 4- 3



153 r.

Lubbert Gerrits hoff-
stede, geen 1/4 mergen
met 't huijs, verpacht
aen de soon Henrick
Lubberts met 3 1/2
mergen in Wilp genaamt
't Gocheler weijdeken
ende 1 mergen weij-
lants in ter Wolde
t'samen voor 60 gulden
Welcke weijlant hier
affgetogen blijft voor
't huijs 35 gulden

          31-10-0             35-0-0

't H. Geests hoffstede
het Bordick genoemt
huijs, hoff en angeho-
rige lant groot tussen
de 49 mergen

                                                               
          31-10-0                                 0-0-0



153 v.

Hiervan bout den pach-
ter Wijer Hermans
omtrent 16 mergen
halff tientvrij, voor
de sware garve, ende
van vrije de tienden

Voor huijs, hoff ende 't an-
dere lant sijnde weij-
hoijlant en heetvelt
à 2 goudgulden de mergen
Door de anderen geeft
hij te pacht goltgulden
ende 1 vercken

Schattonge nae meijers
recht

Eenich holtgewas
hierbij van goet ac-
kermael met 6 sche-
pel gesaeijs nieuw
gepoot binnen 2 à
3 jaeren

in marge: holtgewasch
          nieuw gepoot

                              365-11-4            353-11-4
                                                                      
                                                        353-11-4



154 r.

De kercken hoffstede
genaamt d'Ongenade met
huijs en hoff, geen
2 mergen groot, ver-
pacht aen Jurgen
Janssen Wever voor
20 goudgulden

                              28 gulden              25-15-2

Noch een hoffsteet-
gen van omtrent
1/2 mergen, de kerck
oock toebehoorende
Verpacht aen Jan Ger-
rits cuijper voor
6 goudgulden

                              8-8-0                   8-8-0
                                                                  
                                                        34-3-2



154 v.

't H. Geest Gasthuijs
goet an den Twelschen
Brinck gelegen, sijnde
huijs, hoffstede en 2
kleijne campen, groot
ongeveer 3 mergen
gepacht bij Jan Nuijen
voor 18 goudgulden

Schattonge nae meijers
recht

                              25-4-               23-3-8

't Voorsch. Gasthuijs goet
den Grooten Bijvanck
genaamt groot 21 mer-
gen hiervan bouwt
Willem Bartols weduwe
7 morgen gesaaijs
                                                               
                                                     23-3-8



155 r.

halff tientvrij voor
de gerven van vijff
twe, ende de tiende
vant vrije van Mos-
selers goor, en een
ander stucxken weij-
lants met huijs en
hoff geeft sij te pacht
   goudgulden en een jarich
vercken

Onvrij gelt

Goet heggeholt

Hier uijt gaat 1 molder
gaacoorn aen de
pastorie

                              158-1-11            146-1-11

Noch heeft het voorsch.
Gasthuijs eenen

                                                                    
                                                       146-1-11



155 v.

bosch in Twelle bij
de weeteringe ge-
legen, groot 4 à 5 mergen

in marge: bosch

Noch een stuck weij-
lants genaamt de Marsch
groot 5 margen
oock 't voorsch. Gast-
huijs behoorende
bij haer selffs ge-
bruijckt, in de buijr-
schap Schaeck ande
Flierte gelegen
getaxeert op 4 1/2 goudgulden
de mergen

                              31-10-0             31-10-0
                                                                   
                                                       31-10-0



156 r.

De hoffstede 't Velt-
hoen, Bernt van
Borculoe toebehorende
met huijs ende hoff
groot omtrent 1/2 mer-
gen, gepacht bij Jan
Warners voor 18 dl.
onvrij gelt

Hier uijt 1 1/2 goudgulden ende
1 vette gans aen
't Heijlige Geest tot
last des pachters

                              27-0                24-16-9

Willem Volckers hoff-
stede Sonder huijs,
genaamt omtrent 3 mer-
gen gesaaijs daer
een huijs op staat

                                                               
                                                    24-16-9



156 v.

gepacht bij Jan War-
ners, voor 25 goudgulden
Onvrijgelt
Hieruijt 1 schepel keur-
haver

                              35-0-                35-0-

De Clocke met de On-
genade tot de vicarie
van St. Tonis gehoo-
rende, heeft Jan War-
ners, voor 2/3  parten
in pacht, voor 17 gulden
14 stuijvers 't andere 1/3
is bij den predicant
onder de tertjen van de
voorschreven vicarie aen-
gegeven

                              17-14-              17-14-
                                                                  
                                                      52-14-0



157 r.

De hoffstede aen de
Teugse strate, 't He-
melrijck genaamt met
huijs en haefken, geen
1/2 mergen, toebehoren-
de Abraham Gerrits
voor 12 dalers ver-
pacht aen Jan Hen-
ricx

                              18-0-               18-0-

Het erve de Kleijne
Hinde, toebehorende
zaliger borgemeester Buekers
kinderen, pachter
Bernt Gerrits, huijs,
hoff, berch en aen-
gehoorige lant, groot
28 1/2 mergen

                                                              
                                                    18-0-0



157 v.

Hiervan worden 27
mergen, waarvan
2 mergen tientvrij
ongetient, voor de
sware gerve gebout

Voor huijs, hoff en
't vordere lant geeft
den pachter 45 carolus
gulden ende een vercken
à 5 gulden

Belast met 2 gulden 10 stuivers
thins
Onvrij gelt, nopende
de schattings

Weijnich houts

in marge: weijnich holts

                              293-3-9             281-3-9

De Hunder Mehden
groot 8 mergen, weij-

                                                                   
                                                       281-3-9



158 r.

ende bouwlant, bor-
gemeester Valck cum suis
eijgenaer, bij pachtce-
dele van den 2 augusti
1634. Verpacht aen
Bernt Gerrits voor
102 carolus gulden

Schattonge nae meijers
recht

Bernt Gerrits verclaert
datse hem op 25 gulden
nae, soe hooch niet
meer en dienen

Belast met 2 goud gulden
thins, tot last des
lantheeren

                                                  102-0-

Een hoffsteetjen aen
den dijck, Heijmerick
Jansen cum suis eij-

                                                              
                                                  102-0-0



158 v.

geners, huijs en hoff
met 't lant eene mer-
gen, neffens de voeth
van den dijck, binnen
ende buijtendijcks, soe
verpacht als getaxeert
op 24 caroli gulden

                              24-0-               22-1-7

't Kleijne Hunder 't Ca-
pittel van Deventer
toebehorende

Huijs, hoff, bouw ende
weijlant groot 32 mer-
gen, hiervan onge-
veer 4 mergen weij-
lants ende de rest
saeijlant tientvrij
uijtgenomen 10 mer-
gen

                                                              
                                                    22-1-7



159 r.

Bij pachtcedele van
den 25 julij 1646 ver-
pacht aen Gerrit
Jacobs Spaen

Goet ackermael om
de campen

in marge: goet ackermaels

                              282-19-6            270-19-6

De helfte van Hanen-
goet, sijnde de helft
van 't erff de Hunder
genaempt, groot om-
trent 14 mergen
pachter Gerrit Jacobs

Eijgenersche vrouw
Gallas

Het weijlant tot 1 1/2
mergen is verpacht

                                                                   
                                                     270-19-6



159 v.

voor 3 1/2 goudgulden de
mergen

Het boulant wort ge-
bout voor de sware
gerve

Tot een voormede een
vetten hamel en alle
jaer een vercken off
5 gulden daervoor

Schattonge nae meijers
recht

Weijnich heggeholts

in marge: heghholt

                              161-16-0            149-16-

't Huijs te Hunderen, van
joncker Gijsbert Schimmel-
penninck, bij hem selfs
bewoont, met hoff
ende boomgaert van

                                                                     
                                                       149-16-0



160 r.

1/2 mergen, getaxeert
op 85 gulden

          76-10-              85-0-

Hierbij gebruijckt joncker
Schimmelpenninck
voorschreven, off 7 mergen
uijt Wilckens Basselt
à 4 goudgulden de mergen

Belast met 1/2 mudde
haver aen dijckgreeff

Ende met 7 schepell
halff rogge, ende halff
gerste aen den pre-
dicant

Wat jonck gepoot

in marge: jonck gepoot

                                39-4                39-4-

Idem Schimmelpennincx

                                                                 
          76-10-0                                 39-4-0



160 v.

6 koen weijdens, buij-
tendijcks, verleden
jaer verpacht ge-
weest, onvrijgelt
aen Jan Marceus
getaxeert op 5 goudgulden
de coeweij

                              42-0-               42-0-

Noch joncker Schimmelpen-
nincx tientjen aen-
gegeven op 18 dalers
heeft in 't jaer 1646
gedaen 4 mulders rog,
2 mulders weijt, 2 mulders
gerst, 3 mulders boeck-
weijt, 5 spint erreten
4 mulders haver, 10
waterbosch vlas

                              68-6-5              68-6-5
                                                                
                                                    110-6-5



161 r.

Gerrit Warners van
joncker Schimmelpenninck
een huijsken ende
hoffken van 1/2 mergen
Om Godts wille ge-
sticht voor arme lieden

in marge: memor

Joncker Schimmelpenninck
een tientjen gehorende
tot de vicarie St. An-
tonii in Wilp, voor
18 dalers

                              17-0-0              17-0-0

Joncker Schimmelpenninck
voorschreven sijn hoffstede

                                                               
                                                     17-0-0



161 v.

sijnde huijs, hoff 25
mergen boulants de
rest koenweijdens,
verpacht te samen
aen Jan Harmans voor

Belast met 2 schepel
keurhaver aen den
dijckgreeff

Wat heggeholts

in marge: heghholt

                              213-3-0             201-3-

Noch een hoffstede
van joncker Schimmel-
penninck voorschreven, sijn-
de d'andere helfte
van Hanengoet

Huijs, hoff, 3 koeijweij-
dens off 1 1/2 mergen

                                                                
                                                     201-3-0



162 r.

off 11 1/2 mergen bou-
lants, in alles 14
mergen

Het boulant wort ge-
bout bij Gerrit Weijers
voor de swaere gerve
van vijff twee

Huijs, hoff, ende de 3
koeweijdens, verpacht
voor 20 goudgulden

Belast met 1 mudde
rogge, 1 mudde keur-
haver, 1 mudde gerste
tot last des pachters

Ende 4 gulden tot thins
tot last des lant-
heeren

Schattonge nae meijers
recht

Weijnich houtgewas

in marge: holtgewasch

                              171-4-5             159-4-5
                                                                   
                                                       159-4-5



162 v.

De hoffstede den Blaes-
balch toebehorende
Gerrit Jacobs Spaen

Huijs, hoff, omtrent 2 1/2
mergen lants

Hiervan saeijt den eij-
gener selffs 2 mergen
gesaeijs, tientvrij, sware
gerff

Den pachter Tonis Roe-
loffs, geeft van huijs
en hoff met de reste
van 't lant 17 goudgulden

Schattonge nae meijers
recht

Wat heggeholts

in marge: heghholt

                              55-12-8             51-3-8

De raetsheer Wijnber-

                                                                
                                                       51-3-8



163 r.

gens saaijlant, binnen-
dijcks, ende weijlandt
buijtendijcks, te samen
8 mergen, daervan
1 mergen alleen ge-
weijt wordt, hiervan
6 mergen tientvrij,
gepacht bij Liefert
Janssen voor 90 goudgulden

Hieruijt 1 molder keur-
haver

                              140-0-0             140-0-0

Stuijrmans boschken
groot omtrent 1 1/2 mer-
gen, toebehorende den
secretaris Kondewijn
halff binnen 4 à 5
naeste jaren bepoot

                              18-13-7             18-13-7
                                                                   
                                                     158-13-7



163 v.

Daniel van Geschers
goet, huijs, hoff, bou-
en weijlant binnen-
dijcks, leijt voor 8 mer-
gen, ende uijt Wille-
kes Basselt 2 1/2 mer-
gen

Hieraff bout Liefert
Jansen 5 mergen ge-
saeijs, hiervan 3 mer-
gen tientvrij, doch
blijft ongetient voor de
sware gerve

Voor huijs, hoff ende
't overige lant zijnde 2
mergen geeft hij 20
gulden

Belast met 5 stuiver tins

Schattonge halff ende
halff

Hierom goet heggeholt,
ende 1 mergen lants
nu in anno 1647 bepoot

in marge: goet heghholt

                              117-11-4            108-3-2
                                                                    
                                                        108-3-2



164 r.

Een hoffstedeken van
Andries van Mehen
scholtus, leggende te-
gen over sijn vaders
huijs, met huijs ende
hoff van ongeveer 1/2
mergen verpacht voor
24 goudgulden aen Suijder
Arent

                              33-12-              30-18-2

Hierbij 7 mergen ge-
saijs genaamt de Woest
bij den voorschreven Mehen
selffs gebruijckt en die
bij andere soude ge-
bout worden

Voor die sware gerve

1 mergen binnen 4 à
5 jaeren bepoot met
eijcken telgen

in marge: heghholt
          telgen

                                                                
                                                    30-18-2



164 v.

Noch heeft den voorschreven
Andries van Mehen
5 mergen weijlants
Buijtencamp genaamt
meerendeels met
biesen betogen, ge-
taxeert op 3 goudgulden de
mergen

                              108-3-7             108-3-7

De voorschreven 3 parcelen
belast met 2 gulden tins,
1/2 mudde haver, 1 sche-
pel garsten, 1 schepel
rogge, ende 1/2 vim
rogge

Passelijck heggeholt

in marge: heghholt

Den Perckeler en de
Reller de vrouw van de
Swanenborch toebe-
horende

                                                                 
                                                     108-3-7



165 r.

huijs, hoff, saeij- ende
weijlant groot 22
mergen

Den pachter Jan Vael-
holt verclaert de voorschreven
22 mergen hiervan
worden niet meer als
5 mergen gesaeijt in
pacht te hebben in 't
geheel voor
huijs, hoff daerin be-
greepen

Belast met een mud-
de haver ende 1 gulden
tot tins, tot last des
eijgenaers
Schattonge nae meijers
recht

Tot ider mergen
een roede Issel off
Bandijx, gelijck oock

                                                         
                                                  0-0-0



165 v.

bij andere landen
daerbij geen dijck
aengebracht is

Hierbij eenich holt-
gewas jonck gepoot

in marge: jonck gepoot

                              157-9-5             145-9-5

2 mergen saeijlants
van Hermantje Vael-
holts, getaxeert. als
de voorschreven pacht tot
de  mergen, onvrijgelt
off de swaere gerff

                              24-18-2             24-18-2

Eadem 6 mergen uijt

                                                                  
                                                      170-7-7



166 r.

Willekes Basselt met
de helfte van zaliger
Jan Henrix Goor ofte
weijlant 1 3/4 mergen

                              57-6-3              57-6-3

De weduwe van Jan
Henrix op Cruijs-
voorde 1 1/4  mergen
hoeijlants in 't Goor

                              7-0-0                7-0-0

Zaliger Heijdens goet,
groot 9 1/2 mergen bou-
ende weijlant, daer-
van Herman Leussen

                                                              
                                                    64-6-3



166 v.

3 deelen, ende Derck
Traesten een deel
toecompt, sijnde on-
geveer 2 1/2 mergen
weijlants met de
huijsstee verpacht aen
joncker Holthuijsen te De-
venter voor 60 gulden

                                                  60-0

Hiervan is een camp-
ken, groot 3 mergen
gesaeijs, verpacht aen
Henrick Berents voor
6 molder rogge

Het andere lant sijnde
een errit campken
ende de reste weij-
lant voor 38 gulden

Belast met 25 stuivers tins

Schattonge nae meijers
recht

Hierbij wat hegholts

in marge: heghholt

                              75-7-3              75-7-3
                                                                
                                                     135-7-3



167 r.

Peter Melchers van
Lier 2 mergen gesaeijs,
de swaere gerff

                              24-18-2             24-18-2

Idem 1 mergen weij-
lants, ende 1 mergen
saeijlants verpacht
aen Willem Boemer
voor 12 goudgulden

Hieruijt 1 schepel keur-
haver

                              16-16-              16-16-

2/3 parten van 't Meu-
lecampken tot de vi-
carie van St. Anthonis
gehoorende, verpacht
voor 5 carolus gulden
                                                      5- 0-
                                                                
                                                    46-14-2



167 v.

2/3 van de Bomerie met
den Arler an den
Brinck, aen de coster
voor 11 gulden 8 stuijvers
                                                    11-8-

2/3 van de Kleijne On-
genade aen Corne-
lis Wolters voor 7
gulden
                                                    7-0-

2/3 van Heijdens camp
aen Derck Henricx
weduwe voor 9 gulden
                                                    9-0-

Het andere 1/3 der
voorschreven perceelen bij de

                                                            
                                                  27-8-0



168 r.

predicant hier voor
aengegeven, belast
met 22 stuivers thins

't Goet Holthuijs, joncker
Johan van Hell toe-
behoorende, Gerrit
Martens pachter

Huijs, hoff, boomgaert,
berch 34 1/2 mergen
lants

Hiervan bouwt den pachter 14 mergen
gesaeijs voor de swae-
re gerve, hiervan
5 molder tientbaer de
rest tientvrij, daervan
de lantheer de tienden

                                                          
                                                  0-0-0



168 v.

Voor de reste sijnde
weij- ende deels woest-
lant, met huijs en hoff
geeft den pachter 100
goudgulden, een vercken off
6 gulden daervoor ende
een vet lam, ende tot
een voormede 3 rose-
nobels eens

De lantheer 2 deell
ende de bouman 1/3
deel

in marge: het aeft

Schattonge nae meijers
recht

Eenige heggen om 't
boulant

in marge: heggen

                              355-5-5             343-5-5

't Huijs 't Holthuijs met
den hoff van 1/4 mer-
gen wort bewoont

                                                                   
                                                       343-5-5



169 r.

bij den jongen scholtus
Andries van Mehen,
getaxeert op 65 gulden

          59-16-

De coecamp ende Hooch-
dichelt 4 1/2 mergen
gesaeijs voor de sware
gerff halff tientvrij

                                  63-16-              63-16-

Een boschken van 1 1/4
mergen om 't huijs

in marge: een boschken om
          't huijs

De weijde achter den
Bleijckerscolck groot
1 1/2 mergen getaxeert
op 3 1/2 goudgulden de mergen

                                    7-7-                7- 7-
                                                                   
          59-16-0                                   71 -3-0



169 v.

't H. Geest Gasthuijs
goet an den dijck, opte
Gaete geheeten

Pachter Tijs Hanssen,
huijs, hoff en aenge-
hoorige lant, binnen-
dijcks 27 mergen ende
buijtendijcks ongeveer
9 coeweij

Hiervan bout den
pachter 19 mergen
tientvrij, uijtgenomen
1 mergen gesaeijs
voor de garve van vijff
twee

Voor 't groenlant, deels
binnen zijnde 4 mer-
gen ende meeren-
deels buijtendijcks ge-
legen, sampt huijs ende
hoff, geeft hij 100 goudgulden
1 vercken ende 1/2 vat

                                                          
                                                  0-0-0



170 r.

botter eens tot een voormede, in twee
pachtjaeren

Schattonge nae meijers
recht

Eenige heggen hierbij
van goet heggeholt

't Gasthuijs treckt
hier den tient voor
uijt

in marge: goet heghhol

                              441-13-7            429-13-7

't Goet, het Zijll
aen den dijck joncker Wij-
nandt van Eenscha-
ten eijgenaer, Derck
Warners pachter

                                                                      
                                                        429-13-7



170 v.

huijs, hoff en aenge-
hoorige lant omtrint
18 mergen

Hiervan gebout 13
mergen gesaeijs voor
de sware gerve

Van 't ander lant, bin-
nen ende 5 mergen
buijtendijcks gelegen,
sampt huijs ende hoff
geeft den pachter
goudgulden

Schattonge nae meijers
recht

                              217-18-1            205-18-1

Belast met 10 gulden
1 stuijver thins tot last
des lantheeren

                                                                    
                                                       205-18-1



171 r.

't H. Geest Gast-
huijs, heeft hieruijt
den thient, gelijck
oock uijt de Deeren-
horst, ende meer
andere goederen
Getaxeert op 60 gulden
                                                  60-0-

Het erve de Deernhorst,
Brants Clooster toe-
behorende, pachter
Henrick Bernts

Huijs, hoff omtrint
23 off 24 mergen
halff bouw- halff
                                                            
                                                  60-0-0



171 v.

weijlant, daeronder
een stuck lants bij
Duijstervoorde genaamt
't erff Bagijnen goor

Verpacht voor 150 goudgulden

Schattonge nae meijers
recht

Wat jonck gepoots

in marge: jonck gepoot

                              210-0               198-0

Jan Gerrits van
Brants Clooster een
hoffstee met het hal-
ve Goor 18 mergen
groot

                              100-16-             100-16-
                                                                     
                                                       298-16-0



172 r.

Het goet Veltwijck in
Twell, toecommende
Balthasar Berents
erfgenamen, groot 28
mergen

Hier bout Jan Lam-
berts het boulant
zijnde 19 mergen
voor de sware gerve

                              236-12-7            236-12-7

Het weijlant zijnde 9
mergen, is verpacht
aen Jacob Jacobs
in der Wolde voor
54 goudgulden

Belast met 1 gulden 15 stuivers
ende 12 stuivers thins ende
6 schepel spilcoorn
aen 't Capittel te
Deventer

Hiertoe 8 roeden Issel-
dijcks

                              75-12-

                                                                   
                                                     236-12-7



172 v.

Schattonge nae meijers
recht

Goet ackermael

in marge: goet ackermael

                              75-12-              75-12-

Noch een huijsken
op 't voorschreven goet Velt-
wijck, daervan Jan
Lamberts geeft
goudgulden ende voor
de reste 't huijsken
onderholt

          7-4-                8-

Het goet Schelenhoff

                                                                 
          7-4-0                                   75-12-0



173 r.

Derck Becker off
Derck Willems eijgenaer
Wijnolt Wijnolts pach-
ter, huijs, hoff om-
trent 16 mergen lants

Hiervan bout de pach-
ter 11 1/2 mergen voor
de sware gerve

Voor de reste sijnde
weijlant met huijs,
en hoff, geeft hij
4 goudgulden voor de mergen
1 vercken a 3 goudgulden

Schattonge nae meijers
recht
Tins
Eenige heggen hierbij

in marge: heggen

                              172-12-5            160-12-5

Joffer Berentssens Bas-

                                                                      
                                                        160-12-5



173 v.

selt, pachter Herman
Janssen

Huijs, hoff 34 mergen
lants, hiervan bout
de pachter 7 1/2 mer-
gen voor de sware
garve

d'Andere 15 mergen
sijnde weijlant met
huijs en hoff, daer-
voor geeft hij
carolus gulden

Schattonge nae meijers
recht

Eenige heggen hierbij
van goet ackermael

in marge: heggen van
          ackermael

                              279-18-3            267-18-3

Het spijcker hier op

                                                                     
                                                       267-18-3



174 r.
staende met den boom-
gaert groot 3/4 mer-
gens, bebout de
lantvrouw selffs
getaxeert op 50 gulden

          45-0

Hier gaet uijt 4 goudgulden
tot thins

6 schepel spilcoorn
aen 't Capittel te
Deventer 1 molder keur-
haver

De Kleijne Basselt,
juffrouw Berentssens
erffgenamen toebehorende

Is de saelweer met
den bongaert en

                                                              
          45-0-0                                  0-0-0



174 v.

omtrent 3 1/2 schepell
gesaeijs in alles 2 1/2 mergen groot

Verpacht aen Evert
Gerrits voor 22 dalers

Het aeft halff ende halff

Luijt pachtcedel van
den 9. september 1637

Belast met 8 goltgulden
thins

Noch 3 stuijvers 8 penningen thins

Een mudde keurhaver

1 1/2 schepel rogge

1 1/2 schepel gerste

2 roeden Isseldijcx

                              37-0-               37-0-

Den Hummeder Holt-

                                                              
                                                    37-0-0



175 r.

schen tient de lant-
schap toecommende
verpacht aen joncker
Alart Hacfort in
Maes en Wael, ge-
pacht bij Evert Ger-
rits voor 49 carolus gul-
dens
                                                  49-0-

De hoffstede Cruijs
voorde, toebehorende
vrouwe van der Ca-
pelle in den Dam

Huijs, hoff 3 mergen
saeijlants en 4 mer-
gen weijlants

                                                            
                                                  49-0-0



175 v.

met Capellen tient

Gepacht bij Jan Hen-
ricx voor 120 carolus
gulden

Belast met 4 1/2 gulden
tins

Wat hegholts

in marge: heghholt

                              120-0-              110-8-0

Elbert van Mehen
scholtus in Voorst

Huijs, hoff en bomgart
van 1/2 mergen bij den
scholtus selffs be-
woont getaxeert op 40 gulden

          36-0-               40-0
                                                                  
          36-0-0                                  110-8-0



176 r.

Daerbij 12 1/2 mergen
hiervan 4 mergen
gesaeijs, de sware
gerff, ende 4 1/2 mer-
gen weijlants à 3
goudgulden de mergen

                              112-9-7             112-9-7

Hiervan een camp
van 3 mudde, met
eijckelen bepoot

in marge: camp met
          eijckelen

De Kleijnen Bijvanck
groot ongeveer 4 mer-
gen 't H. Geest Gast-
huijs toebehorende
heeft den scholtus
Elbert van Mehen in
pacht voor goltgulden
Onvrij gelt

                              22-8-                22-8-
                                                                   
                                                     134-17-7



176 v.

De tiende Veltwijcker
merck, verpacht aen
Willem van Steen-
bergen voor 600 gulden
en daerboven jaer-
licx ter pacht 14 gulden
getaxeert op 50 gulden

                                                  50-0-

                    De lantschaps
                    tienden in Twell

Den tienden Velt-
Wesevelt, alias den
Bijsteren tient genaamt
6 jaeren door een
gereeckent, doet
14 gulden, 1 stuijver, 4 penningen

                                                  14-1-4
                                                            
                                                  64-1-4



177 r.

De tienden genaamt Lo-
seler Venler 6
jaeren door een ge-
reeckent 65 gulden, 3 stuiver
6 penningen

                                                    65-3-6

De tiende genaamt den
Somp 7 gulden, 3 stuijvers, 8 penningen

                                                    7-3-8

De tiende Aesfelt 66
gulden, 15 stuijvers, 4 penningen

                                                   66-15-4

De tiende Schaecker-
velt 52 gulden, 10 stuijvers

                                                  52-10-
                                                             
                                                191-12-6



177 v.

De tiende Silvolden
alias de vrouw met
de mouwen 81 gulden
11 stuijvers 4 penningen

                                                  81-11-4

Het derde block van
den nieuwen raeij-
tienden in de kers-
pelen Twell, ende
ter Wolde 45 gulden 5
stuijvers 8 penningen

                                                  45-5-8

Wij onderschreven geauthoriseerde
setters over 't kerspel Twell
verclaeren bij solemnelen

                                                               
                                                  126-17-0



178 r.

eede dat onses wetens uijt
dit kerspel niet en is ver-
geten, ende dat de pachten
ende hueren nae onse beste
kennisse ende wetenschap
wel ende oprechtelijck aen-
gebracht sijn; dat wij oock
de landerijen bij de eijge-
naren selffs in 't gebruijck
nae proportie van de ver-
huerde in gevolch van des
lantschaps instructie getaxeert
ende aengeslagen hebben, ter
warer oorconde dese met
eijgener handen ende ge-
woonlicke mercktekens be-
teickent, actum binnen Voorst
desen 6 maij 1648



178 v.

Ende heeft de heer van
Sinderen verclaert, dat sij
den eedt in forma voor
aenvanck van 't maecken
der quoijeren gepresteert
hadden

Summa totalis van 't gehele
kerspel van Twell onder
't schultampt van Voorst
gehoorich bedraecht een
summa van vijfftien duijsent
negenhondert negen en
veertich guldens, 2 deniers
Dus alhier
                              15949-0-2

Aldus bij ons onderschreven com-



179 r.

missarien geexamineert, ge-
taxeert, geresumeert, ge-
sommeert, opgenomen ende
gesloten te Voorst den
16 juni 1648

De opkompsten van de landerien belopen
van 't kerspel Twel belopen veertien
duijsent een hondert vier ende tachtentich guldens
veertien stuijvers ses denier

                         XIIII - CLXXXIIII gl.

                               - XIIII st. VI d. 

Daervan beloopt den VI e penning twee duijsent
drie hondert vier ende sestich gulden twe st. 5 d.

                         II m - III c - LXIIII gl. - II st.
                                                     1/2 d.

De opkomsten van de huijsen ende meuls aldaer
belopen achthondert acht en dartich gulden
vijftien stuijvers twe denier

                         VIII c - XXXVIII gl. - XV st.
                                          - II d.



179 v.

Daervan beloopt den IX e penning drie ende
negentich gulden, drie stuijvers thien d. 8/9

                         XCIII gl. III st. X d. 8/9


