VERPONDINGSKOHIER
KERSPEL WILP
1648

43 r
WILP
Het Bercsche rot
Het erve den Blockhorst
den heer van Doorenweelt
toebehorende, huijs, hoff,
berch, omtrent 56 mergen lant, tientvrij, uijtgenomen 3 1/2 molder gesaeijs, slecht en goet
door den anderen, doet
bij pachtcedele 260 carolus
gulden jaerlicx, pachter
Herman Henricx, ende
tot schattinge 42 gulden
Hier gaet uijt 7 1/2 molder rog
ende 7 1/2 molder haver aen
de Praestie te Deventer, 2 1/2 molder haver aen
de dijckgreve, 1/2 molder rog
en 1/2 molder gerst aen de
pastoor, t’samen tot last
des pachters
323-1-6
42-0-0
365-1-6

353-1-6

Johan van Steenbergens
erve te Bergel aen den
dijck, huijs, hoff, berch,
ongeveer 55 mergens,
daervan 20 mergen, omtrent door de doorbraecke
van den dijck, met sant
beloopen sijn en niet gebout worden
Hieronder sijn vijff koeweijdens voor 50 gulden en de
reste vant’ lant wort gebout opte gerven van 5
twe. Pachter Derck Jansz
Weinich holts
in marge: winich holts
300-0-0

288-0-0
641-1-6

43 v
Jan Gerrits Vernholts
erff opt Zant, eijgener
Jan Janssen pachter
met huijs, hoff, berch,
omtrent 21 1/2 mergen
groot, hiervan 1 molder
tientbaer, de rest tientvrij
Hiervan 2 1/2 mergen
aen de Wilpsche rijte voor
30 goudgulden
De reste gebout opte
garven van vijff twe
Huijs en hoff doet 16
goudgulden een jarich vercken
ende 10 gulden eens tot
een voormede
335-0-10

323-0-10

49-0-0

49-0-0
372-0-10

Hierbij wort gebruijct
een stuck weijlants
t’Raelant genaemt an de
Fliert toebehorende
t’Capittel van Deventer sijnde omtrent 5
koeweijdens, doet te
pacht 35 goudgulden

44 r
Den eijgener treckt voor
t’meerendeel uijt het
bouwlant, den ‘t hift voor
sich, des betaelt hij
wederom 13 1/2 molder
haver aen de Praesdije
van Deventer
Claes Renderinghs goet
huijs, hoff, omtrent 22
mergen lants tientvrij
verpacht voor 120 carolus
gulden aen Gerrit Jansz
Luttickevisch
Tot schattinge 33 gulden
Belast met 5 schepell
keurhaver aen den dijckgreeff
Noch mit twe mudde rogge ende twe mudde boeckweijt aen de Praestdie tot
last des lantheeren
Hiertoe quaetachtigen dijck
198-9-2
33-0-0
231-9-2
in marge: Nota dat dese
post niet is uijtgetrocken
2 Mergen van St. Jurriens
Gasthuijs
Daervan is den eenen
mergen verpacht voor
17 goudgulden aen Lambert Gerritsz
backer
23-16-0

23-16-0
23-16-0

44 v
Den anderen mergen
genaamt den Ramaker bout
het Gasthuijs selffs
op de swaere gerff
15-0-0

15-0-0

23-0-0

23-0-0

329-0-0

329-0-0
367-0-0

Joris Moleman van St.
Jorriens Gasthuijs een
camp genaamt Bertell
Lentincx camp van
1 molder gesaeijs, voor
23 gulden

Buijtenhuijs goet, de
Steenekamer genaamt,
toecommende de stadt
van Deventer, weij en
saaijlant, buijtendijcks gelegen getaxeert op 300
carolus gulden jaerlicx verpacht aen Wijnolt Vaelholt voor 115 goudgulden ende
de leegte van de Steenen
camer aen Bernt van
Benthem voor 120 goudgulden

45 r
Evert Crijnskens erfgenaemen, drie mergen,
eensdeels seer affgeloopen en anderdeels
tot een wech geleijt,
de stadt van Deventer
toebehorende, verpacht
aen Jan Gerrits Vernholt voor goudgulden dewijl daer niet over de
5 schepel nu can van
gebout worden de
swaere gerff anders
10-7-7

10-7-7

28-0-0

28-0-0

28-0-0

28-0-0
66-7-7

Het Spoormakers campken buijtendijcks, scherp
1 3/4 mergen gesaeijs getaxeert op 20 goudgulden jaerlicx off de sware gerff
Lambert Gerrits eijgener

Ruijm II mergen saeijlant
toebehorende t’Voorster
Gasthuijs tot Deventer
getaxeert op 20 goudgulden
jaerlicx, ofte de swaere
gerff

45 v
Het Weesen campken
groot twee mergen
saeijlant, getaxeert
op 16 goudgulden jaerlicx
ofte de swaere gerff
24-18-2

24-18-2

62-0-0

57-9-0

131-0-0

120-4-0
202-11-2

Bastiaen ter Horsts
hoffstede, met een
huijsken daerop groot
omtrent 3 1/2 mergen
daervan ongeveer
1 mergen hooijlants
Huijs en hoffken van 1/2
schepel is verpacht voor
20 carolus gulden aen Court
Harmsen
De resterende getaxeert
op 30 goudgulden jaerlicx oft
de swaere gerff

Gerrit Croussens ende
Wijer van Steenbergen
huijs genaamt de Doot, met
omtrent 2 mergen
lants, verpacht voor 131
carolus gulden aen Jan Janssen

46 r
Den Berenhorst, groot
16 mergen Gerrit Croussen toebehorende, waer
van 14 mergen weij ende saeijlant verpacht voor 75
goltgulden jaerlicx, aen
den Grooten Herman,
Gerrit Goossens, ende
Jan Geerts
Is belast met 22 1/2 stuijver
tot thins
Hieruijt 1 gulden 1 stuijver 6 penningen
aen de lantrentmeester
Hiervan 2 mergen
affgegraeven, voor 3
jaeren, ende met ackermael bepoot
in marge: Is voor desen/verpacht geweest/voor 48 goudgulden/
sulcx dat de set-/ters meijnen/nu te hooren/verpacht te sijn
133-4-8

133-4-8

56-0-0

51-10-4

11-4-0

11-4-0

19-10-0

19-10-0
215-9-0

Hans Willems huijs en hoff
van 1/2 schepel getaxeert
op 40 goudgulden jaerlicx
in marge: N.B.

Hierbij gebruijckt hij 1 1/2
schepel geseijs van vrou
Slichtermans voor 8 goudgulden

Noch 1 1/2 schepel geseijs
van Jan Berents kinderen
voor 19 1/2 carolus gulden

46 v
Jacob Vierackers drie
schepell geseeijs getaxeert op 18 carolus gulden
verleden jaer bij Hans
Willems gebruijckt voor
36 gulden
36-0-0

36-0-0

25-0-0
3-10-0
28-10-0

26-4-4

St. Jurriens Gasthuijs
hoffstede, de Venis genaamt
groot omtrent 3 schepel
geseeijs met huijs ende
hoff verpacht 18 goudgulden
aen Joris Moleman
ende tot schattinge 3 1/2
gulden

Egbert Wissenbachs huijs,
hoff en eenich landt,
groot omtrent 3 schepel geseeijs, getaxeert op 16
goudgulden jaerlicx
22-8-0

20-12-1
82-16-5

47 r
Wolter de Wolffs erff
bijt’ Sant, genaamt t’Voorde
met huijs en hoff, groot
36 margen tientvrij
en saaijlant, hiervan
ongeveer 15 mergen
geweijt à 5 gulden de
mergen getaxeert
op 108 goudgulden jaerlicx
Belast met 5 schepel
keurhaver
Redelick heggeholt
in marge: heghholt
409-5-0

397-5-0

Dirck Henricks Schoemaeckers hoffstede
aen de Noordijck met
huijs en hoff, groot 6 1/2
mergen, hiervan 1 molder
tientvrij, verpacht aen
Herman in den Noordijck
voor 80 carolus gulden jaerlicx
1 vercken à 7 gulden
Tot schattinge 17 gulden
Eenich holtgewas hierbij
in marge: holtgewasch
87-0-0
17-0-0
104-0-0

95-13-7
492-18-7

47 v
Herman Lieftinx hoffstede in de Noordijck met
huijs en hoff groot omtrent 10 1/2 mergen, hiervan ongeveer 3 mergen weijlants ende is
t’lant tientvrij, uijtgenomen 2 molder verpacht
voor 100 goudgulden jaerlicx
aen Gerrit Brants tot
schattinge 5 1/2 gulden
Redelick heggeholt
in marge: duijr genoch
heghholt
140-0-0
5-10-0
145-10-0

133-17-2

18-15-1

18-15-1

133-10-10

122-16-4
275- 8-7

Idem Hermen Lieftinck
van Jansen Brantsen
ende Jan op den Hull
2 1/2 mergen

Gijsbert Bartolts hoffstede, huijs, hoff en landerien, groot omtrint
10 mergen
Huijs en hoff is verpacht
voor 9 gulden aen Jan Janssen
Het lant wort gebout
voor de swaere gerve
nu op gerf gelaeten
De schasttonge nae meijers
recht

48 r
t’Capittels Heurne kampen
groot X mergen, sijnde
weijlant
Hiervan heeft Jan Janssen
5 mergen voor 15 goudgulden
jaerlicx ende tot schattinge 5 gulden
De andere vijff mergen
doen oock soe veel
Gerrit opten Stoltenberch pachter
42-0-0
5-0-0
47-0-0

47-0-0

Het erve den Elshoff
Jan Gerrits Vornholt
toebehorende met huijs,
hoff, berch, omtrent 28
mergen
Waervan huijs, hoff en
omtrent 5 mergen weijlants verpacht voor 25
goudgulden jaerlicx aen Henrick Arents
De reste wort gebout
voor de gerven van vijff
twe ende de tiende voor uijt,
alsoe t’lant tientvrij
Hier is eenich holtgewas
bij van heggeholt
in marge: heghholt
401-1-8

389-1-8
436-1-8

48 v
Het erve van die van den
Hunnep t’Nijenhuijs
genaamt, met huijs, hoff,
berch, groot 34 mergen
verpacht aen Henrick
Arnts
daler jaerlicx
doch wort hiervan niet
meer als 1/3 geweijt de
mergen à 4 gulden van de rest
de swaere gerff, met
een vetten hamel, 2 gulden
tot cruijtgelt en 50 daler
tot een voormede
Hieruijt 3 molder schipkorens aen de Praestie
te Deventer tot last
des pachters
Goet ackermael
in marge: ackermael
337-5-1

325-5-1

24-18-2

24-18-2

2 Mergen boulants
van die van der Hunnep
genaamt den Post, gepacht
bij Lubbert Gerrits
voor 4 daler jaerlicx
off sware gerff

t’Huijsken daerop staende
compt den pachter toe
getaxeert op 8 carolus gulden jaerlicx
7-4-0
7-4-0

8-0-0

_______
350-3-3

49 r
Idem Lubbert Gerrits
in pacht de Hunneper
tient jaerlicx voor 12
daler
18-0-0

18-0-0

15-18-4

15-18-4

37-7-3

37-7-3

12-9-1

12-9-1
83-14-8

Rolls hoff, omtrent 1
mergen tientvrij, wort
gebout van vijff twe

Den Langen en den Corten
camp in de Noordijck,
groot 3 mergen, worden
gebout voor de 3e garf
Lambertus Noordinck predicant uijt Nijbroeck eijgenaer, pachter Lubbert
Gerrits

Een mergen saeijlant een
derdendeel tientvrij van
Steven Pauwen kinderen
gebout opte gerven van vijff
twe, bij Lubbert Gerrits

49 v
Lubbert Gerrits ende
Henrick van Lochem
den Dobben Wolfbosch,
met den Grooten saeijcampt 7 mergen groot
halff saeijlant halff
weijlant à 4 gulden
de mergen het saeijlandt
de 3. gerff
57-16-4

57-16-4

231-9-2

219-9-2
277-5-6

Het erve van borgemeester
Ter Smitten groot met
huijs en hoff omtrent
20 mergen halff tientvrij ongetient pachter
Arnt Janssen
Hiervan wort een deel
geweijdet van ongeveer
4 mergen voor 15 goudgulden
De reste wort gebout
voor de garven van vijff
twe
Schattonge nae meijers
recht
Hier is hegholt bij
in marge: heghholt

50 r
14 Mergen uut Ter Smitten goet, daervan
Arent Wessels 7 mergen, voor 32 carolus gulden
jaerlicx verpacht
aen Jan Harmsen
32-0-0

32-0-0

32-0-0

32-0-0

158-2-10

146-2-10
210-2-10

De andere 7 mergen
toebehorende Ter Smitten, met de copers
oock gestelt op 32 carolus
gulden wort oock mede
wel gesaeijt

t’Capittels erve Ter
Inde, huijs, hoff van
1 schepel 10 1/2 mergen gesaeijs tientbaer de
swaere gerff 8 coeweijdens en angehorige lant gebruijckt
Jacob Janssen bij
den Post, volgens
pachtcedel, voor 66
goudgulden jaerlicx verpacht
Hier sijn eijcken heggen bij
in marge: eijcken heghen

50 v
Idem Jacob van de
Pastorie 1 mergen
weijlants genaamt t’Bramlant voor 4 gulden halff
de pastorie, halff in
de Vicarie van St.
Antonis ende St. Marien
4-0-0

4-0-0

Pickershorst met huijs, hoff
2 bergen 31 1/2 mergen
behalven Pickerhorst 24
mergen, van de Honsmate
2 mergen, Hemelricx maetjen
1 mergen, Smale hoffsteetjen 1
mergen, in de Wolfsbos 3 1/2 mergen
ende Albert Henricx lant 3
mergen t’samen 34 1/2 mergen
7 1/2 mergen buijtenlant
hiervan worden 11 mergen
geweijt voor 4 goudgulden de
mergen
4 mergen bij nae bepoot
met telligen
De reste gebout voor de
garven van vijff twe tesamen tientvrij uijtgenomen
1/2 molder vant’ tientvrij de
tiende voor uijt
Den eijgener geniet het
halve aeft
Belast met 4 stuijver tot tins
Eenige eijcken heggen hierop
Eijgener Willem Berens voor
1/3 Heimerick Jansz Picker
1/3 ende selfs pachter van de 2/3
in marge: eijcken holt
heghholt
523-19-4

511-19-4
515-19-4

51 r
Des heeren van Doorenweerts goet, Wilperhorst, met een stuck
weijlants, geheeten den
Rijt, omtrent groot 38
mergen tientvrij uijtgenomen 5 mergen
met huijs, hoff en twe
bergen. Is verpacht
bij pachtcedel aen
Gerrit Hummen voor
250 carolus gulden
Tot schattinge 40 gulden
Wat heggeholts,
hier gaet uijt 51 gulden 18 stuivers
tot last des pachters
in marge: heghholt
301-18-0
40- 0-0
345-18-0

333-18-0

Den Hontscamp groot
omtrent 6 mergen, bij
nae halff weijlant,
ende reste boulandt,
is verpacht voor 24 goudgulden
jaerlicx, onvrij gelt,
belast met 5 schepel
garsten, eijgeners Jan
Rutgers cum suis
Henrick Gerrits pachter
49-19-3

49-19-3
383-17-3

51 v
Den Piepharingh, groot
omtrent 1 mergen
weijlants toebehorende
Jan Rutgers, cum suis,
ad 4 goudgulden jaerlicx
5-12-0

5-12-0

325-8-9

313-8-9
319-0-9

Het Dorper rot
Joffrouw van Zallants opten Pols goet de Heege
genaamt met huijs, hoff,
berch, 12 mergen
binnendijcks, tientvrij
buijtendijcks 7 à 8 coeweij tientvrij verpacht voor 288 keijser gulden, aen Jan
Berents, onvrij gelt
neffens 5 pont suijckers 2 libra peper en
libra pont gengber
Hieruijt 6 molder schipsaet aen de Praestie
5 schepel keurhaver tot
last des pachters
6 gulden 6 stuivers aen t’Capittel te Deventer
tot last van de lantvrouw

52 r
Drie ackers in den Kleijnen
Enck, van 6 schepel t’Capitter van Deventer toebehorende, tientvrij
verpacht aen Jan Berents voor 12 goudgulden
16-16-0

16-16-0

115-0-0

115-0-0

3-0-0

3-0-0

Jan Berents ende Heijmerick Henricx van de
Pastorie een camp genaamt
den Pas van ongeveer
4 molder gesaeijs voor 100
gulden verleden jaer 115 gulden

Idem Jan Bernts van de
Kerck twe ackerkens van
1 schepel gesaeijs voor 3 gulden

Geesken Stevens 6 1/2 mergen, halff bouw en halff
weijlant, aen de Woltsche
weteringe gelegen,
de mergen tot 3 dalers
van 30 stuiver ende t’gesaeij
op de swaere gerff
57-1-9

57-1-9
191-17-9

52 v
Eadem Geesken, huijs
en hoffstedeken, qualick 1/4 mergen groot
tot 7 carolus gulden
6-6-0

7-0-0

Het erve de Loijn, huijs,
hoff en 2 bergen, XXII
mergen, binnendijcks en
buijtendijcks à 12 coeweijens t’samen tient
vrij. Is verpacht voor
250 carolus gulden aen Roeloff
Dercxen
Is verpacht onvrij gelt
489-19-10

477-19-10

85-1-4

85-1-4
563-1-2

Den tient uut dit erff is
verpant aen Jan Brouwers kinderen ende brengt
jaerlicx op 8 molder rogge
3 molder weijt, 2 molder
boeckweijt, 1 molder gerst,
2 molder haver, 1 1/2 schepel erreten, heer van
Wilp eijgener,
an den Praest van Deventer 3 mudde rogge ende
3 mud haveren schipsaet tot last des pachters
met 5 schepel keurhaver
Wat heggeholts
in marge: heghholt
_____
6-6-0

53 r
Huijs, hoff, brouwerie
met omtrent 3 schepel
geseeijs, toebehorende
Heijmerick Henricx, getaxeert op 50 carolus gulden
40-10-0

45-0-0

41-8-0

24-9-1

22-9-11

13-10-0

13-10-0
35-19-11

Een hoff. huijsken en
6 schepel geseeijs, toebehorende Heijmerick
Henricx
t’Huijsken en hoff verpacht voor 12 carolus gulden
aen Warner Jansen
De ses schepel geseijs
bouwt de eijgener
selffs op de swaere
gerff

Noch 3 koeijen weijens binnendijcks op
negen daler jaerlicx
_________
40-10-0

53 v
Heijmerick Henricx van
de Pastorie een camp
van 4 molder gesaeijs,
tientvrij voor 76 gulden
en treckt de Pastorie
de tiende voor uijt
82-0-0

82-0-0

3-0-0

3-0-0

249-4-0

249-4-0
334-4-0

Willem Ruijtenberchs
hoffstede sonder huijs
groot ongeveer 1/4 mergen 3 gulden

De helfte vant’ Hummelsche lant buijtendijcks,
Henrick Daems kinderen
toebehorende zijnde 16
mergen wort nu gebout op de helfte, verpacht aen Berent Jansen
en Henrick Oeloffs op de
Oeije voor 160 carolus gulden
onvrij gelt

54 r
De andere helfte vant
voorschreven Hummelsche lant,
Tijs Henricx en Thijs
Janssen Daems weduwe
eijgeners getaxeert
nae t’bovenstaende
249-4-0

249-4-0

49-16-4

49-16-4

9-0-0

9-0-0
308-0-4

Ellardus Daems, pastor
in Wilp, heeft 4 mergen int’ Orderbroeck,
die int’ jaer 1648 met
eijcken telligen bepoot zijn

De Weeme met den
hoff ongeveer van
1/2 schepel 1 coeweij
à 9 gulden
in marge: Memorie
1 koeijweij

54 v
Tonis in de Bijle van de
Pastorie het Colck
weijdeken groot 2
coeweij, voor 25 gulden
10 stuivers en gebruijcker
de pastoor selffs van
dit lant, 2 coeweijens
buijtendijcks
51-0-0

51-0-0

1-15-0

1-15-0

40-12-0

40-12-0
93-7-0

Derck Muller 2 ackers
van de Pastorie van
twe schepel gesaeijs,
voor 1 gulden 15 stuivers

Lambert Janssen
van de Pastorie den
Boercamp met de
hoffstede in Arderbroeck groot 8 mergen voor 29 goudgulden

55 r
Jan Jacobsz twe ackers
voor 1 gulden 15 stuivers
1-15-0

1-15-0

18-0-0

18-0-0

3-10-0

3-10-0

2-0-0

2-0-0
25-5-0

Roeloff Berents aen
den dijck van de Pastorie een hoffstede ende twe ackers van
1 schepel gesaeijs voor
18 gulden

Willem Roelofs 6 ackers van de Pastorie
voor 2 1/2 goudgulden

Steven in de Cruijpin
2 ackers van 1 schepel
voor 2 gulden

55 v
Jan Gerrits van de
Pastorie Pickarts weijde, groot 4 mergen,
voor 9 daler
13-10-0

13-10-0

De Costerie met den
hoff van 1/2 schepell
gesaeijs
in marge: memorie
Memorie
Willem Rutenborch
van Henrico Ommegroeff uijt St. Tonis
ende St. Marien Vicarie
ongeveer 3 molder gesaeijs voor 30 gulden
30-0-0

30-0-0

4-0-0

4-0-0
47-10-0

Idem de Kleijne Sluijter
voor 4 gulden

56 r
Willem Roeloffs t’Cleijne Smalhorsien van de
selve Vicarie voor 6
gulden
6-0-0

6-0-0

33-0-0

33-0-0

28-0-0

28-0-0

8-8-0

8-8-0
75-8-0

De vrouw van Duijstervoorde van de selve
Vicarie St. Tonis ende
St. Marien Vicarie, het
Soete maetjen voor
33 gulden

Henrick Cornelisz van
St. Tonis Vicarie 8
mergen saeijlants int’
Sant voor 20 goudgulden in
in pacht van Br. Lansinck

Jan Arents van St. Tonis
en St. Marien Vicarie
een hoffstee aen den Hummenschen dijck voor 6 goudgulden

56 v
Noch heeft deselve Vicarie een acker in
Lummekens brinck
met noch etlicke ackeren int’ Ywelant in den
Noordijck, soe t’saemen
voor desen gedaen hebben 2 gulden 6 stuivers
2-6-0

2-6-0

1009-1-0

997-1-0
999-7-0

VIII mergen boulants
binnendijcks genaamt Op
den hoff de Wilp, met
huijs en hoff, ende een
partie lants buijtendijcks van 17 à 18
mergen weijlants ende
27 à 28 molder gesaeijs,
t’samen tientvrij, gebout op de helfte ende
de tiende,den heer
van Wilp toebehorende
sijn verpacht voor
carolus gulden en 10 libra suijckers, onvrij gelt aen
Matijs Henricx Daems,
doch wort bewoont bij
Jan Arnts op den hoff.
Belast met 5 schepel
keurhaver

57 r
Een cleijn huisken toebehorende den heer
van Wilp, sijnde maer
huijs en hoffken, bij de
kerck gelegen, is verpacht
voor 6 daler
8-2-0

9-0-0

Een huijs en hofken,
de kerck van Wilp toecommende, tot 6 carolus
gulden verpacht aen Jan
de Snijder
5-8-0

6-0-0

Wanner Jansen van de
twe Orgelackers aen
de kerck 1 daler
1-10-0

1-10-0

18-0-0

______
1-10-0

Noch huijs en hoff toecomende de kerck van
Wilp, heeft voor desen
gedaen 18 gulden pachter
Gerrit Gosens
16-4-0
29-14-0

57 v
De weduwe van zaliger Steven
Schoer Naggen hoffstee van 1/2 schepel voor
2 gulden
2-0-0

2-0-0

4-10-0

4-10-0

19-12-0

19-12-0

1-0-0

1-0-0
27-2-0

Lambert Reijners van
de kerck een acker
int’ Hulschoten voor 4 1/2
gulden

Lubbert Gerrits van
t’Kerckenweitjen 19 gulden
12 stuivers

Derck Henricx van de
kerck een acker in
Hulschoten 1 gulden

58 r
Jan Bloemsaet voor een
kercken huijsken 6 gulden
5-8-0

6-0-0

Henrick op den Gielencamp van een hooffken
aen de kerck 4 gulden
18 stuivers
4-18-0

4-18-0

7-10-0

7-10-0

15-0-0

15-0-0
27-8-0

Herman Hummen een
stucksken lants van
de kerck voor 7 1/2
gulden

Peels hoffstede, sijnde
een bongartjen van
ongeveer 1/2 margen
Daems kinderen toebehorende tot 10 carolus
gulden
______
5-8-0

58 v
t’Huijs genaamt de Ploech, met
hoff, bongart, kempken
aen de Arnhemse wech,
een acker bijlags den
boomgaert t’samen twe
mergen lants, een weijdeken, ende een wintmeulen, den heer van Wilp
toebehorende, verpacht
voor 40 daler ende helfte
vant’ molster aen Derck
Hissinck, utgesondert
het moltgemael, dat den
mullener alleen behoort
Het grofwerck tot laste
des eijgeners
Is voor date met het
molster incluijs verpacht geweest voor 160
carolus gulden
Bij meerder informatie
geset op 300 gulden
240-0-0

300-0-0

De Lege weijde ende de Boonencamp verpacht aen
Mathijs Daem ende Claes
van Leeuwen van ongeveer
24 ossen weijde voor 465 goudgulden
651-0-0

651-0-0

Claes Weijtgen ende den
het Berchcampken, verpacht
aen Pelgrim Henricx
Becker van ongeveer 13
ossen weijde, voor 283 gulden
in marge: De Stadt van/Deventer toe-/comende niet/aengegeven
________
240-0-0

396-4-0

396-4-0
1047-4-0

59 r
Dorts weertjen de
Middelste weijde, en
Koemaet buijtendijcks
den Grave van
Flodorp toebehorende
van ongeveer 20
mergen groot verpacht voor 375 carolus
gulden onvrij gelt, aen
Oeloff Henricx
375-0-0

375-0-0

326-0-0

326-0-0
701-0-0

Den Vrouwenweert
joncker Adriaen van Bemmel tot Nijmegen toebehoerende van ongeveer 18 beesten weijens verpacht voor 326
carolus guldens onvrijgelt
bij pachtcedulle, aen
Egbert Willems, Mathijs Daems ende Court
Henricx

59 v
De helfte van de Custers
weert toebehorende
joncker Welmer, groot 9
ossenweijde van Appelthorns kinderen
verpacht aen Thijs
Henricx Daem en
Claes van Leeuwen
voor 212 carolus gulden
Schattonge nae meijers
recht
in marge: dubitatur
212-0-0

212-0-0

210-0-0

210-0-0
422-0-0

De andere helfte van de
Custerweert, oock
9 ossen weijde toebehorende capitein Appelthoorn verpacht
voor 210 carolus gulden
aen de selve pachters
voorschreven, schattinge nae
meijers recht

60 r
Borgemeester van Galens deel van de
Langeweert, ongeveer 10 beest weijens, verpacht aen
Claes van Leeuwen
en Egbert Willems
voor 220 carolus gulden
onvrij gelt
220-0-0

220-0-0

400-0-0

400-0-0
620-0-0

Apeldoorns Lege weijde, ende een deel
van de Langeweert, toebehoorende weduwe ende
kinderen van Nijclaes
van Delen t’samen
12 ossenweijdens
Verpacht voor 400 carolus
gulden aen Andries de Wilde ende Claes Renderinck
Onvrij gelt
in marge: hooch genoch

60 v
Vossen lant, sijnde
een gedeelte van de
Lange weert, 4
ossen weijens, verpacht aen Beernt
Janssen in de Weert
voor 45 dalers,
onvrij gelt, eijgenaers
de weduwe van zaliger Gerrit van Arnhem ende
vrouw Vos
67-10-0

67-10-0

249-10-0

249-10-0
317-0-0

De Hoge weijde met de
Cribbe ongeveer van
15 à 16 mergen groot,
wort tegenwoordich
gesaeijt, ende dat op
de helfte toebehorende
Andries de Wilde ende
Claes Renderinck, die
selffs gebruijckers sijn,
getaxeert tegen
t’Humelsche lant,
hiervoor op 160 carolus
gulden onvrij gelt

61 r
Tiels weert, toebehorende joncker
Wolff van Haersolte tot
Ierst van ongeveer 10
ossenweijens verpacht
aen Gerrit Jordens tot
Deventer voor 250 carolus
gulden onvrijgelt
250-0-0

250-0-0

444-3-10

444-3-10
694-3-10

Joffrouw Anna van Steenbergen
genaamt t’Slijckhuijs het
Groote Sant genaamt groot
35 mergen weijdens
en 3 1/2 mergen boulants genaamt t’Cleijne
Sant, de 35 mergen
verpacht voor 262 gulden
10 stuijvers aen Egbert Willems
de drij 1/2 mergen te bouwen van vijff twe
een beest weijens off 5
dalers daervoor
6 schapen weijens off 4
daler, een jarich vercken
off vier daler
een vet lam, 6 libra brootsuijcker
1 libra musschaten, 1/2 libra caneel
1 libra peper, noch hier enboven in pacht Bentincx
erff, groot ongeveer 4 1/2
mergen, daervan 3 mergen
gebout worden op de swaere
gerf waervan 1 mergen
tientvrij ende de rest halve
tient vant’ vrije blijft de
tient daerin, 1/2 vat goede
botter tot een voormede 3 rosenobelen onvrij gelt aengaende
de grontschattinge, bij pachtcedele

61 v
7 Mergen bouwlants edoch
ongeveer ende de maete
onbegrepen
Van den oversten lieutenant Apeldoorn gecoft,
een gedeelte van Sandensteijn, daerin begrepen,
Egbert Willems met den
sijnen eijgeners, hier
worden 4 mergen van
gebout op de swaere gerff,
halff tientvrij
De overige 3 mergen
weijlants verpacht aen
Arnt Henricx voor 52 gulden
108-14-10

108-14-10

38-8-3

38-8-3
147-3-1

Noch omtrent 3 mergen
van Moulemans lant,
aen de Issule waervan
een veerdel mergen
tientvrij
Eijgener als boven
Worden gebout van vijff
twe ende leijt aen den
affbreuck

62 r
Den Assercolck toebehorende Jan Hamers soon,
3 mudde geseijs, daerbij
een weijtgen qualick
van een koe weijens
te samen verpacht aen
Gerrit Brouwer voor
60 dalers, onvrijgelt
90-0-0

90-0-0

680-8-0

680-8-0
770-8-0

De zaelweer van de Sonnenberch met het goet
Ganssenhuijs, den heer
van Wilp toebehorende
groot 36 mergen, buijtendijcks, hiervan ongeveer 14 coeweijens, ofte
1/3 ende de 2/3 worden
gebout, t’samen tientvrij ende treck de lantheer daervan de tiende
verpacht aen Albert Claessen voor 460 carolus gulden
Belast met 12 molder rogge
stedicheijt bij den lantheer
te betaelen
Schattonge nae meijers recht

62 v
Scheerders lant Goossen
Buijninck eijgener, groot
ongeveer 4 mergen,
Aelbert Claessen pachter met Henrick Gerrits
Doet 60 dalers te pacht
onvrijgelt
90-0-0

90-0-0

62-5-5

62-5-5
152-5-5

Het buijtendijcks lant
van de amptman Marrienburch, groot omtrent 5 mergen geseeijs, wort gebout
voor de gerve van
vijff twe bij Albert
Claessen
in marge:debitatur aengaende de
groote

63 r
Vijff mergen tientvrij
van Frederick Kondewijns kinderen, worden gebout voor de
helfte bij Albert
Claessen
79-11-8

79-11-8

39-15-10

39-15-10
119-7-6

Een 3e deel van
Bastaerts goet groot
omtrent 2 1/2 mergen
wordt gebout opte
helfft
Aelbert Claessen
eijgener

63 v
Een 3e deel van Bastaers
goet, sijnde weijlandt
van 2 1/2 mergen, met
den Nellenweert van
2 mergen toebehorende
Jacob Limberch, tesamen verpacht aen
Henrick Gerrits voor
120 carolus gulden onvrijgelt
120-0-0

120-0-0

100-0-0

92-0-0
212-0-0

Een 3e deel van Bastaerts
goet, weij en boulant
van 2 1/2 mergen, hierbij
ter Coelens lant, 2
mergen huijs, hoff, bongaertjen, toebehorende
den conrector tot Zwoll
t’samen verpacht aen
Peter Gerrits, voor 82
carolus gulden onvrijgelt, het
huijs is bij de bouman
getimmert ende geniet
sulcx jaerlicx aen de
pachten

64 r
Een stuck lants Steenbergens lant genaamt
groot tien ossen weijdens de vrou van Dustervoorde toebehorende,
tesamen verpacht
aen Tijs Henricx Daem,
ende Claes van Leeuwen, voor 220 gulden onvrijgelt
220-0-0

220-0-0

100-0-0

100-0-0

100-0-0

100-0-0
420-0-0

De helfte van Egerens
lant, de vrouw van
Duijstervoorde toeceomende, groot 5 ossen weijde verpacht aen Tijs
Henricx Daem voor 100
gulden

De wederhelfte van Egerens lant drost Appeltorns erffgenamen eijgeners, verpacht voor
100 carolus gulden onvrijgelt,
aen Tijs Henricx Daem

64 v
Een weijtgen bij Duijstervoorde in Wilp gelegen,
genaamt het Papengoor, doet
8 goudgulden jaerlicx onvrij
gelt
11-4-0

11-4-0

65-16-0

65-16-0

62-6-0

62-6-0
138-6-0

Staelbrincx campken,
de Praestie van Zutphen toebehorende 1
mergen groot
Noch huijs en hoff van
Sandesteijn Gerritgen
Ploechs toebehorende
t’samen verpacht aen
Henrick Gerrits voor
47 goltgulden
Belast met 15 goudgulden an de
Praesdije ende 7 gulden
aent’ Stifft van der
Hunnep, welcke lasten
aen de 47 goudgulden gekort
worden
Onvrijgelt, nopende de
schattinge

Hierbij de Lange weijde
met een campken groot
4 mergen gesaeijs voor
de helfte

(M.i. moet de som zijn: 139-6-0)

65 r
De bepandte Middelweert
van Bornhoff, binnen
Zutphen, genaamt den
Epserweert, bij den
Yperenberch gelegen,
gepacht bij Lambert
Slechter ende de weduwe
Heijdenrijcks, voor 750
carolus gulden daervan sij
seggen te geven an den
lantrentmeester van Veluwen 100 gulden ende eens
tot een voormede 6
rosenobels
760-0-0

760-0-0

62-6-0

62-6-0
822-6-0

Een gedeelte van Zandensteijn, met de helfte
van Zandensteijns lange weijde, t’samen
groot 4 mergen, worden
gebout opte helfte,
van Willem Roeloffs
Picker
Gerritjen Ploechs toecomende

65 v
De Apeldoornse buijtenweerden, verpacht aen
Egbert Willems, cum
suis, dewelcke daervoor geven 615 gulden 10 stuivers
Belast met 15 sware
hooffden en kribben
die altemet de heele
pacht absorberen
Hiervan Jan Bernts
ende Arnt Arntsz ongeveer vijff coeweijens
voor 145 gulden 10 stuivers
De weduwe Daems ongeveer 10 coeweijens
voor 210 gulden
Herman Jansen Tijchlaer
ongeveer 2 mergen
voor 60 gulden
Egbert Willemsz ongeveer 10 beest weijens
voor 200 gulden
615-10-0

615-10-0

37-10-0

37-10-0
653- 0-0

Idem van deselve erffgenaemen 2 mergen
nieu uijtgeroeijt lant
voor 25 daler

66 r
Der Praesdijen hoffstede
anders genaamt den Mollencamp, groot 8 mergen
in Wilp, verpacht
aen Henrick Cornelissen,
voor 7 mudden claren
rogge, ende 7 mudde
clare gerste
64-12-3

64-12-3

Henrick Cornelisz huijs
en hoff van 1/4 mergen
à 10 gulden
9-0-0

10-0-0

De Apeldoornsche rijsweerden groot ongeveer 20 mergen, hiervan een rijsweert van
6 mergen, verpacht
aen Arnt Dercxen
voor 115 gulden met onderhout van drie cribben, de andere nae
advenant getaxeert
_____
9-0-0

400-0-0

400-0-0
464-12-3

66 v
Der voorschreven Praesdije stedicheden
In Voorst
4 1/2 mudde onclaere rogge – 4 mudde haver
In Wilp
30 1/2 mudde onklaren rogge – 61 mud haver
In Twelle
8 1/2 molder onklaren rogge – 29_ mud haver
_________
43 1/2 molder
Nota dat voor 3 mudde onklaere rogge betaelt
worden 2 mud clare rogge
457-1-10

457-1-10

Sijnde alsoe den claren rogge 28 1/2 mudde
_________
457-1-10

67 r
Noch heeft de Praesdije
uijt Avervoorde 1 gulden
15 stuijvers
1-15-0

1-15-0

211-0-8

199-0-8
200-15-8

Het erve Kippincx Hombraeck, Claes Helt toebehoorende, groot 22 nergen tientvrij, uijtgenomen 1 molder
Huijs, hoff en omtrent 2/3
parten vant’ erff sijnde
weijlant, verpacht voor
40 goudgulden aen Derck Gerrits
Het resterende 3e part
sijnde bouwlant wort
gebout voor de gerven
van vijff twe
Den eijgener treckt den
tient voor uijt, des betaelt hij wederom aen
de Praesdije 3 mudde
rogge en 3 mudde haver
De schattonge nae meijers
recht
Eenige eijcken heggen
hierbij
in marge: heggen

67 v
Huijs ende hoff opte Cleijne
Hombraeck met 7 mergen lants, joncker Wilt van
Broeckhuijsen toebehorende
Huijs en hoff met 1 1/2
mergen weijens, verpacht voor 30 carolus
gulden aen Herman Henricx
De resterende V 1/2 mergen tientvrij, worden
gebout opte garven
van 5 twe, ende de
tiende
De Langeweijde tot dit
erff gehoorende zijnde
2 mergen, wort bij Henrick Evert onder de
pacht vant’ vrije erff
gebruijckt
Redelick heggeholt
in marge: heghholt
134-13-1

123-17-7

Het erve Groot Waersinck
den voorschreven Broeckhuijsen
toebehorende, pachter
Henrick Jansen, huijs,
hoff, bongaert en berch
________
123-17-7

68 r
XXXII Mergen binnendijcks, ende omtrent 4
mergen buijtendijcks,
t’samen tientvrij,
huijs, hoff, bomgart ende
omtrent 18 mergen weijlants, verpacht voor
125 carolus gulden ende een
vercken off 8 gulden daer
voor
De resterende 16 mergen
binnendijcks worden
gebout voor de garven
van vijff twe, ende de
tiende voor uijt ende de
2 mergen buijtendijck
de helfte ende de tiende
Schattonge nae meijers
recht
Hierop eenige eijcken
heggen
in marge: heghholt
425-14-6

413-14-6

580-2-6

568-2-6
981-17-0

Het erve de Oeij den commissaris Schimmelpenninck
toebehorende, met huijs, hoff,
en 2 bergen, buijtendijck
bij t’Huijs te Wilp gelegen
ongeveer 36 mergen, met
colck en al, hiervan ongeveer 15 mergen besaeijt
Verpacht aen Henrick Olofs
voor 400 carolus gulden
Schattinge nae meijers recht

68 v
Den thient uijt hett
erve de Oeij toebehoorende de weduwe Cremers, heeft anno 1647
int openbaer gegolden
60 daelers, gemijnt
bij de coster te Wile
ende Henrick Lubberts
Is te andere tijde vercoft voor 50 carolus gulden
90-0-0

90-0-0

75-0-0

75-0-0
165-0-0

De Rietmeden omtrent
3 1/2 mergen weijens,
buijtendijcks, is verpacht aen Henrick
Olofs voor 50 dalers,
toebehorende joncker Josep
van Appelthorn capitein

69 r
3/4 Mergen seeijlants,
toebehorende Jan Arnts
opten Hoff, à 3 daler
jaerlicx, ofte op de
swaere gerff, halff
tientvrij
9-6-10

9-6-10

175-7-7

175-7-7
184-14-5

Arderbroeck
Robberts Campt alias Dorren goet in Wilp ende
den Withagen in Gietel
gelegen, groot t’samen
28 mergen, toebehorende den secretaris Dorren
Willem Engelen, tot
Deventer, verpacht
voor 24 goudgulden ende tot schattinge 34 gulden jaerlicx,
ende 14 mudde coorn,
halff rogge, en halff
boeckweijt, pachter
Lambert Jansen, die
hiervan bout 7 molder gesaeijs ongeveer
Het derdendeel van dit
erff, is wel bosch ende
heggeholt, soe om de
campen als anders
in marge: bosch en heghholt

69 v
Brants hoffstede met huijs
toebehorende Arnt Slechter, en Lubbert Everts,
verpacht vor 7 dalers
jaerlicx aen Engbert
Henricx
Hierbij 4 mergen die gebout worden voor de
derde garff
Schattonge nae meijers
recht
Eenige heggen hierbij
in marge: heggen
60-6-4

60-6-4

50-8-0

46-7-4
106-13-8

Brants Cloosters hoffstede int’ Aerderbroeck,
genaamt den Rijnschat en
met huijs, hoff en landen groot XII mergen,
daeronder 1 mergen
en 1 hont weijlants, in
de Withagen in Gietel
gelegen, verpacht voor
36 goudgulden aen Willem
Goerts, jaerlicx bij
pachtcedele
Schattonge nae meijers
recht
Hierbij eenige eijcken
heggen

70 r
De hoffstede genaamt den
Wolfbos, groot 5 mergen ongeveer, met 1/3
van Scherfs Vondeler
zijnde ongeveer 5 2/3
mergen, drost Scherfs
kinderen toebehorende,
verpacht voor 32 goudgulden
jaerlicx, aen Gerrit
Jansen
Het aeft halff en halff,
met 2 keurboomen
voor uut
1/2 roosenobel tot een
voormede
Hier sijn eijcken heggen
bij
Het 1/3 van Wolffsbosch
is ackermael, ende 2/3
worden gesaeijt
in marge: heggen
45-16-0

45-16-0

15-0-0

15-0-0
60-16-0

Een campken lants groot
1 1/2 mergen tot de Vicarie van St. Tonis gehoorende, gepacht bij
Gerrit Janssen voor 10
daler jaerlicx, Henricus
Ommegroeff besitter

70 v
Huijs en hoff, genaempt
Cruijpin toebehorende
Gijsbert Henricx, geen
3/4 mergen groot, verpacht voor XXIIII carolus
gulden aen Steven
Arnts
21-12-0

24-0-0

t’Erve het Holt, het Heilige
Geest tot Deventer
toebehorende, met huijs
hoff, 2 bergen, groot 30
mergen, tientvrij daervan is de meeste helfte
weijlant, ende verpacht
voor 36 goudgulden
De reste wort gebout
voor de gerven van vijff
twe ende de tiende, 1
vercken bij Jan Gerrits
pachter
Schattinge nae meijers recht
Het lant zijnde opgaende
boomen, is verleden jaer
1647 gehouwen
in marge: holtgewasch
_______
21-12-0

244-15-0

244-15-0
244-15-0

71 r
XV Mergen, de Wilper weijde genaamt toebehorende t’Heilige Geest
voorschreven, verpacht voor
42 goudgulden aen den
selven Jan Gerrits
ende Lucas Tonisz
Schattonge nae meijers
recht
Het hout mede opgaende boomen is
dit jaer 1648 gehouwen
in marge: holtgewasch
63-0-0

63-0-0

120-0-0

______
63-0-0

Het huijs den Leeuwenberch onbewoont met een halven mergen getaxeert op 120
gulden
108-0-0
108-0-0

71 v
Het erve den Leeuwenberch, toebehorende, met oock het huijs
voorschreven joncker Diderick
van Weelderen borchgreve en groot 37 1/2
mergen
Huijs, hoff en berch
25 3/4 mudde tientvrij
uijtgenomen 2 molder
geseeijs, die gebout
worden voor de garven van vijff twe
ende de tiende
De weijlanden met het
bouhuijs verpacht
voor 85 carolus gulden
pachter Jan Gerritsz
Redelick heggeholt en
jonck gepoot
in marge: heghholt en jonck
gepoot
498-16-8

486-16-8

25-0-0

25-0-0
511-16-8

Colcx weijtjen liggende
buijtendijcks van 6 schepel
gesaeijs tientvrij, voor
desen verpacht voor
XXV gulden is nu gescheurt
op de helfte, ende de
tiende voor uijt

72 r
Den bongart groot II mergen is weinich vruchtbaer, bij de lantheer
selffs gebruijckt
Belast met 20 stuijver tot
thins,
d’eijgener draecht de
grontschattinge
Hier sijn eenige heggen
bij
in marge: heggen
36-0-0

36-0-0

14 Mergen tientvrij soe
weij als boulant, genaamt
t’Luttike Holt, toebehorende Oldeneel tot
Zwol, verpacht voor
100 carolus jaerlicx an
Jan Gerrits
Belast met 5 mudde
haever an de Praesdije,
daervan de pachter
de helfte betaelt
De grontschattonge halff
ende halff zijnde des
pachters deel 13 gulden
126-5-10
13-0-0
139-5-10

139-5-10
175-5-10

72 v
De hoffstede genaamt den
Haercamp, met huijs
en hoff XII mergen
hiervan 6 molder gesaeijs tientvrij, uijtgenomen 2 molder
Verpacht voor 38 goudgulden
jaerlicx
Eijgeners Steven Jansen ende Jan Otten
cum suis, pachter Willem Jacobs tot schattinge 10 gulden
Passelijck heggeholt
in marge: heghholt
108-5-0
10-0-0
118-5-0

108-15-9

18-0-0

18-0-0

56-0-10

56-0-10
182-16-7

Idem Willem Jacobs in
pacht 3 mergen van
Bertelts Withagen

Docter Schrasserts kinderen
4 1/2 mergen opten Haesenberch, gebout voor
de gerven van vijff
twe

73 r
Jan Jansen gehijlickt
aen Jan Claessen
Beckers dochter 2
morgen saeijlants
24-18-2

24-18-2

9-19-3

9-19-3

39-17-1

36-16-0
71-13-5

Kistemaeckers hoffstede,
groot 4 mergen saeijlants genaamt Jan de
Wilden hoffstee
Hiervan compt Henrick
Cornelissen toe 1/5 part,
getaxeert op 4 carolus gulden

De resterende 4/5 parten met huijs ende
hoff, toecommende Albert Kistemaecker,
verpacht aen Hermen
Seijnen voor 26 dalers

73 v
Noch heeft Albert Kistemaecker de Vrekenhorst groot 1 1/2 mergen
weijlants, getaxeert
op 15 daler
22-10-0

22-10-0

20-15-3

20-15-3

100-0-0

______
43-5-3

Noch II mergen Kistemaeckers lant opten
Haesenberch, saeijlant
tientvrij, de sware
gerff, getaxeert op 6
carolus gulden jaerlicx, Albert
Kistemaecker eijgener

t’Huijs te Wilp, den
heer van Wilp toebehorende met den hoff
ende cingelmen van
ongeveer 1 mergen
getaxeert op 100 gulden
90-0-0
90-0-0

74 r
t’Erff, bouhuijs, bergen,
hoff etc., buijtendijcks
gelegen, groot 12 coeweij, ende 25 à 25 molder
gesaeijs t’samen tientvrij,
verpacht aen Jan Roeloffs
voor 500 carolus gulden onvrijgelt, ende de tienden voor
uijt, ende 1 rosenobell
tot een voormede
619-14-7

607-14-7

150-0-0

150-0-0
757-14-7

t’Geen de heer van
Wilp vant’ voorschreven sijn
erff aen sich behouden
heeft, ende selffs gebruijckt, getaxeert op
150 gulden sijnde een weijde
voor t’huijs en 6 coeweij gelegen, een smal
streepjen hoeijlants,
daerbij aen de Olde
Issel, van een mergen
lants ongeveer

74 v
Marckels goet, genaamt Lutticke Suijtwick met
huijs, hoff en berch, omtrent 25 mergen, Evert
Tonissen pachter
Voor t’weijlant sijnde
ongeveer 1/3 part vant’
erff, geeft de pachter
55 goudgulden en d’andere 2/3
paren bout hij voor de
gerven van vijff twe
ende is dit halff tient
vrij, t’welck ongetient
blijft
Geeft noch 1 jarich vercken,
off 4 goudgulden daervoor, ende
een vet schaep à 4 1/2 gulden
Schattonge nae meijers
recht
Belast met 2 gulden tot thins
Eenige heggen om de
campen
in marge: heghholt
301-12-3

289-12-3

Henrick van Merckels
goet, genaempt Grootenhuijs, met huijs,
hoff ende berch, groot
________
289-12-3

75 r
Omtrent 25 mergen,
pachter Rijck Aelts,
Het 1/3 part sijnde weijlant verpacht voor
40 goudgulden een vetten hamel
à 4 goudgulden ende een vet
lam à 3 goudgulden
De andere 2/3 parten
worden gebout voor de
swaere garff, hiervan
3 schepel tientvrij, daervan de sware gerff
ongetient
Schattonge nae meijers
recht
Goet heggeholt ende
nieu gepoot
in marge: heghholt en nieuw
gepoot
280-19-8

268-19-8

De Hogemate, buijtenlant van Merckels goederen, Jan van Lennep
toebehorende, groot 3
koe weijdens, verpacht
voor 55 carolus gulden vrijgelt
aen Aernt Vorinck, dit
wort geseijt, onder Voorst
te hooren, tot schattinge 8 1/2 gulden
Weijnich ackermaels
in marge: ackermael
55-0-0
8-10-0
63-10-0

63-10-0
332-9-8

75 v
Jan Messenmaeckers lant
groot 4 3/4 mergen gebruijckt bij Henrick Gerrits, 1 mergen voor 16
goudgulden ende de reste
bout hij voor de gerven
van vijff twe, daervan
3 mergen tientvrij,
daer de lantheer de
tiende voor afftreckt
De schattonge nae meijers
recht
Weijnich ackermaels
in marge: ackermael
78-9-0

78-9-0

34-0-0

34-0-0
112-9-0

Henrick Gerrits ende
sijn moeder, genaamt Aeltjen
Gerrits Sijls hoffstee
eijgeners van twee mergen, met huijs en hoff,
dese sijn voor t’meeste
deel verpacht voor 26
carolus gulden ende de reste
hebben de eijgeners aen
sich, getaxeert op 8
carolus gulden

76 r
Een haefken liggende
aen Messemaeckers
lant, de kerck tott
Wilp toebehorende,
is verpacht voor 4
keijser gulden, aen
Henrick Gerrits
4-0-0

4-0-0

79-1-5

72-14-6
76-14-6

Capellen hoffstede
met huijs en hoff omtrent 8 mergen, huijs,
hoff, ende 3 mergen
verpacht voor 8 dalers aen Jan Lucasz
de rest gebout opte
gerven van 5 twee
Schattinge nae meijers
recht
Eenige heggen hierbij,
met een boschken
ackermaels
in marge: een boschken ackermael en heggen

76 v
Noch Capellen Withagen
in Wilp, van Claes
Treurniet aengecocht
groot 4 mergen, doen
te pacht 16 dalers
jaerlicx, idem Jan
Lucas pachter
Schattonge nae meijers
recht
24-0-0

24-0-0

64-1-8

64-1-8
88-1-8

Winssoms Orstoot, toebehorende Lubbert van
Winsum capiteijn, groot
8 mergen, pachter Egbert Egberts
Hiervan bout den pachter
twe mudde geseeijs tient
vrij uijtgenomen 1 1/2 schepel
voor de garven van vijff
twe ongetient
De reste weijlant daer voor
geeft hij 26 goudgulden
Schattonge halff ende halff
Hier sijn eenige heggen bij
hier gaet uijt 9 gulden aen
seker Vicarie tot last
des lantheeren
in marge: heggen

77 r
De helfte van den Gielencamp, met huijs en hoff,
groot omtrent 2 mergen boulants, Herman
Stevents toebehorende
is verpacht voor 43
carolus gulden aen Engbert
Engberts
43-0-0

39-11-2

45-18-4

42-4-10
81-16-0

Secretaris Condewijns
hoffstede Zuijdenenghe,
met huijs, hoff en lant
groot 3 mergen
Huijs, hoff ende weijlant
verpacht voor 20 dalers,
aen Dries Hermansz
De reste sijnde omtrent
1 mergen tientvrij
wort gebout opte gerff
van vijff twe ongetient
het aeft halff ende halff,
schattonge nae meijers
recht

77 v
De Nijencamp van Jan
Rutgers Anckersmidt,
mit de Lege Latmer, groot
4 1/2 mergen, wort gebout
voor de gerven van vijff
twe bij Esken Goosens
pachter
Schattonge nae meijers
recht
Hieruijt 1 molder gerst aen
de Praestie
56-0-10

56-0-10

60-1-9

60-1-9

7-0-0

_______
116-2-7

De Stroomathe met de
verbrande hoffstede, groot
5 mergen, tientvrij, daervan 1/3 sijnde weijdelant
verpacht voor 11 dalers
De andere 2/3 worden gebout
voor de garven van vijff
twe, ongetient, Jan Iserloe
eijgener, pachter Esken
Gosens

Jan van Horstmer van
Jan Iserloe, een huijsken
met een hofken voor 7 gulden
6-6-0
6-6-0

78 r
Een hoffstede genaamt Cruijskens voorde, huijs, hoff,
met een cleijn stucksken lants, toebehorende
de weduwe van Goossen Gerrits, omtrent
1 margen groot, is
verpacht voor XII goudgulden
pachter Esken Goossens
Schattonge nae meijeres
recht
16-16-0

13-9-0

63-13-4

63-13-4
77-2-4

Een stuck lants omtrent 4 mergen tientvrij geseeijs, toebehorende t’Heilige Geest
Gasthuijs, verpacht
voor 19 1/2 goltguldens,
aen Esken Goossens

78 v
Veentgens hoffstede,
met huijs, hoff, en een
kleijn campken, toebehorende Abraham
Gerrits, ende Otto Voet,
hiervan is huijs en hoff
verpacht voor 8 dalers
aen Arnt Gosens
Ende het campken van
1 mergen tientvrij wort
gebout voor de garven
van vijff twe ongetient
25-16-10

23-15-6

50-0-0

46-0-0
69-15-6

Jan Rutgers Anckersmits
cum suis huijs ende hoffstede genaamt de Kerckhoff
ende Hemelr. anders Derck
Arnts hoffstee groot 2 1/2
mergen, doet jaerlicx 50
carolus gulden Jan Stevens
pachter
Schattonge nae meijers
recht

79 r
De hoffstede het Backhuijs, van Sander van
Tarten aengecocht,
groot 3 mergen, eijgener joncker Wilt van
Broeckhuijsen, is verpacht voor 50 carolus gulden
Schattonge nae meijers
recht
Willem Aelts pachter
50-0-0

50-0-0

18-0-0

18-0-0
68-0-0

Een stuckxken weijlants gehoorende onder St. Marien Vycarie
Is verpacht aen Willem Aeltsz voor 18 gulden
Henricus Ommegroeff
bruijcker

79 v
t’Goet t’Veen, met huijs,
hoff ende berch, groot
22 mergen, toebehorende
Abraham Gerrits ende
Otto Voet, Jan Janssen
pachter
Hiervan worden 2/3 geweijdet voor 16 goudgulden
Het resterende 1/3 wort
gebout voor de gerven
van vijff twe, noch
hier en boven wordt
vant’ weijlant
gebout 2 molder gesaeijs,
tientvrij uijtgenomen
2 molder
Belast met 6 mudde
schipsaets, betaelt bij
den eijgener, ende
pachter halff ende
halff
Schattonge nae meijers
recht
Weijnich holts
in marge: holt
166-12-0

144-12-0

Het goet Bruijnenberch,
met huijs, hoff, berch,
groot 18 mergens
________
144-12-0

80 r
binnendijcks ende buijtendijcks 3 1/2 mergen, toebehoorende joncker Leeuwen
ende Lucas Lenninck
organist, de 3 1/2 mergen
buijtendijcks sijn met
huijs en hoff verpacht
voor 32 gulden aen Arnt
Arnts
De resterende 15 mergen
worden gebout, van vijff
twe, hiervan 2 schepel
tientvrij
Schattonge nae meijers
recht
Weinich heggeholt
in marge: heghholt
231-12-3

219-12-3

7-10-0

7-10-0
227-2-3

Het Sijgedall toebehorende Jacob Henricx
tot Emmerick, groot
3/4 mergen, verpacht
voor 7 1/2 carolus gulden aen
Gerrit Gosens

80 v
t’Huijs de Lathmer toebehorende joncker Wilt van Broeckhuijsen capitein met den
hoff ende boomgaert van
1 mergen
Hierom jonck gepoot
Getaxeert op 100 gulden
in marge: jonck gepoot
90-0-0

100-0-0

Het erve ende goet voor den
huise de Latmer gelegen
genaamt t’Vrije erff den
voornoemde Broeckhuijsen toebehorende, met huijs, hoff,
bongaert, bouw ende weijlant groot t’samen 53 1/2
mergen, tientvrij
Het weijlant omtrent 36 off
37 mergen, met huijs, hoff,
bongart, verpacht voor 230
carolus gulden een jarich vercken,
off 8 carolus gulden daervoor aen
aen Henrick Everts
2 rosenobels tot een voormede
Het halve aeft in ende om den
bongaert voor de lantheer,
de reste te bouwen opte garven van vijff twe ende de tiende voor uijt
Schattonge nae meijers recht
Hierbij eijcken heggen
ende holtgewas
in marge: eijcken heggen
holtgewasch
________
90-0-0

511-5-10

499-5-10
499-5-10

81 r
Joncker Wilt van Broeckhuijsens
tient buijten sijn erven
voor desen verpacht geweest aen Goossen Lamberts voor 65 gulden 5 stuivers
65-5-0

65-5-0

319-13-10

307-13-10
372-18-10

Vrouw van Zallants goet
Suijrhuijs met huijs, hoff
en een jongen bongert
binnendijcks, groot omtrent XV mergen, tientvrij uutgenomen 2 molder
ende omtrent 3 mergen
buijtendijcks met noch 4
mergen boulants uijt Asewijns erff
Den pachter geeft van huijs,
hoff, bongaert en 4 1/2
mergen weijlants 28 dalers
De reste wort gebout
voor de garven van vijff
twe
Belast met 6 mudde schipsaets aen de Praesdie, die
bij de eijgenaersche ende
den pachter halff ende halff
betaelt worden
Den pachter geeft jaerlicx een vercken off 4
gulden daervoor ende 6
tot een voormede

81 v
De hoffstede Pannekoeck, huijs,
hoff en landen, groot 9
mergen min een hont, toebehorende Jan Otten van
Bechbergen, hiervan sijn
omtrent 3 mergen heetvelts, ende 3 mergen
weijlants, verpacht aen
Jan Jansen voor 40 karolus
gulden onvrijgelt
Weijnich heggeholts
in marge: heghholt
50-0-0

46-0-0

Het erve Sluijnen, toebehoorende joncker Focko Ripperda, huijs, hoff, berch ende
landen groot 32 mergen,
hiervan worden omtrent
6 mergen gebout voor de
derde gerff,
huijs, hoff ende de reste
vant’ lant sijnde heetvelt ende weijlandt,
verpacht voor 60 carolus
gulden
Belast met 2 gulden 3 stuivers tot
thins
Ende met 3 goudgulden aen de Zindersche Vicarie, tot last des
lantheeren
Schattonge nae meijers
recht
Pachter Derck Gerrits
Redelick heggeholt ende een
boschken van 1/2 mergen
in marge: heghholt en een
boschken
134-14-6

123-18-11
169-18-11

82 r
De hoffstede opten Cranenkamp, met huijs en
hoff, groot omtrent 27 1/2
mergen hiervan 4 mergen saeijlant, schraelant, toebehorende Derck Jansen ende
sijn broeders kinderen, verpacht voor 175 carolus gulden
jaerlicx aen Jan Hermsen
Hier eenige heggen bij
in marge: hoch genoch
175-0-0

163-0-0

20-0-0

18-8-0
181-8-0

Een hoffstede opten
Cranenkamp huijs, hoff
en lant IIII mergen
hiervan ses schepel
soe besaeijt worden toebehoorende Jan Janssen
de Roen met sijn broeder, verpacht voor 20
carolus gulden
Weijnich heggeholt
in marge: heghholt

82 v
Een hoffstede opte Cranencamp, huijs, hoff ende lant,
groot 8 mergen, hiervan
2 mergen met noch een
parceeltjen saeijlant en
een parceeltjen weijlants, groot omtrent 7
mergen, daervan ongeveer 1/3 heetvelt, toebehorende Arnt Wessels ende
Henrick Thomas, verpacht
bij pachtcedulle voor 72
carolus gulden aen Jan Harman
Snijder
Schattonge nae meijers
recht
Goet heggeholt
in marge: heghholt
72-0-0

66-4-9

17-10-0

16-1-11
82-6-8

Een hoffsteetjen op Cranencamp huijs, hoff
en omtrent 1 margen
seeijlants, verpacht voor
17 1/2 carolus gulden eijgener
Gerrits mit sijn kinderen,
pachter Henrick Berents
Weijnich ackermaels
in marge: ackermaels

83 r
Een stucksken lants int’
Honden, toebehorende den
Armen tot Deventer,
verpacht voor X goudgulden
’s jaers aen Henrick
Berents
14-0-0

14-0-0

Het erve den Reller
opte Stougrave, behorende Beernt van
Eeschaten, met huijs, hoff,
berch ende landen groot
40 mergen slecht lant
Hieraff sijn ruijm 2 mudde
geseeijs, bij den eijgenaer
met telligen bepoot binnen
4 à 5 jaren
De rest met huijs en hoff
verpacht voor LXXX goudgulden
Goosen Aelberts, een
vette hamel off 4 gulden en
een vercken off 3 goudgulden
daervoor, tot schattinge
30 gulden
Hierbij eenige heggen van
goet ackermael
in marge: telligen
ackermael
145-2-2
30-0-0
175-2-2

163-0-0
177-0-0

83 v
Een hoffstede opte Groote
Weteringe met huijs en
lant toebehorende Steven
Janssen op Keurhorst,
daeronder 4 mergen van
Willem Wolfs en 2 mergen van Pickers weijde
Verpacht voor 24 daler
aen Gerrit Dercx
Schattonge nae meijers
recht
Noch 6 mergen van de
selve hoffstee bij Steven
Jansen selffs gebruijckt
Getaxeert op 4 carolus gulden
de mergen
Weijnich holts
in marge: wat holt
61-4-0

56-6-0

Het goet Bijster off Lollebroeck int Aerderbroeck,
joncker Derck van Dorth toebehoorende, hujs , hoff,
lant groot 20 1/2 mergen,
hiervan 3 1/2 mergen
boulants bij pachtcedele
verpacht voor 50 goudgulden
aen Jan Willems
Hier eenige heggen bij van
goet ackermael, ende
tot sattinge 15 gulden
in marge: heggen
70-0-0
15-0-0
85-0-0

78-4-0
134-10-0

84 r
Een hoffstede genaamt Scherffs
Vondeler, joffrouw Margrieta
Magdalena Scherffs toecomende, huijs, hoff en 17
margen à 4 gulden de mergen
te weeten 2/3 parten (sijnde
het resterende 1/3 hiervoor
bij den Wolffbosch gestelt)
verpacht voor 47 goudgulden
aen Jan Gerrits
Hier sijn heggen bij van
goet ackermael
65-16-0

60-10-8

189-14-6

177-14-6
238-5-2

St. Augustinus Gilden
goet t’Groote Vondeler
genaamt huijs, hoff, landerien
groot 47 mergen hiervan
sijn 6 mergen plaggevelt,
6 mergen worden gebout
opte derde gerff
De reste sijnde hooij ende
weijlant met huijs en
hoff, verpacht voor 36 goudgulden
ende een pacht vercken
off 3 goudgulden daervoor, aen
Warner Aelberts
Schattone nae meijers recht
Hierbij sijn eijcken heggen
van goet ackermael
in marge: heghholt

84 v
Het erve Riplinckhoff, St.
Marien te Utrecht toebehorende, huijs, hoff weij
ende boulant omtrent
48 mergen, verpacht bij
pachtcedulle voor 185
carolus gulden aen Franck
Warners ende de predicant Tichlerus
Schattonge nae meijers
recht
Hierbij eenich eijcken
holt getaxeert op 300
gulden
Hieruijt 21 stuiver tins aen de
rentmeester van Veluwen
in marge: eijckenholt
300-0-0

288-0-0

Juffrouw van Valckenburchs
hoffstede huijs, hoff, 27
mergen lants, hiervan
omtrent 1/3 gebout voor de
derde gerve
De reste met huijs en hoff
verpacht voor 18 goudgulden
aen Henrick Lambert, 1
jaerich vercken ende 2
rosenobels tot een voormede
Hierbij eenige eijcken
heggen, zijnde heel goet
ackermael
Tot schattinge 15 gulden
156-8-3
15-0-0
171-8-3

159-8-3
447-8-3

85 r
De Gemeene Pael, behorende
Joost Brugginck, huijs,
hoff en lant, omtrent
17 1/2 mergen
Hiervan worden 11 mergen
geseeijs gebout voor de
derde garff,
huijs, hoff ende 6 mergen
verpacht voor 14 dalers
ende 1 vercken voor
2 dalers aen Egbert Jansen
Is belast met 2 gulden tot
thins
Hier eenich holtgewas
van goet ackermael
in marge: ackermael
138-3-5

127-2-4

5-3-9

5-3-9

15-10-9

15-10-9
147-16-10

Noch heeft Egbert Jansen uijt dit erff van Jan
Delis 1/2 molder gesaeijs
de 3. gerff

Ende van de wedevrouw
Borgers 1 1/2 mergen
gesaeijs voor de 3. gerff

85 v
De helfte van de Bloeckmate, sijnde weijlant, omtrent 5 mergen groot,
toebehorende Jan Delis
ende Egbert Jansen,
getaxeert op 4 1/2 carolus
gulden de mergen
22-10-0

22-10-0

De hoffstede opten Gorsseler Gerrit Jacobs
Goltsmidt toebehorende,
groot met een stuckjen
genaamt den Dofler, 11 mergen
Hiervan omtrent 3 mergen geseeijt opte derde
gerff
De reste sijnde voor een
groot deel heetvelt met
huijs en hoff verpacht
voor 20 goudgulden aen Berent
Lamberts
Hierbij hegholt van goet
ackermael
Tot schattinge 11 gulden
in marge: heghholt
59-2-9
11-0-0
70-2-9

64-9-10
86-19-10

86 r
De hoffstede de Inde toebehorende Gerrit Jacobs, met huijs, hoff 18
mergen groot, hiervan
omtrent 5 mergen gebout opte derde gerff
De reste met huijs en
hoff, verpacht voor 25 goudgulden
aen Jan Gerrits
Hier is hegholt omt’ saeijlant, heeft voor desen gegeven 100 gulden ende een
vet lam
in marge: heghholt
103-0-0

94-15-2

43-11-9

43-11-9
138-6-11

Den Rolscamp groot 3 1/2
mergen, sijnde boulant,
behorende Derck Hermans Hoeffsmidt
Gebout op de swaere
gerff
Hier hegholt bij

86 v
Huijs ende hoffken genaamt
de Fiool groot 1/4 van
een mergen taxeert
op 2 dalers Lambert
Jansen cum suis eijgener, verpacht aen
Tonis Egberts voor 10 gulden
9-0-0

10-0-0

Een ledige hoffstede van
omtrent 1 1/2 mergen, Derck
Jansen Elshoff, behorende
verpacht voor 16 gulden,
aen Scheper Lambert, het
ooft behout de lantheer
voor sich
16-0-0

16-0-0

49-16-4

49-16-4
65-16-4

in marge: wort bij schamele luijden
gebruijckt

Den Peerboomscamp
groot 4 mergen, Jan
Mes toebehorende wort
gebout opte gerven
van vijff twe
Hier heggen bij
in marge: heggen
_____
9-0-0

87 r
De Willigen ackers
groot 1 mergen tientvrij ende de Breijde
groot omtrint 2 mergen, gebout opte garven van vijff twee,
Aert Gerrits Slaechter
eijgener, pachter Jan
Jacobs
38-15-0

38-15-0

15-15-0

15-15-0
54-10-0

Het Gocheler weijdeken, groot omtrent
3 1/2 mergen in den
Noordijck, toebehoorende Lubbert Gerrits in Twell, verpacht voor 4 gulden 10 stuivers
de mergen aen Henrick Lubberts

87 v
Het hoffstedeken de Somp,
in Orderbroeck, met
huijs en hoff, groot tussen 6 ende 7 mergen,
hiervan 2 margen gesaeijt, verpacht voor
20 dalers ende 1 gulden, Niesken Aelberts cum suis
eijgeners, pachter Evert
Jansen
Hier heggen omt’ seijlant
ende tot schattinge 4 gulden
7 stuivers
34-15-2
4- 7-0
39-2-2

35-19-7

Vaelholts hoffstede genaamt
de Wollebosch groot met
huijs, omtrent 1 mergen
geseeijs, en een koeweijdens
Verpacht voor 12 goudgulden
aen Jan Jansen
De schattonge halff ende
halff
Wat hegholts
Belast met 3 1/2 stuiver tot thins
in marge: heghholt
16-16-0

16-16-0
52-15-7

88 r
Jan Alberts Mullers hoffstede met huijs omtrent 6 mergen, te weten van
Arnt Gerrits Hornebrinck 1 mergen, van
van Blanckevoort 3
mergen, ende van Jan
op den Hul van Sijls
lant 2 mergen,
hiervan 2 molder
gesaeijt, verpacht voor
XXV daelers aen Carst
Jansen
Belast met 9 stuivers tot
thins en 1 schepel keurhaver
Schattonge nae meijers
recht
Eenige eijcken heggen
37-10-0

34-9-11

48-0-0

48-0-0
82-9-11

XIII Mergen vant’ Honden,
weij- ende bouwlandt
daervan een groot deel
met ackermael, naementlick wel 1/3 binnen 3 à
4 jaeren bepoot is
De reste verpacht voor
24 dalers
Eijgener Aelbert Plaet,
de laetste pachter is geweest Roe Jan die int’ geheel daervoor gegeven heeft
32 dalers
Schattonge tot des eijgeners last

88 v
Idem een stucksken
genoempt het Hooffken van 3 à 4 mergen slecht lant, verpacht aen Caerman
Jacob voor 20 gulden
Wat eijcken heggeholts
in marge: eijcken heghholt
20-0-0

20-0-0

74-0-0

68-1-7
88-1-7

Derck Beckers hoffstede, groot met huijs
en hoff, omtrent 5
mergen saeijlant met
de Halve Blockmate
oock 5 mergen groot
weijlant verpacht aen
Lubbert Hermans voor
74 carolus gulden
Belast met X stuivers tot thins
Weijnich heggeholt
in marge: heghholt

89 r
De raetsheer Wijnbergens goet, met huijs
hoff, berch, groot 15 1/2
mergen, hiervan 6
mergen gesaeijt, ende
daervan 3 1/2 schepel tientvrij, is verpacht aen
Jan Jacobs voor 55
goltgulden
Schattonge nae meijers
recht
Weijnich heggeholts
87-9-6

82-6-4

59-0-0

59-0-0
141-6-4

Noch 5 1/2 mergen weijlants van de voorschreven raetsheer Wijnbergens goet,
taxeert op 3 dalers de mergen, aengecocht van
Jan Warners, die van
Jan Jacobs daervoor
gehadt heeft 59 gulden

89 v
Zinderens Vicarijen 2
hoffstedekens t’eene
sonder huijsken, te samen
groot 8 mergen, sijn
verpacht aen Henrick
Janssen opten Hull
voor 40 gulden
Hier eijcken holt bij,
van heggeholt
in marge: heghholt
40-0-0

40-0-0

Joncker Grootenhuijs huijs,
den Streijler, met
huijs, hoff groot omtrent 18 mergen, is
verpacht voor 72 carolus
gulden ende 10 stuivers aen Harmen Roelofs, jaerlicx,
bij pachtcedele
Hier holtgewas bij van
heggeholt
Tot schattinge 12 gulden
in marge: heghholt
72-10-0
12- 0-0
84-10-0

77-14-9
117-14-9

90 r
Beckers hoffstede met
huijs, hoff en aenhorige
landen, van Evert Goris heergecomen te samen 38 mergen, hier
van 20 mergen geweijt
ende 14 mergen saeijlants de 3. gerff, de
mergen weijlants à
4 gulden getaxeert
Hiervan heeft Cornelis
Anckersmit 1/3 part als
eijgener ende 2/3 als
pachter
Van 2/3 parten geeft Cornelis Anckersmidt 100
gulden te pacht, aen Joost
Jalches ende Jan Everts
eijgeners, ende het
ander nae advenandt
gereckent, maeckt
t’samen 150 gulden
Belast met 5 schepel
keurhaver en 2 1/2 gulden
tot thins
Schattonge nae meijers
recht
Hier eenige heggen ende
ander holt om de zaaijlanden
Ende 4 1/2 mergen holtgewasch selffs opslach,
doch is het 1/3 daervan
wel heetvelt
in marge: Dubitatur
heggen ende ander
holt
225-6-2

213-6-2
213-6-2

90 v
Idem Evert Goris 3 mergen van vrouw Wessels
hoffstede
24-13-7

24-13-7

30-15-2

30-15-2

190-5-1

178-5-1
233-13-10

Cornelis Anckersmits
huijsken, verpacht aen
Jan Henricx met omtrent
2 1/4 mergen seeijlants
gebout op de 3. gerff,
van Noordijcker Bruggemaet

Steven Janssen opte Keurhorsts erff, met huijs,
hoff en aengehorende
lant XXXV mergens
hiervan worden tussen
6 ende 7 mergen gebout voor de 3. garff,
ende de reste getaxeert
op 4 gulden de mergen
Belast met 5 schepell
keurhaver ende 2 gulden
tot thins, aen de reeckencamer ende 2 gulden 5 1/2 stuiver
aen t’Clooster ter Honnep
Wat heggeholts
in marge: heghholt

91 r
Noch heeft Steven Jansen 6 mergen heij ende
bijsterlant van Jacob
Heijmericx heergecommen, omtrent de Groote
Weteringe gelegen,
taxeert op 4 gulden de
mergen
Belast met 9 stuivers tot
thins
24-0-0

24-0-0

10-0-0

10-0-0
34-0-0

Bernt Janssen, gebruijckt een hutgen,
hooffken en omtrent 1
schepel geseijs toebehoorende Jan Sweers
kinderen cum suis
Verpacht voor 10 carolus
gulden

91 v
Jan Berents, alias de
Swarte Jan heeft op dit
selve lant een huijsken
opgeslagen, getaxeert
à 3 gulden
3-0-0

3-0-0

Bornhoff tot Zutphen,
van haere thienden
van Bentemer Marsch
6 jaeren door een gereeckent doet 40-16-8
40-16-8

40-16-8

60-0-0

60-0-0
100-16-8

De tiende van den Ommeloop in Bentincx Marsch
t’Capittel van Zutphen
toecomende, verpacht
aen capitein Apeldoorn
voor 40 dalers
_____
3-0-0

92 r
De lantschaps tienden
in Wilp
De dorper tient 6 jaeren
door een gereeckent
24-19-8

24-19-8

75-0-0

75-0-0

66-4-0

66-4-0

43-4-8

43-4-8

54-9-5

54-9-5

44-5-4

44-5-4

62-14-6

62-14-6

33-14-8

33-14-8
404-12-3

De tient Rubertswolt

Den Omloop

De tient genaamt het Honden

Den Velttienden

De tient van de 13 Mergen

De Bernhorst

Het Sluijnen

92 v
Den Wisseler
60-18-4

60-18-4

28-5-8

28-5-8

49-18-4

49-18-4

36-0-0

36-0-0

Bruggemaet

Buercamp

Sweer Ruijtenberchs
Ossenhoeve groot 4
mergen à 4 gulden de mergen
sijnde weijlant int’
Orderbroeck voor 24
dalers onvrijgelt voor
desen verpacht geweest
aen Rutger Stevens

De volgende Lantschaps
tienden in Wilp 6 jaren
door een gereeckent
_______
175-2-4

93 r
Blanckenvoorde
59-10-0

59-10-0

42-5-0

42-5-0

47-7-0

47-7-0

41-18-8

41-18-8

14-0-0

14-0-0
205-0-8

De Nieuwe Raeijtient
in Wilp

De Hooge ende Leege
Steenencamer zijnde
het tweede block van
de Hummeder Meen,
6 jaeren door een gereeckent, bedraecht

Het derde block van de
Hummeder Meen gelegen tusschen de Pelschers en de Santstraat

Gerrit Rijxens 2 1/2 mergen
weijlants uut de Bernhorst, getaxeert op 4
goudgulden de mergen

93 v
Tonnis Henricx Slijckhuijs 2 mergen uijt
de Bernhorst ad 4 goudgulden
de mergen
11-4-0

11-4-0

20-0-0

20-0-0

43-0-0

39-11-2
70-15-2

Henrick Janssen Sijl
4 morgen uijt de Bernhorst van St. Tonis ende
St. Marien Vicarie
voor 20 gulden van Ommegroeff

De hoffstede van de weduwe
Bernt Pouwels à Born,
huijs, hoff met omtrent
vijff mergen, verpacht
voor 30 gulden jaerlicx ende
1/2 rosenobel tot een voormede, pachter Wijchert
Henricx
Belast met 7 1/2 stuivers tot thins
Schattonge nae meijers
recht
Hier sijn heggen bij
in marge: heggenholts

94 r
De Graeffhorst, sijnde
hooij ende weijlandt,
groot 3 1/4 mergen, toebehoorende Jan Gerrits Smitt, is verpacht
aen Wijchert Henricx
voor 18 daler, ende
1/2 mud rogge
29-10-9

29-10-9

32- 4-0
1-18-0
34- 2-0

34-2-0

Het Papenlant, toecommende t’Capittel tot
Deventer groot X mergen, daervan sijn 2/3 verpacht voor XXIII goudgulden
aen Jacob bij den Post
ende Jan Arnts ende tot
schattinge 38 stuivers

Het resterende 3e part
sijnde meestendeel weijlant, hiervoor geeft
Wijchert Henricx 16 goudgulden
met een stuckjen
lants
22-8-0

22-8-0
86-0-9

94 v
Het Enckhuijser campken genaamt groot 6 schepel geseeijs, oock t’Capittel toebehorende,
verpacht voor 14 goudgulden
aen den selven Wijchert
Henricx
Schattonge nae meijers
recht
Eenige heggen ende holtstruijcken omt’ Enckhuijser campken
in marge: heggen
19-12-0

19-12-0

Henrick Rixens omtrent
1 3/4 mergen bout de 3. gerff, van de
Graeffhorster Hull, met
een huijsken en hoff
à 8 gulden
Item een clootgen weijlants omtrent 2 mergen groot
Getaxeert op 4 gulden de
mergen door den anderen
Hierbij wat heggeholts
in marge: heggeholt
31-11-4

29- 0-9
48-12-9

95 r
Een hoffstedeken met
een huijsken groot omtrent 4 mergen, gehorende tot het Clooster
van der Hunnep, ten
deele noch wel halff
heetvelt, is verpacht
voor 6 goudgulden jaerlicx
aen Gerrit Harmsen
16-16-0

15-9-0

8-8-0

8-8-0

141-17-11

130-10-10
154-7-10

Jan Bouwers kint vant’
Hensen maetjen 1 1/2 mergen

De hoffstede aen de
Stougrave, toebehorende
Bette Willems, weduwe van
Humme Harmans, huijs,
hoff en lant groot 25
mergen veltlant, hiervan 5 mergen gebout
de 3. gerff
Is verpacht voor 90 carolus
gulden aen Herman Humen
Schattonge nae meijers recht
Omt’ zeeijlant eenich
holt van heggeholt

95 v
Jan Henricx Huijscamp
met Albert Henricx onmundige kinderen hebben in der Darler 6
mergen à 4 gulden de mergen
getaxeert en 3 1/2 mergen in den Cloot, die
verpacht sijn, voor 25
carolus gulden
Belast met 10 stuivers thins
en 1 1/2 schepel keurhaver
Beijde bij de eijgener ende
gebruijcker halff ende
halff gedraegen
38-0-0

38-0-0

4 Mergen vant’ Bagijnen
campken à 4 gulden de mergen
getaxeert en 1/2 mergen in
den Cloot sijn verpacht
voor 13 goudgulden Jan Mensinc eijgener
Belast met 4 stuivers tot
thins
Tot schattinge 2 gulden
Pachter Jan Henricx
Huijscamp
18-4-0
2-0-0
20-4-0

20-4-0
58-4-0

96 r
Een hoffsteetjen groot
ruijm twe mergen
saeijlants uijt de Darler met een huijs
daerop, toebehorende
Jan Henricxen Huijscamp, taxeert op
carolus gulden
26-15-2

24-12-3

63-2-9

63-2-9
87-15-0

Mullers lant omtrent
11 mergen, toekomende, Henrick Huijscamp,
met sijn broeder
Hiervan 3 mergen
gebout voor de 3e
garff, ende de resterende 8 mergen sijnde weijlant à 4 gulden
de mergen getaxeert
doen 20 carolus gulden

96 v
De Holthoeve groot omtrent 16 mergen, voor
52 gulden aen Jan Egberts,
tot schattinge 13 gulden
De Linthorst 3 1/2 margen
Lambert Janssen Prins
voor 24 gulden ende tot schattinge
3 gulden
De Smalle Bernhorst 3 1/2
mergen aen Jan Henricx
Hulscamp voor 30 gulden
Ende t’Smalle Herteler 4 mergen, aen Jan Egberts voor
20 goudgulden ende tot schattinge 7 gulden
toebehorende Joost van
Grootenhuijs
134-0-0
23-0-0
157-0-0

145-0-0

24-10-0

24-10-0

51-10-0

_47- 7-6
216-17-6

De Bruggemate in Aerderbroeck gelegen, groot 10
mergen, hieraff compt
den cooster int’ Twell
3 1/2 mergen gesaeijt wordende de 3. gerff

En de andere 6 1/2 mergen
behooren Bernt Balthaser, daerop hij een huijsken heeft getimmert geset op 6 gulden
Getaxeert door den anderen
op 5 gulden de mergen ende
gesaeijt de 3e gerff
Belast int’ geheel met 1/2 mud
haver ende 13 stuivers tot thins

97 r
De hoffstede den Wisselner met hujs, hoff een
stuxken lants genaamt de
Wisseler hoeve, met een
stuxken lants den Breler
groot t’samen 13 mergen
hiervan 3 margen saeijlants, toebehorende de
weduwe van joncker Wijnant
Hacfort, verpacht voor
30 goudgulden jaerlicx aen
Albert Bernts
Belast met 7 stuivers thins
Schattonge nae meijers
recht
Hier eenich holtgewasch
in marge: holtgewasch
61-2-9

56-4-2

21-0-0

21-0-0
77-4-2

Den Cloot groot 5 mergen, toebehorende de
weduwe Hackforts voorschreven,
is verpacht aen Jan
Henricx Huijscamp voor
11 goudgulden
Belast met 7 stuivers thins
Schattonge nae meijers
recht

97 v
Gosen Lamberts weduwe
ende kinderen, hebben
van de Weterincx camp
2 mergen , dese gebout
worden opte gerven
van vijff twee
24-18-2

24-18-2

11-4-0

11-4-0

83-5-5

83-5-5
119-7-7

Ende noch 2 mergen van de
Blockmate

Gijsbert Bartels 10
mergen de Huernecampen uijt de
Noordijcker goederen

98 r
De Basselten Twel groot
4 molder gesaeijs, de Lange weijde, anders Everwijns landen genaamt groot
18 1/2 mergen Braems
ofte Ruijtenberch lant
7 mergen, uijt Heijmericx goet 1 mergen
ende uijt de Keurhorst
3 mergen, Braems bongart van 1 halven mergen, ende 8 mergen
aen Sonnenberger
straet, halff weijlant
à 4 gulden de mergen
in de Wisseler, in
Wilp gelegen, toebehorende Anna Antonissen, weduwe Gerrit Peters, sijn verpacht
voor 100 carolus gulden
aen haer schoonsoon
Willem Henricx Boemer
Het zaeijlant de 3. gerff
Belast met 2 gulden
10 stuivers thins
Schattonge nae meijers
recht
Wat heggeholts
in marge: heghholt
_____
0-0-0

98 v
Noch boven de gespecificeerde parcelen omtrent 3 mergen nu
in anno 1647 ende
48 met telgen bepoot
208-9-1

208-9-1

48-10-4

44-12-4
253-1-5

De weduwe voorschreven haer
hoffstede genaamt Sweer
Henricx hoffstee met
een huijsjen, ende daer
bij 4 mergen
Huijs en hofjen verpacht voor 5 goltgulden
aen Jan Courts ende
de 4 mergen saeijlants
gebruijckt
Eijgenaersche selffs
getaxeert op de 3. gerff
Schattinge nae meijers
recht
Wat heggeholts
in marge: heghholt

99 r
t’Harteler joncker Jan van
Laer toebehorende, groot
omtrent 10 mergen
hiervan omtrent 1/3
part met eijcken holt
gewas out bepoot d’andere 2/3 parten sijn hooijoff weijlant sijn verpacht voor 37 goudgulden
jaerlicx, aen Lambert
Jansen Prins
Tot schattinge 5 gulden
51-16-0
5- 0-0
56-16-0

56-16-0

t’Goet de Wisseler,
eijgener Jacob Nuijl
dr. met huijs, hoff
bouw- hoeij ende weijlant groot omtrent
16 mergen, hier onder
6 mergen gesaeijs, is
verpacht aen Jan
Henricx voor190 carolus
gulden
_________
56-16-0

99 v
De schattonge 10 gulden
Belast met 23 stuivers min
een duijt thins
Eenige eijcken heggen,
het aeft, halff ende halff
in marge: heghholt
112-5-6
10-0-0
122-5-6

112-9-4

67-4-0

67-4-0

De Holthoeve sijnde
weijlant groot 16 mergen t’Capittel van
Deventer eijgeners
verpacht aen Jan Henricx voor 67 goudgulden
Schattonge nae meijers
recht

De hoffstede Wisselerhaeve eijgener
_______
179-13-4

100 r
joncker Joost Grootenhuijs
9 à 10 mergen groot
Verpacht voor 40 goudgulden
aen Johan Egberts
Belast met 15 stuivers thins
Schattonge nae meijers
recht
Weijnich holts
in marge: weijnich holts
56-0-0

56-0-0

133-8-3

122-14-9
178-14-9

Huijs, hoff ende aenhorende lant, Rutger
Anckersmits kinderen
eijgeners, groot 19 1/2
mergen, hiervan 9
mergen saeijlants
Verpacht voor goudgulden
aen Albert Anckersmit
Belast met 2 gulden
thins
Ende schattingh halff
en halff
Weijnich holts
in marge: weijnich holts

100 v
De selve noch van
den Honshoff 5 mergen, ende 2 mergen
uijt Suijdenenge
61-16-4

61-16-4

30-0-0

30-0-0

22-8-0

22-8-0
114-4-4

De Beernhorst 4 margen behoorende Jan
Wentholt Bartols verpacht aen Jan Egberts
voor 20 dalers

Idem Wentholt noch
4 mergen in Holschaten

101 r
16 Mergen Vicarie lant
daervan 2/3 parten
t’Arnhem t’huijs hooren,
ende t’ander 1/3 part,
bij den pastor tot Rheden getogen wordt,
weijdelant sijnde, gepacht bij Aelbert
Anckersmidt voor
dalers
96-0-0

96-0-0

30-0-0

30-0-0
126-0-0

5 Mergen weijlants
behorende Aelbert
Anckersmit cum suis,
elck de helfte ende
geeft Albert voor de

101 v
2 Mergen Mosselers
goor genoempt Anckersmidt voorschreven behoorende getaxeert
op 4 carolus gulden de
mergen
12-0-0

12-0-0

60-0-0

60-0-0
72-0-0

Hengelers goor X
mergen groot Cornelis Gaerts te
Wormingen cum suis
eijgener taxeert
op carolus gulden de
mergen

102 r
De hoffstede Buijrcamp,
met een huijsken, groot
2 1/2 mergen, Rutger
Anckersmits weduwe ende
kinderen behorende,
verpacht voor XXV
goudgulden aen Berent Rutgers
Onvrijgelt
Hierbij holtgewas
in marge: holtgewasch
35-0-0

32-4-0

60-0-0

60-0-0
92-4-0

Joncker Alart Hacforts Wijnberger weijde, groot
X mergen taxeert
op carolus gulden de
mergen
Belast met 15 1/2 stuiver thins

102 v
Vrouw Brouwers van
t’Capittel te Deventer, den Breedeler
groot 9 mergen voor
29 goudgulden
40-12-0

40-12-0

40-0-0

36-16-0
77-8-0

Reijnt Cremers hoffstee met een huijsken,
groot omtrent 3 1/4
mergen aen de Sonnenberger straet, is
verpacht aen Jan
Arnts voor
Wat heggeholts
in marge: heghholt

103 r
De hoffstede Hommelenbrinck ende huijsjen,
groot 6 mergen is
verpacht aen Goossen
Janssen voor goudgulden
Derck Brouwers weduwe
eijgenersche
Schattonge nae meijers
recht
Hierom goet ackermael
in marge: goet ackermael
64-7-0

59-4-0

25-4-0

25-4-0
84-8-0

Groenevelts helfft
van 4 mergen genaamt
de Bockshoeve verpacht voor 18 goudgulden
Gosen Jansen
Schattong als boven

103 v
De ander helft borgemeester
Jordens behoorende
geset bij sijn goet te
Twell
Wort in Twel niet gevonden
25-4-0

25-4-0

16-16-0

16-16-0

Noch Groenevelt 3
mergen hoeijlants in
Aerderbroeck

Hooch Hiller hoffstede,
met huijs ende lant
7 mergen groot,
hiervan 4 mergen
______
42-0-0

104 r
saeijlants, de 3. gerff
taxeert op carolus gulden
de mergen
Belast met 8 stuivers thins,
Lambert Reijners eijgener ende bruijcker
Weinich heggeholts
in marge: wat heghholts
59-10-4

54-15-1

9-0-0

9-0-0

1 1/2 mergen weijlants
uijt Ter Smitten goet
behoorende Lambert
Reijners, taxeert op
gulden de mergen

Noch 1 mergen int’
________
63-15-1

104 v
Wilde Holschaten van
Albert Claessen aengecocht
5-16-0

5-16-0

20-0-0

20-0-0

6 Schepel geseeij van
Henrick van Merckel
verpacht voor 20 carolus
gulden aen Lambert Reijners, met een cleijn
hofken van 1/2 schepel
Schattinge nae meijers
recht
Goet heggeholt
in marge: goet heghholt

Coenraet Nijlants
Snauwert, groot 3 1/2
________
25-16-0

105 r
mergen, is t’samen
met holtgewas bepoot, nu binnen 3
à 4 jaeren
in marge: holtgewasch
36-6-6

36-6-6

14-0-0

14-0-0

Lambert Anckersmits
kinderen lant genaamt
Diepenbroeck groot
2 1/2 mergen, verpacht
voor 14 carolus gulden aen
Lambert Reijners

Harmen Jochimes
Darler, groot 8 mergen weijlant, taxeert
______
50-6-6

105 v
op 4 carolus gulden de mergen voor desen aen
Jan Henricx Huijscamp
verpacht geweest
voor 20 dalers
32-0-0

32-0-0

25-4-0

25-4-0

Keurhorster Lange
weijde, groot 10 mergen, behorende Groenevelt ende vrouw
Lunincx, taxeert op
carolus gulden de mergen
de helfte van Groenevelt heeft vrouw
Brouwers in pacht
voor 18 goudgulden

Beerent de Becker
_______
57-4-0

106 r
in Twel Lunnincx
hofste voor gulden
doch is van dese helfte
wel 1 mergen met
hout bepoot
in marge: houtgepoot
25-4-0

25-4-0

8-0-0

8-0-0

Smits campkens groot
2 mergen wilt weijlant toebehorende
Derck Henricx weduwe
verpacht voor 4 carolus
gulden aen Goossen Jansen

De Bieseweijde groot
4 mergen, behoorende
t’Capittel van Deventer taxeert op carolus
_______
33-4-0

106 v
gulden de mergen, naederhant heeft Jan
Warners de pachter
verclaert, dat hij voor
dese weijde geeft 25
goudgulden doch als hij seijde
te duijr
35-0-0

35-0-0

68-18-8

68-18-8

t’Capittel van Deventer Noortjes tiende 6 jaeren dooreen gereeckent doet
68 gulden 18 stuivers 8 deniers

Des selven Capittels
________
103-18-8

107 r
Keersemakers tient
6 jaeren door een gereeckent doet 35 gulden
4 stuivers
35-4-0

35-4-0

45-12-0

45-12-0

Des Lantschaps tient
d’Inde met de Smalle
tient in Aerderbroeck,
soe vrouw Brouwers
in pachtschap heeft,
voor 572 gulden eenige
jaeren door een gereeckent doet 45 gulden
12 stuivers

Des Lantschaps Hum_______
80-16-0

107 v
meler Willigen tient,
soe Jan Condewijn
secretaris in pantschap heeft voor 220
gulden eenige jaeren
door een genomen
getaxeert op 20 gulden
20-0-0

20-0-0

_______
20-0-0

Wij onderschreven geauthoriseerde
setters, over t’kerspel verclaren bij solemnelen eede
dat onses weetens uijt dit kerspel niet is gelaeten noch
vergeten, ende dat de pachten
ende hueren der landerien
nae onse beste kenisse ende
wetenschap wel ende oprechtelijck aengebracht zijn, dat
wij oock de landerijen, bij de
eijgenaren selffs int’ gebruijck,
nae proportie van de verhuer-

108 r
de, in gevolch des lantschaps
instructie, getaxeert ende aengeslagen hebben ter waerer
oirconde dese met onse gewoonlicke merck beteikent
Actum Voorst desen 29 aprilis
1648

Ende heeft de heer van Sinderen als gesubstitueerde stadtholder van de heer lantdrost
verclaert, dat de setters voor
t’maken der Quoijeren den eedt
in forma gepresteert hadden
Summa totalis vant’ kerspell
Wilp beloopt dertich duijsent,
twehondert, drie gulden, ses
stuijver, 6 denier, dus alhier
30203-6-6

108 v
Aldus bij ons onderschreven commissarien geexamineert, getaxeert,
geresumeert, gesommeert, opgenomen ende gesloten te Voorst
desen 15 junij 1648

De opkomsten van de landerien vant’ kerspel
Wilp belopen negen ende twintich duijsent
seven ende dartich gulden achtien stuivers elff deniers
XXIX = XXXVII gulden
XVIII stuivers XI deniers
Daervan beloopt den VIe penning vier duisent
acht hondert negen ende dartich gulden dartien stuijvers
een 5/6 denier
IIII m VIII c XXXIX gulden
XIII stuijvers 1 5/6 denier
In opkomsten van de huijsen en de moele aldaer
belopen ses hondert vijff ende sestich gulden thien stuijvers
VI c LXV gulden X stuijvers
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Daervan beloopt den 9e penning drie ende
seventich gulden achtien stuijvers thien deniers 2/3
LXXIII gulden XVIII stuijvers X 2/3 deniers

