VERPONDINGSKOHIER
KERSPEL VOORST
1648

181 r
Quoijr tot de verpondinge in den
ampte van Voorst

181 v
Het kerspel
Voorst
De Zindersche Heetcale toebehorende
den jongen heer
van Kennenburch
Huijs, hoff, berch 12
koeweijdens ende
17 mudde geseeijs
Zutphensche mate
tientvrij in ‘t openbaer verpacht aen
Jan Janssen Hissinck
voor 600 carolus gulden
Hiervan zijn 8 molder
geseeijs onder Brummen gehoorende, doch
aldaer niet aengegeven, quod notandum
_____
0-0-0

182 r
en is daerom den voorschreven
pacht hier ten vollen
uijtgetrocken
De voorschreven Heetcale
is belast met 10 gulden
10 stuijver stedicheijt aen ‘t
Capittel van Zutphen,
bij den eijgenaer gedragen
De grontschattonge
tot laste des eijgeners
Idem Jan Jansen Hissinck van de heer
van Kennenberch
den halven Rouwenweert groot 15 schaer
weijens, op 10 ende
_____
0-0-0

182 v
12 daler de schaer getaxeert
Doch bij naeder ondersoeck ende bericht
bevonden de pacht
van dese beijde posten
te sijn 900 gulden ende
1000 gulden tot een voormede
1066-13-4

1054-13-4

Henrick Cromholt
op ’t Geldersche hooft
van den heer van
Kennenberch, huijs,
hoff, boomgaert van
ongeveer 2 mergen,
met 4 à 5 schepell
_________
1054-13-4

183 r
gesaeijs van den voorschreven
camp van 8 molder
gesaeijs voor 100 gulden
92-0-0
NB. Wort bij / sommige ge- / sustineert dat / dese twee / posten in / Brummen / souden aen- /
gegeven sijn, / doch wort / bij anderen / contrarie / staende ge- / houden

Idem noch een nieu
aengemaeckt weijdeken van 2 schaer,
à 12 daler de schaer
36-0-0

36-0-0

Den anderen halven
Rouwenweert toebehoorende de erffgenaemen van Zinderen,
sijnde oock omtrent
________
128-0-0

183 v
15 koeijweijdens verpacht aen Jan Tijmens cum suis ende
getaxeert op 10 daler
de weij
225-0-0

225-0-0

Doch verclaert de
heer van Zinderen
dat in tien jaeren
herwaerts, meer oncosten van hoofden
en kribben aen de
voorschreven weerden geleijt
sijn, dan daeraff genooten is

Noch eenen nieuwen
_______
225-0-0

184 r
aengemaeckten weert
daer de roduijt in
gestaen heeft, van
12 à 13 schaer weijens, getaxeert op
10 daler de weij
180-0-0

180-0-0

97-10-0

97-10-0
277-10-0

Jan op Buijtenweert met Arnt op
de Sluijseweij van
den heer van Sinderen eenen nieuwen
Rouwenweert van
5 à 6 schaer weijens, getaxeert op 13
daler de schaer

184 v
Vrou van Sallants
Buijtenweert sijnde
omtrent 3 mudde
geseeij tientvrij ende
10 coeweij à 12 daler
de weij
De 10 koeweijens verpacht aen Jan Janssen
op den Buijtenweert
voor 100 carolus gulden ende
de 3 mudde geseeij
bout hij voor de
helfte ende de tiende
Schattong nae meijers
recht
237-1-9

237-1-9

De weduwe Sloots Pannenhuijs, met huijs,
_______
237-1-9

185 r
hoff, berch ende het
halve Kleijn Hoemakers weertjen,
scherp 8 koeijweijens
à 14 daler pachter
Gerrit Harmans voor
carolus gulden
168-0-0

156-0-0

Item de voorschreven weduwe
Kleijn Schetters weertjen, omtrent 3 koen
weijens ende de saeij
bosweij, groot 8 mudde geseeij tientvrij
aen Gerrit voorschreven
verpacht voor 230
carolus gulden
230-0-0
386-0-0

185 v
De Bosweijde en Kleijn
Snauwert sijnde omtrent 22 à 23 koe
weijens à 14 daler
behoorende joncker Arnt
Jurrien van Haersolte, sijn voor desen
verpacht geweest
voor gulden aen Arnt
Claessen, ende Jan
op de Buijtenweert,
onvrijgelt, dan sijn
bij den eijgener nu
den pacht opgeseijt
448-10-0

448-10-0

Lantdrost Heeckerens Buijtenweert,
_________
448-10-0

186 r
huijs, hoff, berch ongeveer vijff mudde
geseeij tientvrij ende
8 koeweijens, verpacht aen Jan Janssen
voor 340 carolus gulden
380-0-0

368-0-0

Doch seijt den pachter
dat hij ’t voorschreven goet
voortaen niet hooger
begeert als voor 305
gulden, gelijck het
Pannenhuijs doet, soe
daer tegen gedeijlt is
Hebbende de pachter
voortijts de pacht soe
hooch ingegaan,
om dat hem toegelaeten wirde seecker weijlandt te scheuren
________
368-0-0

186 v
Den Rammelweert
3 schaer, Hoemakerweert 45 schaer ende
Doornweijde met de
Valeweij 25 schaer
weijdens à 14 daler
behorende den jongen
heer van Kennenberch,
verpacht aen Gijsbert
Henricx voor gulden
bij pachtcedel sonder
prijs relatijff tot een
voorgaende
2100-0-0

2100-0-0

Vrouw van Nijenbeeks
Rammelweert met
huijs, hoff, berch II
schepel geseeij tientbaer en 20 schaer
________
2100-0-0

187 r
weijens, verpacht
aen Jan Dercks voor
carolus gulden ende
rosenobel tot een
voormede
420-0-0

408-0-0

Doch staet te considereren, dat de voorschreven
Rammelweert, dickwils inundeert van ‘t
Isselwaeter, sulcx
dat de eijgenersse
alsdan de pachter
merckelicken affslach
moet doen, ende somtijts maer een recognitie daervan
geniet
Behalven dat de voorschreven
weert groote costen
heeft van onderholt
van 4 hooffden ende
kribben
_______
408-0-0

187 v
Eadem 4 mergen rijsweert getaxeert op 20
gulden de mergen, hierbij
4 cribben
80-0-0

80-0-0

60-0-0

60-0-0

Drost Apeldoorns rijsweert drie mergen
met 4 cribben à 20
gulden de mergen

De heer van Kennenberch 2 mergen rijsweert met 2 cribben,
à 20 gulden de mergen
40-0-0
180-0-0

188 r
De heer van Sinderen
1 mergen rijsweert
met 2 cribben à 20 gulden
20-0-0

De Middelbeeck groot
18 mergen huijs, schuijre,
7 koeweijens ende 12
mudde weijte gesaeij,
tientvrij behorende
de heer van Sinderen,
boomgaert van 1 1/2
mergen à 35 gulden
Huijs, schuijr ende 7
koenweijens bij pachtcedel verpacht aen
Willem Jansen voor
100 dalers à 30 stuivers
ende 6 mudde ge______
20-0-0

188 v
seeij bout hij voor de
helfte
1/3 van de schattongh tot
de eijgeners last
413-7-0

401-7-0

De Keutelbrinck 2 koe
weijens sijnde behoorende ’t Capittel van
Zutphen, verpacht
aen Willem Janssen
voor 30 carolus gulden
30-0-0

Den Keutelbrinck groot
________
431-7-0

189 r
2 molder gesaeijs, Evert
van Beeck cum suis
eijgeners ende gebruijckers op de helfte
31-3-10

31-3-10

114-3-6

114-3-6

Den Bonencamp groot
6 molder weijte geseeij
tientvrij eijgener
pastor Schram gebout
opte helfte ende de
tiende bij Jan Buijtenweert ende Jan
in den Weert

De Blaeck ofte de
________
145-7-4

189 v
Ridder hoffstee met
huijs, berch, 6 mudde
geseeij tientvrij ende
16 coeweij met ’t hoeijlant, den heer van Sinderen ende den ritmeester
Schimmelpenninck behoorende
De 6 mud geseeij gebout voor de helfte ende
de tiende
De 13 koeweijdens
mit huijs en hoff, verpacht aen Willem
Gerrits voor 230 carolus gulden
Schattonge nae meijers
recht
385-0-0

385-0-0

’t Huijs Zinderen metten
_______
385-0-0

190 r
hoff van 1 1/2 mergen
bij den heer van Sinderen selffs gebruijckt
met den boomgaert
van 1 mergen getaxeert
op 110 gulden
99-0-0

Gelijck oock de helft
van de gerven den Blaeck
ende Middelbeeck,
aengegeven ende aldaer gestelt, als oock
bij ’t huijs wort aengevoert de Emper
Nijcamps tient de heeren
van de reecken(kamer) aengegeven
Noch 8 koeweijens à
________
99-0-0

_____
0-0-0

190 v
11 daler bij de heer van
Sinderen selffs gebruijckt
De Quaternap 5 à 6
schaer weijen
Hieraff gaet tot stedicheijt aen ’t Capittel
tot Zutphen 10 gulden 10 stuijvers
234-0-0

234-0-0

’t Groote Hoen, huijs,
hoff, berch, bongart
ende 16 mud halff
rog halff weijt geseeij
omtrent met 20 koeijweijens behoorende
de erfffgenamen van sargeant
maijoor Derck Huij________
234-0-0

191 r
gens, verpacht aen
Luloff Aelberts voor
350 carolus gulden ende 1/4
botter
Schattongh nae meijers
recht
De 3/5 parten van ’t lant
tientvrij, ut de ander
2/3 parten heeft joncker
Swaefken den tient
595-10-0

583-10-0

250-0-0

250-0-0

De Duijfmaet 8 koeweijdens verpacht
voor 150 gulden eijgeners
en pachter ut supra

Schattonge als boven
_________
833-10-0

191 v
De Meijnte ende Stakenberchs maet 12
à 13 koe weijdens
à 4 daler behorende de
erfgenamen van sergeant
majoor Huijgens voorschreven,
verpacht aen Derck
Hoetinck ende Rickelt
Hissinck, ende Jan
Bresser, voor 175 carolus
gulden
273-0-0

273-0-0

Schattongh nae meijers
recht

’t Kleijn Hoen, huijs,
hoff, berch 14 mud
geseeij tientvrij, 16
schaer weijens behoorende de erffgenamen
________
273-0-0

192 r
van de colonel Jan Huijgen, verpacht aen
Bartelt Gerrits voor
400 carolus gulden
506-14-10

494-14-10

383-0-0

383-0-0

Schattong nae meijers
recht

Noch 10 koeijweijens
ende 10 mud geseeijs
tientvrij uijtgenomen
1/2 molder gesaeijs, Olthoffs weijde ende camp
genoempt
Verpacht voor 300
carolus gulden
Eijgener ende pachter
als boven
Schattongh ut supra

Item compt Bartolt
_________
877-14-10

192 v
Gerrits selffs als
eijgener 5 spint geseeij
in den Voorster enck,
can gebout worden
opte sware gerve
9-0-0

9-0-0

Den Grooten Snauwert
met huijs, hoff en 2
bergen, behorende joncker
Henrick ende juffrouw
Judit van Apeltoorn
heeft tot boulant den
halven Hogenweert
8 molder de Lange weij
12 molder ende Assemate
8 tesamen 28 mudde
tientvrij ende aen
weijlant 50 koeweijdens, als deWolffs
_____
9-0-0

193 r
weert, Schettersweert
16, Snamoert 8 ende
Lange weijde 10 coeweij
à 14 daler de weij
Verpacht tesaemen aen
Willem Lambers voor
gulden onvrijgelt
Belast met 10 gulden 10 stuivers
stedicheijt aen ’t Capittel van Zutphen
1392-3-1

1380-3-1

De wederhelft van de
Hogenweert groot 8
mud geseeijs tientvrij, de Bosweij 12
koeweijdens, de Wellen 22 koeweijens,
_________
1380-3-1

193 v
behoorende de vrouw
van Sallant, verpacht aen Dellis
Delissen voor gulden
onvrijgelt
852-8-0

852-8-0

250-0-0

250-0-0

Het Nieulant sijnde
omtrent 14 à 15 koeweijens, behoorende
joncker Veer ende Gijsbert van Dorth, verpacht aen Wijchman
Gorsselers cum suis
voor 250 gulden

Het Leusbosch, huijs,
________
1102-8-0

194 r
hoff, 2 bergen, 16 mud
geseeij, tientvrij, uijtgenomen 5 schepel gesaeijs, de Hunewinckel
12 schaer weijens, de
Peerdeweij 9 schaer,
de weij voor ’t huijs
13 schaer ongeveer
à 10 dalers behoorende
den heer van Rijsenberch, verpacht aen
Arnt van Tartten
Belast met 38 gulden
12 stuivers 8 penningen aen St.
Elisabets Gasthuijs te
Zutphen
939-16-0

927-16-0

Die bij de eijgener ende
pachter, halff ende
halff betaelt worden
Schattong halff ende halff
__________
927-16-0

194 v
Idem van Reijner Swaefken sijn tientjen uijt
dit lant voor 3 gulden
3-0-0

3-0-0

69-4-0

69-4-0

’t Vissers maetjen
4 mud geseeij weijtelant, tientvrij eijgener Dellis
Delissen, wort opte
helft gebout, bij Arnt
van Tarten, ende
Henrick Alberts
Belast met 2 mud
spijckercoorn
Grontschattongh tot
de eijgeners last

Het Bijltjen 3 mud ge________
72-4-0

195 r
seeij tientvrij ende
weijtelant behoorende
Egbert Henricx kinderen gebout voor de
helfte
Belast met 7 schepel
spijckercoorn
57-1-9

57-1-9

36-0-0

36-0-0

’t Bagijne maetjen
ruijm twe koe weijdens, Egbert Henricx
eijgener ende gebruijcker,
getaxeert op 12 dalers
de weij

Noch Egberts Groene
______
93-1-9

195 v
Marsje 1 schaer weijens groot, verpacht
aen Derck Voet
voor 22 gulden
22-10-0

22-10-0

86-10-0

86-10-0

Comsche kolck 5 mud
geseeij tientvrij, weijtelant, behoorende
Dirck Ribberts, gebout voor de helfte
ongetient bij Arndt
van Tarten

Beswaert met 5 stuiver
thins
Grontschattingh tot
de eijgeners last
_______
108-0-0

196 r
Het Meerlant scherp 6
koeweijens, behoorende Dellis Dellis, verpacht aen Jan Brugginck ende Jan Arents
voor voor carolus gulden
Grontschatting voor
de eijgener
Belast met 4 gulden 11 stuivers
tins tot last des
pachters
150-0-0

150-0-0

45-0-0

45-0-0
195-0-0

Het Prummensche
maetjen 2 koeweijens, eijgenersse Trijn
opte Sluijseweij, verpacht aen Henrick
Gerrits voor daler,
onvrijgelt

196 v
Noch een Prummens
maetjen 2 koe weijens, eijgener Jan Rutgers, pachter Arnt
Janssen voor 45 gulden
45-0-0

Willem Arnts, eijgener
ende gebruijcker van
twe koeweijdens getaxeert op 14 dalers
36-0-0

36-0-0

30-0-0

30-0-0
111-0-0

Hermen Bessems weijdeken 2 koeweijdens
bij de Biele getaxeert
op 10 dalers

197 r
’t Groene Marsjen, groot
2 koeijweijdens, en
een eenwinter weduwe
Stenderincx eijgenersse
verpacht aen Jan
Brugginck voor 32
dalers
78-0-0

78-0-0

74-14-6

74-14-6
152-14-6

De Smale ende Hoge
Beele, tesamen 6
mudde geseeijs, de
weduwe Stenderincx toebehorende, wort gebout opte sware
garve, bij Jan Brugginck

197 v
Een saeijcampken
van 1 1/2 mudde weijtelant geseijs, tientvrij,
gehorende tot de Vicarie van St. Tonis,
bij den pastor van
Voorst selffs gebruijckt,
ende heeft te vooren
gedaen 16 gulden soe vrou
Olthoffs op de Bele
daervoor heeft gegeven
25-19-0

25-19-0

’t Meerlant, groot 6
mudde geseeijs halff
tientvrij ende halff
weijtelant den commissaris Schimmelpenninck ende Harman
________
25-19-0

198 r
Bessem cum suis toebehorende, elck voor
de helfte
Wort gebout voor de
halve gerve
De helfte van Hermen
Bessem cum suis belast met 3 1/2 goudgulden aen
seeckere Vicarie binnen
Zutphen
De helfte van de commissaris Schimmelpenninck, met noch
meer, namentlijck 6
gulden 0 stuivers
98-12-6

98-12-6

De Beele huijs, hoff
van 1/2 schepel schuere,
berch bongaert van
_________
98-12-6

198 v
1/2 mergen ende aenhoorige landen, groot
ongeveer 4 1/2 molder gesaeijs, hiervan 1/2 molder
tientvrij, ende 8 à 9
coeweij, de heere van
Hemmen toebehorende,
de helfte van de Comskolck
daerin begrepen, verpacht aen joncker Willem
Veer, voor 450 gulden dan
alsoe is geen pachtcedel met tegenstaende verscheijden aenmaninge is getoont
geworden, is dese post
op 475 gulden uijtgetogen
Schattonge nae meijers
recht
Belast met 4 gulden 10 stuivers
jaerlicx aen de pastorie
tot last des eijgeners
bij pachtcedule
Weijnich holts
in marge: weijnich holts
475-0-0

463-0-0

199 r
Comskolck namentlijk
de helfte van 4 coeweijens toecomende
joncker Jurrien van Middachten ende joncker
Nijevelt, sijnde weijlant verpacht aen
joncker Willem Veer
voor
60-0-0

60-0-0

100-0-0

100-0-0
160-0-0

Barners Bele groot
omtrent 10 molder
geseeijs, verpacht aen
Willem Arents voor
80 gulden jaerlicx, vrijgelt
De scholtus van Brummen eijgener

199 v
De Hoge Agnes 6 schepel weijte geseeijs
tientvrij wort gebout op de helft ende
de tiende Claes
Wouters toecommende
19-0-0

19-0-0

50-4-0

50-4-0
69-4-0

5 3/4 Molder roggen
geseeij waervan 1
molder tientvrij in den
Voorster enck Claes
Wolters eijgenaer,
worden gebout,
voor de sware gerve,
hiervan Henrick Alberts 3 schepel gesaeijs
voor de sware gerff

200 r
Noch Claes Wolters
eijgener van eenige
deelte van de Wilpencamp, van 1 molder gesaeijs, waerop een
huijsken getimmert,
ende tesamen aen
Harmen Harmens is
verpacht voor 12 dalers onvrijgelt
18-0-0

16-11-2

233-0-0

233-0-0
249-11-2

Des raetsheeren Capellen tiende in Voorst
en Brummen, is verpacht aen Alart Claessen
voor 300 carolus gulden
Daervan de helfte in
Brummen is aengegeven

200 v
De Leege Agnes 4 koeweijdens, eijgeners
Willem Lamberts cum
suis, verpacht aen
Berent Willems
Smit voor dalers
84-0-0

84-0-0

20-0-0

20-0-0

Agnes Costers hoffstede groot 1 mergen,
halff gehooijt ende
halff gebout, eijgener
Luloff Aelberts, verpacht aen Gerrit
Gerrits voor 20 gulden
onvrijgelt

Bartolt op ’t Cleijne
________
104-0-0

201 r
Hoen ende Henrick
Janssen van de Huijgens, de Groote Molentient, groot 20
schaer weijens
300-0-0

300-0-0

126-0-0

126-0-0

De Kleijne Molentient,
groot 6 koeweijdens,
pastor Schrammio eijgener getaxeert
elcker koe weijdens

Een hoffstedeken bij de
Voorster kerck met
huijs ende hoff van
________
326-0-0

201 v
1/2 schepel Jan Janssen
Hissinck eijgener
verpacht aen Jan Everts
voor 15 dalers 22-10Schattongh tot des eijgeners last alleen
Belast met 5 stuivers tins
22-10-0

22-10-0

250-0-0

250-0-0
272-10-0

Een weijde van 5
koewijdens, met een
campken van 2 molder
geseeijs, tientvrij
uijtgenomen 1 1/2 schepel
eijgener als boven,
verpacht aen Evert
Everts Muller, ende de
coster voor carolus gulden
Schattonge tot de eijgeners last alleen

202 r
Noch een weijdeken
in ’t Broeck van 4 coeweijens eijgener als
boven, verpacht aen
Henrick de Wever voor
gulden hiervan1 coeweij met hout betrocken
16-16-0

16-16-0

20-0-0

20-0-0

Noch deselve eijgener
aen Gerrit Brouwer
verpacht 6 schepell
geseeijs voor 20 gulden

Noch deselve ses sche________
36-16-0

202 v
pel geseeijs in den
Voorster enck, gebout
opte sware gerve
18-13-0

18-13-0

Schattonge van alles
tot des eijgeners laste
alleen
Alle voorschreven parcelen
belast mit 2 molder
spijckercoorn halff
rog halff gerst ende
2 gulden voor rijsvoeder
ende roockhoender
Als oock een schillinck
tot tins, uttet weijdeken, soe aen Henrick
Wever verpacht is

De Natelt, huijs, hoff,
________
18-13-0

203 r
bongaertjen groot
in ’t geheel 10 5/8 mergen
saeijlants, 11 mergen
weijlants, ende 260
roeden hofflant
10 1/2 mergen geseijs
tientvrij ende 6 koeweijens, met de Beeckmaetjens, omtrent
3 koeweijdens, toecomende de vrouwe
van Goltsteijn, tesamen verpacht aen
Evert van Beeck voor
300 carolus gulden
Toebaet een broot
suijckers à 4 ende 5 libra
1 pont peper
1 pont genbber
Wat jonck gepoots
in marge: jonck gepoot
383-2-6

371-2-6
371-2-6

203 v
2 Molder rogge geseeijs, in den Voorster
enck, de Nijencamp
genoempt eijgener
Evert van Beeck,
wort gebout voor de
sware gerve
16-0-0

16-0-0

6-11-0

6-11-0

Noch 3 schepel geseeijs waervan 1 1/2
spint tientvrij in den
Veltkamp, ut het goet
Lieverinck, worden
gebout opte sware
gerve

Eijgener deselve van
Beeck
________
22-11-0

204 r
Noch een ackerken
op Colckinck 11 schepel
geseeijs, eijgener
als boven
Ende wort gebout, als
boven
3-0-0

3-0-0

14-10-0

14-10-0

Een huijsken ende hoofken van 1 schepel behoorende
de vrouw van Goltsteen, verpacht aen
Henrick Willems, voor
8 daler

1 Molder geseijs in de
Kleijnen enck, tot Voorst
________
17-10-0

204 v
pastor Schram ende weduwe
Ribbers eijgeners, worden gebout opte sware gerve bij Jan
Brugginck
8-0-0

8-0-0

37-10-0

37-10-0

30-0-0

__ ____
45-10-0

2 Campkens Pastorie
goet, sijnde 2 1/2 koeweijdens
bij de pastor Schram
gebruijckt taxeert op
20 dalers

Huijs ende hoff van 1
schepel aen de Hoeckstraet
eijgener Jan Herberts,
verpacht aen Berent
Jansen op 30 gulden
27-0-0

205 r
Een schepel geseeij in
Voorster enck, eijgener
Willem Leeus soontjen, verpacht voor
3 daler, vrijgelt, geeft
tient, aen Berent
Jansen
4-10-0

4-10-0

Een armen huijs ende
hoffsteetjen gehorende in St. Tonis Vicarie, verpacht aen Jan
Hobberts voor 10 gulden
’t huijsken heeft Jan
Hobberts selffs daerop
getimmert getaxeert op
14-8-0

16-0-0

Beswaert met 2 mud rogge
voor de armen, ergo nihil
_______
14-8-0

_______
4-10-0

205 v
Huijsken ende hoff van
1 schepel de vrou van
Nijenbeeck toecommende, verpacht aen
Claes Snijder voor
dalers
9-0-0

10-0-0

Huijsken en hoff, eijgenersse ende gebruijckerse, de weduwe
van zaliger custos tot
Voorst, groot 1/2 schepel
geseeij getaxeert
op 10 gulden
9-00

10-0-0

Deselve eijgenersse
______
18-0-0

_____
0-0-0

206 r
Van een halff campjen
lants, de Westercamp
genaamt uijt ’t Colkinck,
ende 4 ackertjens in
den Voorster enck de
Cuijl genaamt ut Schurinck
aengecocht, elcke perceeltjen een ende tesaemen twe mudde geseeij groot
16-0-0

16-0-0

Beijde tientbaer onder
des raetsheer van der
Capellen tient, bruijckers Philips Henricx
ende Jonas Jacobs voor
de swaere gerff

Huijs ende hoff van 1/2
molder in ’t dorp, pastor
_______
16-0-0

206 v
Schram eijgener, verpacht aen Gijsbert
Snijder voor 27 1/2 gulden
27-10-0

25-5-11

15-0-0

15-0-0

Een broeckweijde onder de Zinderse Vicarie van twe koe weijens
groot bij de selve Gijsbert gepacht voor 10
dalers

Huijsken ende hoff,
met 3 ackeren van
een schepel gesaeijs,
zijnde Vicarie lant
_______
40-5-11

207 r
opten Voorster enck,
den heere van Zinderen toebehorende,
verpacht aen Gerrit
Brouwer voor 10 gulden
ad vitam
9-0-0

10-0-0

6 Koeweijdens in ‘t
Voorster broeck de
raetsheer Capelle
eijgener, verpacht
aen Gerrit Brouwer voor 30 gulden
30-0-0

30-0-0

Schattonge nae meijers
recht
_____
9-0-0

______
30-0-0

207 v
Huijsken en hoff met
een zaaij van 5 schepel
gesaeijs ende weijcampken van 1 coeweij, eijgener Jan
Backer, verpacht aen
Evert Janssen voor
20 dalers onvrijgelt
30-0-0

27-12-0

Voets camp 2 mudde
geseeijs, vrou Stenderincx eijgenersse
gebout opte swaere
gerve, bij Jan Brugginck, ende tot schatting
2 gulden 10 stuivers
16-0-0
2-10-0
18-10-0

18-10-0
46-2-0

208 r
Hoffsteetjen en huijsken, groot 1/2 mudde
geseeij, Derck Voet
cum suis eijgeners,
doet te pacht 12 dalers onvrijgelt, pachter Derck Henricx
Belast met 42 stuivers
thins tot last des
pachters
20-2-0

20-2-0

Een hoffstede van
St. Tonis Vicarie
ongeveer van 2 1/2
schepell gesaeijs, tientvrij uijtgenomen een
halff schepel bij den
______
20-2-0

208 v
pastor van Voorst
genooten, verpacht aen
Rickelt Hissinck voor
13 gulden 10 stuivers
13-10-0

13-10-0

Huijsken ende haefken
groot 1/2 schepel geseeij
Jan Brugginck eijgener ende gebruijcker,
taxeert op daler
Belast met 2 goudgulden
aen Hermen Leussen,
ende aen de Vicarie
van St. Tonis met
1 goudgulden aen de predicant te Twell
13-10-0

15-0-0

Idem Jan Brugginck
________
13-10-0

_______
13-10-0

209 r
3 Schepel geseeijs inden Voorster enck,
gebout voor de sware
garve
6-0-0

6-0-0

Beswaert met 16 1/4 stuiver
thins

Huijs ende een bongaertjen van 1/2 schepel
van vrou Stenderincx,
verpacht aen Gerrit
Gerrits voor 8 daler
12-19-0

14-8-0

Die weheme off pastorien
huijs ende hoff, ruijm 1/2
molder geseeij
in marge: Memorie
________
12-19-0

______
6-0-0

209 v
Hierbij twe campkens
van ongveer 3 molder
gesaeijs voor de sware
gerff
24-0-0

24-0-0

12-8-0

12-8-0

45-0-0

45-0-0
81-8-0

Henrick Cupers hoffsteetjen, groot 3 spint
gesaeij, verpacht aen
Gerrit Jacobs, voor
10 gulden

Bongaert van 1/2 mergen van de colonel Johan
Huijgens erffgenamen verpacht aen Jan Brugginck voor 30 dalers
onvrijgelt

210 r
Henrick Janssens huijs
en hoffstede getaxeert
op
6 schepell
geseeij de sware gerff
Belast met 5 1/2 stuiver thins
30-9-1

28-0-4

40-0-0

40-0-0
68-0-4

Een stuck lants genoempt de Orde 2
mud geseeij ende 2
streepkens, opte kant
van de Voorster beeck,
Willem Cremer eijgener, verpacht aen
Henrick Janssen
voor 40 gulden onvrijgelt

210 v
Den Huijsenbrinck, onder
Halmer gelegen 4
koe weijdens, qualick
hoochlant, Jurrien
Janssen eijgener,
verpacht aen Henrick
Janssen voor 50 gulden
50-0-0

50-0-0

Custerien huijsjen ende
haeffjen, van 1 spint
gesaeij groot omtrint
in marge: Memorie

Den halven Wippecamp,
groot 5 schepel geseeij,
toecommende Jenneken
______
50-0-0

211 r
Wessels ende haer
kinderen gebout opte
sware gerve
10-0-0

10-0-0

Bernt Willems huijsjen
ende haefjen, geen 1 1/2
schepel geseeij, taxeert
op 10 dalers
13-10-0

15-0-0

2 Ackers van den Hogen
camp, groot 1/2 mud
geseeij, eijgener Derck
Roeloffs, verpacht voor
10 dalers onvrijgelt,
aen Berent Willems
_______
13-10-0

15-0-0

15-0-0
25-0-0

211 v
Tomus Willems, huijs,
ende hoff, groot 1 1/2
schepel geseeij, taxeert
op 13 daler
17-11-0

19-10-0

Huijs ende hoffstede
van Derck Henricx
Cuper, mit 1 1/2 molder
halff tientvrij, geseeij,
gepacht bij Gerrit
Jansen voor 24 dalers,
onvrijgelt
36-0-0

33-2-4

Johan van Merckels
goet, Groot Soeren genaamt
________
17-11-0

_______
33-2-4

212 r
huijs hoff van 1 schepel
berch, 6 koeweijens,
slecht lant, met heetvelt vermengt, omtrent 6 1/4 mergen geseeijs, tientvrij, uijtgenomen 3 schepel voor
desen de swaere gerff
met de tiende
Bij naeder ondersoeck
bevonden gedaen te
hebben 250 gulden 0-0
Tesamen verpacht aen
Harmen Bessem voor
carolus gulden
Belast met 12 1/4 stuiver thins
Schattonge nae meijers
recht
Eenige heggen en gepoot hierbij
Hieruijt 2 molder spijckercoorn aen Huijgens erffgenamen tot last des pachters
in marge: heggen ende gepoot
250-0-0

238-0-0
238-0-0

212 v
Joncker Jurrien van Middachten ende joncker Nijvelts
goet Borminck genaamt
Jan Gaerts pachter
Huijs, hoff, berch 12
mudde geseeij ende 6
koeweijdens, slecht
lant, tesamen verpacht vor 50 carolus gulden
Belast met 24 gulden 4 stuivers
affgetogen den 14. penning
aen ’t Capittel van
Zutphen, ende met 17
stuivers thins, tot last
des eijgeners
Schattonge nae meijers
recht
Eenich holtgewas
van wat heggeholt
in marge: heghholt
250-0-0

238-0-0

Het erve Stapell________
238-0-0

213 r
voort, behoorende ’t Niuwe Gasthuijs te Zutphen, huijs, hoff, berch,
6 mudde geseeij 12
koeweijdens slecht
lant
Verpacht aen Jacob
Everts voor 180 carolus
gulden
Belast met 17 1/2 stuiver
tins
Schattonge nae meijers
recht
180-0-0

168-0-0

Hierbij twe boskens
’t eene van 1 mergen
ende ’t ander 2 mergen
goet hout ende noch wat
boomen om ’t lant
in marge: twe boschkens

Een hoffsteetgen ende
________
168-0-0

213 v
hut daerop, behorende
Jacob Everts cum
suis, groot 3 schepel geseeij, ’t hoffsteetjen
is verpacht aen eene
schamele vrouw voor
2 dalers genaamt Jorrien
Jansen, die ’t huijsken
selffs daerop gebout
heeft à 6 gulden
5-8-0

6-0-0

’t Boulant bouwen de eijgeners selffs ende soude bij anderen op de
swaere gerve gebout
worden
9-0-0

9-0-0

Belast met 8 stuivers
thins

Huijs ende hoffstede
den Nijlenbosch groot
________
5-8-0

______
9-0-0

214 r
2 molder geseeij ende 1/2
koeweijdens eijgener
ende gebruijcker Henrick Janssen, getaxeert
op 30 gulden bij eijgener
selffs
30-0-0

27-12-0

32-8-0

29-16-1
57-8-1

Belast met 5 1/4 stuiver
thins

Borgemeester Merckels huijs
ende hoffstede, groot
omtrent 3 schepel geseeij ende 2 koeweijdens,
verpacht aen Jan Janssen
voor 30 carolus gulden belast
met 1 stuiver thins
Tot schattinge
Wat jonck gepoots
in marge: jonck gepoot

214 v
Borgemeester Marckels
Leusvelt, huijs, hoff
ruijm 3 1/2 mud geseeij
hiervan 3 schepel tientvrij ende 3 koeweijdens
Het boulant wort gebout voor de swaere
gerve
Voor huijs, hoff ende
3 koeweijens geeft
Albert Dercx te pacht
12 daler
Belast met 18 1/4 stuiver
thins
Schattonge nae meijers
recht
46-0-0

42-6-4

Eenige heggen hierbij
in marge: heggen
______
42-6-4

215 r
Commissaris Schimmelpennincx huijs
ende hoffstede groot
7 schepel geseeij, hier
van 1/2 mergen tientvrijdag
Huijs ende hoff verpacht aen Gerrit
Janssen voor 4 daler
Het boulant voor de
sware gerve
Belast met 9 stuivers
thins
Schattonge nae meijers
recht
Eenige heggen hierbij
Hierbij een boschken
van 2 mergen
in marge: heggen
boschken
20-0-0

18-18-0

Linteloos Veen in den
_______
18-18-0

215 v
Voorster enck van
1/2 mergen, zijnde tegenwoordich een rijsweertjen, getaxeert
op 10 gulden
10-0-0

10-0-0

St. Tonis tot Zutphen,
huijs ende hoffstede,
groot 3 schepel geseeijs, verpacht aen
Albert Jansen voor
8 dalers, vrijgelt, tot
schattonge
Belast met met 3 stuivers thins
14-15-0

13-1-4

Serris Hebbincx goet
______
23-1-4

216 r
de Parle huijs, hoff,
berch, 4 mudde ende
3 schepel geseeijs halff
tientvrij ende qualick 2 koeweijens
Huijs, hoff met de
koeijenweijdens verpacht aen Jonas Jacobs voor 14 daler
Het boulant bout hij
voor de sware garve
Belast met 12 stuivers thins
En 2 mudde spijkercoorn tot last des
lantheeren
82-17-0

75-5-11

Schattonge nae meijers
recht

Omtrent 4 koeijweij_______
75-5-11

216 v
dens à 4 daler de weij,
aen ’t Hengeler Velt,
Aelbert Pouwels ende
sijn kinderen eijgeners
Verpacht aen Jonas
Jacobs voor dalers
Belast met 7 stuivers thins
Schattonge nae meijers
recht
24-0-0

24-0-0

12-10-0

12-10-0
36-10-0

Qualijck 2 koeijweijdens à 4 daler de weij
daernaest gelegen,
Claes Claessen eijgener, verpacht aen Jonas
Jacobs voor 6 dalers

217 r
2 Koeijweijens van
Aelbert Pouwels ende
Jan Hartgers, getaxeert op daler,
belast met 2 1/2 stuiver
tins
12-0-0

12-0-0

31-0-0

28-10-9

Huijs en hoffstede Notelsvelt genaamt 2 1/2 schepel geseeijs ende qualijck 2 koeweijdens,
Herman van Zoeren
eijgener
Is verpacht aen Jan
Roeloffs voor 31 carolus
gulden

Thins
Schattinge nae meijers
recht
_______
40-10-9

217 v
Court Hosemaeckers
hoffstede en huijsken
in ’t Voorster broeck,
ruijm 1 schepel gesaeijs ende scherp
2 koeweijdens
Verpacht aen Jan
Oelen voor 25 carolus
gulden tot schattonge 48 stuivers
27-8-0
2-8-0
29-8-0

25-4-1

16-3-0

14-17-1
40-1-2

Jan Harmans huijs ende
hoffstede in ’t Voorster
broeck, groot 1/2 mud
geseeijs ende 1 koeweijden, wort bij Jan
Hermans en sijn voorkinderen pauperes et innocantes gebruijckt getaxeert
op

218 r
De Rottinckhoeve om1 1/2 schepel geseeijs en
een cleijn beestweijens, eijgener Beernt
Kock, pachter Jan
Harmans voor 4 dalers
onvrijgelt
9-2-0

9-2-0

9-0-0

9-0-0

Berent Cock een
twijchweertjen van 1/2
mergen, verpacht aen
Gerrit Mandemaecker
voor 6 daler

Huijs ende hoffstede,
de gemeijne erffgenamen
van Voorst toebehoerende groot 5 schepel
_______
18-2-0

218 v
geseeijs, verpacht aen
Jan op ’t Hoeveler
voor 8 daler
12-0-0

12-0-0

Het huijsken compt
hem selven, getaxeert
op 6 gulden
5-8-0

6-0-0

Noch een huijsken
ende haefken aen ‘t
Velt de voorschreven erffgenamen toecomende,
verpacht aen Jan
Gerrits voor 5
gulden
4-10-0
9-18-0

5-0-0

________
12-0-0

219 r
Huijs ende hoffstede
genaamt Groot Holthuijsen
6 1/4 mergen geseeijs,
hoff van 204 roeden
Eijgenerse joffrouw de
Roda van Helzeren
Een weijdeken van
255 roeden
Pachter Marten Tonissen
Wordt gebout voor de
sware gerve, sonder
gelt pacht
Belast met 1 gulden 18 stuivers
thins
90-16-9

83-11-5

Goet ackermael
in marge: goet ackermael

Een stucke lants van
________
83-11-5

219 v
van 3 koeijweijens
à 4 daler de weij,
Arnt Tonissen eijgener, Marten Toenissen pachter voor
16 carolus gulden onvrijgelt
18-0-0

18-0-0

24-0-0

24-0-0
42-0-0

Het Hengeler, toebehoorende Lambert
Janssen, ongeveer
2 schepel geseeijs en
3 koeweijdens, slecht
gagelich lant, verpacht aen Marten
Tonissen voor 24
gulden onvrijgelt
`

220 r
Huijs en hoffstede van
Harmen van Diemen
tot Zwoll 4 mudde
geseeijs, verpacht aen
Gijsbert Henricxen
voor 50 dalers ende
tot schattinge
88-10-0

81-8-4

Belast met 8 1/4 stuiver
en noch met 7 stuivers thins

Huijs en hoffstede
de Duijss genaamt toebehoorende joncker Henrick
van der Capelle tot Rijssell
4 mudde geseijs en
2 koeweijdens,
______
81-8-4

220 v
vor huijs, hoff en
weijdelant geeft Cornelis Willems 19 dalers
Het bouwlant bout hij
voor de sware garve
Schattonge nae meijers
recht
68-10-9

63-1-1

18-15-7

17-5-6
80-6-7

’t Gaerle, huijs, hoff,
vijff schepel geseeijs,
toebehorende de
vrouw van Nijenbeeck,
verpacht aen Arndt
Henricx voor dalers
Tot schattonge

221 r
Noch heeft de voorschreven
Arnt Henricx van
gravinne van Stijrum 1 mudde geseeijs
voor 4 dalers
6-0-0

6-0-0

Jan van Steenbergens
huijs en hoffstede,
genaamt de Leeren camps,
in ’t Voorster broeck,
groot omtrent 1 schepel geseeijs, verpacht
aen Frerick Everts
voor X goudgulden
12-12-0

14-0-0

Schattonge nae meijers
recht
________
12-12-0

______
6-0-0

221 v
Bernt Brants huijs,
en hoffstede, genaamt
den Cruijtbosch groot
2 1/2 schepel geseeijs
Verpacht aen Herman
Janssen, voor 10 dalers,
onvrijgelt
15-0-0

13-16-0

42-0-0

42-0-0
55-16-0

’t Zindersche broeck,
toebehorende Jan van
Steenbergen cum suis,
tot Vaessen, groot 6
à 7 mergen, bewassen met elssen ende
werven, getaxeert
op 42 gulden jaerlicx

222 r
Huijs en hoffstede,
4 molder geseeijs, tientvrij ende een deel
morassich weijdelant,
toebehorende, heer
Henricx huijs tot Zutphen, verpacht aen
Frerick Bessem voor
120 carolus gulden
Schattonge nae meijers
recht
120-0-0

110-8-0

Redelick holtgewas,
ende goet elsenhout
in marge: holtgewasch en
elsenholt

Een hoffstede, gehoorende tot St. Antonis Vicarie in Twel
offe Heijdens Vicarie
________
110-8-0

222 v
omtrent 4 molder
geseeijs, enich morassich weijlandt
en heetvelt, bij pachtcedel verpacht aen
Frerick Bessem voor
95 carolus gulden
De tertjen van de pastor
in Twelle daer onder
begrepen
Schattinge nae meijers
recht
95-0-0

95-0-0

Wat ackermaels
in marge: ackermael

Papenweert, omtrent
4 koenweijdens in ‘t
_______
95-0-0

223 r
Appensche broeck, eijgener Frerick Bessem, diese selffs gebruijckt, getaxeert
op 12 dalers
Thins 7 stuivers
18-0-0

18-0-0

12-0-0

12-0-0

De halve Borne, sijnde omtrent 3 koeweijdens, Frerick Bessem eijgener, diese
selffs gebruijckt, getaxeert op carolus
gulden

Belast met 8 stuivers
thins
________
30-0-0

223 v
De wederhelfte van de
voorschreven Borne, toebehoorende Jan ter
Nee ende Anna
Weenincx, oock 3 koeweijdens, bij de eijgeners selffs gebruijckt
Getaxeert als boven
op carolus gulden
12-0-0

12-0-0

8-10-0

8-10-0
20-10-0

Een molder geseeij
in den Westercamp,
eijgener Frerick
Bessem wort gebout
voor de swaere garve
aen Henrick Alberts

224 r
Huijs en hoffstede 4
schepel geseeijs, met
wat verdroncken
lants, op 4 koeweijdens genoomen, toebehoorende Wilhelm
de Haes, verpacht
aen Dries Berents
voor 29 carolus gulden
31-8-0

28-17-8

Bressers hoffstede,
huijs, hoff omtrent
6 schepel geseeijs,
ende 2 koeweijdens,
Henrick ende Jan
Bresser eijgeners
Hiervan is de helfte
verpacht voor 6 dalers
onvrijgelt
________
28-17-8

224 v
En de andere helfte
wort bij den eijgener
selffs gebruijckt, te
samen dalers
20-0-0

18-8-0

9-0-0

9-0-0

Belast met 12 1/2 stuiver
thins, tot last des
pachters

2 Koeweijdens van de
sargeant majoor Dirck
Huijgens erffgenamen
verpacht aen Henrick
Bresser voor 6 dalers
onvrijgelt

Omtrint 1 1/2 schaer
______
27-8-0

225 r
weijdens, staende
meestentijt onder
’t waeter, toebehorende
de weduwe van Humme Hermans, verpacht aen Henrick
Bresser voor 9 1/2
carolus gulden onvrijgelt
9-10-0

9-10-0

15-0-0

15-0-0
24-10-0

4 Schepel geseeijs
ende 1 koeijweijdens, de erffgenaemen van Appen toebehoorende, verpacht aen Henrick
Bresser voor 10 dalers
onvrijgelt

225 v
Een eijcken bosken
aen ’t Appense velt
groot ongeveer 2 mergen
in marge: eijcken bosch

Noch een bosken in ‘t
Appense broeck genaamt
de Beesthoeve, groot
4 mergen, waervan
1 mergen met schoon
eijcken hout van
allerleij holt, beijde
toebehorende de erffgenamen van de sergeant
majoor Dirck Huijgen
in marge: eijcken bosch

Een eijcken bosken
_____
0-0-0

226 r
t’Hengeler genaamt toebehoorende d’erffgenamen
van den colonel Jan
Huijgen, groot ongeveer 4 mergen lants,
goet ackermael
in marge: eijcken bosch

Een bosken Barbers
goor genaamt in Noordt
Empe, aen de Breestraet, onder Voorst
gelegen toebehorende
Bornhof tot Zutphen,
ongeveer 2 mergen
lants, halff ackermael halff opgaende hout
Hierbij 1 1/2 koeweijin marge: ackermael en
opgaende boomen
_____
0-0-0

226 v
dens, gebruijckt bij
Jan Driessen, getaxeert op 4 dalers
6-0-0

6-0-0

21-0-0

21-0-0

Een hoffsteetjen int’
Appense broeck, omtrent 1 mudde geseeijs, ende 2 koeweijdens, Gerrit en
Claes Claessen eijgeners, verpacht
aen Gerrit Willems
voor 14 dalers, onvrijgelt
Belast met 12 1/2 stuiver
thins

Huijs en hoffsteetjen
______
27-0-0

227 r
van de erffgenaemen
van Appen, groot 3
mudde geseeijs, gepacht bij Gerrit
Arnts voor 15 dalers
Tot schattonge
26-4-0

24-2-0

12-0-0

12-0-0

Idem van Willem
Lamberts een weijlant genaamt den Eseler,
van ongeveer 2
mergen voor 8 dalers

Idem van Evert Jansen van Beeck ende
Frerick Bessem een
______
36-2-0

227 v
een weijdeken genaamt
den Eseler van 2
coeweijens, voor
8 1/2 gulden, hierbij 1 1/2
spint gesaeijs met
eijckelen besaeijt
9-15-0

9-15-0

75-0-0

69-0-0

Wat heggeholts
in marge: heghholt

Huijs en hoffstede,
gehoorende genaamt Vos
hoffstee tot de Sindersse Capellerie 5
mud geseeijs waervan 2 molder tientvrij
en 5 koeweijdens

Verpacht aen Jan
_______
78-15-0

228 r
Peters voor 50 dalers
onvrijgelt
Weinich heggeholts
in marge: heghholt

De Hogen camp, tot de
Zindersche Vicarie
gehoorende genaamt Heijlige Cruijs Vicarie
6 mergen geseeijs,
met een campken
van 3 koeweijens,
verpacht aen Gerrit
Brinck cum suis,
voor 50 dalers onvrijgelt
75-0-0

75-0-0

Redelick heggeholt
in marge: redelick heghholt
______
73-0-0
(De som is onjuist: dit moet zijn 75-0-0)

228 v
Claes Claessen de
Campsweij van 4
coeweijens uijt de
Sindersche Vicarie
voor 18 dalers
27-0-0

27-0-0

150-0-0

138-0-0

Juffrouw Aeltje van
Wettens goet op den
Colck sijnde, huijs,
hoffstede, 6 mudde
geseeijs, en 5 koeweijdens, verpacht,
aen Jan Bresser voor
150 gulden

Schattonge nae meijers
recht
_______
165-0-0

229 r
Den Hulsdijck, sijnde
3 koeweijens, int’
Voorsterbroeck, toebehoorende Jan Hoberinck, verpacht aen
Derck Lubberts voor
12 dalers
21-10-0

21-10-0

67-0-0

61-12-9
83- 2-9

Willem Cremers goet,
Hotinck genaamt huijs,
hoffstede 1 mudde en
3 spint geseeijs, halff
tientvrij met 4 coeweijens verpacht aen
Derck Lubberts voor
60 carolus gulden

229 v
Noch Willem Cremers 4 mudde geseeijs, worden gebout
door Derck Lubberts,
voor de swaere garve
Schattonge nae meijers
recht
33-4-7

33-4-7

27-13-9

27-13-9
60-18-4

3 Mudde geseeijs
tientvrij toebehorende Arnt van Tartten,
het Tije genaamt ofte
Redelijck, worden
gebout bij Dirck
Lubberts ende Jan Bresser
voor de sware garve
Schattonge nae meijers
recht

230 r
Bornhoffs goet, Holtwijck, sijnde huijs, hoff,
berg, bouw ende
weijlant, als 6 1/2 mudde geseeijs, waervan
3 schepel tientvrij, noch
6 molder gesaeijs onder
Brummen voor t’halve saet, 5 koeweijdens
Voor huijs, hoff ende
5 koeweijdens geeft
Steven Egberts 20
dalers
De 6 1/2 mudde geseeijs
bout hij voor de sware garve
83-19-11

77-5-6

Schattonge nae meijers recht
_______
77-5-6

230 v
1 Mud en 3 spint geseeijs halff tientvrij,
met een weijdeken,
van omtrent 3 koeij
weijens, achter het
Cranenhoeffken, eijgener en gebruijcker
Steven Egberts
Het weijlant taxeert
op daler
t’Boulant opte garven van vijff twee
24-9-1

24-9-1

2-10-0

2-10-0
26-19-1

Noch een stuxken
weijlants van 1 1/2 mergen
genaamt Schurinx Holtbroeck,
eijgener Steven voorschreven
taxeert op gulden s’jaers

231 r
1 1/2 Schepel en een
spints gesaeijs Willem
en Lambert Jacobs
eijgeners
Worden gebout opte
sware garve
2-13-7

2-13-7

Borgemeester Scherffs
goet den Ossencamp,
sijnde huijs, hoff, berch,
4 mudde geseeijs scherp,
ende 4 koenweijdens
Voor huijs, hoff ende
4 koen weijdens geeft
Philips Henricx 22
dalers, met een mergen lants nu binnen 3
jaren bepoot
in marge: jonck gepoot
_______
2-13-7

231 v
het bouwlant bout
hij voor de sware
gerve
Belast met 1 gulden II stuivers
thins, tot last des
lantheeren
Schattonge nae meijers
recht
Wat heggeholts
in marge: heghholt
74-10-9

68-11-6

t’H. Geests Gasthuijs
goet genaamt Lieferick
sijnde huijs, hoff, berch,
6 mudde geseeijs ende
5 à 6 koe weijdens
Voor huijs, hoff en 5 à 6
________
68-11-6

232 r
koen weijdens geeft
Albert Lamberts
En een jarich vercken
Het bouwlant bout
hij voor de swaere
garve
79-16-11

73-9-2

33-0-0

33-0-0
106-9-2

Wat heggeholts
in marge: heghholt

2/3 Parten van Scholtenbosch, toebehorende
t’Nieuwe Gasthuijs
tot Zutphen, sijnde
5 koen weijdens, gepacht bij Dirck Hoetinck voor 22 dalers
Schattonge nae meijers
recht

232 v
Het resterende 3 e
part, bij Jacob Everts
aengegeven onder
t’erff

Huijs, hoffstede en
lant, den Havercamp
genaamt, groot 6 schepel
geseeijs, toekomende
Derck Hoetinck, die
selffs gebruijcker is
Huijs en hoff getaxeert
op 8 daler
De 6 schepel geseeijs
genoomen als gebout
op de sware gerve
Het voorschreven parceel is
3/5 van den heelen Havercamp
24-9-1

22-9-11
22-9-11

233 r
De andere 2/5 van den
helen Havercamp, sijnde
4 mudde min een
schepel geseeijs, toebehoorende Claes
Hoetinck ende Jan
Derxen
Gebout opte sware
garve bij Derck Hoetinck
31-4-7

31-4-7

31-19-1

31-19-1
63- 3-8

Willem Willemsz Rackhorst 6 schepel gesaeijs van den Havercamp, de sware gerff
Met een huijsken ende
1 coeweij getaxeert
op 13 dalers

233 v
6 Schepel geseeijs van
den Hoogen camp,
toecommende Derck
Hoetinck ende Rickelt
Hissinck, gebout opte
sware garve
12-9-1

12-9-1

15-0-0

15-0-0
27-9-1

Joncker Derck van Dorts
Hooijbrinck, sijnde weijlant int’ Voorster
Broeck gelegen, ongeveer 3 koe weijdens bij pachtcedele
verpacht aen Gerrit
Janssen Cuijper voor
10 dalers
Schattonge nae meijers
recht

234 r
Egbert Janssen van
joncker van Dort 1 mergen in de Withagen
voor
4-10-0

4-10-0

30-10-6

28-1-8

Huijs en hoffstede,
omtrint 3 schepell
geseeij groot, Derck
Hoetinck eijgener,
verpacht aen Gerrit
Alberts voor 20 dalers,
belast met 10 1/2 stuiver
tins tot last des pachters
Schattonge nae meijers
recht

Albert Pouwels hoff________
32-11-8

234 v
stede ende huijs, groot
pmtrent 1/2 mudde
geseeijs tientvrij en
2 koeweijdens met
een tientjen uijt 6
schepel geseeijs, gepacht bij Jan Henricx
voor 26 goudgulden
Schattonge nae meijers
recht
36-8-0

33-8-8

Huijs en hoffstede
genaamt de Swanencamp
van Jan Messenmaecker
3 molder geseeijs halff
tientvrij ende 3 koe
weijdens
Huijs, hoffstede en
weijlant verpacht aen
_______
33-8-8

235 r
Henrick Aelberts voor
26 dalers tot schattonge
Het saeijlant bout hij
opte swaere gerve
ende vant’ tientvrij
de tiende voor uijt
80-16-9

74-7-5

24-0-0

24-0-0

Een weijdeken van den
ontfanger Schimmelpenninck van 2 koen
weijdens genaamt Leijsveen gepacht bij
Henrick Aelberts voor
16 dalers, onvrijgelt

Schuijrincks camp groot
________
98-7-5

235 v
2 mudde geseeijs, toecoomende Bernt Cock
ende Peter Jansen,
gebout opte swaere
gerven, bij Henrick
Aelberts, cum suis
16-12-3

16-12-3

6-4-7

6-4-7

Van de Armen te Voorst
3 schepel gesaeijs, voor
de swaere gerff

Des ontfangers Schimmelpennincks goet
genaamt den Hoff te
________
22-16-10

236 r
Noortemp, sijnde huijs,
hoff, berch 6 1/2 mudde
geseeijs halff tientvrij ende 6 koeijweijdens, soe bijt’ huijs
als int’ broeck
Den pachter Derck
Gerrits, geeft voor
huijs, hoff en weijlant
48 dalers, 1 vercken
à 3 dalers
Het boulant saeijt hij
voor de sware gerve
ende van t’vrije de
tiende
137-8-2

126-8-3

Schattonge nae meijers
recht
Wat ackermaels met
een boschken van
1/2 mergen
in marge: ackermael met
een boschken
________
126-8-3

236 v
Vrouw Wolberts hoffstede, huijs, hoff, 3 1/2
mudde geseeijs, en
2 koen weijdens
Voor huijs, hoff en
weijlant geeft den
pachter Arent de
Wilde 20 carolus gulden
Het boulant bout hij
op de sware gerve
Schattonge nae meijers
recht
49-1-5

45-3-11

Eenich holtgewasch
van groote boomen
nu anno 1648 gehouwen
in marge: holtgewasch

Het goet van joncker
_________
45-3-11

237 r
Alexander van der Capelle huijs, hoff genaamt Haerle ende 6 molder geseeijs
in Brummen, ende
2 koeijweijdens
Voor huijs, hoff en weijdeken geeft Jan Delissen 20 dalers
Het boulant bout hij
opte sware gerve
Schattonge nae meijers
recht
44-10-8

40-19-5

4-10-0

4-10-0
45- 9-5

Een koe weijdens,
Jan Delissen selff gehoorende, getaxeert op 3
dalers

237 v
Een koe weijdens van
Gerritjen Henricx cum
suis getaxeert op 3 dalers
4-10-0

4-10-0

Het goet Vernoeden,
toecommende Lambert
Adams erffgenaemen,
huijs, hoff, berch, 3 1/2 mudde geseeijs ende 4 molder
onder Brummen en 2
koeweijdens ende 4
coeweijens onder Brummen
Voor huijs, hoff en t’weijlant geeft Jan Jacobs
dalers, doch int’ geheel met het geene
onder Brummen ge________
4-10-0

238 r
legen 28 dalers t’welck
pachter verclaert aldaer sijns wetens niet
aengegeven te sijn
t’Bouwlant saeijt hij
voor de sware gerve
Belast met 13 gulden 17 stuivers
tot thins
Schattonge nae meijers
recht
70-19-5

65-5-10

Meeckerens hoffstede, huijs, hoff, 3 schepell
geseeijs en 1/2 koeij
weijdens, Jacob Henricx van Deutecom
________
65-5-10

238 v
eijgenaer, gepacht
bij Jan Janssen voor
16 dalers, tot schattonge
30-0-0

27-12-0

7-0-0

7-0-0

Een hoffken van de predicant Croesius tot
Zutphen geen 1/2 schepell geseeijs groot,
gepacht bij Jan Jansen
voor 7 gulden

Het goet de Sepel toebehoorende, Jan ten
Rase tot Deventer
________
34-12-0

239 r
huijs, hoff, 6 mudde
geseeijs en 4 koen
weijdens
Voor huijs, hoff en
weijdelant geeft Jan
Arents 20 dalers een
vercken à 3 dalers
Het saeijlant bout hij
op de sware gerve
Belast met 10 1/2 stuiver
thins
7 molder spijckercoorns
5 gulden heerengelt t’saemen tot last des
lantheers
Schattonge nae meijers
recht
84-6-11

77-12-0

Eenich holtgewas hierbij
van redelick ackermael
in marge: redelick holtgewasch
________
77-12-0

239 v
Het goet Lieuwerinck
toebehorende Willem
Arents, selffs gebruijcker
Huijs, hoff, boomgaert
getaxeert op 20 dalers,
berch, 10 mudde geseeijs, 2 koen weijdens int’ broeck met
1 1/2 coeweij bij de
Bele int’ cleijlandt
dese weijde is hier
vooren folio aengeslaegen, getaxeert
op 16 dalers
Het boulant opte sware
gerve
Belast met 19 gulden heerengelt aen de lantrentmeester en 3 1/2 stuiver thins
122-1-6

112-7-2
112-7-2

240 r
De voorschreven Willem Arents
broeckweijde, groot 5
koen weijdens genaamt de
Hoeve getaxeert op
20 dalers
30-0-0

30-0-0

9-0-0

9-0-0

24-0-0

24-0-0
63-0-0

Noch sijn weijdeken
int’ broeck van 2 koen
weijdens getaxeert
op 6 dalers belast met
16 stuijvers thins

Noch sijn tientjen Twijckels tientgen genaamt
getaxeert op 10 dalers

240 v
Gaende ongeveer uijt
10 molder geseeijs uijt
verscheijden parcelen

Noch sijn schepel geseeijs genaamt den Scheldijck, gebout op de
swaere gerve tientvrij
2-13-0

2-13-0

Huijs en hoffstede
van Willem Lamberts
omtrent 1 1/2 schepell
gesaeijs groot, ver______
2-13-0

241 r
pacht aen Jan Henricx
voor 12 dalers
Tot schattinge
20-15-0

19-1-9

25-4-0

23-3-8

Een hoffstede van
t H. Geest Gasthuijs,
huijs, hoff met 1 molder
gesaeijs, verpacht aen
Henrick Gerrits voor
18 goudgulden
Schattonge nae meijers
recht

Het hout is verleden
jaer 1647 gehouwen
in marge: t’ holt is gehouwen
______
42-5-5

241 v
Lambert Adams erffgenamen hoffstede huijs, hoff,
een mudde geseeijs en
een koe weijdens, gepacht bij Jan Ariens
voor 20 dalers onvrijgelt
30-0-0

27-12-0

t’Goet t’Veen, toebehoorende Wolter Janssen
Huijs, hoff en t’weijlant
heeft gepacht Reijnt
Jacobs voor 27 dalers
en een vercken off
3 dalers daervoor
________
27-12-0

242 r
Het bouwlant bout hij
opte swaere gerve
Belast met 13 gulden 10 stuijver
heerengelt en 8 3/4 stuijver
thins tot last des lantheeren
Schattonge nae meijers
recht
119-15-4

110-3-8

10-7-7

_10- 7-7
120-11-3

Wat ackermaels
in marge: ackermael

Vijff schepel geseeijs
Reint Jacobs cum suis
toebehorende gebout
opte sware gerve

242 v
Noch 7 schepel geseeijs
den voornoemde Reijnt Jacobs cum suis toebehoorende gebout opte
gerven als boven
19-10-8

14-10-8

7-0-0

7-0-0

7-0-0

7- 0-0
28-10-8

Den Cattentient van
Jan Derxen getaxeert
op 7 gulden

Den Cattentient van
Claes Wouters getaxeert
op gelijcke 7 gulden

243 r
Een weijtjen int’ Appensche broeck, Jan Lamberts toebehorende, 2
koeweijdens, verpacht
voor 6 dalers
Pachter Gerrit Brouwer
9-0-0

9-0-0

1-6-6

1-6-6

1/2 Schepell geseeijs tientvrij op den Gietelschen
enck toecommende
Claes Claessen, gebout
opte sware garve

Idem Claes Claessen
_______
10-6-6

243 v
1/2 molder geseeijs op den
Voorster enck de
swaere gerff
4-3-0

4-3-0

Gietel
Het goet Presinck, toebehorende den reeckenmeester Alexander Schimmelpenninck, 24
mergen lants, waer
onder 12 molder geseeijs,
tientvrij uijtgenomen
5 molder
Noch omtrent 5 mergen in den Halmer, soe
om de conijne ongebout blijven, daeronder
______
4-3-0

244 r
qualijck 7 koen weijdens kleijlant sonder
huijs, verpacht aen
Herman Brinck voor
110 dalers, 1 jarich
vercken, met 7 molder
coorns halff rog, halff
boeckweijt
203-6-0

203-6-0

Schattonge nae meijers
recht
in marge: goet ackermael

Het goet Besselinck
groot 14 mergen toebehorende Hermen
Brinck die selffs gebruijcker is, 2 huijsen,
hoff van 1 schepel, berch
________
203-6-0

244 v
omtrint 6 mudde geseeijs, hiervan 4 molder
tientbaer
De Heethoeve groot 3
koenweijdens à 3 1/2 dalers
de weij
De Orde met het hooijlant 3 koe weijens à
10 dalers de weij
Het boulant taxeert
opte sware gerve
Beijde huijsen ende
hoven getaxeert op 25 dalers
Belast met 5 schepel rogge, een mudde
gerst, en 23 1/2 stuijver aen
den Hoff Colmeschaten
Thins 1 gulden 2 stuijvers aen
de rentmeester van Veluwen
in marge: holtgewasch
210-16-4

198-16-4
198-16-4

245 r
3 gulden 3 stuijver en een
schepel rogge aen de
dijckgraeff, 5 schepel rog
aen capitein Appeltoorn
Hier bij weinich holtgewas

Het Monnicken lantgen
bij Nijenbeeck gelegen, het Broeren
Clooster tot Zutphen
toestendich, verpacht
aen den rekenmeester Schimmelpenninck voor 6
dalers jaerlicx, bij
pachtcedele
9-0-0

9-0-0
9-0-0

245 v
Het Nijenhuijs maetjen
in Voorst t’Capittel
van Zutphen toebehorende
verpacht aen den rekenmeester Schimmelpenninck voor 17 dalers
25-10-0

25-10-0

10-12-3

10-12-3

4 Schepel geseijs tientvrij toebehorende joncker
Joseph van Appeltorn
capitein gebout opte
sware garve, ende de
tiende

Serris Hebbincx goet
_______
36-2-3

246 r
genaamt Brinckim met
noch 1/2 mergen tegen telligens over
tientvrij, huijs, hoff,
3 koeweijdens 6 mudde
geseeijs
Huijs, hoff en 3 koe
weijdens, verpacht aen
Evert Henricx voor
dalers
Het saeijlant bout hij
op de swaere gerve
Belast met 7 molder
spijcker coorn tot last
des lantheeren
En 15 stuijver thins
Schattonge nae meijers
recht
160-10-10

148-10-10

Eenich holtgewasch
in marge: holtgewasch
_________
148-10-10

246 v
Hermen Bessems hoffstede groot 3 mergen,
genaamt Lambert Arents
hoffstee te Gietel,
tientvrij, huijs ende
hoff van 1 schepel, verpacht aen Jan Jansen
voor 8 daler
32-17-6

30-4-10

Hieruijt 10 schepell
spijckercoorn halff rog
halff gerst tot last des
pachters

Het goet Huijsmanninck
mette 4 mergens van
Geerts weduwe gecocht groot 24 mergen
________
30-4-10

247 r
toebehorende Berent
Abbinck, huijs, hoff, 3
koen ende een halff
weijdens, verpacht aen
Henrick Henricx voor
50 carolus gulden 1 vet lam,
ende 1/2 rosenobel tot
een voormede
6 Mudde geseeijs tientvrij, gebout opte sware
ongetiende garve, ende
ongeveer 6 mergen gesaeijs in den Halmer
soe niet connen gebout
worden, overmits de
conijnen
Belast met 18 mudde gerste
ende 6 schepel rogge
spijcker saet
Schattonge nae meijers
recht
228-15-7

216-15-7

Het holtgewas bij, van
heel goet ackermael
in marge: goet ackermael
_________
216-15-7

247 v
Het goet Renssinck groot
24 mergen binnenlants
toebehorende Henrick
Claessen en Harman
Brinck, huijs, hoff
van 1 schepel, berch, 8
koen weijdens, halff buijtendijcks
Verpacht voor 80 carolus
gulden
10 1/2 mudde geseeijs tientvrij uijtgenomen 5 schepel
gebout opte swaere
gerve
Belast met 7 mudde
spijckercoorn waervan
7 schepel rog, de rest
gerst
Noch 1 1/2 mudde rogge
ende 2 molder gerst aen
de Proosdije
_____
0-0-0

248 r
9 stuijver thins
5 gulden 1 stuijver heerengelt
t’samen tot last des
eijgenaers
293-6-0

281-6-0

7-19-2

_7-19-2
289-5-2

Schattinge nae meijers
recht
Hier holtgewasch bij
van weijnich ackermaels,
pachter Willem Egberts
in marge: holtgewasch

3 Schepel geseeijs tientvrij toebehorende Egbert Henricx opt’ Schooten, worden gebout opte
swaere garve, ende de
tiende, bij Willem Egberts

248 v
Een mudde geseeijs
tientvrij, Jan van
Iserloe toebehorende,
gebout opte sware
garve, belast met 7
schepel en 1 spint spijckersaet aen de capitein
Apeldoorn
10-12-3

10-12-3

Willem Roeloffs hoffstede, an den Gietelschen brinck, groot 1 1/2
mergen geseeijs, alles ingereeckent
verpacht aen Jan
Otten met huijs en
hoff voor 17 daler
________
10-12-3

249 r
Belast met 2 stuijver thins
Tot schattinge
Weinich holts
in marge: weijnich holts
30-3-0

27-14-9

32-18-2

29-16-3
57-11-0

Huijs en hoffstede van
Jacob Gerrits weduwe
tot Gietel groot 2
mergen
Voor huijs en hoff van
1 1/2 schepel geeft Henrick Janssen 8 gulden
Het boulant bout hij
opte sware garve
Belast met 4 3/4 stuijver thins
Schattonge nae meijers
recht

249 v
Rickelt Hissinx hoffstede
groot 1 1/4 mergen, huijs,
hoff van 1 1/2 spint geseeijs
tientvrij, voor huijs
en hoff, geeft Steven
Wijnolts 20 carolus guldens
en het saeijlant bout
hij opte sware garve
Hier uijt 1/2 schepel rog
dijcksaet
35-11-4

32-14-5

13-10-0

12-8-4
45-2-9

De reeckenmeester Schimmelpennincx hoffstede
met huijs en hoff groot
1 1/2 schepel geseeijs gepacht bij Jan Dircx te
Gietel voor 9 dalers

250 r
1 1/2 Schepel geseeijs
toebehorende Berent
Brants, verpacht aen
Jan Dircx voorschreven, voor
5 carolus guldens
5-0-0

5-0-0

4-10-0

4-10-0

Wijntgens hoff, omtrint
1 koe weijens, voor 1 1/2
deel de kerck en 2 1/2
deel Elsken Hissincks
toebehorende sijnde
broeckweijde getaxeert
op 3 daelers

Hissincks hoffstede,
toebehorende Evert
______
9-10-0

250 v
Janssen van Beeck,
sijnde 1 1/2 mudde geseeijs
tientvrij en een koe
weijdens broecklant
Verpacht aen Evert
Everts Muller voor
31 dalers
Belast met 1/2 schepel
rogge aen de dijckgreeff
Schattonge nae meijers
recht
46-10-0

46-10-0

Wat heggeholts
in marge: heghholt

3 Mergen lants tientvrij ut het goet Hissinck
________
46-10-0

251 r
toecommende Evert
van Beeck voorschreven ende
bij hem selffs gebruijct,
genomen op 2 koe
weijdens ende getaxeert op 8 dalers
De reste is met struijvellen ende holt bewassen
Belast mit 6 gulden 7 stuijver
heerengelt
in marge: holtgewasch
18-0-0

18-0-0

70-0-0

_______
18-0-0

Het huijs Nijenbeeck,
bij den vrou van Nijenbeeck selffs bewoont
met hoff ende boomgaert
van 1 1/2 mergen getaxeert op 70
gulden
63-0-0
63-0-0

251 v
Hierbij gebruijckt de
Lege Grietmate ende
Verckens weijde, te
samen 8 koeij weijdens,
getaxeert op 18 guldens
elcke koe weijdens
144-0-0

144-0-0

72-0-0

72-0-0

Noch een aengewonnen weert van 4 koe
weijdens nieuwelicx
utgeroeijt op 12 dalers
de koeij

Noch een stuck lants
genaamt de 6 Mergen
_______
216-0-0

252 r
6 Mergen nu gebout,
ende ongeveer 4 1/2
mergen gesaeijs, tientvrij, voor de helfte,
ende de tiende, gebruijck bij Henrick
Janssen
85-12-7

85-12-7

180-0-0

180-0-0
265-12-7

Noch een stuck lants
genaamt de Peerdeweijde
groot 8 coeweij, heeft
voor desen in pacht gehadt Claes Claessen
voor gulden en Merckens
maetgen groot 2 koeweijdens, verpacht aen Wessel
d’onderscholt voor 24 dalers

252 v
Noch een stuck lants
genaamt Clercks landt,
groot 3 koeij weijdens,
op gulden de koeij
48-0-0

48-0-0

24-0-0

22-1-7

Noch een stuck lants
daer Wessel den onderscholt een huijsken op
heeft, bij hem bewoont,
een koe weijdens op
gulden de koeij 15-0-0
Het huijs geset op 8 gulden

in marge: Op de IJssel/daer het dae-/gelicx aff-/breeckt

De Bovenmate van
______
70-1-7

253 r
ongeveer 3 coeweijens
de vrouw van Duijstervoorde toecommende,
ende bij haer edele selffs
gebruijckt, getaxeert
op 12 dalers de weij
54-0-0

54-0-0

De Tijcheloven toecommende de vrouw van
Duijstervoorde ende vrou
van Nijenbeeck, verpacht aen Matthijs
van Eel te Deventer
405-0-0

450-0-0

Den Nijenbeeckerweert
________
405-0-0

______
54-0-0

253 v
groot 9 à 10 ossens
weijdens verpacht aen
Tijs Daems voor 210 carolus gulden
210-0-0

210-0-0

87-15-0

80-13-9

Het erve genaamt den Conijnenbosch onder Nijenbeeck gehorende, huijs,
hoff, bongert van 10
mergen, berch en 4
koen weijdens à 12 daler
de weij
Verpacht voor 60 carolus gulden
aen Henrick Janssen
ende 14 gulden tot toebate,
ende 1 rosenobel tott
een voormede

Noch 6 koe weijdens
________
290-13-9

254 r
à 14 dalers daeronder
gehoorende, de Hooge
Grietmaet geheeten,
verpacht voor gulden
aen Henrick Janssen
126-0-0

126-0-0

266-8-2

266-8-2
392-8-2

Noch een Hogen camp
bij het huijs gelegen,
groot 13 à 14 molder geseeijs,
tientvrij, deels met sant
bestort, voor de helfte
gewijt, hiervan Henrick Janssen 10 molder,
Jan in de Weert 3 molder
ende Herman Jansen
3 schepell gesaeijs
t’samen voor de
helfte

254 v
Noch 2 stucken saeijlants genaamt de Rosmate,
groot 13 molder geseeijs
tientvrij, voor de helft
gebout, ende de tiende
bij Henrick Janssen
247-7-7

247-7-7

50-0-0

50-0-0

Noch een stuck lants
genaamt het Peerdenlant,
voor desen gebout en
nu woest liggende,
groot 3 mergen geseeijs,
genomen op 3 koe
weijdens, verpacht aen
Henrick Jansen voor
50 gulden

Noch een stuck landts
________
297-7-7

255 r
genaamt het Beckberger
landt, groot 8 1/2 mergen
gesaeijs tientvrij gebout voor die helfte
Hiervan Henrick Janssen
2 1/2 mergen, Herman
Brinck 1 1/2 mergen, Jan
in de Weert 2 1/2 mergen,
ende Goert Janssen
t’Appen 2 mergen voor
de helfte ende de tiende
171-5-3

171-5-3

Het goet Seberdinck
met de aengecochte
Winterackers groot 17
mergen in Gietell
gelegen, de vrouw
van Nijenbeeck toebehorende
_______
171-5-3

255 v
6 molder geseeijs ende 4
koen weijdens cleijlant verpacht aen
Henrick Janssen voor
135 carolus gulden
Belast met 6 molder spijckercoorns, tot last van
de lantvrouw
Goet ackermael ende
2 mergen lants in de
Halmer, waervan de
helfte anno 1647 bepoot
is met jonck hout
237-14-6

237-14-6

Huijs, hoff van 1 spint
en 5 koenweijdens
à 12 dalers de weij de
________
237-14-6

256 r
vrouw van Nijenbeeck
toebehorende, verpacht
aen Hermen Janssen
voor carolus gulden
96-0-0

88-6-4

De Voorster water- en
wintmuele, de vrouw
van Nijenbeeck toebehoorende, met een kampken van 1 1/2 molder geseeijs
tientvrij, met noch 1/2
schepel gesaeijs voor de
Appensche ruijminge,
voor de watermuelen
gelegen, ende een
acker lants, daerop
de wintmuele staet
van 1/2 schepel verpacht
aen Evert Evertssen
________
88-6-4

256 v
voor carolus gulden 4 1/2 libra
suijckers
400-0-0

500-0-0

Hiertegen de costen
van onderholt en reparatie

De weijde genaamt de Hoge
Overmars campken
groot 10 à 11 eenwinters weijde ende
een leechtjen van 5
coeweijens daerbij
gelegen, Reijner Swaefken toebehoorende,
verpacht aen Henrick
Jansen voor 200 carolus gulden
onvrijgelt
Hierbij noch een camp_______
400-0-0

______
0-0-0

257 r
ken van 1/2 molder geseeijs in den Halmer,
onder de pacht begreepen
200-0-0

200-0-0

25-0-0

25-0-0

Barners tientjen den
voornoemde Swaeffken
toebehorende getaxeert
op 25 gulden

Reijner Swaefken ende
vrouw Vossen een boschken van 1/2 molder
gesaeijs met goet
ackermael
in marge: ackermael / en een boschken
_________
225-0-0

257 v
Het erve Stakenberch
in Gietel gelegen, toebehoorende joncker Jacob
Schimmelpenninck, met
d’aengehorige landerien
18 oft 19 mergen, tientvrij uijtgenomen 3 molder
ende worden omtrent
5 mergen geweijt van
t’binnendijcksche lant,
waervan 2 molder gebout worden, ende de
rest gehoeijt aen
Gerrit Brinck, binnen
dijcks ende 3 mergen
buijtendijcks, verpacht
voor 157 1/2 carolus gulden
Belast met 8 mudde
spijckersaets tot last
des pachters
218-11-1

218-11-1

Goet ackermael
in marge: ackermael
________
218-11-1

258 r
Vrouw Vossen goet tott
Appen, pachter Willem
Frerix
Huijs, hoff van 1/2 schepel,
berch, en 3 koen weijdens, verpacht voor
22 carolus gulden en 1 rosenobel tot een voormede
7 Mudde geseeijs tientvrij uijtgenomen 1 schepel
gebout opte swaere
garve, ende 2 1/2 mergen
in den Halmer, soe ongebout blijven liggen
om de conijnen
Belast ant’ Clooster
van Isendoorn binnen
Zutphen, met 4 mudde
rogge
Een vim keurrogge, en
een vim weecksaets
aen Bornhoff
______
0-0-0

258 v
Noch een vimme keurrogge, ende een vimme
weecksaet aen Jan
Telligen, alles bij d’eijgenersse en den pachter halff en halff betaelt
Noch 31 1/2 stuijver thins tot
laste van de eijgenersse
alleen
Schattonge nae meijers
recht
Hier holtgewas bij, van
goet ackermael, insonderheijt in den Halmer
in marge: goet ackermael
157-19-8

145-19-8

t’Clooster Hunneps goet
genaamt Kemmena, huijs
________
145-19-8

259 r
hoff, berch, omtrent
6 mudde geseeijs, noch
3 molder geseeijs in den
Halmer soe ongebout
blijft, en 3 koen weijdens, waervan 1 koe
weijdens buijtendijcks
Verpacht aen Jan Camphorst voor dalers ende
10 ricxdalers tot een voormede
Schattonge 11 gulden
Hier eenich holtgewas
bij, van wat ackermaels
110-4-1
11-0-0
121-4-1

111-9-2

Jan Pouwels hoffstede, huijs, hoff 2 schepell geseeijs, ende 4
koen weijdens
_______
111-9-2

259 v
Verpacht voor 30 dalers
aen Casper Caspers
ende 5 gulden tot een
voormede
Schattonge halff ende halff
46-0-0

42-6-4

10-0-0

10-0-0

Noch omtrent 5 schepel geseeijs, tientvrij
van Jan Pouwels, gebout opte sware gerve,
bij Goert Jansen
Hier holtgewas bij van
wat heggeholts
in marge: heghholt

Jenneken Boelen hoff______
52-6-4

260 r
stede, huijs, hoff en
4 schepell geseeijs tientvrij, verpacht aen Jan
Jacobs voor 25 dalers
Tot schattinge
41-10-0

38-3-6

3-0-0

3-0-0

1 1/2 Schepel geseeijs in
Appen, toebehorende
Arnt Reijners, gebout
opte sware gerve
bij Claes Claessen

Jan Lanssinx, huijs,
hoffstede, ende 4
koenweijdens, verpacht
______
41-3-6

260 v
aen Claes Claessen
voor 10 daelers ende
een vercken
6 Molder geseeijs tientvrij uijtgenomen 1/2
mergen gebout opte
sware gerve, ende
van t’vrije de tiende
Noch 2 molder gesaeijs
in den Halmer, soe om
de conijnen ongebout
blijven
Met noch 1 mergen in
Gietel gelegen
Belast met 6 molder spijckersaets daervan den
eijgener 2/3 ende den
pachter 1/3 betaelt
16 Stuijvers thins tot laste
van den pachter
Schattonge nae meijers
recht
159-19-7

147-19-7
147-19-7

261 r
Hier eenich eijcken holtgewas bij van goet
ackermael, ende weijnich opgaende boomkens
in marge: opgaende boomen en / ackermael

Marienburchs goet
tot Deventer genaamt
Hilderinck
Huijs, hoff va 1 schepel en
3 koenweijdens, ten
deele heetvelt, met
een coeweijde ende
een gust beest buijten
dijcks, verpacht aen
Jan Jacobs voor 27
dalers, ende 10 guldens
tot een voormede
_____
0-0-0

261 v
4 mudde geseeijs waer
van 3 schepel tientvrij
gebout voor de sware
garve, ende omtrent
6 schepel gesaeijs in den
Halmer, soe ongebout
blijft
Belast met 3 gulden 3
stuijvers heerengelt, 14 stuijvers
thins
Schattonge nae meijers
recht
Hier is holtgewas bij
van goet ackermaell
in marge: goet ackermaels
101-18-1

93-14-11

Willem de Haesten
goet int’ Appense Velt
________
93-14-11

262 r
Huijs, hoff, boomgaert
van 1/2 mergen, berch,
9 koe weijdens met
1/2 mergen hoeijlants,
verpacht voor 50 carolus
guldens aen Jan Jansen
8 Molder geseeijs hiervan 1 molder tientvrij
gebout voor de sware
garve, met noch 2
molder gesaeijs in den
Halmer soe ongebout
blijven
Beswaert met 10 gulden 10
stuijvers
heerengelt
9 Mudde spijckercoorns
Schattonge nae meijers
recht
165-11-0

153-11-0

Hier goet holtgewas
bij van ackermael
in marge: goet ackermael
__________
153-11-0

262 v
Het goet Hissinck tot
Appen, Willem Lamberts eijgenaer
Gaert Janssen pachter
Huijs, hoff van 2 1/2 schepel
berch ende 4 koeij
weijdens, verpacht
voor 30 dalers
5 Mudde en een schepel
geseeijs, hiervan 6
schepel tientvrij, gebout
voor de sware gerve
Belast met 17 gulden 7 stuijvers
heerengelt en met
37 stuijvers thins
Schattonge nae meijers
recht
110-14-8

101-16-10

Hierbij holtgewasch
in marge: holtgewasch
__________
101-16-10

263 r
Goert Jansen van
de rekenmeester Schimmelpenninck, Crijts
hoffstee, groot 2 1/2 schepel
geseeijs voor 5 dalers
7-10-0

7-10-0

24-8-9

24-8-9

Een stuck lants genoempt Mars mate,
groot 7 1/2 schepel geseeijs tientvrij, Willem
Arnts toebehorende
wort gebout voor de
helfte ende de tiende

7 Schepell geseeijs in_______
31-18-9

263 v
den Appenschen enck,
toebehoorende Slijckhuijs kinderen gebout
opte sware gerve
bij Goert Janssen ende
Willem Egbertsen
15-0-0

15-0-0

Den Peppelenbos doctor
Schoppinck eijgener,
Gerrit Peters pachter,
huijs, hoff en 3 koen
weijdens, verpacht
voor 24 dalers, 2 1/2 molder
geseeijs tientvrij gebout opte sware gerve,
ongetient
Omtrent 1 schepel geseeij mit telligen bein marge: telligen
______
15-0-0

264 r
poot binnen een jaer
ofte twee
Eenige heggen hierbij
van goet ackermael
Belast met 10 1/2 stuijver thins
Schattinge nae meijers
recht
in marge: goet ackermael
77-10-6

71-6-5

Het goet Kieckencamp,
doctor Schrieck ende Lucas
Lenninck organist toebehorende, pachter
Herman Gerrits Scheper
Huijs, hoff, 2 koe weijdens en een mudde geseeijs, verpacht voor 25 dalers
______
71-6-5

264 v
Omtrent
1 mergen geseeijs met telligen
bepoot binnen 2 à 3
jaeren
Belast met 4 1/2 stuijver thins
Schattonge nae meijers
recht
49-19-1

45-19-1

30-0-0

27-12-0
73-11-1

Arnt Reijners hoffstede, pachter Peter Jansen
Huijs, hoff, 1 mudde geseeijs
1 Koe weijdens verpacht
voor 20 dalers
Belast met 5 1/4 stuijver thins
Schattinge nae meijers
recht

265 r
Een hoffstede int’
Voorster broeck, eijgener den predicant Petrus Fabritius, pachter
Jan Harmans
Huijs, hoff, 3 koeijweijdens, verpacht voor
36 dalers
Wat eijcken gewas
hierbij van ackermael
Schattonge nae meijers
recht
54-0-0

49-13-7

Een stuck weijlants
genaamt de Warlers, groot
9 mergen, het Santweijtjen 1 mergen
ende van Kaermans
________
49-13-7

265 v
Warler 12 mergen,
t’samen 12 mergen,
toebehorende Bernt
Brants, omtrent 5
mergen koeweijens
binnendijcks, in den
Halmer
De koeweijens
taxeert op 5 daelers
voor desen verpacht aen
Willem Rensinck voor
100 gulden doch getaxeert
op 110 gulden
110-0-0

110-0-0

Hierbij holtgewas ende
ackermael van ongeveer 1 mergen
in marge: holtgewasch en
ackermael

Den Platenberch int’
Voorster broeck, toe________
110-0-0

266 r
behoorende Roeloff
Jacobs weduwe,
huijs, hoff en 2 koe
weijdens, verpacht
aen Jan Toenissen
voor 20 gulden
3 Molder geseeijs halff
tientvrij gebout voor
de swaere gerve ende
t’vrije ongetient
Schattonge nae meijers
recht
44-0-0

40-9-7

Noch een acker zaaijlants genaamt den Havercamp van 3 schepel gesaeij van Derck Roeloffs,
verpacht aen Jan Toenissen voor 8 dalers
________
40-9-7

266 v
Hierbij een boschken
ackermaels van omtrent 1 schepel gesaeijs
in marge: een boschken
12-0-0

12-0-0

t’Loo, toebehorende joncker
Derck van Dorth, huijs,
hoff van 1/4 mergen,
bergen, 19 1/2 mergen
lants
Daervan de helfte
gebout, tientvrij uijtgenomen 2 molder gesaeijs, ende de helfte
geweijdet, daervan
de mergen getaxeert
op 4 dalers
Voor huijs, hoff en
weijlant geeft den
_______
12-0-0

267 r
pachter Derck Hermans 30 daler
Het saeijlant bout hij
voor de sware gerve
ende de tiende
Belast met 3 1/2 stuijver
thins
Schattonge nae meijers
recht
Wat heggeholts
in marge: heghholt
227-2-6

215-2-6

65-0-0

_______
215-2-6

Joncker Derck van Dorts
huijs, met hoff ende
boomgaert van 1/2
mergen genaamt ten
Bossche bij hem selffs
bewoont op 65 gulden
58-10-0
58-10-0

267 v
t’Lant daerbij gebruijckt
20 mergen, daervan
10 mergen geweijdet
worden, getaxeert op
6 dalers de weijde
2 mergen met telligen
bepoot nu binnen
een jaer aen den
Halmer, ende noch
2 mergen, die voor
30 jaeren beplant zijn
geweest, ende de
resterende 7 mergen,
tientvrij, gebout opte
sware garve
Belast met 32 stuijvers
thins
Uuijt beijde voorschreven erven
gaen 10 1/2 molder spijckersaet 2/3 gerst 1/3 rog aen den
capitein Appeltorn
Goet ackermael met wat
opgaende boomen
233-5-0

233-5-0
233-5-0

268 r
Suijrincx hoffstede, joncker
Derck van Dorth toebehorende
Huijs, hoff 1/2 mergen
groot ende 1 1/2 mergen
boulants, hiervan 1/2
mergen tientvrij, huijs,
hoff en 1/2 mergen
verpacht aen Gerrit
Henricx voor 10 dalers
Het boulant gebout opte
sware gerve
Belast met 3 stuijver thins
35-8-3

32-11-7

12-0-0

12-0-0
44-11-7

Joffrouw van Steenbergen
te Nieuwenbeeck
2 mergen weijlants,
in Gietelo

268 v
Joffrouw Anna ter Bruggens, vier mergen
in de Getelsche Withagen, verpacht aen
Henrick Gerrits Zijl,
voor 12 goudgulden
Schattonge nae meijers
recht
16-16-0

16-16-0

Het goet Middelburch,
den secretaris Kondewijn toebehorende
Huijs, hoff, berch, lant
mit de Withagen, 21
mergen
Huijs, hoff boomgaert
van 1 mergen ende 4 1/2
________
16-16-0

269 r
mergen weijlants, waervan 3 mergen in de
Withagen, die voor desen gedaen hebben 12
dalers dan nu maer 3
doen, verpacht aen
Lubbert Everts voor
34 dalers 2 vetten hamels en een vercken
off 3 goudgulden daervoor
Het boulant gebout
voor de sware gerve
t’Aeft halff en halff
Hier eenich holtgewas
om een camp
in marge: holtgewasch
265-10-3

253-10-3

6-0-0

6- 0-0
259-10-3

Jan Peters Postweijde
zijnde 1 coeweijens,
soe hij selffs gebruijct
getaxeert op 4 dalers

269 v
De Postweijde, sijnde
koeweijdens, toebehorende Jan Delis,
verpacht aen Egbert
Jansen voor 12 dalers
18-0-0

18-0-0

Eenich weij, en boulant groot ongeveer
8 mergen waervan
1/3 saeijlant, de rest
weijlant, ende 12
mergen in Wilp gelegen, die alhier mede
aengeslaegen sijn ende
getaxeert op 150 gulden int’
Gietelsche broeck ende
opte scheijdinge van
Gietel en Wilp gelegen, gehoorende tot St.
______
18-0-0

270 r
Marien Vicarie, daer
van den vrouw van
Nijenbeeck collatrix
is
Verpacht aen Henrick
Janssen Camphorst
voor dalers
Redelick goet ackermael
in marge: goet ackermael
150-0-0

150-0-0

23-17-0

_23-17-0
173-17-0

Telligens hoffstede
van Berent Snijder
gecocht, groot 1/4 mergen geseeijs, verpacht
aen Hans Janssen voor
22 guldens, tot schattinge

270 v
Telligens hoffstede, sijnde huijs, hoff, t’samen
1 1/2 mergen, bij Jan
Telligen als eijgener
selffs gebruijct, getaxeert gelick de wederhelfte die daer tegen is gedeijlt, getaxeert
op daler jaerlicx,
van wegen de brouwerie
Belast met een spint
rogge aen den dijckgreeff
En 2 stuijvers thins
Weijnich heggeholts
in marge: heghholt
53-13-7

49-7-8

Jan Telligen 8 schepel
_________
49-7-8

271 r
geseeijs, hiervan 3 schepel
tientvrij en 3 koeij
weijdens int Appensche
broeck
De 3 koij weijdens getaxeert op 4 dalers de
coeweij ende het bouwlant opte sware gerve
Hieruijt 3 1/2 thins
34-0-0

34-0-0

40-0-0

40-0-0
74-0-0

Jan Telligens Cattentintgen in Appen en in
Gietel, getaxeert op
gulden wort getrocken omtrent uijt 13 molder gesaeijs ende gehooren
daerbij 2 vim keurrog, ende 2 vim keurweecsaet doch worden hiervan
4 molder selden gesaeijt

271 v
Willem Everts een
hoffstee aen den Gietelschen brinck genaamt
Grietjen Aelts hoffstee
groot 1 1/2 mergen
18-13-7

18-13-7

Het goet Velthoff, de
weduwe van Henrick Rijcken toebehorende
Huijs, hoff, berch,schaepschott 26 mergen lants
Hiervan huijs, hoff en
boomgert van 1 mergen
ende 4 koen weijdens
met het onlant van
ongeveer 8 mergen
ende 1 mergen in den
Halmer, verpacht aen
_______
18-13-7

272 r
Henrick Lubberts voor
40 gulden de reste sijnde
12 mergen geseeijs
tientvrij, gebout voor de
sware gerve, belast
met 7 mudde spijckersaets, waeronder 21
schepel gerst, ende 7 schepel
rog 2/5 tot last des
lantheeren, ende 3/4 tot
last des pachters
Schattonge nae meijers
recht
Hierom eenich hegholt
van goet ackermael
in marge: goet ackermael
247-0-0

235-0-0

Zaliger Peter Gerrits
lant groot 6 mud
geseeijs hiervan 3 1/2
_______
235-0-0

272 v
schepel tientvrij, de rest
tiende, hiervan 1 molder
in den Halmer
Hiervan Evert Peters 1/3
Roeloff Dercx ende Henrick Janssen 1/3 en
Derck Janssen 1/3 part
Gebout opte sware gerve
76-2-3

76-2-3

24-0-0

_24-0-0
100-2-3

Noch vier koe weijdens int’ broeck, genaamt
de Papenweert Roeloff Dercks ende Derck
Janssen toebehorende
Die Derck Hoetingh
dus langh gebruijct
heeft voor 16 dalers

273 r
Noch wat cleij ende hoeijlant Evert Peters toebehorende groot 2 1/2
molder gesaeijs, waer
van 1 molder in den
Halmer voor de sware gerff
En 1 1/2 coeweij, getaxeert
op 15 dalers
Goet ackermael
in marge: goet ackermael
42-10-0

42-10-0

Een acker in den Appenschen enck groot
1 mudde geseijs tientvrij, halff Henrick
Lubberts en halff den
Armen in Voorst toebehorende, gebout
_______
42-10-0

273 v
bij Henrick Lamberts
opte sware garve,
doch geeft voor de
helfte 9 dalers
27-0-0

27-0-0

Het goet Veltwijck joffrouw
Johanna vanVilsteren,
weduwe van joncker Wijnant Haecfort toebehorende, groot 20 mergen
Huijs, hoff van 1 schepel
barch een koe weijdens ende onlant van
2 mergen verpacht
aen Henrick Harmans
voor gulden
7 Malder ende 1 1/2 schepel
______
27-0-0

274 r
geseeijs gebout opte
sware gerve
Belast met 2 1/2 mudde
rogge aen den Hoff te
Colmeschaten
Tins 2 gulden 7 1/4 stuiver
Goet heggeholt
in marge:goet heghholt
166-10-10

154-10-10

Den Hoff te Gietel,
met de Buijrcamp ofte
de Rackhorst 46 1/2 mergen, met noch 8 mergen buijtendijcks, toebehorende de stadt
Deventer
Huijs, hoff, berch, saeij
en weijlant verpacht
aen Arnt Brinck voor
goudgulden
_________
154-10-10

274 v
Belast met 4 rijder tot
thins
Schattonge nae meijers
recht
Goet ackermael omt’
lant
in marge: goet ackermael
414-5-9

402-5-9

De Rackhorst toebehorende de stadt van
Deventer, sijnde 4
molder geseeijs, ende 5 koe
weijdens
Gepacht bij Gerrit
Willems voor 45 goudgulden
Schattonge nae meijers
recht
Hier is een bosken bij
van ackermael van ongeveer 3 mergen
in marge: een boschken van / 3 mergen
63-0-0

_63-0-0
465-5-9

275 r
7 1/2 Mudde geseijs tientvrij in Gietel, d’erffgenaemen van Claes
Alberts toebehorende
genaamt Meijerinck, groot
20 mergens, worden gebout opte swaere gerve
Belast met 15 schepel
en 3 spint spijckersaets,
hier 1/2 molder rog, de
rest gerst aen capitein
Appeltoorn en 6 stuijver tins
201-3-4

201-3-4

De Heethoeve, aen de
Voorster beeck gelegen,
toebehorende oock den
erffgenamen van Claes
_______
201-3-4

275 v
Aelberts sijnde boslandt
groot ongeveer 2 1/2 mergen, verpacht aen Arndt
Brinck voor carolus gulden
De rest is goet ackermael
in marge: goet ackermael
9-0-0

9-0-0

33-0-0

33-0-0
42-0-0

Omtrent 4 koe weijdens ofte 6 mergen
in de Withagen, den
raetsheer Capelle toebehoorende, gepacht
bij Lubbert Everts
voor 22 daelers
Schattonge nae meijers
recht

276 r
Noch heeft de heer
Capelle
3 mergen in de Withagen, nae luijt van de
dijckcedel
16-10-0

16-10-0

17-10-0

16-1-11

Bernt Janssen Snijders
huijs ende hoffstede genaamt
Muijshouwers hoffstee,
hoff van 1/2 schepel getaxeert op 9 dalers groot
1/2 mudde geseijs, de
sware gerff
Belast met 3 1/2 stuijver thins

1/2 Schaer weijdens Eg________
32-11-11

276 v
bert opt’ Schooten toebehorende, verpacht
aen Bernt Janssen
voor 8 gulden hierbij 1
schepel gesaeijs met hout
anno 1647 bepoot ende
noch 1/2 schepel in den
Halmer, soe niet gebruijckt can worden
om de conijnen
Hier eenich holtgewas
in marge: holtgewasch
13-0-0

13-0-0

2-11-0

_2-11-0
15-11-0

Noch bout Bernt Janssen opt’ Ewlant 1 schepel
geseeijs tientvrij den
voorschreven Egbert toecommende voor de sware
gerve, ongetient

277 r
Noch 1/2 schepel geseeijs
opten Gietelschen
enck van Harmen Boelen, mette opte sware
gerve, ongetient
1-4-6

1-4-6

39-0-0

39-0-0

Raesfelt tient, gaende
door den Voorster enck
en de Beele, toecommende d’erffgenamen van
Arnt van Raesfelt, getaxeert op 26 dalers
ende bij Jan Jacobs
aengegeven

Een bosken de Buns
______
40-4-6

277 v
genaamt int Voorster
broeck, toebehorende
d’erffgenaemen van de
sergiant majoor Dirck
Huijgens groot 3 mergen, van allerhande
hout, met een hoexken
weijlant van ongeveer 1 mergen, getaxeert
op 4 gulden
in marge: een boschken van / 3 mergen
4-0-0

4-0-0

42-15-0

42-15-0
46-15-0

Bornhoffs tienden van
Appen ende Getell
gegolden 6 jaeren door
den anderen gereeckent 28 1/2 daler

278 r
Het goet Emelinckhoff,
Joost ten Grootenhuijs
toebehorende, groot
23 mergen
Huijs, hoff, boomgaert
1 mergen, berch, 5
mergen weijdens, verpacht aen Gerrit Everts
voor 17 dalers 1 vercken à 3 daler
Omtrent 17 mudde geseeijs tientvrij uijtgenomen 5 schepel geseeijs
gebout voor de sware
gerve ongetient
Eenich holt gewas van
redelick ackermael
Belast met 8 mudde
rogge stedichheijt daer
den eijgener 2/5 en den
in marge: ackermael
______
0-0-0

278 v
pachter 3/5 part betaelt
aen capitein Appeltoorn,
1 gulden 1 1/4 stuijver thins
Noch hierbij een buijtendijcks lantgen omtrent 1 mergen hooijlants, verpacht voor
10 dalers
15-0-0
Schattonge nae meijers
recht
265-6-2

253-6-2

t’Goet de Bremte, toecommende capitein Josep van Appelthoorn
groot 32 mergen
Huijs, hoff, berch XII
________
268-6-2

279 r
mergen weijlants, verpacht aen Willem
Roeloffsz voor 50 gulden
Omtrent 12 mergen
geseeijs tientvrij gebout opte sware gerve
ende de tiende
Goet ackermael ende
weinich jonge opgaende boomen
in marge: goet ackermael en / opgaende boomen
333-13-4

321-13-4

8-6-1

8- 6-1
329-19-5

4 Schepell geseeijs ant’
Getelsche Velt toebehorende Henrick Janssen gebout voor de
swaere gerve

279 v
Huijs en hoffstede den
Roden Haen genaemt
ende 3 schepel geseeijs, Bros Reijners
toebehorende
Huijs en hoffstede
taxeert op 7 daler,
het boulant opte sware
gerven
16-14-7

15-7-9

6-4-7

6-4-7

Jan Dercx 3 schepel
gesaeijs van den Roden
Haen de sware gerff

Jan Telligen 3 schepel
_______
21-12-4

280 r
gesaeijs van den Roden Haen de swaere
gerff
6-4-7

6-4-7

21-4-7

19-10-9
25-15-4

Uijt den geheelen Roden
Haen 2 goudgulden

Jan Stevens, huijs en
hoffstede aent’ Getelsche Velt, met 3 schepel geseeijs, bij hem
selffs als eijgenaer
gebruijckt
Huijs en hoff van 1 schepel
getaxeert op 10 dalers
t’Boulant opte sware
gerve
Belast met 1 1/2 stuijver tins

280 v
Het goet Bruijninck
hoff, toebehorende
capitein Josep van Appelthorn, groot 24
mergen, hiervan 8
mergen int’ Suijtbroeck
in de Reehagen, ende
4 mergen in de Withagen
Huijs, hoff en 2 koe
weijdens bijt’ huijs, verpacht aen Peter Gerrits voor 30 carolus gulden
10 Mudde geseeijs tientvrij uijtgenomen 1 molder
gebout opte sware
gerve ende de tiende
Schattonge nae meijers
recht
Heel weijnich houts
in marge: weijnich heghholts
239-11-4

227-11-4
227-11-4

281 r
De heer van Doorenweert de Koeijtenmate groot 3 mergen,
pachter Gerrit Hummen op Wilperhorst
16-16-0

16-16-0

16-16-0

16-16-0

Albert Plaet vant’
haeffken in t’Honden,
3 mergen onder Gietel

5 Schepel geseeijs en
1/2 koeweijdens toebehorende Peter Gerrits
_______
33-12-0

281 v
Het boulant gebout
voor de swaere garve
De halve koe weijdens
getaxeert op 3 gulden
Belast met 1 stuijver
thins
13-7-7

13-7-7

30-0-0

27-12-0
40-19-7

Vrouw Hoijckemakers
huijs en hoffstede,
groot 4 mergen, hier
van 1 1/2 mergen saeijlants, de rest weijlant, verpacht aen
Gerrit inde Withagen
voor 20 dalers
Hier uijt 9 stuijvers thins

282 r
Vrouw Hoijckemakers
Dasseler hoeve, groot
2 coeweij verpacht
aen Gerrit Tonissen
voor 12 dalers
18-0-0

18-0-0

17-5-0

17-5-0

18-0-0

16-11-2
51-16-2

Willem Jacobs van
Henrick Janssen Potbacker 3 mergen in de
Withagen voor 11 1/2 dalers

Gosen Henricx Snijder
2 mergen van Berfelts
Withagen, daer een
cleijn huijsken op staet

282 v
Borgemeester Heemerts
huijs en hoffstede van
Henrick Lubberts Hoijkemaker, 4 mergen
geseeijs
Huijs en hoffstede van
1 schepel verpacht aen
Hermen Vaechts voor
10 dalers ende 2
rixdalers tot een voormede
4 Mergen geseeijs
gebout opte sware
gerve
Schattonge nae meijers
recht
64-16-4

59-12-7

Cornelis Tonis ende
________
59-12-7

283 r
Jacob Caerman 1 1/2
mergen genaamt de Creenhoeve, weijlant
9-0-0

9-0-0

33-18-2

31-3-10
40-3-10

Camphorstes huijs, hoffstede toecommende
Lambert Camphorst,
groot 4 mergens halff
saeij, halff weijlantt,
verpacht aen Jan
Tonissen voor 16 dalers
Eijgener Lambert
Camphorst
Hier uijt 1 1/2 stuijver thins
Weinich ackermaels
in marge: ackermael

283 v
Idem Lambert Camphorst noch 1/2 mergen
van den Nijencamp,
saeijlandt
6-4-6

6-4-6

18-0-0

18-0-0

6-0-0

6-0-0
30-4-6

Joost Brugginck 3 mergen genaamt de Gemeijne
Paels Withagen, pachter
Egbert Janssen

Idem Egbert Janssen
selffs 1 mergen in de
Withagen van vrouw
van Limberch aengecocht

284 r
Idem cum suis van de
Postweijde 1 1/4 mergen
7-10-0

7-10-0

30-0-0

30-0-0

7 1/2 Schepel geseeijs toecomende de kinderen
van zaliger Jacob Hertgers, opten Nijencamp,
gebout voor de swaere
gerve, verpacht aen
Jan Stevens, Jan van
Ommen, Peter Gerrits
voor 30 gulden
Belast met 2 1/4 stuijver thins

2 1/2 Schepel geseeijs
________
37-10-0

284 v
toebehorende Jan Jacobs, den blinden leggende opten Nijencamp,
de sware gerff
Den eijgener is pauper
Belast mit 3/4 stuijver thins
5-3-9

5-3-9

Tonnis Gerrits huijs
en hoffstede is qualijck 3 mudde geseeijs,
en 2 koe weijdens,
zijnde 3 1/2 mergen uijt
de Dasselers hoeve,
bij hem selffs gebruijckt
huijs en hoffstede getaxeert op 8 daler
ende 2 koe weijens
op 6 dalers
_____
5-3-9

285 r
Het saeijlant opte
swaere garve
Belast met 15 1/4 stuijver
thins
45-18-5

42-4-11

21-9-1

21-9-1

Reijner Gerrits heeft
een stuxken weijlants
van omtrent 2 koe
weijdens à 3 daler de
coeweij, zijnde 3 mergen uijt de Dasselers
hoeve, de sware gerff
Doch is een arm ende
creupel man, belast met 7 stuijver thins

Huijs en hoffstede
_______
63-14-0

285 v
omtrent 3 schepel geseeijs en qualick een
koe weijdens toebehorende Toenis Gerrits
cum suis, verpacht
aen Egbert Henricx
voor XIIII dalers
Tot schattinge
23-12-0

21-14-2

Huijs, hoff, omtrent
haer hoffstee 8 mergen van de Mols weijde 7 mergen, ende
van Marie Brants
1/2 mergen t’samen
15 1/2 mergen 3 1/2 mudde
geseeijs en 4 koen
weijdens, vuijl landt
________
21-14-2

286 r
toecommende joffrouw van
Wijnbergen tot Zutphen,
verpacht aen de weduwe
Jacobs Henricx voor
dalers
Belast met 11 1/2 stuijver
thins
Schattonge nae meijers
recht
90-8-11

83-3-11

23-3-3

_23-3-3
106-7-2

Omtrent 2 1/2 mergen
van de Dasselers hoeve
toebehorende weduwe
Jacob Henricx, bij haer
selffs gebruijct op 3
dalers
Belast met 7 stuijvers thins

286 v
Hobbelincks hoffstede
toecommende de weduwe
Jacob Henricx, van
omtrent 1/2 mudde geseeijs, ende qualick
1 1/2 koe weijdens, verpacht aen Jan Henricx
voor 12 dalers
Tot schattinge
20-10-0

20-10-0

Pastorie ende St. Tonis
Vicarie goederen,
bij den pastor van
Voorst gebruijckt,
ende bij hem
aengegeven, boven
eenige, die gereets
hier voor aengeteeckent sijn
6 Kleijne ackerkens
_______
20-10-0

287 r
van 1 1/2 mergen gesaeijs,
halff tientvrij ende
vant’ vrie de tiende
in de enck van Voorst,
verpacht aen Derck
Gerrits voor 20 goudgulden
off de sware gerff,
zijnde Pastorie goet
28-0-0

28-0-0

18-13-9

18-13-9

Noch 7 ackerkens
in den enck ongeveer
van 2 1/4 molder gesaeijs
voor de sware gerff,
Pastorien goet, halff
tientvrij vant’ vrije
de tiende

Een broeckweijde van
5 coeweij verpacht
aen Derck Gerrits
________
46-13-9

287 v
voor 30 gulden met de
hoffstee van 1/2 molder
gesaeijs daerin begrepen zijnde onder de Vicarie van St. Tonis
gehorende
30-0-0

30-0-0

16-16-0

16-16-0

Noch een weijde int
broeck genaamt Kercken
weijde, van ongeveer
2 beest weijens, Pastorien lant aen Dries
Berents voor 12 goudgulden

4 Ackers in den enck
_______
46-16-0

288 r
van 1 molder gesaeijs,
waervan 2 schepel tientvrij, verpacht aen
Gerrit Brouwer voor
de sware gerff, Pastorien lant
9-4-7

9-4-7

15-0-0

15-0-0

Noch 2 ackers in den
enck van 1/2 molder gesaeijs verpacht aen
Triene Voets, voor 15
gulden Pastorien lant

Noch een stuck lants
______
24-4-7

288 v
in den enck van 1/2 molder
gesaeijs, verpacht aen
Steven Egberts voor
9 gulden Pastorien lant
9-0-0

9-0-0

1-0-0

1-0-0

2-16-0

2-16-0

1-0-0

_1- 0-0
13-16-0

Een tientjen op Hoetincx Hogen camp getaxeert op 1 gulden

Noch uut de Sepel in
Noort Empe 2 goudgulden

Noch 1 gulden jaerlicx uut
een hoffstede bij de wehme

289 r
De pastoor Schram
heeft selffs met vrou
Ribbers als eijgener,
een stuck broecklants
weijdelant, genaamt de
Borne van ongeveer
3 coe weijens, is verpacht voor 22 gulden
aen Derck Gerrits
Hier uijt 7 stuijver tins
22-0-0

22-0-0

Gelick deselve pastor
oock heeft met vrou
Ribbers een acker
boulants in den Grooten
Voorster enck van
1 molder tientvrij, genaamt
Stuijvenberchs acker
______
22-0-0

289 v
gebout opte sware
gerve, bij Derck Lubberts
10-12-3

10-12-3

21-0-0

21-0-0

4 Koeijweijdens ofte
4 1/2 mergen genaamt de
Postweijde int’ Getelsche broeck, Willem
Janssen toebehorende,
bij hem selffs gebruijct,
getaxeert op dalers
de koeij

Noch 3 schepel geseeijs
________
31-12-3

290 r
den voornoemde Willem
Janssen toebehorende,
gebout op de 3e garve
Belast met 10 1/4 stuijver
thins
Weijnich heggeholts
in marge: heghholt
5-3-10

5-3-10

35-6-1

32- 9-6
37-13-4

Jan Brantsens, huijs
en hoffstede van 1
schepel getaxeert op 12
dalers 4 schepel geseeijs de sware
en 2 koe weijens à
6 daler
Bij hem selffs gebruijct
groot twee mergen

290 v
Idem van de Vicarie
D. Virginis, ende St.
Antono, waervan
Ommegreef gebruijcker, de Papen Reehagen groot 9 mergen
voor 16 dalers
24-0-0

24-0-0

30-0-0

27-12-0
51-12-0

Huijs en hoffstede 2
mergen genaamt Jacob
Arents hoffstee gesaeijs,
int Gietelsche broeck
toebehorende joffrouw
van de Capelle, is
verpacht aen Reijner
Bartten voor 30 carolus
gulden

291 r
Een huijsken geheeten
den Ruijmen staende
opte Getelsche gemeente, ende den
erffgenamen van Getel
toebehorende, bewoont
bij Jan Jacobs, pauper
voor 8 daler
10-16-0

12-0-0

De Gemeene Hoeven,
sijnde weijlant van
ongeveer 3 mergen
d’erffgenamen van Getel
toebehorende, verpacht
aen Jan Jacobs voor
22 dalers
33-0-0

33-0-0

Het gemeijne broeck
_______
10-16-0

______
33-0-0

291 v
van Gietel genaamt t’Suijtbroeck, groot 5 mergen, getaxeert op
15 gulden
15-0-0

15-0-0

34-10-0

34-10-0

Noch een stuck broecklants den voorschreven erffgenamen toebehorende, verpacht aen de boerrichters voor 23 dalers,
beijde onvrijgelt

t’Huijs den Poll tott
Getel toebehorende
joncker Josep van Appel_______
49-10-0

292 r
thorn capitein bij hem
selff gebruijckt met
hoff ende boomgaert
van 1 mergen getaxeert
op 140
126-0-0

140-0-0

Hierbij worden gebruijct 8 mergen lants
binnendijcks ende 4
mergen weijens buijtendijcx, daervan
heeft Daniel d’onderscholt 2 1/2 mergen
voor 100 gulden ende de
Colckweijde van 1 1/2
mergen gebruijckt bij
capitein selffs à 14 daler
de weij
4 Mergen bouwlants
_______
126-0-0

_____
0-0-0

292 v
waervan 1/2 mergen binnen s’jaers bepoot
2 Mergen aen den dijck
bepoot met opgaende
telligen
Noch 1/4 mergen soe onlant geweest nu met
eijckelen bepoot
in marge: gepoot van / ackermael
opgaende eijcken / boomen
195-5-5

195-5-5

Noch hier bij d’Ovelgunne sijnde 9 mergen
daervan omtrent 3 koe
weijdens, de koeij op
een mergen gerekent,
en de rest bouwlant
tienvrij gebout opte
_______
195-5-5

293 r
swaere gerve, ende de
tiende, pachter Gerrit
Henricx, hier van huijs,
hoff ende 3 coeweij
worden gereeckent op
2 mergen, getaxeert
op 20 gulden goet heggeholt
in marge: heghholt
121-8-4

111-14-0

Het holtgewas tot den
Poll gehoorende
Daniel Pelen huijs ende
hoff van 3 spint waervan de gront capitein
Apeltoorn toecompt,
daer hij voor geefft
________
111-14-0

293 v
6 libra suijckers, 2 libra pepers, ende 2 libra gemvers,
getaxeert t’samen op
18 gulden
18-0-0

18-0-0

461-10-7

461-10-7

Noch heeft capitein Appelthoorn jaerlicx 100
molder spijckercoorns van
de Abdie van Prummen voor desen henen
gecomen, getaxeert
op 461 gulden 10 stuijvers 7 deniers

De Cattenwinckel van de
__________
479-10-7

294 r
vrouw van Duijstervoorde, groot 5 mergen, tientvrij, verpacht
aen Hermen Brinck,
ende Egbert Willems
opt’ Slijckhuijs voor
t’halve gewas ende de
tiende
79-11-8

79-11-8

92-6-1

92-6-1

d’Erffgenaemen van wijlen de borgemeijster
Huijgen hebben 20
molder spijckercoorn
van de Abdie van
Prummen heengecoommen

Den Lantschaps thienden
in Voorst
________
171-17-9

294 v
Het eerste block van
Gietelcoepers camp
ses jaeren door een genomen, beloopt 79 gulden
7 stuijvers 4 deniers
79-7-4

79-7-4

75-0-0

75-0-0

80-1-0

_80-1-0
234-8-4

Het twede block, verpacht aen den drost
van Veluwen, voor 75
gulden

De tiende genaamt t’Voorster broeck 80 gulden 1 stuijver

295 r
De tiende genaamt t’Appener broeck 43 gulden 17 stuijvers
8 deniers
43-17-8

43-17-8

4-1-8

4-1-8

9-0-0

9-0-0

Tonden Wijcherdincx
camp 4 gulden 1 stuijver 8 deniers

De tiende Voorstonder
haeijr 9 gulden

De Smalle tient te Voorst
74 gulden 12 stuijvers 4 deniers
_74-12-4
131-11-8

295 v
Emper Nieuwencamp
154 gulden 18 stuijvers 4 deniers
154-18-4

De tiende Hagenhoeve
11 gulden 3 stuijvers
11-3-0

Raep ende Wintergersten
tient 11 gulden 5 stuijvers 4 deniers
11-5-4

Het eerste block van de
Nieuwe Raeijtient in
Voorst, 26 gulden 10 stuijvers 8 deniers
_26-10-8
203-17-4

296 r
Het huijs den Poll van
de vrouw van Sallant
met hoff ende boomgart
van 3/4 mergen getaxeert op 100 gulden
90-0-0

De coeweij van 5
coeweij buijtendijcx,
ende ongeveer 3 koeweij binnendijcks getaxeert op 120 gulden
120-0-0
Wat jonck geplants
in marge: jonck gepoot

Evert Everts Muller
______
90-0-0

_______
120-0-0

296 v
Van de kerck 1 coeweijens bij de mole,
voor 5 gulden
5-0-0

Willem Everts, van
de kerck een stuxken
weijlants van 1 1/2 coeweij, voor 6 gulden 15 stuijvers
6-15-0

De kerck, drie ackerkens in den Halmer
waervan Claes Claessen den eenen van
1/2 schepel gesaeijs
_________
11-15-0

297 r
gebruijckt voor 7 stuijvers
ende liggen de twee
ackeren van omtrent
3 schepel woest
3-14-11

3-14-11

21-0-0

21- 0- 0
24-14-11

Evert Henricx van
de kerck, de Kercken weijde in Empe
gelegen, groot ongeveer 4 mergen
lants voor 21 gulden
doch gehoort onder
Brummen, ende aldaer niet aengegeven

297 v
Wij geautoriseerde setters over
t’kerspell Voorst verclaeren
bij solemnelen eede, dat onses
weetens uijt dit kerspell noch
cleijn noch groot is gelaeten,
ende dat de pacht ende huer
van de verpachte landerien
nae onse beste kenisse
wel ende oprechtelijck aengebrocht is, dat wij oock de
landerien bij de eijgenaren
selffs int’ gebruijck, nae advenant van de verhuijrde,
ingevolch van des lantschaps
instructie, getaxeert ende
aengeslagen hebben. Ter
waren oirconde dese mett
onse christelicken naem ende

298 r
gewoonlicke merckteken geteickent, actum Voorst desen
17 maij 1648

Ende heeft de heer van Sinderen verclaert dat sij voor
t’maecken der cohieren den
eedt in forma achter de
instructie staende gepresteert
hebben

Summa totalis vant’ kerspel
van Voorst bedraecht twee

298 v
en dertich duijsent, negen
hondert, vijfftien guldens, acht
stuijvers, ses deniers, dus
alhier
32915-8-6

Aldus bij ons onderschreven commissarien geexamineert,
getaxeert, geresumeert, opgenomen, ende gesloten te
Voorst den 17 junij 1648

De respective kerspelen vant’
ampt van Voorst als met namen

299 r
Terwolde

24537-6-2

Wilp

30203-6-6

Twell

15949-0-2

Voorst

_32915-8-6
103605-1-4

Beloopen een summa van
hondert, drie duijsent, ses hondert,
vijff guldens, een stuijver, vier
deniers

Aldus bij ons onderschreven commissarien gesommeert, opgenomen
ende gesloten te Voorst den
17 junij 1648

299 v
De opkomsten van de landerien van t’dorp
van Voorst ende daer onder gehorige landerien
belopen dartich duijsent, ses hondert ende
dartich gulden acht stuijvers acht deniers
XXX m VI c XXX gulden VIII stuijvers
VIII deniers
Daervan beloopt den VIe penning vijff duijsent
een hondert vijff gulden een stuijver vijff 1/3 denier
V m CV gulden 1 stuijver V 1/3 denier

De opkomsten vande huijsen ende meulens
aldaer belopen een duijsent vier hondert
ses gulden twe stuijvers VI deniers
I m IIII c VI gulden II stuijvers VI deniers
Daervan beloopt den IXe penning hondert
ses ende vijftich gulden vier stuijvers acht deniers
C LVI gulden IIII stuijvers VIII deniers

300 r
Staet somalde van de opkomsten van de
samentlicken landerien vant’ geheele ampt
Voorst is acht ende negentich duijsent een
hondert seven ende twintich gulden
XCVIII m – CXXVII gulden
Daervan beloopt den VIe penning sestien duijsent
drie hondert vier ende vijftich gulden thien stuijvers
XVI m III c LIIII gulden X stuijvers
De opkomsten van de huijsen en de meulens
vant’ voorgemelte ampt belopen drie duijsent
twe hondert dartich gulden twaelf stuijvers acht deniers
III m II c XXX gulden XII stuijvers
8 deniers
Daervan beloopt den IXe penning drie hondert
acht ende vijftich gulden negenthien stuijvers twe deniers 2/9
III c LVIII gulden XIX stuijvers II deniers 2/9

Aldus bij ons onderschreven commissarien gesommeert
nagetrocken, geslooten ende geteijcken tot Arnhem den 7
maij 1650
H. v. Eck
Fred. van Essen

W. Steen??
Gerhardt Casijn van der Hell
Everhardt Sluijsken

[las]ten van Voorst belopen 1436-0-0
896-0
320-0
160-0
60-0
[De lasten vanTerwolde]

745-14

300 v
De lasten van Wilp belopen 27-0-0
Vant’ Twel
15-0-0

Hier van het dubbelt gelevert voor t’ampt
van Voorst an joncker Gisbert Schimmelpenninck
binnen Arnhem den 30 januarij 1652

