Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe
Evert de Jonge
Nadat de Reformatie op de Veluwe (ca. 1581-1590) werd ingezet werden de voormalige
geestelijke goederen van RK-instellingen geconfisqueerd. Omstreeks 1598-1600 werd
een inventarisatie van deze goederen gemaakt, die werden opgetekend in twee lijvige
protocollen. Van een deel heb ik een transcriptie gemaakt. Het betreft kloosters en
kerken op de Oost-Veluwe.
Voor de volledige geschiedenis van de confiscatie en de mogelijkheden voor
e
genealogisch onderzoek verwijs ik naar mijn artikel in VG, 26 jrg. (2001), pag. 253 e.v.
‘Archieven van geestelijke instellingen als bron van genealogisch onderzoek’.
In de transcriptie is zoveel mogelijk de tekst weergegeven. Er zijn afkortingen gebruikt
voor dld (daalders), (g)gld ((goud)gulden), stv. (stuivers), OWZN (de windstreken), mrg
(morgen), sch (schepel), ong (ongeveer). Indien het bedrag aan elkaar staat,
bijvoorbeeld 10-5-0, wordt eerst de gld, dan stv. en tot slot penningen bedoeld.
Bron: Gelders Archief, Ar. Staten van Veluwe, invnr. 345-346.
Getranscribeerd werd de opgave van:
1.Klooster Nazareth (Oene)
Betreft goederen in: Oene, Epe, Gortel, Heerde, Veesen en Nijbroek.
2.Klooster Monnickhuijsen (Arnhem)
Betreft goederen in: Nijbroek, Apeldoorn, Veessen.
3. Klooster Bethanië (Arnhem)

Betreft goederen in: Veessen, Loenen.
4. Convent van Redinchem (Renkum)

Betreft goederen in: Apeldoorn.
5. Fraterhuis tot Harderwijk

Betreft goederen in: Apeldoorn.
6. Catharinenconvent tot Harderwijk

Betreft goederen in: Apeldoorn.
7. Klooster Hulsbergen (Heerde)

Betreft goederen in: Epe, Heerde, Veessen, Vorchten.
8.Memorie van de Hulsbergergoederen, anno 1633
9.Geestelijke goederen van (de plaatselijke) kerk, vicarieën enzovoorts
Invnr. 346.
--kerspel Epe
--Kerspel Vaassen
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--Kerspel Oene
--St. Catharinen Vicarie tot Epe
--Kerspel Nijbroek
--St. Catharinenvicarie in Nijbroek
--Kerspel Voorst
--Kerspel Twello
--Kerspel Wilp
--Kerspel Terwolde
--Kerspel Twello (verpachtingen)

Transcriptie:
1. Klooster Nazareth (Oene)
Eerst van de goederen ende verpachte landen in het kerspel van Oen, hooi- en
weilanden zijnde.
-Jacob Haechdorn, 5 mrg. gnt. het Geerken
O:aan de Gr. Wetering, Z: Arndt van Dompseler, W+N: die Eper Weteringe. Ingaande
petri 1599 voor 6 jaar, 15 ggld.
-Willem Jacobs c.s., 7 mrg. gnt Scherenslach
O: die Stromebeek, Z: die Vloetdijck, W: de Grote Wetering, N: die wed. van Johan
Cockert.
Ingaande petri 1599 voor 6 jaar, 25 ggld.
-Herman Decemer c.s., het Santken, gr. 2 1/2 mrg.
O: Wolsche wetering, Z: de pachter zelf, W: die Santgraven, N: Herman Rijpperda.
8 ggld en 16 stv.
-Helmich van Veenen, 6 mrg. (nog drie jaar in pacht), het Nonnenslach.
O: die Santgrave, Z: de erfg. van Derick ten Camphuijs, W: die Stroembreedt, N:
Christina van Hulsen
21 ggld.
-Brant Cornelissen, 4 mrg.
O: Santgreve, Z: Tijmen Stuyrmans erfg., W: Stroembreet, N: Bernt Heeck.
16 1/2 ggld.
-Lambert van Drecht c.s., 6 mrg., het Hagenslach.
O: Santgraven, Z: Berent Heeck, W: Stromenbreet, N: Bovenhorst
25 ggld.
-Garbrant Daniels, het Sumpken, 1 1/2 mrg., gelegen tussen de Santgraven en die
Strombreet, 5 ggld. per jaar.
-Gerrit die Muller, nog 1 jr. in pacht ong. 6 mrg. Die Vogelhekke.
O: Jan Custer, Z: die gem. Trant, W: die Nije Weteringe, N: die Heerder Leygrave.
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10 ggld.
-Die Conventualen hoeyen en weyden zelf die Ossenweyde gr. zijnde 9 mrg.
O: aan die Santgrave, Z: Sweer Henricks erfg., W: Stroombreet, N: het kapittel van St.
Marie te Utrecht, kan tot pacht doen 36 gld.
-Nog hooien sij 2 mrg. int Achterbroick.
O: aan de Santgrave, Z: aan het Convent voorsegt, W: Bernt Heeck, W: het
Hagenslach, kan 6 ggld. doen.
-Nog het Convent den Kalverencamp voor het Clooster gelegen, kan 4 ggld. doen.
-Und Heer Jans kampken is Jacob Haechdorn 6 jr. verpacht, 2 ggld.
Dese 2 percelen zijn gr. 3 mrg.
-Bernt Janssen 2 mrg. in pacht op die olde Meen.
O:--, Z: Egbert Verens erfg., W: Wolsche wetering, N:-6 ggld.
-Herman Hendricks nog 3 jr. een koterstede niet wijd van t Klooster gelegen, 8 ggld. per
jaar.
-Noch heeft die meijer vorss. 1 mrg. in Eperbroick, 2 ggld. per jaar.
Volgen die seylanden in Oen.
-Brant Cornelissen, die Bruggencamp.
O: Nije Wetering, Z+W: die gem. straat, N: Juttenlant.
8 ggld en 14 stv.
-Jan Jacobs heeft Albert Lubbertss uit des Convents wille overgedaen 2 mrg, nog 2 jaar
te zaaien op die 3e garve gelegen opde Zijlenck, ong. 3 ggld.
-Hans aen den Eyckelenboom heeft nog 4 jaar in pacht het Bressemkampken op de
derde gerve wesende 1/2 mrg. en een hont aan de Zylenck gelegen, ong. 3 ggld.
-Jacob Haechdorn c.s. nog 1 jaar den Schotcamp op de derde gerve, gr. 3 mrg., ong. 10
ggld.
O + Z: die gemene straat, W: het Heetvelt, N: Bernt Heeck.
-Berent Jorissen nog 3 jaar het Rosencampken, voor de derde gerve, gr. 1 mrg.,
gelegen bij de Schotcamp aent Heetvelt, 1 ggld. en 14 stv.
-Herman Hendricks heeft nog drie jaar de helft van de Veltcamp voor de derde gerve,
ong. 4 ggld, gelegen int Over Heetvelt.
-Arnt Jansen de andere helft van de Veltcamp, in pandschap voor 50 dld.
-Herman Hendricks heeft nog voor 4 jaar in pacht voor de derde gerve Broeck3

huisenscamp met het kleine kempken t samen ong. 2 1/2 mrg., ong. 5 ggld.
-idem, voor 4 jaar voor de derde gerve, 2 mrg. op den kamp ten Haeve
O+N: aen de gemeene straat, Z: Conventcamp, W: Nije Wetering, ong. 2 ggld.
-Gerrit Schuirman nog 1 jaar tegen de derde gerve Juttenlant, 1 mrg. en 1 hont groot,
ong. 3 ggld.
O: Nije Wetering, Z: Bruggencamp, W: gemeene straat, N: Jelis Gerrits.
-Conventualen self Scheercamp voor het Clooster gelegen, 4 mrg. groot en Jacob
Haechdorn zaait van de camp 1 mrg. op de derde gerve en heeft nog 6 jaar, ong. 11
ggld.
-Idem het Nonnecampken op den Velden gelegen achter het Klooster, 2 mrg., ong. 4
gld.
-Idem zaaien op de Velden van Grudermansland 8 akkers, gr. 3 mrg.
O: gemeene straat, Z: aan de Braecke, W: aan de weg, N: Markeloffslant
Ongeveer 7 ggld.
-De erfg. van Henrick Jacobsen 4 akkers van Grudermanland op de derde garve, gr. 1
mrg. en ligt in die voors(egte) bepaling, ong. 2 ggld.
-Gerrit Esskens nog voor 5 jaar 1/2 mrg. op de kamp ten Houve, ong. 2 ggld en 14 stv.
-Idem 1 mrg. op de kamp ten Houve, van heetvelt te lande gemaakt, voor de 4e gerve is
gekomen van 2 mudde zaad en een 1/2 schepel zo aen winter als zomerzaad, 9 pond.
-Noch idem voor 3 jaar 1 mrg. , die Braecke op den Velden gelegen, 7 ggld.
-Noch idem 3 jaar het Smalle kampken bij des Cloosters koewyde aan de Grote
Wetering, 3/4 mrg., 3 ggld.
-Mr. Joost Janssen Timmerman nog 6 jaar die Raevenskempkens 1 mrg groot, gelegen
aan den Ravenstrate te endens aan den Nije Wetering, 5 ggld.
-Het Convent heeft noch enige woeste landen wezende een deels bosch, broick, heyde
en plaggevelt; niet wetende de grootte, wordt niet verpacht, onbekwaamt te zaaien of te
maaien. Aan Henrick Everss verpacht voor schaapweijde voor 6 sch. boekweide.
-Item de smalle tiend tot Oen; is in 1597 vermits het slechte immenjaar niet meer
gekomen, 12 pond.
-Die pacht van Moel. (molen)
Het Convent heeft tot Oen een wyndtmoel doet des jaars tot pacht 18 mud rogge en 18
mud weekzaad, 144 pond.
In Epe
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-Die Willige wortel, 6 jaar, ingaande 1597, verpacht aan Pijckeren den jonge, voor 25
stv.
-Jonge Johan Kopersleger heeft nog die Begijnen Campen gr. 6 mrg. in Emsterbroick bij
den Reethoep aan den Eper Wetering voor 9 ggld.
-Hendrick Everss en Lambert Ariss hebben nog 2 jaar in pacht 1 mrg. in Eperbroick
tussen de Nije en Kleine Wetering, 4 ggld.
-Willem Gerrits nog 6 jaar 1 1/2 mrg in Vemderbroeck naast de Leygraeve schietende
aan Stoicksvelde, 3 ggld.
Bouwland
-Hendrick Evertss, voor 4 jaar, Peterscamp in Zuuk, 1 1/2 mrg, voor de derde gerve, 17
pond. (gekomen van deze 3e garve 2 1/2 mud rogge en 1 1/2 mud boekweit)
In Gortel
-Een erf wezende bouwland eenmaals door Hendrick Jansen gebruickt, 8 mud boekweit
in (15)97, 24 pond.
-Op dit voorss. erf geen huis en wordt ´s zomers wat boekweit door de huislieden
gezaaid, PM (pro memorie)
-In Gortelerbosch een heel deel holt die 1/2 in pandschap bij Evert Hendricks en Gerrit
Moeck Janssen voor 250 dld.
-Johan Jansen en Hendrick Gerritsen dat andere deel holt voor 250 dld.
In Heerde
-In Marckler een erf groot ong. 12 mrg. weiland en 13 of 14 mrg. bouwland in
verschillende akkers gelegen in Marckler Enck ingaande Petri 1596 door Johan Gerrits
gepacht voor 6 jaar, voor het weiland 16 ggld., in 97 aan pachtzaad 19 mud rog en 9
mud boekweit.
In Veessen
-Maes Gelderman, voor 4 jaar, 1 mrg. voor de derde gerve, 1597: 7 sch. rogge, is 8
pond en 15 stv.
-Hartger Janssen voor 5 jaar 1 mrg. min een hont, in 97 voor 3 schepel.
In Nijbroeck
-Johan Hermans, Bernt Jorissen met nog anderen, voor 4 jaar, het Voorste Hoge Velt
wezende 12 mrg., 8 mrg. weiland voor 31 ggld. en 4 mrg. voor de derde gerve, 3 mud
zaad.
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Dit vss. land is gelegen: O: aan den Middeldijck, Z: Vrouw van Werven, W: die Grote
Wetering, N: die Vloetdijck.
-Beernt van Enschede, burger binnen Deventer, heeft vant Convent in gebruik het
Verremans Hoge Velt weyde und seylandt, 12 mrg. groot.
O:Middeldijck, Z: Egbert opt Hoge Velts erfg.
Voor een som van 200 dld. en alle jaar nog een vierdeel met botters, mag het nog 6 jaar
gebruiken, hij betaalt ook de thins, pondschatting en de contributie van t land voors.
(verpand dus)
-Johan van Bloijs, richter in Nijbroeck, heeft nog 4 jaar in pacht een stuk land gr. 2 1/2
mrg., den Lanse Wijer genaamd, wezende weiland.
O: aen die Zeedijck, Z+N: aan het Winsemergoed, 9 ggld. s jaars.
Verpand nog:
-Hendrick Schutt, 2 1/2 mrg, die Sluise kampkens voor 200 dld.
-Lubbert van Emst, 11 mrg. wei- en zaailand tussen den Zeedijck en de Middeldijck
1000 ggld.
-Gerrit Jacobs erfg. 4 mrg. in Oenerbroeck, den Sijden Enck, voor 250 ggld.
-Bernt Schoemaecker 2 mrg. in Oenerbroeck in den Sijden Enck tussen de Grote
Wetering en Gerrit Jacobs erfg., 100 ggld.
-Alpheit Bernts, 1 1/2 mrg. in Oenerbroeck tussen de Santgraven en Stroombreet
gelegen voor 125 ggld.
-Het Convent heeft jaarlijks uyt eenen kamp tot Oene geheten Coops Camp 6
herenponden die hebben in pandschap Derick ten Coops erfg. voor 50 dld.
-Albert Jansen erfg. hebben in pandschap 13 1/2 akker bouwland voor 280 car. gld.
-Het Convent heeft tot Veessen een grof tientgen und die smalle tienden uit 3 1/2 huis
die beide hebben in pandschap die erfg. van Goert vander Weijen voor 175 car. gld.
Tesamen ongeveer 832 Pond en 4 ss.
Nog in gebruick bij de conventualen.... (niet vermeld)
2. Klooster Monnickhuijsen
Nijbroek
-Het Spycker met schuur en berg en Calverweijken, gebruicker E. Johan van Bloijs, als
richter, memorie.
In 1599 is door Gedeputeerden een pacht afgesproken ingaande Petri 1596 voor 6 jaar,
30 ggld.
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-Bouwing met schuur gnt. Steunenberch, gr. 36 mrg., pachter Arndt Claessen; ingaande
Petri 1596 verpacht voor 84 dld.
-Bouwing met berch en schuir, 43 mrg., gelegen bij idt Spycker, pachter Arndt Willems,
141 dld.
-Idem, 36 mrg., pachter Johan van Waemel, 81 dld.
-Idem, 33 mrg., pachter Dries Jochems, 84 dld.
-Idem, Geer Erff, 51 mrg., pachter Gerrit Claesse, 110 dld.
-Nog een hofstadt, gr. 12 mrg. mit een huys en berch, pachter Johan Gerrits modo
Wychman Goessens, 34 dld.
-Huys en hofstat met 16 mrg., pachter Johan Dericksen, 31 dld.
-Noch een hofstat en 4 mrg. daer die muelen op staet mitten wijnt (wind), pachter Johan
Elbertss, voor 18 jaar, 22 dld.
-Huys en hofstede en 5 mrg., pachter Egbert Gerrits, 14 dld.
-Huis en hofstat en 5 mrg., pachter Johan Dibbitz, 12 dld.
-Hofstat en 5 mrg., pachter Wyer Janss, 13 dld.
-Hofstat, gr. 2 1/2 mrg., pachter Arndt Willems, 12 dld.
-Hofstat, gr. 3 mrg., pachter Jenne Cornelis ofte Toenis Henrickss, elk voor 11 dld.
-Nog een huis en hofstat en 2 mrg., pachter Aeltien Wijers of Jan Bernts voer 13 dld.
-Nog een hofstede gr. 3 mrg., pachter Johan Egberts voor 13 dld.
-Hofstede gr. 2 mrg., pachter Adriaen van Boickholt, 10 dld.
-Vijf hont land, pachter Frerick Henricks, 3 dld.
-16 mrg. Die Rode Hoeve, pachter Herman van Bloijs, 49 dld.
Weilanden in Nijbroek
-9 mrg. aan den benedensten kruiswech, pachter Jacob van Werven, 48 dld.
-5 mrg. die Peertweijde, pachter Arnt Willems, 35 dld.
-15 mrg., pachter Jacob van Werven, 62 dld.
-11 mrg., pachter richter Johan van Bloijs, 37 dld; met nog een stuk van 6 mrg., 24 dld.
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en een stuk van 8 mrg. die Grote Geer, 34 dld.
-4 mrg. die Koeweijde, pachter Johan Engberts, 27 dld.
Tienden in Nijbroick
-10 tiendblokken; verpacht.
Tinsen en renten.
-Uit 16 mrg. land Wervens Hoef van: Brant van Deelen, Willem Ariaens en
Munnickhuijsen, 5 gld. en 12 stv.
-Nog uit de pastorie goederen van Nijbroeck 1-8-0
Handwissel
-Die van Munnickhuijsen hebben ut elke hoeve landt die int Nijbroeck verkocht worden 4
ponden kleiner penningen t welck handwissel wordt genoemd.
Apeldorn
-Koornwatermuelen opte Grifte en een 1/2 deel in Soirderbosch, pachter Henrick Jans,
160 gld.
-Die Plaetse daer die Olie ende Volmoelen plach te staen op de Grift, pachter Johan
Steenbergen de jonge, 40 gld. (Ingaande 16 jaar Johannis 1593)
-Koornwatermoelen in Wenum, 6 jr., pachter Gerrit Lamberts en een 1/2 deel in
Soerderbosch, 72 gld.
3. Klooster Bethaniën
Tienden te Veessen:
die grove und smalle tienden aldare heeft in pacht Jr. Wolter van Boynenberch gnt. van
Hontsteijn voer 40 Rijder gld., tot 24 stv., ses jaer, ing. op Petri 98, doet 98 gld.
Loenen in den ampte van Apeldorn
Het Convent heeft een erff thoe Loenen in die Buerschap Silvolde welck gepacht is bij
Henrick Evertssen voer 50 dld. und derenboven tho betalen negen sch. roggen en den
Pastoer offte Predicant tho Warnsfelt und dit over die tijt van ses jaeren, ing. op Petri
1603, dus hier 75 gld.
-Noch in Loenenbosch een deel holts verkofft A. 1602 voer 36 gld.
-Noch een halff deel holts verpant aen Coendert Hagen voor 100 dld.
-Item een hoffstedeken gnt. den Bruick off Meuis hoff naest ´t goet ten Veen verpacht
aen Hummen Carssen voer 2 gld. ind een voer holts van Loenen te Arnhem tho vueren,
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2 gld.
4. Convent van Redinchem (Renkum).
Apeldoorn
In desen ambte en buirschap Wolthuisen hebben wij Conventualn twee bouwingen
waer van wij jrl. moeten betalen die Lantschatting niet tegenstaende die verpandinge
derselver voer 1900 dalers also dat wij jrl. daer tho moeten geven tot die schattinge
ende noch dit jaer voer gemaent sijn, die somme van 28 gld.
5. Fraterhuis tot Harderwijk
(Apeldoorn)
-Vant erve int Apeldoirnerbroeck dat die van St. Catharinen halff comt, 19 pond en 10
stv.
6. Catharinenconvent tot Harderwijk
(Apeldoorn)
-Vant erve int Apeldoirnerbroeck dat die Fraters van Harderwijk halff comt, 19 pond en
10 stv.
7. Klooster Hulsbergen (Heerde)
Erst vande guijderen inden ampte van Heerde und buurschap Vorchten.
-Steven Aertsen gift jrl. van pacht voor het erve Doernincks geheten und die halve weert
157 pond en 10 stv.
-Steven Jansen voer den Dijstebrinck und den Halve weert 168 pond.
-Gerrijt Stevensen voer de Losegrave und ´t weertgen tot Veessen 122 pond en 10 stv.
-Henrick Muller voer den Munken Marss 37 pond en 10 stv.
In Vesen
-Johan Goertsen voer het Veserlandt 67 pond en 10 stv.
-Jacob Evertz voer den Vijtterweert tot Veessen 28 pond en 10 stv.
In Heerde
-Henrick Jansen voer den Wetercamp 37 pond en 10 stv.
In Werven
-Johan Henricksen cum fratre voer des Conventz quato int Werven rijsweertgen 2 pond,
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15 stv. en 6 penningen.
-Reyner Mensen voer die helffte des Cloesters inde Landerien tot ein..... gelecht het
Cloester genoembt 114 pond.
-Rutger Stevensen voer die andere helffte des Conventz unde die landen tot ein erve
gelecht het Twade geheten 108 pond.
-Johan Henricksen voer Hagedoerens erve 134 pond.
-Derck van Apeldtorn voer het erve dat Oever gnt. 69 pond.
-Johan Camphuijs voer die beijde Lummenhoepen 24 pond.
-Pelgrum van Essen voer die Schaepweijde 43 pond en 10 stv.
-Willem Henricksen voer die Scholten Ganseweijde 34 pond en 10 stv.
-Henrick Aeltsen voer Vinckenmaete 30 pond.
-Swehr Rycksen voer die Munneken weert 24 pond en 15 stv.
-Arent Henricksen voer ´t Munneken rijsweertje 2 pond
-Arent voerschreven voer die Grote Ganseweijde 46 pond en 10 stv.
-Egbert Jansen voer die Kleijne Ganseweijde 27 pond
In Horne
-Johan Evertsz voer die Munnicken meden 46 pond en 10 stv.
-Jenne Mullers voer die Ham 15 pond
-Johan Evertsz voer den Munnicken camp 18 pond en 15 stv.
-Jacob Gijsberts voer Rijxshoop 18 pond
In Wapenvelde
-Rutger Jansen voer 2 mrg. 12 pond
-Johan Henricksen voer 2 mrg. 12 pond
-Jacob Jansen voer 3 mrg. 21 pond
-Henrick Fredericks, Schoemakers camp 10 pond en 10 stv.
-Egbert Jansen voer die koijen 2 mrg. 15 pond
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-Johan Rutgers voer 6 mrg. bijde Werver bruggen 37 pond en 10 stv.
-Henrijck Rijcks voer Molhoep 45 pond
-Arent Peters voer Betten mergen 10 pond en 10 stv.
-Johan Luijtsen voer 4 mrg. up Middelhope 36 pond
-Jenne Mullers voer Noertbergh 27 pond
-Jenne voerss. voer Brinck Mansscamp 19 pond en 10 stv.
-Derck Hagedorens erfg. jrl. voer die malionatie van 3 mrg. die sin luden in pantschap
besitten 6 pond en 6 stv. unde noch van alde veste 17 pond, 10 stv. en ix penningen.
Comt hier te samen 23 pond, 16 stv. en 9 penningen.
-Die erfg. van Coert Smit voer die malionatie van 3 mrg. bij haer luijden van desen
Convent bepandschapt jrl. 4 pond en 4 stv.
-Herman Wolbertsen voer die bruickschap van de halve Schoenmakers camp jrl. 4 pond
en 4 stv.
-Henrick Fredericks uyt die Holtacker 1 pond, 2 stv. en 6 penningen.

8. Memorie van de Hulsbergergoederen, anno 1633
Invnr. 359, fol. 25vso e.v.
N.B.: Zie ook mijn artikel in Heerde Historisch over klooster Hulsbergen (dec. 2013)

Naam verpachte goed
c.q. land
Erf Doorninck
Erf den Dijstelbrinck
Die Losegraeff met ½ mrg.
land
Het rijsweerdje tot Vorchten
Hooi- en zaailand in
Veessen
Doornincksmars
Een uitwaardje in Veessen
Wetercamp, Heerde
Het eerste Cloostererf
Het tweede Cloostererf
Het derde Cloostererf

Pachter

Pachtsom

Gerrit Henricx
Steven Janss
Aert Gerrits

260 gld.
280 gld.
276 gld.

Gerrit Henricx en Gerrit
Janss
Burgermr. Van Apeldoorn

40 gld. en 10 stv.

Jr. Riquin van Essen
Jan Alberts
Peter Janss
Roelof Gerrits
Bernt Gerrits
Jan Stevens

126 gld.
30 gld.
69 gld.
187 gld. en 10 stv.
187 gld. en 10 stv.
187 gld. en 10 stv.

90 gld.

11

Het erfken bij het clooster
Het Hoge Oever, 4 mrg.
Cleijne Ganseweyde, twee
kampjes in Werven gnt.
Grote en Kleijne
Lemmenhopen
Schaepsweyde
Scholtenweyde
De Vinckenmaet
De Buytendijcker
weydeweert onder Heerde
De Grote Ganseweyde
De Munnickermehen
De Munnickerhaer
De Munnickercamp
Ryckeshoop, 3 mrg.
1 ½ mrg. in
Wapenvelderbroeck
1 ½ mrg. in
Wapenvelderbroeck
Het Nije Oever
Het Halve
Schoenmaeckerscampje
Twee morgen bij Jan
Henrixen koeiweyde
Zes morgen bij de
Werverbrug
De Molhoop
Vier mrg. op Middelhoop
Een mrg. gnt.
Bettenmergen
Brinckmanscamp met 2
mrg. op
Wapenvelderbroeck
De Noordtberch
De Molrinckercamp in
Luttikebroeck, gr. 3 mrg.
Acht hont land in
Wapenvelderbroeck op
Middelhoop
Een buitendijks weyweertje
beneden de Wijerveher.
Noch een rijsweertje
Den Plasmoelen

Herman Derxcen
Henrick Gerrits Bruyn

130 gld.
210 gld.

Jr. Riquin van Essen
Bernt Willems en Bernt
Gerrits int clooster
Raadsheer Bentinck
Jan Sweers

55 gld.
37 gld. en 10 stv.

Willem Bernts
Scholt Egbert Daniels
Marten Hansen
Scholt Egbert Daniels
Jan van Rhijn en Egbert
Bernts
Jr. Riquin van Essen

90 gld.
69 gld.
33 gld.
46 gld. en 10 stv.
54 gld.

Herman Derxcen

21 gld.

Henrick Bernts
Burgermr. Jacob Voeth

39 gld.
16 gld. en 10 stv.

Jan Reiners

36 gld.

Burgermr. Jacob Voeth

66 gld.

Gijsbert Bernts
Raadsheer Bentinck
Jan Aelberts

60 gld.
72 gld.
18 gld.

Bernt Gerrits

72 gld.

Burgermr. Jacob Voeth
Rutger Stevens

37 gld. en 10 stv.
30 gld.

Gijsbert Bernts

12 gld.

Jr. Riquin van Essen

9 gld.

Jr. Riquin van Essen
Jan Henricx Muller

3 gld.
210 gld.

69 gld.
45 gld.

25 gld. en 10 stv.
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Totaal 3300 gld. en 10 stv.
Het armengeld bedraagt
jaarlijks 110-0-4 en de
schatting 1076 gld.

9. Geestelijke goederen van de lokale kerken:
Kerspel Epe
-Pastoriam cum S. Crucis Vicarie taxeert Ludolph Vinck, pastor tot Epe op 100 K(eizer)
gld. jaarlijks, waarvan men moet aftrekken 6 mld. lands, half rogge en half gerst, die die
van ............loe nu die van Wessingen die vurs. pastorie schuldig sint jaarlijks nu niet en
wullen betalen hier afgetrokken voer die volle summe, 100 Pond.
Collator: die heer van lande.
NB. ´t Register Egidi de Monte secht dat het Corpus dese Pastorij sonder die vicarije sol
mogen utbrengen over die 100 gld. und dat die Vicarije S. Crusius geextimert wort in
corpore 24 gld. Ryder doet
-Item S. Catharinen Vicarie daervan die heer van Keppel collateur is nu Johan van Siel,
wachtmr. tot Hattem itzunder gebruickt, doet jaarlijks omrent 80 K. gld. Edoch wert Jan
van Siel die gebruicker van dien is ´t nauste daer van dimmelck an met was bekommen
tho spreken. Dese Vicarye gebruickt nu Otto Engelen die den staet van dien ongetwijfelt
weet.
NB. Die specifikatie van dese vicarije is gelevert und bij dit Inventaris geanniexiert.
-Item St. Mertens Vicarije doet jrl. 21 ggld. welcke penningen t gilde van St. Meerten den
armen utdeilt.
NB. Het voergemelde register secht dat dit sije een officie utbrengende in corpus 8 gld.
-St. Anthonis Vicarije doet jrl. 5 molder rogge, 3 schepel en 4 daler 16 ss.
NB. Het register zegd dat het corpus deser vicarye utbrengt 40 gld. Und dat die collator
daer van gehoere der Broederschap off gilde van St. Thonis und den Pastor aldaer.
-Item uns L. Vrouwen Vicarye tott Eep. Daer van die van Dompseler collateurs sijnnen
und Gerrit van Dompseler nu gebruickt ende also ick scholtus tot Eep hem gevraecht
heb wat die Vicarye bekommem doet hebbe ick geen.... antwordt bekommen dan dat hij
sulcx den hove van Gelderland had overgeschreven den 14 februari 1598 dit ... mons.
Dompseler geaddiert dese vurss. L.V. Vicarye dener van Gerrit van Dompseler collateur
is hefft denselevr sijn L.(ieven) soon Henrick van Dompseler gegeven die jrl. heren tyns,
herengelt ende schiltschatting off getogen kan die vurss. van Dompseler geen 12 gld.
hollants jrl. daer van profiteren.
NB. Het register secht dat deze Vicarie sol hebben 45 gld. jrl.
Collateurs die van Dompselers.
Kerspel Vaassen
(Collator die heer van den lande)
Uittekening ende inventaris vande geestelicke goederen in den dorp Vaessen.
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Inventaris van die Pastorije in Vaessen:
-Item een hoffstede int dorp gelegen, jrl. 8 dld.
-Item een hoff mit land daer Herman Slomer woont, helt jrl. 7 car. gld.
-Item een acker lant dat helt 3 1/2 mrg. rogge
-Item een stuck weilant den Hoenderkamp, die tot nog toe niet verpacht is, gr. 4 mrg, 4
ggld.
-Item nog een Vicarije deir van die heer van Stockum collateur is nu int jaer van van ´t
60 geconkeviert is van zijn Ed. L. aen Pelgrum van Heerde und van hem tot noch tho
gepossideert doende in toto jrl. 50 car. gld.
NB. Wordt genaamd St. Spiritus
Collator: die van Isendoorn.
-Item nog een Vicarije daer die heer van Stockum, pender, ende alle naburen
collateuren van sijnen ende Pelgrum boven benoemd voer 20 jaren geconsereert is
doende jrl. in toto 40 car. gld.
NB. St. Annh (genaam)
Collateur Pastor cum pago
Volgens Register de Monde: 25 mld. rogge
Kerspel Oene
(Collatie: St. Marie te Utrecht)
-Inden eersten die Pastorije in Oen. alwaer die h.(eeren) van St. Marie collateurs van
sijnnen und doet jrl. 75 gld. 18 stv. waervan die kerkmeisters die lasten daerop lopende
waren nu die vers. die pastoer van Eep geven dat hij des sonnedachs daer komt
prediken Goets woort.
-Item St. Anthonis Vicarije tho Oen daer van die gemeine erffgenamen collateurs van
sijnnen doet jrl. 27 ggld., een oort, hier van die jrl. lasten affgetoegen van heerengelden,
thins, schatting, dycken en sluijsen en bruggengelt is in voergangen jaren neit meer die
summe van 4 ggld. jrl. overgebleven dat die gemeinte den armen gegeven hebben.
NB.......(niets vermeld)
-Item die L. Vrouwe der is is gesmolten St. Jorrinus vicarie daer van collateurs synen die
erfg. van Frans van Hulsen doet jaerliks 40 dld. t stuck 30 stv.
Den 14 febr. 1598 doerch Aelbert van Hulsen als collateur verclaert dat wanneer
heerengelden, tynsen, heernguldens und schattingen, dycken en sluijsen gelden daer
op lopen sijn afgetogen, dat die Vicarije den geen 20 dld. kommer vrij kan jaerliks
opbrengen und heft dieselven Hulsen vermeldt Jan van Ratingens soen geconseriert.
St. Catharinen Vicarie tot Epe
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fol.141: Anteickenung der goederen ende landerijen tot Catharinen Vicarije tot Epe
gelegen, gedaen inden jaer 1595.
Collatie: die heer van Keppel.
-Een hofstede mit een camp daer bij gelegen die Henrick Gerrits nu ter tijt in pacht heeft
voer 7 dld.
-Een hofstede bij dat hecke gelegen, Augustinus Koersen, 2 gld. Und het getimmer
kompt hemzelfs toe.
-Dat Geerken achter denselven hof heft in pacht Rolof Pelen op die 4e garve.
-Noch 2 ackers achter den Camp, Peter Aelberts, op die 4e garve
-Noch 1 akker opden Laer Enck daer Jan selven naest gelandt is, gepacht van Jan
Thoenis, voor de 4e garve.
-Noch daerbeneffens 3 akkers gelegen, onverpacht
-Noch Henrick Kuppen achter inden Laerenck, op de 4e garve.
-Noch een akker op den Laerenck, bij Claessen Davits, op de 4e garve.
-Een akker op de Laerenck, Egbert van He....(uckelom?)
-Een akker daerbeneffens, onverpacht.
-Twee akkers bij dat heck gelegen voer den Eeper Enck, Augustijn Corsen
-Kleinen Ackerken op den Eper Enck tegen dat Kuijnenberchtssken over, Gerrit
Decemers
-Een akker in de Eeperenck strekkende na den Hohenwech op de Veente, Decemer
Arnts
-Een akker op Eeperenck, onverpacht
-Een akker op Eeperenck strekkende na de Hoge wech tot op die Veente mit zijn
houtgewas, Rutger Melis
-Twee akkers op Eeperenck op de Hoge wech tot op die Veente, Jan van Vene.
-Nog 1 akker tegen Gerrits Stevens kamp, Peter Aelbertsz
-Een akker op Dijckhuiser Enck strekkende mit dat eind op Overbus, Jan ter Hoeve.
-Twee akkers op Dijckhuiser Enck, den eenen eynde dat Hartser dijxken unde het
andere bij dat hecke, onverpacht.
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-Neuwer Aerts, twee akkers op den Vemder enck den eenen opden Enck langs Elberts
van Voorst en den anderen achter inden Enck.
-Noch twe akkers op den selven Enck die Lambert van Drecht in pacht plach te hebben,
nu onverpacht. Mit sijn holtgewas strekkende aan dat pat daer men naer Oen gaet.
-Nog 2 ackers op den Sucker Enck schietende mit beiden enden op een wech, pachter
Cornelis Schuirman.
-Nog 2 ackers in den Emster Enck daer die kerck die weerhelft aff heft, pachter Aert
Wychers.
-Noch een klein kempken inden Emster enck, gelegen achter zal. Corneliss Aerssens
erffg., ind heft in Tijs Koelen erve een oude groot, pachter Peter Pruis.
-Noch 2 akkers op de Emster enck een aachter Lubbert Bruinnus nu ter tijt pachters
camp en twee bij Huurenboom.
-Noch twee akkers in Emsterenck alwaer Alit Pickerens erffg. naest gelandet sijn,
onverpacht.
-Noch twee akkers op Emsterenck benevens dat pat daermen naer Vaessen gaet,
Thonis Pouwels.
-Guert Cornelissen heft in pacht 2 akkers gelegen in sijn camp mit nog sijn holtgewas
alernaest Huurens erfg. Dese 2 geven jrl. in Guert erve een olden groot.
-Noch 2 akkers inden camp van den erfg. van zal. Aelt Schuijrman nu ter tijt pachters mit
nog een akker achter haer huijs gelegen.
-Noch 1 akker inden Laerstraet mit sijn holtgewas die Jorien Reijners in pacht heft.
-Drie akkers op Camphuis, van Claerenwaater aen die een sijde Tijmen Camphuus aen
de ander sijde, pachter Harmen Arnersen.
-Twee akkers opden Wisselerenck die den meister in huer placht te hebben,
onverpacht.
-Drie akkers inden Wisselerenck, pachter Claes Knep en geeft jrl. in Lambert Henricks
erve een olden groot.
-Een akker op Borgere Enck mit sijn holtgewas strekkende an dat velt, pachter Aert
Gerrits.
-Reiner Thoenis een akker in Borgere enk mit sijn holtgewas strekkende aan dat
Fleervelt
-Noch twee akkers gelegen op den Havercamp, pachter Rijck van Bessem
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-Een akker op den havercamp mit sijn holtgewas, pachter Seger Goessens
-Een hoffsteetgen in Borgerenk geheten dat Flothwas, onverpacht
-Twee akkers op Tongerenk, pachter Thonis Werners, voor 1 sch. rogge.
-Een mrg. weiland in Oen op de Grote Weteringe, pachter Jan Jacobsen, voor 3 dld.
-Een mrg. in Eperbroick, pachter Jan Hagedorn, voor 2 dld.
Nog die Rog en gelt renten:
-Jochem van Hoet geeft jrl. 3 sch. rogge ewiger erfrente uit een akker gelegen in
Wolfscamp aldernaest des Pestoersacker streckenede mit dat end op Lohuiser pat mit
noch 2 ackeren land gelegen tegen St. Thonis hoff nu Wychman Nenmaecker heft well
eertijts daerop gewoent end is een hoffstede.
-Mathijs Kockart geeft een mude rogge ut een erf gelegen op den Emsterenk dat Gerrit
van Huet eeertijtss gekocht heft van Jan Wobben nu Huet heft gelaeft dat selver mudde
rogge tho betaelen nu woont daer eenen meyer op, Jan Bruinis.
-Uth Jurgen Havercamp erve gelegen in dat Vossebroeck nu Thijs thoe .... behorende
een erf schepel rogge.
-Ut dat erve die Breke toebehorende Carl van Arnhem een erff heren pond.
-Ut dat Nordenerff in den Vortcamp gelegen in Oen ann den Isseldijck 2 herenponden
nu sijn affgeloest mit consent van .... als doen wesende des heren van Keppel
rentmeester mit 20 ggld. 28 stv. den gulden die Lambert Wychmans nu ter tijt in handen
heeft, deere van die 2 herenponden betalen.
-Ut een erff tot Vaessen, genant Jan van Ommerens erve, nu in gebruick hebbende
Gerrit ten Holt, een erf herenpond.
-Ut Johan Bentincks erve een erfherenpond des jaers gelegen in buerschap Wissel.
-Ut 4 mrg. hooiland in Eperbroeck, nu behorende Henrick Hagedorn nu sijn soon Jan
Hagedorn, een herenpond.
-Ut Herman van Drecht nu Jan van Drecht sijn erve een herenpond erfrente-Ut Lubbert Arnts erve aenden Emserenck gelegen een erf herenpond.
-Ut een erf tot Vaessen dat Bossenbroick thoebehorende Juffr. Averencks tot Deventer,
jrl. 11 olden Vleemschen ende gerekent op 14 stv. min een oort.
-Ut Gerrit Aerts nu Aert Gerritsens erve tho Tongeren een 1/2 herenpond erfrente.
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-Ut Berndt Lubberts 1 1/2 mrg. weilants gelegen in Vemderbroick, een half pond
erfrente.
-Ut Alit Pickerens erve gelegen in Emser enck een 1/2 herenpond erfrente.
-Ut Aris Jansz erve aan Emserenck een 1/2 herenpont erfrente.
-Ut Jan Huigens erf op Camphuijs gelegen een 1/2 herenpond erfrente.
-Ut Nennentgen van Gortel holtmerck een oort herenpond.
-Ut Warner Jacobsen holt tho Gortel 1 oort herenpond.
-Ut Egbert Fustelman tho Vierholten sijn holt in Gortelerbos 1 oort herenpond erfrente.
-Ut Cracht Wolters holt tho Gortel 1 oort herenpond erfrente.
-Ut Boumans cempken dere nu Jan Egberts op woont 5 stv.
-Ut Tyman Camphuis erve een 1/2 h. erfrente.
-Die Vicarije geeft jrl. 3 ggld. tot herengelt en 2 1/2 stv. tot thins noch een oort stv. tot
thins.
Kerspel Nijbroek
N.B.: In 1596 opgemaakt. (met tussen haakjes de situatie in 1598, zoals aangegeven
vanaf fol. 153 e.v.)
-Een hoeve lands gr. 16 mrg. waarin de kerck met de kerckhof en dat Brijnxken voor de
kerckhoff mede in begrepen is als oock mede huijs ende hoff daer de pastoor woont.
-Hiervan heeft in pacht Mr. Jan Cuijper 6 mrg. gelegen boven dijcks waer op een huis
staet jrl. voor yder mrg. 5 ggld. en een halve ad 28 stv. pachter st.
totaal: 46-4-0 (1598: Gijsbert Jorriens)
-Noch Jan van Werven 8 mrg. en een halve gelegen benden dijcks jrl. 5 1/2 ggld.,
totaal: 59-10-0 (1598: Arnt Willems)
-Hier booven nog twee hoffstedekens in de selve hoeve bij de Brinck waerop genn
huijse staen, die Mr. Bernt scholtis in pacht heeft voor: 4-0-0 (1598: Mr. Reiner van
Rijssen)
Specificatie van d´Inkomsten der goederen gehorende tot St. Agathen vicarie int
Nijbroeck.
I. Een hofstede (O: de Middeldijck), gr. 1/4 mrg., pachter Mr. Bernt Scholtis, jrl. 8-0-0(1598: Mr. Reiner van Rijssen, custer und gerichtsschrijver, bel.: Z: Munnickhuijser land,
W: Kerckenlant, N: die kerckhoff)
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II. 3 mrg. lant (O: de Middeldijck), die Joost van Werven in pacht heeft, jrl. 5 ggld. die
mergen, totaal: 23-4-0 (1598: Jacob van Werven, bel.: O: Middeldijck, Z: t Kerckenlant,
W: Nije Weteringh en N: Hermen van Bloijs)
II. 1 mrg. in St. Augustusgilde goet binnen Deventer, pachter Elbert Willems voor : 7-140 (1598: idem, gelegen aan den Bovensten Cruyswech)
IV. 3 mrg. (O: aan het kerckenelant, W: Middeldijck), pachter den Richter, gebout op
den 1/2 garve (1598: Reiner van Rijssen, bel.:Z: St Catharinen vicarie en N:
Diepenveen)
V. 3/4 van 1 mrg. gehorende in de Momme hoeve gelegen bovendijcks, pachter Gerrit
Everts. (1598: Frerick Henricks, bel.: O: die kerck, Z: Munnickhuijsen, W: Catharinen
vicarie en N: Johan van Wamel)
VI. 3 1/2 mrg. in de Groote Geer (W: Middeldijck), pachter: Gerrit Stevens, jrl. voor 6 dld.
per mrg., totaal: 31-10-0. (1598: Johan van Bloijs, bel.: O: Mr. Jan van Steenbergen,
koperslager, Z: Claes van Bontenbroick en N: de Zeedijck)
VII. 2 1/2 mrg. in het kerspel Terwolde in de Hoeven, pachter Jan jansen gnt. Teus, voor
10 dld. (1598: Jan Lubberts)
VIII. Een rente van 6 ggld., nu betaald wordende door de wed. Daems binnen Deventer
(1/2) en Gerrit Jochums te Oen (1/2), voor 8-8-0
(1598: gaande uit een stuk land te Welsum en een hofstede te Oen)
NB: De pastoor heeft het collatierecht.
St. Catharinenvicarie in Nijbroek
groot 10 mrg. en een hoeve, van deze zijn kollatoren de gemene erfgenamen.
1. En hofstede met huys en hof (1598: int dorp), met de 3 1/4 mrg. gehorende in St.
Agathenvicarie, 4 1/4 mrg.(1598: liggende in Mommenhoeve), pachter Gerrit Everts. De
twee mergen liggen oostwaarts: benedendijcks aan Jacob van Wervens hofstede de
reste w: Middeldijck, jrl. 28 gg., 39-4-0 (1598: pachter Henrick Henricks)
2. 1 mrg. in St. August. gilden erve aen de dijck. W: kerckeland, pachter Elbert Willems,
jrl. 5 ggld., 7-14-0 (1598:idem)
3. 3 mrg., O: aan de Pannekoeck, w: aan de Middeldijck, pachter de Richter, memorie.
(1598: Johan van Bloijs; Z: idem en N: Willem Arnts)
4. 3 mrg., O: Kerckelandt, pachter de Richter, deels 1/2 garf, memorie. (1598: pachter
Reiner van Rijssen,; Z: Reiner van Ouvermids, W: de Middeldijck, N: St. Agathenland)
sum (totaal) 46-8-0
Lasten der Pastorie en Vicarie Nijbroek
-De pastor geeft jrl aan de pastoor van Terwolde 6 ggld.

8-0-0
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-Item de pastoor laat gebruiken het huis op de 6 mrg. die Jan Cuiper
in pacht heeft, de schoolmr. en daar hij placht te ontvangen 3 gld.
9-0-0
-Item de tyns aan die van Munnickhuijsen 1 ggld.

1-8-0

-De Vicarie

23-0-0

-De Pastor tot onderholt van de schoolmr. 2 pont.

12-0-0

-De kerck: het St.Augustusgilde 2 quaar olys.

1-0-0

-Item uit de hofstede daar Gerrit Everts op woont.

1-10-0

Noch sijn op al deze landerijen vele en versch. lasten als van sluijs,
dijck en morgengelden; memorie.
Verdere lasten.
-De Custer

40-0-0

-De schoolmr. boven de huyshuer.

60-0-0

-De Custer nog 4 mud rogge voor het stellen van het uyrwerk.
Anno 1596 opgemaakt; Henricus Magirus, pastor in Nijbroek.
NB. Vanaf fol. 153 betreft het een herhaling die zoals eerder werd aangegeven tussen
haakjes is weergegeven. Echter in deze lijst staat nog e.e.a. genoteerd over het orgel:
-Orgel
Item het Orgel heeft jrl. vier molder roggen ut Gerrit Huigen c.s. land. Deze Gerrit
Huigen heeft van Alhuit Isebrants lant 4 mrg. und dieselver Alhuit heeft int Nijbroeck
gehat elff mrg. van welcken Arnt Henricks neven itz(iger) 5 mrg., Gerrit Huigen 4 end
Derick Janssen 2 mrg. lants int gebruick hebben.
Kerspel Voorst
-Pastorie: kollatie Abt tho Prümmen
Het Corpus van de Pastorie sal mogen utbrengen omtrent 80 dld, doet 120 pond.
-Vicarie St. Anthonij: kollatie Pastor en Kerkmr., omrent 40 Rijnse gld, doet 48 pond.
-Vicarie St. Crucis: kollatie die van Steenbergen en Henrick Stael, doet 40 pond.
-Vicarie St. Martyrum: kollatie domina en Sijnderen, doet 75 pond.
-Officium St. Anna: kollatie pastor en gemeente, doet 19 pond en 4 stv.
-Vicarie Lieve Vrouwen: kollatie die van Steenbergen, doet 75 pond.
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Kerspel Twello
-Pastorie: kollatie kapittel van Deventer, doet 140 pond.
-Vicarie St. Sebastiaen: kollatie de pastoor, doet 50 pond.
-Vicarie St. Anthonie: kollatie Henricus die Heijden, doet 50 pond.
Kerspel Wilp
-Pastorie: kollatie die heeren van t Land, doet 145 pond.
-Vicarie St. Anthony; heeft een eigen huizing, doet 50 pond.
-Onze Lieve Vrouwe vicarie: kollatie Vrouwe van Meekeren, doet 50 pond.
(heeft eigen huizing)
-Officio ener miss: kollatie de Hr. van Dorenweert, doet 9 pond.
NB. Mogelijk is hier de St. Nerei vicarie mee bedoeld (zie Vicarieën in Gelder

land)

Kerspel Terwolde
N.B. Opgemaakt in 1628.
-Uit de Pastorie van Nijbroek

8-8-0

-Wolter Henrix hofstede 14 stv.
-Dat Wesevelt (Gerrit Harmelings) 1-1-0
-Derick Alberts 16 stv.
-Twee hofsteden elck 3 1/2 stv

7 stv.

-De Schelvert 14 stv.
-Steven Gosens (hofstede) 1-15-0
-Onze kerk geeft 1-16-0
-Capellen goet geeft 5 stv.
-Albert op de Colck 14 stv.
-Dat Hogevelt 11-4-0
-Dat Papenkempken 10-10-0
-Nog een hofstede 7-0-0
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-Nog een acker 4-4-0
-Herman Driessens hofstede 7-0-0
-St. Anthoni vicarie 39-4-0
-St. Catharinen vicarie 70-0-0
-Uit die Attersch heb ik 6-0-0
-Van de Edel. heren vant kwartier Veluwe 100-0-0
NB: Een kort daarna gemaakte lijst noemt een aantal van de bovengenoemde posten
niet maar wel weer anderen nl.:
-Den Dorschop int Grapendael
-Rolof Henrix hofstede
-Frouw Wessels hofstede
-Derick Lutgen hofstede
-Willem ten Nuels hofstede
Inkomsten der Pastorie.
Eerstelick de inkomsten van koorn.
NB: Waarschijnlijk in molders.
-Die kerk van ter Wolde

Rogge Gerst
2

-Die kleine Battvische

1 1/2

1 1/2

-Die Hege

3

3

-Jacob Lamberts

1 1/2

1 1/2

-Jan Jansen

1 1/2

1 1/2

-Harmen Stevens

2 1/2

2 1/2

-Willem Henrix

1

1

-Jan Arentsz

3

-Willem Huege

1 1/2

1 1/2

-Gerrit Bartols

2 1/2

2 1/2

-Dat Broickhuijs (capt. Wannemaicker)
-Noch Broickhuijs

1 1/2 spint
2 1/2 spint
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-Jan Cours

1

-Weseken erve und Henrich Peters en
Derick Henrix

4

4

-Gerhardt van Heerde, richter int Nijbroek

1

1

-Willem Tonissen

1 1/2

1 1/2

-Hinrich Harmeling

1

1

-Jan Jacobsen

1 1/2

1 1/2

-Gerrit Jorissen

2

2

-Rubbert Bannir

1

-Gerrit Luitghenss

1

1

-Gerrit Derxsenss

1

1

-Henrick Jansen

2

-Tonnies Spahn

2

-Tonnies Harmeling

2

-Berndt Jansen
-Jan Derxsen

2
1

-Cornelis Gerritz

2

-Den Foynckingh

2

-Jan Henricks

1

Kerspel Twello
Verpachting der Pastoriegoederen, voor zes jaar, ingaande 1601.
-Het Gadekoorn, 18 mud min een spint, pachter Lenardt Scherp, 88 ggld. jrl.
-De Wheme mit het kempken, een streepken voor en achter die huijsstede, pachter
Peter Peterss, 9 ggld. jrl.
-Pastoryen camp achter die Wheme, pachter Gaert Wynolts, 32 ggld. jrl.
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-Het Hemelryck, pachter Werner op Muelenvelt, 6 ggld. jrl.
-Den Elss, pachter Wolter Henryxss, 8 ggld. jrl.
-Het Fliertenkempken, pachter Robert Snijder, 8 1/2 ggld. jrl.
-Thien ackeren op Basselt, pachter Willem Dircx, 7 ggld. jrl.
-Den Reller, pachter Gaert Wynolts, 35 ggld. jrl.
-St. Anthonie Vicarie hofstede, pachter Jan Herms, 17 ggld. jrl.
-Gerbrincks hoff mit het Papenbusken, pachter Lenart Scherp, 7 ggld. jrl.
-Twe ackeren Mosselaers Goer, pachter Gerrit Jans, 2 ggld. en 1 oort jrl.
-De 1/2 van een hofstede opten Toege (St. Anthonius de wederhelft), pachter Rijck Horn
Muller, 1 ggld. jrl.
-t Kempken op den Stougraven, pachter Jan die Wilte, 8 ggld. jrl.
-Een mrg. in Pennincx erve, pachter Jan Siels, 4 ggld. jrl.
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