WINTERSWIJK - Buurschap Meddo
Verpondingskohier 1650 - (Transcriptie origineel register)
Archief van Staten van Kwartier Zutphen en hun Gedeputeerden.
(Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem - Archiefblok: 0005)
Inv.nrs.291-306: Kohieren der verponding over de navolgende plaatsen, door
commissarissen tot het examineeren en sluiten van de
nieuwe kohieren der verponding (een door de landschap in
1649 ingestelde commissie) in 1649 en 1650 geteekend;
16 deelen.
304 De Heerlijkheid Bredevoort, w.o.:
a. de stad Bredevoort;
b. het kerspel Winterswijk;
c. het kerspel Aalten;
d. het kerspel Dinxperlo, 1647.
N.B. Op microfilms diazo 1088 en 1089.
1088. Kohier van de Heerlijkheid Bredevoort, 1650.
Op 1e pagina getypte inhoud, waaruit:
Kerspel Winterswijk .....................fol.1-235
Buurschap Kotten en Brinkheurne... 1- 24
Buurschap Meddo. ................. 26- 62
Dorpsbuurschap Winterswijk........ 63- 76
Buurschap Ratum................... 77- 97
Buurschap Huppel en Henxel........ 98-118
Buurschap Miste...................119-140
Buurschap Corle...................141-151
Buurschap Woold...................152-175
Dorp Winterswijk..................176-235
Archief van Staten van Kwartier Zutphen en hun Gedeputeerden.
Verponding buurschap Meddo.
Tussengevoegd vóór fol.25:
Copia.
Veranderinge in de verpondinge van de havesathe Beursen en
onderhorige goederen.
Het 1ste parceel
Staat voor En te stellen
Havesate etc. ...................... 32- 3-12
39- :- :
Jan ten Busch niets ...............
2- :- :
Tijs Sterte ........................
1- 7- 4
2- :- :
Derk Rouwkamp ......................
6- :- :
7- :- :
Hilter Herme .......................
4-10- 6
9- :- :
Hinrik Portman niets ..............
2- :- :
Luijking en Lantink ................ 13-19- :
15- :- :
Geert op de Beurse niets ..........
2- :- :
De Heerdinksmaat en Heerdinkscamp niets
1- 1- :
De Ripperdase Thient off den Uijtgank
uijt Thuunk .....................
3-17- 4
3-17- 6
_________
_________
61-18- 2
82-18- 6
Het 2de parceel t'goedt Wesselingh ...
3de
den Beijtel ..........
4de
Wennink ..............
5e
Beks Jan oft goed de
Beeke ..
6e
Esseling Bouwman Jan
7e
Grever ...............
8e
Voortman .............
9e
Esseling Bouwman Berent
10e
Lemnes Bouwman Berent
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WINTERSWIJK - Buurschap Meddo
Verpondingskohier 1650 - (Transcriptie origineel register)
11e
12e
13e
14de
15de

Lemnes Teunes staan
samen op
Cronie ...............
de Ticheloven met de
Beijtelslagh ...
Illebergen ...........
Hoefken ..............

5- 5- :
2-10- 6

1-12- :
1-12- :
12- :- :
_________
ƒ 117- 7-12

fol.25r
Naemen der geauthorisierden
Blesius Volmer
Hendrick Hafkes
Bernt Loickinck
Johan Gesinck

1- :- :
2- :- :
1- :- :
1- :- :
7- :- :
_________
ƒ 117- 7-12

Quoijeren der buirschap Medehoe int'
kerspel Wenterswijck, van bouwhuisen,
hoven, landerijen ende weijden daer
onder gehorende.

Op het last gaet 24 molder.
Die havesaete Buirse met een huijs ende gaerden
van ½ schepel geseij toecomende die weduwe van
Ripperda te Vorden, wordt verpacht voor 7 dl.r
9-9-0
10-10- 0
Met het goet Heerdinck daeronder gehorende,
sonder bouwhuijs, groot 17 molder gesaeij,
welcke door verscheijdene
_________
:- 0- :

9-9-0
fol.25v
op die 3.garve gebouwt wordt
141-13- 0
met ses voeder hoijgewas doende 3 daler ijeder
27- 0- 0
Noch een mathe gecoft van Berent Loickinck,
groot 2 voeder hoij, doende 6 dl.r
9- 0- 0
hijr gaet uit 3 dlrs. aen den rentmr. ther
Viele voor hoffholtsgelt.
Die Hilten caete, bouwman Gerrit toe Hilte, tot
die havesaete gehorende, met een huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
groot 3 molder geseij
25- 0- 0
0- 6- 0
________
31- 6- 0
fol.26r
geeft die 3.garve met een pont flas
0- 6- 6
met eenich eijcken holt
Herman Lemeness kaete hijr onder gehorende met
een huijs op 7 gl.
7- 0- 0
is groot drie molder gesaij geeft mede die
3e garve
25- 0- 0
________
32- 0- 0
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141-13- :
27- 0- 0
opgaende holt
9- 0- 0

28-15-10
_________
206- 8-10

opgaende holt

29- 8- 9
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Jan Tolkamps cathe, toebehorende Warner Rump
met een huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
den gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0
fol.26v
groot aen bouwlant 3 schepel gesaij doet die
darde garve
6- 4- 8
9
________
15- 4- 8
geeft 14 str. thins aen sijn hooch.t
noch bouwet 3 schepel saet van Jan Rump eijgen
op die 3 e garve
6- 4- 8
Geert Herbers een kaethe sijn eijgen met een
huisken op 4 dlr.
6- 0- 0
den gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
aen bouwlant groot 3 schepel saet
6- 4- 8
________
15- 4- 8
gaet uijt 1 3/4 str. thins aen sijn hooch.t
ende aen den pastor ende kuster 2 str.
fol.27r
Jurrien then Barckel een kathe Geert Herbers eigen
met een huijs op 7 gl.s
7- 0- 0
den gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0
met noch een moesgareken groot 1½ spint
geseij, geeft met het schoppe 1½ dlr. 2- 5- 0
________
12- 5- 0
gaet uit 5 str. voor een roockhoen aen sijn
hoch.t, aen thins 3½ str. ende aen den pastoor 2 str.
Herman ten Strote een kathe toebehorende Jan Lammerdinck met een gaerden van 1 spint geseij 3- 0- 0
fol.27v
aen bouwlant twie schepel gesaij geeft die 3 e
garve
4- 3- 0
gaet uit aen den pastoor thins 1 str.
aen sijn hoch.th 2½ str. 2 pen.
voort huijs
4-10- 0
________
8-13- 0
Geert then Steencamp een kaete Jan Rits eigen, seer
slim lant groot 5 schepel, geeft die
darde garve
10- 8- 0
gaet uit die thiende aen die heeren gedeputeerden
1 dlr.
noch aen sijn hooch.t 6 str. ende aen den pastoor
ende koster 3 str.
ende diewiel geen diensten doet, wordt hyr voor t'
huijs gestelt
6- 0- 0
10- 8
________
16- 8- 0
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_________
29- 8- 9

14- 0- 2

6- 4- 6

14- 0- 2
_________
34- 4-10

11- 5- 4

3- 0- 0
________
14- 5- 4

7-19- 1

15- 1- 8
_________
23- 0- 9
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fol.28r
Hendrick Schepers een caete, toecomende Blesius
Volmer met een huisken op 4 dlr.
6- 0- 0
ende gaerden groot 1 spint geseij
3- 0- 0
aen bouwlant 2½ molder gesaij geeft die
darde garve
20-16- 8
________
29-16- 8
gaet uijt 2 str. thins aen sijn hoch.t
aen den pastoor 2 str.
Hobbinack een caethe eijgenaer Blesius Volmer met
een huisken ende gaerden van 1 spint
3- 0- 0
geeft daer van
3- 0- 0
heeft aen bouwlant vijff schefol.28v
pel geseij geeft die darde garve

10- 8- 0
6- 0
________
16- 8- 0

27- 8- 9

_________
27- 8- 9

15- 1- 8

gaet uijt 2 str. thins aen sijn hooch.t
Tonnis then Niers een kathe Jan Lammerdinck toestendich met een huisken op 6 dl., met den
gaerden ad 3 sp.
9- 0- 0
groot aen bouwlant 2 schepel saet,geeft
die darde garve
4- 3- 0
________
13- 3- 0
alsoo het vuil lant is, t'welck naerdielix kan
gebouwt worden.
gaet uijt 3½ thins aen sijn hooch. t
3 str. den predicant
noch 1 daler 6 str. dienstgelt

12- 1-11

_________
27- 3- 7

fol.29r
Herman Beerninck een goet Jonker Graes ter Loborch
toecomende met een huijs, ende 2 gaerden van 2 spint
gesaeij.
heeft aen bouwlant 8 molder gesaeij doet
die darde garve
66-13- 0
noch 3 voer hoeijgewas doet 6 daler ad
30 str., is heel schrae
9- 0- 0
________
75-13- 0
69-11-11
gaet uit 9 schepel weijte thiende aen J.heer Linteloe
ther Marsch, noch zes schepel roggen thiende aen
Warner Rump
noch 7 str. thins aen sijn hooch.t
noch 3 daler hoffholtsgelt
den pastoor 1 schepel miscoorn
met eenige eijcken bomen omt huijs
opgaende holt
_________
69-11-11
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fol.29v
Dries then Valtrijck een kathe hem eijgen met een
kempken op 5 dlr.
7-10- 0
ende gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0
aen bouwlant 5 schepel saet, treckt hyr
van die darde garve
10- 8- 0
________
20-18- 0
Noch hyr bij eenen gaerden gepachtet van die weduwe
Ripperda,groot 1 spint,geeft 1 guld.pacht 1- 0- 0
gaet uit 3½ str. thins
Jan Esselinck toebehorende die weduwe Ripperda met
een huijs ende gaerden van
fol.30r
2 spint gesaeij, heeft aen bouwlant 8 molder saet,
geeft daer van die darde garve
66-13- 0
noch daer bij drie voeder hoijgewas
slecht, doende t'saemen 6 dlr.pacht
9- 0- 0
een pacht vercken ad 2½ daler
3-15- 0
________
79- 8- 0
geeft een schepel richthaever aent huijs Bredevoirt

19- 4- 6
1- 0- 0

_________
20- 4- 6

73- 0-11

Jan Wesselinck eygenaer die weduwe Ripperda met een huijs
ende gaerden van 2 spint gesaij op 6 dlr. 9- 0- 0
_________
73- 0-11
fol.30v
Is groot aen bouwlant 7 molder geseij geeft die
3e garve
58- 6- 8
Item 3 voeder hoygewas slecht doende 4 dlr. 6- 0- 0
9- 0
________
73- 6- 8
67- 9- 2
geeft aen de heeren conventuaelen van grooten Buirloo
6 schepel rogge ende den bloedigen thient ofte 2 dlr.
noch 3 daler hoffholtsgelt
3 spint rogge miskoren aen den heeren gedeputeerden
met eenige eycken bomen inde wallen ende omt huijs opgaende holt
---------67- 9- 2
Hendrick Tijs een caethe
fol.31r
toebehorende d'weduwe Ripperda met een huisken op
drie daler
4-10- 0
een gaerden van ½ spint gesaij
1-10- 0
heeft aen lant 1½ schepel gesaeij, geeft
die darde garve
3- 2- 0
________
9- 2- 0
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Jan Sevinck een goet toebehorende die weduwe van
Asbeeck, met een huijs ende gaerden van 2 spint
gesaij,
heeft aen bouwlant 8 molder saet, geeft die
darde garve
66-13- 0
7-10
13-10
________
87-13- 0
hijr bij twee voeder hoeijge-

80-12- 8
_________
89- 0- 3

fol.31v
was, het voeder ad 2½ daler maeckt
7-10- 0
noch aen het huijs Bredevoort 3 daler hoffholtsgelt
noch aen de lantheeren 6 dlr.
9- 0- 0
mit eenige eijcken bomen omt huijs
opgaende holt
een pacht vercken van 3 dl.
4-10- 0
1 schepel miscoren aen die heeren gedeputeerden
Hendrick then Coolstede een cathe, toebehorende Jan Kossinck
met een huisken op 2 dlr.
3- 0- 0
3- 0
2- 1- 8
________
8- 1- 8
7- 8- 7
_________
7- 8- 7
fol.32r
ende eenen gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
aen lant 1 schepel saet, geeft die darde garve 2- 1- 8
gaet uijt 5 str. thins aen sijn hooch.t,
doet drie diensten aen den lantheer, elcke dienst op 10 str.
Jan ther Slippe een kathe hem eijgen met een huijsken
op 4 dlr.
6- 0- 0
een gaerdeken van 1 spint gesaij
3- 0- 0
heeft aen lant 1 molder gesaij treckt die
darde garve
8- 6- 8
________
17- 6- 8
gaet uit 1 dl. dienstgelt aen sijn hooch.t

15-18- 9
_________
15-18- 9

fol.32v
Bernt ther Hoeve een goetien eigenaer Jan Sevinck, met een
huijs ende gaerdens van 2 spint, is groot aen bouwlant 6
molder gesaeij, geeft die 4e garve
33-15- 0
noch twie voeder hoeijgewas veltgront
tegens 4 dlr.
6- 0- 0
________
39-15- 0
36-11- 4
gaet uit die 10e garve met het stroo aent' huijs Ahuijs
ende mede aen dieselve den bloedigen tiende ofte 1 gl.,
miscoorn ½ schepel
met eenige eicken bomen in de wallen
opgaende holt
Derck Koese een kathe
_________
36-11- 4
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fol.33r
hem eijgen met een huisken op 5 dlr.
7-10- 0
ende een gaerden van 1 spint gesaeij
3- 0- 0
aen bouwlant 2½ molder geseij slecht lant,
kan qualicken die 3. garve dien
20-16- 8
________
31- 6- 8
gaet uijt 7 str. thins aen sijn hooch.t,
1 dlr. voor lijffdienst
2 str. aen die pastoor
De Lochte sonder huijs wordt gebouwt door Hendrick
Illeberch eijgenaer Damkate met den gaerden 3 spint
geseij, die 3 e garve
1-11- 0
gaet uijt vieff str. thins aen sijn hooch.t ende
6 str. inde kercke alhijr

28-16- 4

1-11- 0
_________
30- 7- 4

fol.33v
Derck Schulte van Huppel, een goet toecomende sijn heren
van Styrumb ther Borch, met een huijs ende gaerdens van
2 spint gesaeij, heeft aen bouwlant 9 molds. gesaeij,
geeft die 3. garve
75- 0- 0
noch 2½ voeder hoijgewas het voeder ad 2½
dlr. mackt 6 dlr.7½ str. dat net in
9- 0- 0
noch een pacht varcken ad 4 dlr.
6- 0- 0
________
90- 0- 0
82-16- 0
3 dlr. hoffholtsgelt
1 schepel miscoren rogge
met eenige eycken bomen omt huijs ende inde wallen opgaende holt
_________
82-16- 0
fol.34r
Willem van Haghen een cathe eijgenaer Scholte van Huppell
met een huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
ende eenen gaerden groot 1 spint gesaeij
3- 0- 0
heeft aen bouwlant 7 schepel gesaeij
14-11- 0
________
23-11- 0
21-13- 3
geeft die 3. garve, gaet uijt 12 str. thins aen sijn hooch.t
Arent Clumpers een kaethe eijgenaer Schulte te Huppel
met een huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
een gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
12-10
________
21-10- 0

19-15- 6
_________
41- 8- 9

fol.34v
aen bouwlant groot 6 schepel
12-10- 0
gaet uijt die derde garve ende 1½ str. aen den pastoor
Geert Warners een goetien, sijn eijgen, slecht lant met een
huijs op 6 dl.
9- 0- 0
een gaerden van 2 spint geseij
6- 0- 0
aen bouwlant 4 molder gesaij, kan qualicken
die 3. garve doen
27-18- 0
½ voeder hoeijgewas ad 1 dl.
1-10- 0
________
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44- 8- 0
gaet uit aen het clooster

40-16-11
_________
40-16-11

fol.35r
Buurloo 1½ schepel spilcorn tot thende
noch van het halve lant die thiende garve aen sijn
hooch.t met het stroo, welcke met die vierde garve doet.
1½ str. aen den pastoor
Hendrick Loeman een kaetien sijn eijgen, met een huisken
op 3 dl.
4-10- 0
ende gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
________
7-10- 0
aen lant ½ schepel geseij
bouwt van ander(e) goeden
1- 0- 0

fol.35v
Werner Specken caete eijgenaer Geert Werners
lant met een huisken op 4 dl.
een gaerden van 1 spint geseij
heeft aen lant 1 molder geseij, geeft die
darde garve

6-17-11
1- 0- 0
_________
7-17-11

vuijl velt
6- 0- 0
3- 0- 0
8- 6- 8
________
17- 6- 8

15-18- 9

geeft 1 str. aen den pastoor
Tijs then Roucamp een goetien toebehorende die weduwe
Ripperda met een huijs op 4 dl.
6- 0- 0
gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
29- 5
________
38- 5- 0

35- 3- 9
_________
41- 2- 6

fol.36r
heeft aen bouwlant 4 molder gesaeij, geeft die darde
garve van eenich lant
29- 5- 0
ende van ses schepel die vierde garve
geeft aen sijn hooch.t die thiende garve met het stroo
uit ses schepel, ende aen den pastoor 2 str.
met eenige helgen ofte heysters omt huijs
opgaende bomen
Geert Warrierdinck toebehorende Joncker Graes tot
Loborch, met een huijs ende gaerden van twie spint
gesaeij, heeft aen bouwlant 8 molder geseij, geeft
die 4e garve
45- 0- 0
noch 2 voeder hoeij ad 2½ dlr. maeckt 5 dlrs. 7-10- 0
________
52-10- 0
geeft tot

48- 5-11
_________
48- 5-11

fol.36v
thende aen die wed.ue Rabelincx die 10e garve uit het
geheele goet, behalven uijt twie stucken die 20st.
noch glte. weduwe heeft daer uijt 3 schepel roggen
thiende als oock die bloedige thende ofte 2 daler, ende
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aen sijn hooch.t 3 dlr. hoffholtsgelt
ende 3 spint miscooren geestelijck met eenige eijcken
bomen omt huijs
opgaende bomen
Hendrick ther Stege een kathe toebehorende het clooster
tot Groenloe met een huisken op 4 dl.
6- 0- 0
den gaerden groot twie
_________
0- 0- 0
fol.37r
spint geseij
heeft aen bouwlant vijff schepel gesaeij

6- 0- 0
10- 8- 0
6- 0- 0
________
22- 8- 0

20-12- 1

gaet uit die darde garve
Noch den Bijdenslaet, eygenaer die weduwe Ripperda groot
5 schepel gesaij veltgrunt, morich, geeft die 4e garve
7-15- 8
Jan Kronien een kaetien toecomende weduwe Ripperda met
een huisken ad 4 dl.
6- 0- 0
ende gaerden van ½ spint gesaij
1-10- 0
heeft aen bouwlant twie schepel gesaij, geeft
die darde garve
4- 3- 0
3- 0
________
14-13- 0

fol.37v
noch 1 koeweide veltgront ad 2 daler
gaet uit 1½ str. aen den pastoor

7-15- 6

13- 9 -6
_________
41-17- 1

3- 0- 0

Jan ten Stamme een catien toecomende weduwe Ripperda met
een huisken op 3 dl.
4-10- 0
een gaerden van 1 spint gesaij op 2 dl.
3- 0- 0
________
7-10- 0
met een gaerdeken ende lant van Warner Rump
groot 3 schepel, geeft die 3e garve
6- 4- 8
Berent then Medeholt een

6-17-11
6- 4- 6
_________
13- 2- 5

fol.38r
kaetien toecomende Herman Beerninck met een huisken
ad 4 dl.
6- 0- 0
ende den gaerden van 2 spint ad 2 dl.
3- 0- 0
aen bouwlant 1 molder geseij geeft die 3.garve 8- 6- 8
________
17- 6- 8

15-18- 9

Geert then Heller een kaetien toecomende weduwe Ripperda
met een huisken ende gaerden van 1 spint geseij heeft aen
bouwlant 2 schepel geseij, geeft die darde garve 7 dl.
10-10- 0
9-13- 2
gaet uijt 2 str. thins aen sijn hooch.t
_________
25-11-11
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fol.38v
Geert then Bijvanck een cathe hoffhorich aen t'capittel
toe Vreeden met een huijs op 4 dl.
6- 0- 0
ende gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0
aen bouwlant 5 schepel geseij, bouwt op die
darde garve
10- 8- 0
________
19- 8- 0
geeft 10½ str. thins aen sijn hooch.t
noch een molder saet sijn eijgen, is voor desen op
die 3e garve gebouwt
8- 6- 8
Frederich Wenninck een kathe, toebehorende weduwe
Ripperda met een huisken op 4 dlr.
6- 0- 0
fol.39r
een gaerdeken van ½ spint geseij
met noch 1 schepel boulant, met den gaerden,
geeft die darde garve

17-16-11

8- 6- 6

_________
26- 3- 5

1-10- 0
2- 1- 8
6- 0
________
9-11- 8

18-16- 2

geeft mede aen sijn hooch.t 3½ str. thins,
ende 1 dl. dienstgeld
noch den coster 1½ str.
Geert ther Braeck een kaethe toekomende die weduwe
Ripperda met een huisken op 4 dl.
6- 0- 0
een gaerden van ½ spint geseij
1-10- 0
aen bouwlant 1 schepel geseij geeft die 3e
garve
2- 1- 8
________
9-11- 8
fol.39v
Berent Schoppers een kathe toestendich Schulte
Huppel met een huisken op 4 dl.
een gaerden van 1 spint gesaij
aen bouwlant ½ schepel geseij geeft die darde
garve

18-16- 2
_________
37-12- 4

van
6- 0- 0
3- 0- 0
1- 0- 8
________
10- 0- 8

9- 4- 6

ende aen den pastoor 2 str.
Herman Grevinck een kathe toecomende Ripperda met een
huisken op 4 daler
6- 0- 0
een gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
met 3 spint bouwlant bouwt op die 3e garve
1-11- 0
________
10-11- 0

9-14- 1
_________
18-18- 7

fol.40r
Jan Kamphuijs een goet toebehorende Goevert Wijginck
met een huijs op 8 dlr.
12- 0- 0
ende gaerden van 2 spint geseij
6- 0- 0
groot aen bouwlant 7 molder geseij geeft die
darde garve
58- 6- 8

12 december 2006

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 10 Samensteller: © G.H. Luiting

WINTERSWIJK - Buurschap Meddo
Verpondingskohier 1650 - (Transcriptie origineel register)
noch 1½ voeder hoijgewas slecht grunt doende
3 daler

4-10- 0
________
80-16- 8

gaet uijt aen sijn hooch.t 13 str. thins
moch aen den pastoor 1 spint missrogge ende 1½ str.

_________
74- 7- 2

fol.40v
Loerdijck een kaetien toekomende Jan Kamphuijs sonder
huijs groot 1 molder geseij met den gaerden, is
verhuijrt voor die darde garve
8- 6- 8
Engbert Grevinck een goet toebehorende Govert Wiginck
met een huijs op 6 dlr.
9- 0- 0
een gaerden van 2 spint geseij
6- 0- 0
aen bouwlant 9 molder geseij geeft die
darde garve
75- 0- 0
2 voeder hoeygewas ad 4 dlr. veltgrunt
6- 0- 0
geeft een pacht vercken
6- 0- 0
_________
102- 0- 0

fol.41r
geeft aen Jan ther Woert voor thende 25 str.
aen het huijs Bredevoort 3 dlr. hoffholtsgelt,
1 schepel richthaver, een vastelavonts hoen ende
½ schepel rogge miscoorn,
met eenige jonge telgen ofte heesters omt huijs

8- 6- 6

93-16- 9
_________
102- 3- 3

opgaende holt

Jan Huninck eijgenaer Geert Herbers een huijs
op 4 dlr.
6- 0- 0
met een gaerden van 2 spint geseij
6- 0- 0
aen bouwlant groot 5½ molder geseij geeft
die darde garve
45-16- 8
________
57-16- 8
gaet uit tot thende aen die heeren gedeputeerden 6
schepels rogge, ende 6 schepel boekweijten aen het
huijs
fol.41v
Bredevoort 2½ dlr. hoffholtsgelt, 1 schepel richthaver,
1 vastelavonts hoen ende 3 spint miskoorn
het eijken hout is verleden jaer gehouwen
Koene then Waltvaert een goet eijgenaer Govert Wijginck
met een huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
een gaerdeken van 2 spint geseij
6- 0- 0
aen bouwlant 4 molder gesaij, geeft die
3e garve
32- 5- 0
een voeder hoijgewas as 2 dlr.
3- 0- 0
________
47- 5- 0
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memorie
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fol.42r
gaet uijt 1½ schepel geseij die 10. garve met het stroo,
aen het huijs Bredevoort 8 str. thins, ende 1 spint
miscoorn
met eenige eijcken bomen omt huijs
opgaende holt
Jan then Haefken een goet toecomende weduwe Ripperda,
met een huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
een gaerden van 2 spint gesaij
6- 0- 0
heeft aen bouwlant 7 molder gesaij, geeft
die darde garve
58- 6- 8
noch twie voeder hoeijgrond slecht ad 4 dlr. 6- 0- 0
________
76- 6- 8

fol.42v
1 schepel richthaver ende 1 hoen
aen miscoorn ½ schepel
met eenige eijcken bomen in(de) wallen

70- 4- 4
_________
70- 4- 4

opgaende holt

Warner Diederinck een goet toebehorende Joncker
Rudolph van Munster met een huijs ende 2 gaerden
van 2 spint gesaeij, aen bouwlant 5 molder gesaeij
slecht lant geeft die darde garve
41-13- 0
noch twie voeder slecht hoeijgewas ad 4 dl.
6- 0- 0
4-10
________
52- 3- 0
hijr uijt gaet aen J.heer Linteloe

47-19- 6
_________
47-19- 6

fol.43r
ther Marsch 9 schepel roggen ende 9 schepel weijten,
een pacht varcken ad 3 daler
4-10- 0
noch uijt dit goet bependet vande weduwe Jan Wijnes
2 voeder hoeijgewas doende 1¼ dlr.
1-17- 8
1-17- 6
Item vande wed.we Jan Wemelinck een weijde groot 3
voeder hoygewas tegen 2½ dlr. t'voer
11- 5- 0
11- 5- 0
met eenige eijcken bomen omt'huijs ende inde
wallen
opgaende holt
Hoevelboom een kathie eige_________
13- 2- 6
fol.43v
naer Schulte Huppel met een huisken op 4 dl. 6- 0- 0
een gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0
aen bouwlant 6 schepel, geeft die 3e garve
12-10- 0
________
21-10- 0
19-15- 6
gaet uit 2¼ str. thins aen sijn hooch.t
noch aen den pastoor 1½ str.
voor die huir vant'huijs helpt 12 dagen arbeyden
6- 0- 0
Berndt Bonen een kathe eijgenaer die erven van Lucke
Bonen een huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
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fol.44r
den gaerden 1 schepel geseij op de darde
garve

2- 1- 8
6- 0
________
8- 1- 8
gaet uijt aen thins op t'huijs toe Bredevoert ½ str.
ende aen den pastor 2 str.
Tonnis Hagens, eijgenaer Govert Wijginck met een
huisken op 4 dl.
6- 0- 0
den gaerden van een spint geseij 3 gl.
3- 0- 0
heeft aen bouwlant 1 molder geseij, geeft
die darde garve
8- 6- 8
________
17- 6- 8
aen het huijs Bredevoort 1 dl. thins, ende
aen den pastoor 2 str.

7- 8- 7

15-18- 9
_________
23- 7- 4

fol.44v
Frederick Tijenck een goet toebehorende die heeren
Gedeputeerden met een huijs ende gaerden van 2 spint
geseij, aen bouwlant groot 8 molder saet, geeft die
3e garve
66-13- 0
22-10
________
89- 3- 0
82- 0- 0
noch 4 voeder hoeij slecht gront, doet 8 daler,
geeft tot thende aen die wed. we Ripperda 6 schepel
roggen ende 9 schepel spilcoorn, als mede den
bloedigen thende off 1 dlr.
noch aen sijn hoch.t 3½ str. thins ende 3 spint
rogge, miscoorn met een maeltijdt
met eenige eijcken bomen omt huijs
opgaende holt
die pontschattinge nae lands ordre
_________
82- 0- 0
fol.45r
geeft in alles voor huijs, hoff, weide ende hoijlanden 15 dl.
22-10- 0
Berent op grote Osstenderp, toestendich die heeren
Gedeputeerden groot 5 molder geseij, bouwt op
die 3e garve
41-13- 0
den hoff 1 spint geseij
geeft voor huijs hoff 16 dlr.
ende bet.t die pontsch.
24- 0- 0
6- 0
________
71-13- 0
Aernt op Cleijne Osstenderp iten toestendich, met
een huijs ende
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fol.45v
hoff op 9 dlr.
13-10- 0
bouwlant 5 molder geseijs op die darde garve
betaelt oock die pontschattinge
41-13- 0
6- 0
________
61- 3- 0
Jan Simmelinck een goet, hoffhorich aende abdije van
Vreden met een huijs ende gaerden van 2 spint geseij,
is groot aen bouwlant 7 molder geseij, is meerdeels
versat ende gebouwt van die crediteur, om die darde
garve
58- 6- 8
noch 1 voer hoijgewas ad 3 dl.
4-10- 0
5- 0
________
67-16- 8

56- 5- 1

72- 7-11
_________
128-13- 0

fol.46r
geeft aen de abdije tot Vreden 1 molder roggen,1 mold.
hafer, een pachtvercken van 2 rijckxdl.
5- 0- 0
noch aen Berent Weninck 4½ molder roggen thende, als
mede den bloedigen thende off 20 str.
aen t'huijs te Bredevoort 6 dlr. dienstgelt, 3 daler
hoffholtsgelt ende 1 schepel richthaver
noch aen den pastoor 1 schepel miscoorn
Arent then Stoltenberch een kathe, sijn eijgen met een
huisken op 6 dl.
9- 0- 0
ende een gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0
6- 4- 8
________
18- 4- 8

16-15- 4
_________
16-15- 4

fol.46v
aen bouwlant 3 schepel geseij geeft die darde garve
doch sall swaerlijcken wegens den vuilen gront
6- 4- 8
geeft aen sijn hoech.t een daler dienstgelt
ende aen den pastoor 1½ str.
Herman Gosens een kathe toecomende Govert Wijginck
met een huisken ad 4 dl.
6- 0- 0
den gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
aen bouwlant groot 6 schepel gesaij geeft
die darde garve
12-10- 0
________
21-10- 0
aen den pastoor 1½ str.
fol.47r
Johan toe Roscamp, een goetien toecomende wed.we van
Asbeeck, met een huijs ad 6 dlr.
9- 0- 0
den gaerden van een spint geseij
3- 0- 0
heeft aen bouwlant 4 molder geseij geeft die
3e garve van 2 molder die 4e garve
27-18- 0
________
39-18- 0
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geeft mede aen sijn hooch.t uijt twie molder die
thiende garve met het stro, oock aen den pastoor
1 spint rogge ende 2 str.
enige heisters in de wallen

opgaende holt
_________
36-14- 1

fol.47v
Geert then Wormskamp een kaete eijgenaer Jan
Simmelinck met een huijs op 4 dl.
6- 0- 0
een gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
aen bouwlant 7 schepel groot slim lant geeft
die darde garve
14-11- 0
________
23-11- 0
aen sijn hooch.t geeft 7 str. thins
Jan Boijnck aen die Loerdijck eijgenaer Govert
Wiginck met een huijs ende gaerden van 2 spint
geseij, is groot aen bouwlant acht molder geseij
geeft die darde garve
66-13- 0
7-10
4-10
________
78-13- 0

fol.48r
noch 2 voeder hoeijgewas doet elck 2½ dlr.
geeft aen sijn hooch.t 3 dlr. hoffholtsgelt
geeft oock een pachtvercken off 3 dl.
eenige eijcken bomen ende heisters

21-13- 3

72- 7- 1
_________
94- 0- 4

7-10- 0
4-10- 0
opgaende holt

Berent Boijnck aen den Gelneres, toebehoerende die
heeren Gedeputeerden met een huijs ende gaerden van
2 spint geseij
heeft aen bouwlant 8 molder saet, geeft die
darde garve
66-13- 0
noch twie voeder hoijgewas schrae
6- 0- 0
4-10
________
77- 3- 0

17-19- 6
_________
17-19- 6

fol.48v
geeft vier daeler aen sijn hooch.t, 3 dlr. hoffholtsgeld, ende ses daler dienstgelt, 1 schepel
richthaver ende 1 hoen
Item int gasthuijs tot Groenloe 2 molder rogge, geeft
oock een pachtvercken ofte 3 dlr.
4-10- 0
met eenige eijcken bomen omt'huijs ende in de
wallen
opgaende holt
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Herman Lamerdinck die heeren Gedeputeerden toestendich, met een huijs ende gaerden van 2 spint geseij,
heeft aen boulant 8 molder, geeft die darde garve
66-13- 0
9- 0
________
75-13- 0

fol.49r
noch 3 voer hoeij ad 6 dl.
9- 0- 0
gaet uit t'bouwlant die 10e garve aen Rutger Rump ende
6 schepel rogge aen Warner Rump
Item 3 dlr. hoffholtsgelt, 1 schepel richthaver, ende
een roockhoen, ende 5½ str. thins,
noch een schepel miscooren
geeft oock den bloedigen thiende ofte 2 gl.s
het hout is verleden jaer gehouwen ende vercocht aen
Meulenschot toe Zutphen
Berent Hermelinck toecomende het clooster tot Groenloe

69-11-11
_________
69-11-11

memorie
_________
0- 0- 0

fol.49v
met een huijs ende gaerden van 2 spint geseij, geeft
daer voor 6 dl.
9- 0- 0
groot aen bouwlant 7 molder geseij geeft die
darde garve
58- 6- 8
noch 2 voeder hoijgewas slecht geeft daer
van 4 dlr. ende 2 hoeweijdens van 4 dl.
12- 0- 0
________
79- 6- 8
72-19- 1
geeft uit drie schepel saet die thiende garve inde
vicarij St.Nicolai, ende aent'huijs te Bredevoort
3 dlr. hoffholtsgelt, 1 schepel richthaver ende een
vastelavonts hoen, als meede 1 schepel miscooren.
geeft oock een pachtvercken off 4 dl.
6- 0- 0
6- 0- 0
eijcken bomen omt'huijs ende wallen
opgaende holt
_________
78-19- 1
fol.50r
Rudolph Hermelinck een cae(te)stede, groot met den
gaerden 3 molder saet, met huijs, bouwt op die darde
garve
25- 0- 0
doet voort'huijs 4 diensten int jaer geset
op 4 dl.
6- 0- 0
________
31- 0- 0
28-10- 4
Jan Gerverdinck een goet heer Borckeloe als vicarius
toecomende, met een huijs ende gaerden van 2 spint
geseij, is groot aen bouwlant 8 molder saet, geeft
die darde garve
66-13- 0
7-10________
74- 3- 0
gaet uit tot thiende 9 schepel spilcooren aen
Govert Wiginck
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fol.50v
noch 2 voer hoeijgewas ad 5 dlr.
7-10- 0
ende aen Warner Rump 3 schepel rogges
1 goltgl. inde kercken alhijr
noch den bloedigen thiende ofte 50 str., soe heer
Borckeloe aen sich gecoft
3 dlr. hoffholtsgelt
1 schepel miscooren
met eenige eijcken heesters om t'huijs ende inde
walle
opgaende holt
Herman ende Jan then Poelhuijs haer eijgen toecomende
twie huisen op 12 dl.
18- 0- 0
ende gaerden van 2 spint geseij
6- 0- 0

_________
0- 0- 0

fol.51r
heeft aen bouwlant 9 molder saet

75- 0- 0
24- 0
6- 0
_________
105- 0- 0
wordt van verscheiden op die darde garve gebouwt.
noch twie voeder velthoij, doende 4 dl.
6- 0- 0
gaet uijt 4½ schepel thiende int clooster toe
Boerloe, noch uit twie molder saet gaet die 10e
garve met het stroo aen sijn hooch.t
Den Poelhuiser Weert uit dit goet vercoft, toecomende
die erffgn. Coepe ten Kreill doet 5 daler
7-10- 0
noch gaet uijt een schepel miscooren
fol.51v
Sondach Maes een kaethe toebehorende Jan Maes, met
een huijs op 4 dl.
6- 0- 0
den gaerden van 2 spint geseij
6- 0- 0
is groot aen bouwlant 4½ molder saet doet
die 3. garve
37- 9- 8
½ voer slecht hoij lant 1 dl.
1-10- 0
________
50-19- 8
gaet uijt die thiende garve aen sijn hooch.t van
2 schepel, met het stroo
ende een stuiver aen die kerke
tot Wenterswijck 15 str.
Willem Remens, eijgenaer

96-12- 0

7-10- 0
_________
104- 2- 0

46-17-11

_________
46-17-11

fol.52r
Jan Maes met een huisken op 4 dlr.
ende den gaerden groot t'saemen met het
bouwlant 1 molder saet geeft die darde garve

6- 0- 0
8- 6- 8
________
14- 6- 8

13- 3- 7

gaet uijt tot thins aen sijn hooch.t 3½ str.
ende de pastoor 2 str.
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Koene then Voerde een caete toecomende weduwe Ripperda
met een huijs op 6 dlr.
9- 0- 0
den gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0
20-18- 8
________
32-18- 8
aen bouwlant 3 molder

30- 5-11
_________
43- 9- 6

fol.52v
geseij geeft die darde garve
20-18- 8
gaet uijt 3 schepel rogge thende aen het clooster te
Boerloe
noch uijt ses schepel geseij die thiende garve met
het stroo aen sijn hooch.t van welcke die 4. garve
gegeven wordt
Hendrick Siebinck een goet hoffhorich aent capittel
toe Vreden met een huijs ende gaerden van 2 spint
geseij, groot aen bouwlant 7 molder, is wel voor die
3. garve verpacht

_________
0- 0- 0

fol.53r
58- 6- 6
11- 5- 0
________
69-11- 6
64- 0- 2
geeft aen thiende 3 molder spilcooren aen Silvolt
noch 2 molder spilcooren aen Goevert Wijginck ende
den bloedigen thiende aen Hendrick Willinck
Item aent capittel te Vreden twie schepel boonen
ende 1½ str. aen gelt
noch 3 dlr. hoffholtsgelt
½ schepel richthaver
ende 1 vastelavonts hoen met
1 schepel rogge miskoorn
ende eenige eicken bomen omt huijs ende inde
wallen
opgaende holt
_________
64- 0- 2
noch 3 voeder hoeij doende 7½ dlr.

fol.53v
Jan Halsrijt toebehorende Jan Lamerdinck groot met
den gaerden 1 molder geseij veltgrondt doet die
darde garve
8- 6- 8
het huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
________
14- 6- 8
Jan then Bruggencamp een goetien toebehorende die
heeren Gedeputeerden met een huijs op 6 dl.
9- 0- 0
den gaerden van 2 spint geseij
6- 0- 0
heeft aen bouwlant 6 molder geseij doende
die 3e garve
50- 0- 0
3- 0
________
68- 0- 0
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fol.54r
een voeder hoijgewas schraell doende 2 daler 3- 0- 0
gaet uijt vieff schepel rogge voor thiende aen
Coeverden opt Walvaert met den bloedigen thiende ofte
2 daler
noch 2 dlr. dienstgelt ende 1½ dlr. hoffholtsgelt,
met noch ½ schepel miscoorn.
Het eicken hout is gehouwen ende verkoft aen
Meulenschoth in dit jaer voor 500 gl.s, daer onder
begrepen het goet Lammerdinck te sien hijr boven
Berent then Nieuwenhuijs een goet toecomende Warner
Rump met een huijs op 6 dlr.
9- 0- 0
fol.54v
den gaerden 2 spint
groot aen bouwlant 8 molder geeft die darde
garve
noch 3 voeder hoijs doet tot pacht 7½
noch een pachtvercken ad 3 dlr. aen sijn
hooch.t

memorie

_________
0- 0- 0

6- 0- 0
66-13- 0
11- 5- 0
4-10- 0
9- 0
________
97- 8- 0

89-12- 1
3 dlr.hoffholtsgelt ende 1 schepel miscoorn
met eenige opgaende eijcken bomen omt'huijs ende
inde wallen
opgaende holt
Willem Hijinck een goetien toecomende Hendrick
Walien ende consorten met een huijs op 6 dl. 9- 0- 0
_________
89-12- 1
fol.55r
den gaerden van 2 spint geseij
bouwlant 6 molder doet die 3. garve

6- 0- 0
50- 0- 0
9- 0
________
65- 0- 0
59-16- 0
gaet uijt 1½ daler hoffholtsgelt, ½ schepel richthaver ende een vastelavonts hoen.
Noch aen Coeverden op Walvaert 5 schepel roggen
voor thende met den bloedigen thende off 45 str.
ende aen miskoorn ½ schepel
met eenige opgaende bomen inde wallen
opgaende holt
Bernt ther Horst eijgenaer den heer van Krechtinck
met een huijs op 5 dlr.
7-10- 0
een gaerdeken 1 spint geseij
3- 0- 0
_________
59-16- 0
fol.55v
aen bouwlant 3 molder geseij geeft die darde
garve
25- 0- 0
10-10
________
35-10- 0
32-13- 2
noch ½ voeder hoij doet 1¼ dlr.
gaet uijt 3 schepel thins aen rogge, aen Linteloe
ther Mars
3/4 thins aen sijn hooch.t
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Bernt ende Derck Hobinck eijgenaer Ellerdinck tot
Groenloe een huijs op 6 dlr.
9- 0- 0
ende gaerden van 1 schepel geseij
6- 0- 0
is groot aen bouwlant 10 molder geseij geeft
die 3e garve
83- 6- 8
hijr bij 4 voeder hoijlant 10 dl.
15- 0- 0
4-103- 0
_________
120-16- 8

111- 3- 2
_________
143-16- 4

fol.56r
gaet uijt een pachtvercken ad 3 dl.
4-10- 0
10 pont vlas
3- 0- 0
ende aen sijn hooch.t drie dlr. hoffholtsgelt
1 schepel richthaver
1 vastelavonts hoen, als mede 1 schepel miscoorn
met eenige eicken bomen omt'huijs ende inde wallen opgaende holt
Willem Rordinck eijgenaer heer Libertus Borckuloe met
een huijs ende gaerden van 2 spint geseij, heeft aen
bouwlant 8 molder, geeft die 3. garve
66-13- 0
noch 3 voeder hoijgewas doende 7 daler
10-10- 0
6- 0
8- 0
________
91- 3- 0
83-17- 1
_________
83-17- 1
fol.56v
geeft 1 pachtvercken ad 4 dlr.
6- 0- 0
alsmede aen Warner Rump 3 molder rogge voor thende
ende aen sijn hooch.t 14 str. tins, 3 daler hoffholtsgelt, ende oick tot miskoorn een schepel.
met eenige heijsters inde wallen
Jacob then Elsen een caete sijn eijgen met een
huisken ad 4 dlr.
6- 0- 0
ende gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0
aen bouwlant 5 schepel geseij kan niet als
die darde garve doen
10- 9- 0
________
19- 9- 0

17-17- 8
_________
17-17- 8

fol.57r
geeft 2 str. thins, ende uit drie schepel die 10e
garve mettet stroo aen sijn hooch. t
Jan Schuirinck, toecomende sijn hooch.t, een huijs
met een gaerden van 2 spint gesaeij, groot aen
bouwlant 5½ molder
45-16- 8
2 voeder hoeijgewas
7-10- 0
________
53- 6- 8
gaet uit 6 schepel rogge thinde aen het clooster
te Boerloe
ende aen Hendrick Willinck den bloedigen thende
off 30 str.
Hendrick then Nieuwenhuijs
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49- 1- 2
fol.57v
ofte Vuijlendijck, eijgenaer Engbert Alofs, groot
1 schepel geseij met den gaerden doet die darde
garve, geeft daer voor ther pacht 5 dlr.
7-10- 0
Hendrick Vos een huijsken hem eijgen op drie
daler
4-10- 0
groot ses schepel geseij met den gaerden
12-10- 0
________
17- 0- 0
Is een olt man, levende vande allmosen, ende het
stedeken heel verschult, alsoo dat het schier niet
eijgen en is.
Ariaen Lemen is een kaetien

7-10- 0

15-12- 9

_________
23- 2- 9

fol.58r
heel slecht, groot met den gaerden 3 spint geseij,
geeft aen vrouw Ripperda die 4e garve
1- 1- 0
met een huisken op 3 daler modo pauper
4-10- 0
________
5-11- 0
Jan Gesinck een goet, hoffhorich aent huijs
Bredevoort met een huijs ende gaerden van 2 spint
geseij, is groot aen bouwlant 9 molder saet,
then dele slecht
74-19-10
kan niet boven die 3e garve doen ende is verhuijrt
fol.58v
noch 2 voeder velt hoij ad 4 dlr.
geeft tot horicheijt aen t'huijs Bredevoort
3 molder roggen
een pachtvercken ad 3 dl.

5- 2- 1

_________
5- 2- 1

6- 0- 0

4-10- 0
74-19-10
________
85- 9-10
78-13- 1
heeft 6 meijbeede 4 gl. 4 str. richthaver ende een
vastelavonts hoen
1 schepel miscoorn aen die geestelijcke
met eenige eicken bomen omt huijs ende inde wallen opgaende holt
Berent then Kempel een caethe gehorende toe Geesinck
met een huijs op 4 dlr.
6- 0- 0
een gaerden van 1 spint geseij
3- 0- 0

_________
78-13- 1

fol.59r
groot aen bouwlant 2 molder saet, geeft die
darde garve

16-13- 0
9- 0
________
25-13- 0
voor die huijr vant'huijs moet 2 dagen roghe maijens
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Berent Loickinck een goetien eijgen, met een
op 7 dlr.
ende gaerde van 2 spint geseij
aen bouwlant 6½ molder geseij konnen die
landerijen niet boven die darde garve doen
noch 3 voeder hoeijs doende int jaer
3 dlr.') 15 str.

huijs
10-10- 0
6- 0- 0
54- 3- 0
11- 5- 0
________
81-18- 0

geeft aen sijn hoecheijt voor

75- 6-10
_________
98-18- 9

') dlr., maar moet zijn gl.
fol.59v
thins 2½ str., 3 dlr. hoffholtsgelt, noch 6 daler
ofte den dienst die heer te doen, 1 schepel richthaver ende 1 vastelavonts hoen aent huijs Bredevoort,
1 schepel miscoren aan die heeren Gedeputeerden
met eenige jonge eijckenbomen omt'huijs
opgaende holt
Geert then Keverskamp een kaethe in het velt
liggende heel slim venich landt, met een huisken
op 4 dlr.
6- 0- 0
ende gaerden van 1 spint gesaij
3- 0- 0
aen bouwlant 3 molder geseij geeft die
darde garve
25- 0- 0
________
34- 0- 0
31- 5- 7
_________
31- 5- 7
fol.60r
Jan then Weijenboom een kaethe hem eijgen met een
huisken op 4 dl.
6- 0- 0
ende gaerdeken groot ½ spint geseij
1-10- 0
aen boulant 1 molder is maer half lant
8- 6- 8
________
15-16- 8
14-11- 2
gaet uit aen sijn hoech. t 3 str. tins, ende aen het
huijs Walien een paer hoender.
Blanckenschoth waer op bouwman Jan Lantinck eijgeners
J.r Jacob Bonnewolt ende sijn broeder Johan voor het 7e
part met een huijs op 7 dlr.
10-10- 0
een gaerden groot ½ schepel
_________
14-11- 2
fol.60v
ende aen bouwlant X molder
geeft die 3. garve
volgens verclaringe 9 molder geseijs
noch twie voeder hoijgewas slecht ad 4 dlr.

75- 0- 0
6- 0- 0
10-10
________
91-10- 0
gaet uijt van thiende aen mijn heer Linteloe 6 schepel
rogh ende 5 schepels spilcoorn.
aen die erffg.n Moselaege 6 schepel rogge ende den
bloedigen thende.
Aent huijs Bredevoort 3 dlr. hoffholtgelt.
Heeft noch aen weidegront 4 hoe weijdens, elcke hoe
tegens 3 daler, wordt genomen op een molder geseijs
8- 6- 8
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eenige ecken bomen omt huijs in de wallen

opgaende holt
_________
92-10- 0

fol.61r
Weduwe Brengenborch een caete haer eijgen met een
huisken ad 4 dl.
6- 0- 0
den gaerden 1 spint
3- 0- 0
aen bouwlant 1 molder
8- 6- 8
________
17- 6- 8
gaet uijt aen den paster twie stuiver.
Noch een mathe toestendich die weduwe v.Asbeeck,
onder den Dravenhorst, groot 2 voeder hoijs
off 5 dlr.
7-10 0
Noch een mathe toestendich den vaecht Bronckhorst
uit die heide aengegraven
fol.61v
groot ½ voeder hoijs op 2½ daler

3-15- 0

15-18- 9

7-10- 0
_________
23- 8- 9
3-15- 0

De quoijeren vande buirschap Medehoe is bij den commissarien gesommiert, gelatrijsiert ende gesloten, ende
bij den vaecht ende respective setteren onderteeckent
ende bevint ich uit te brengen de summe van drie
duisent soeven hondert ses en viertich gl.s ende elff
stuiver
3846-11- 0
was met verscheiden handen get.k
Gerhardt van Bronckhorst vaecht
_________
3-15- 0
fol.62r
dit is het
merk van Blesius Volmer
Henrich Hafkes
dit is
het merck van Jan Giesinck
Berent Laijkinck
Sijn hoocheijts garff thiende uijt die buerschap
Medehoe bedraeght

26-13- 6

Die heeren Gedeputeerden wegens die geestelijcke
an thiende

9-15- 0

Jon(ker) Lintelloe toe der Marsch wegens sack tiende
4 mlr. ende 2 sch. roggen ende 4 mlr. 2 schepel
boeckweijten ende 3 schepel spilcoorn

47- 9- 6
_________
83-18- 0

fol.62v
Warner Romp aen sacktiende 6 mlr. 3 schepel roggen

37- 2- 6

Het cloester te Bourloe aen sacktienden 4 mlr. 3 sch.
2 spint ende aen bloetthiende 3 gl.

29-16- 3

Het huijs Ahuijs int sticht van Munster an thiende
groff ende small

19- 0- 0

Joes.Coeverden toe Walvaert aen sacktiende 2 mlr.
2 schep. ende bloetthiende 5 gl.

19- 0- 0
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Die weduwe Raebelincks garff, sack en bloetthiende

31- 2- 6

Die weduwe Ripperda aen sack ende bloetthiende

18-15- 0

Berent Weninck toe Wenterswijck aen sack en bloetthiende

25-15- 0
_________
180-11- 3

fol.62x
Rutger Romp an garff ende bloetthiende

26-10- 0

Den thiende ande vicarie St.Nicolai tot Wenterswijck

22- 5- 0

Hendrick Willinck een bloetthiende
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Toevoeging uit Gelders Archief te Arnhem:
Archief van Staten van Kwartier Zutphen en hun Gedeputeerden.
inv.nr.154. Resolutiën van Gedeputeerden van het kwartier van
Zutphen in politieke zaken. 1736-1745.
De
de
de
de
de
de

heer
heer
heer
heer
heer
heer

landrost Heeckeren
van Vorden
van Ulenpas
Sloet
Rasch
Olmius

Jovis 8 July 1739

Ter vergaederinge gelesen sijnde de
requeste van de gesaementlijcke erfgenaemen van wijlen de Heer Assweer
Torck in leven raed en reekenmeester
in Gelderland en vrouw Anna Maria Ripperda
eheluiden, daer bij vertonende dat aen haer door t'overlijden van opgemelte
haer vrouw moeder waer aengestorven de haevesate Beurse en onderhorige
goederen gelegen in Meddeho onder Wenterswijk dat voornemens waeren de selve
parceels wijse te verkopen, dat deselve te saemen waeren aengeslaegen in de
ordinairs verpondinge op een hondert seventhien glr. seven st. twaelf pen. en
dat wanneer de haevesaete met eenige goederen daer rontom wierden verkogt met
de verpondinge daerop staende, als dan de selve niet toereyckende soude wesen
aent tantiesme van vijf en seventig glr., die volgens t reglement van
Graefschap op de admissie der Edelen word gerequireert, dat om daer aen te
remedieren de supplianten hadden geformeert een veranderinge in voorn.
verpondinge van de selve van de eene plaets meerder en de andere plaets
minder te verleggen edog in 't geheel weder uitkomende t'selve tantiesme en
dat ten dien eynde dar van overgaeven een staet, versoeckende dat Haer
Ed.Mog. voornd. veranderinge der verponding willen gelieven te approberen en
den ontfanger of beurder te authoriseren om dien conform de selve te
registreren en met de ordinaris verpondinge van t'jaer 1740 aenvank nemende
alsoo te ontfangen.
En daerop gehad en ingenomen de contidentien van den beurder Sonsveld.
Hebben Haer Ed.Mog. goedgevonden t'versoeck aen de suplianten te accorderen en dienvolgens den beurder van t carspel
Wenterswijck Willem van Sonsveld gelast van in conformite
van den staet de requeste annex de verpondinge op de haevesaete Beurse en onderhorige goederen te verboecken en de
selve in dien voegen voortaen te ontfangen, sullende sijn
aenvanck nemen met de ordinaris verpondinge van 't jaer 1740
en sal tot naerigt copie van voorn. staet geinhereert worden
in de maencedull ter caemer berustende.
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A
Ahuijs , 6; 23
Alofs, 21
Asbeeck, 6; 14; 23
B
Barckel, 3
Beeke, 1
Beerninck, 4; 9
Beijtel, 1
Beks, 1
Beurse, 1; 25
Beursen, 1
Bijdenslaet, 9
Bijvanck, 10
Blanckenschoth, 22
Boijnck, 15
Bonen, 12
Bonnewolt, 22
Borckuloe, 20
Braeck, 10
Brengenborch, 23
Bronckhorst, 23
Bruggencamp , 18
Buirse, 2
Busch, 1
Buurloo, 8
C
Cleijne Osstenderp ,
13
Clumpers, 7
Coeverden op
Walvaert , 19
Coeverden opt
Walvaert , 19
Coeverden toe
Walvaert , 23
Coolstede, 6
Cronie, 2
D
Damkate, 7
Diederinck, 12
Dravenhorst, 23
E
Ellerdinck, 20
Elsen, 20
Esselinck, 5
Esseling, 1
G
Geesinck, 21
Gerverdinck, 16
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Gesinck, 2; 21
Giesinck, 23
Gosens, 14
Graes, 4; 8
Graes ter Loborch, 4
Grever, 1
Grevinck, 10; 11
grooten Buirloo, 5

Lemnes, 1; 2
Lintelloe toe der
Marsch, 23
Linteloe, 4; 12; 19;
22
Lochte, 7
Loeman, 8
Loerdijck, 11; 15
Loickinck, 2; 22
Luijking, 1

H
Haefken, 12
Hafkes, 2; 23
Hagens, 13
Haghen, 7
Halsrijt, 18
Heeckeren, 25
Heerdinck, 2
Heerdinkscamp , 1
Heerdinksmaat, 1
Heller, 9
Herbers, 3; 11
Hermelinck, 16
Hijinck, 19
Hilte, 2
Hilten, 2
Hilter, 1
Hobinck, 20
Hoefken, 2
Hoeve, 6
Hoevelboom, 12
Horst, 19
Huninck, 11

M
Maes , 17
Marsch, 4; 12
Medeholt, 9
Meulenschot, 16
Meulenschoth, 19
Moselaege, 22
Munster, 12
N
Niers, 4
Nieuwenhuijs , 19; 20

Simmelinck, 14; 15
Slippe, 6
Sloet, 25
Sonsveld, 25
Specken, 8
Stamme, 9
Steencamp , 3
Stege, 9
Sterte, 1
Stoltenberch, 14
Strote, 3
Styrumb ther Borch,
7
T
Thuunk, 1
Ticheloven, 2
Tijenck, 13
Tijs , 1; 5; 8
Tolkamps, 3
Torck, 25
U
Ulenpas , 25

O
Olmius, 25
Osstenderp, 13
P
Poelhuijs , 17
Poelhuiser Weert, 17
Portman, 1

I
Illeberch, 7
Illebergen, 2

R
Rabelincx, 8
Raebelincks, 24
Rasch, 25
Remens, 17
Ripperda, 2; 5; 8; 9;
10; 12; 13; 18; 21;
24; 25
Rits, 3
Romp , 23; 24
Rordinck, 20
Roscamp , 14
Rouwkamp , 1
Rump , 3; 4; 9; 16;
17; 19; 20

K
Kamphuijs , 10; 11
Kempel, 21
Keverskamp, 22
Koese, 6
Kossinck, 6
Krechtinck, 19
Kreill, 17
Kronien, 9
L
Laijkinck, 23
Lamerdinck, 16; 18
Lammerdinck, 3; 4;
19
Lantinck, 22
Lantink, 1
Lemen, 21
Lemeness, 2

S
Schepers, 4
Schoppers , 10
Schuirinck, 20
Sevinck, 6
Siebinck, 18

V
Valtrijck, 5
Voerde, 18
Volmer, 2; 4; 23
Voortman, 1
Vorden, 25
Vos, 21
Vuijlendijck, 21
W
Walien, 19; 22
Waltvaert, 11
Warners , 7
Warrierdinck, 8
Weijenboom, 22
Wemelinck, 12
Weninck, 14; 24
Wenninck, 10
Wennink, 1
Werners , 8
Wesselinck, 5
Wesselingh, 1
Wiginck, 11; 15; 16
Wijginck, 10; 11; 13;
14; 18
Wijnes, 12
Willinck, 18; 20; 24
Woert , 11
Wormskamp , 15
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