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[1r.] Die vaeghdije van Nede in de heerlickheyt Borckeloe 
Buerschappen: het dorp Nede, Hoente, Noortwijck, Brammeloe, 
Lockhuesen 
 
Van de stadt Eybergen ende Holterhoeck 
 
Item die vooghdie van Eybergen 
Buerschappen: Olden Eybergen, Mallem, Recken, Hupsell 
 
[2r.] Anno 1646 in octobris is dese schedule van verpondinge gemaeckt ende 
opgenoemen door Herman van der Wijck, vooght tot Nede, ende andere persoenen 
die daertoe speciaelijcken geordonniert van den Weledelen Gestrenghe Conrad van 
Hus op Rees, droste der heerlickheyt Borckeloe etc., ende in alles opgenoemen ende 
gedaen nae derselver wetenschap.  
 
Was ondertekent 
Herman van der Wijck, voget. 
 
 
[3r] Het dorp Nede 
 
Hendrick ter Haerst woent in een gehuyrt huys, toebehoerende Joan ten Broeckhuys, 
daervan hij ter pacht geefft 6 gulden. 14-0-0.      12-12-0 
Ende hebben de heeren Gedeputeerden1 jaerlix uyt dit huys tot steedicheyt 8 gulden 
ende 5 stuver min een oort ter thins. 
 
Voorts soo gaet uyt naevolgende huysen ende haeven toe thins an 't huys toe 
Borckeloe, gelijck onder ieder geteykent is. 
 
[fol.3v.] Idem Hendrick ter Haerst heefft noch een eygen gaerdeken, groet een 
spint gesaeys, behoort ter pacht te doen 7 stuver, 8 penningen. Thins: 1 stuver, 8 
penningen. 0-7-6.            0-7-6 
 
Berent Bleeckers eygen huys, met een hoff, groet 2 spint gesaeys, met noch een 
gaerden an den Voort, 2 spint geseys, gesett op 10 gulden, 10 stuver. 12-0-0  
              10-16-0. 
Thins: 0-11-8 penningen. 
[4r.] Noch een kempken in de Berenhorst, groet 1 schepel, 3 spint geseys, tientvrij, 
lichte garve, geset op 4 gulden, 10 stuver. 3-9-10      3-9-10 
 
Joan ten Broeckhuys, huys ende gaerden, heefft in pacht Hendrick Lanckholt ende 
Jan Poppinck, groet 3 spint geseys: 8 gulden. Thins: 1 gulden, 4 stuver. 9-4-0.  
              8-5-7 
 
Geert ten Roschemorsch heefft een olt huys, daer bij een hoff, groet 2 spint geseys, 
sijn olde schaeme luyden. [4v.] Ter huyre 5 gulden. Thins: 11 stuver, 8 penningen.  

                                                 
1  Gedeputeerden: de gedeputeerden (dagelijks bestuur) van de graafschap of het kwartier van Zutphen. 
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5-0-0              5-0-0 
Noch een gaerden van die kercke, van 2 spint, voor 4 gulden. 4-0-0. 4-0-0 
Noch in pacht van de heeren Gedeputeerden een stucksken groet 5 spint gesey, 
tientvrij, voor 2 daler. 3-0-0.         3-0-0 
 
Egbert te Hoeve sijn huys, oudt ende bouwvellich, met een hoff ende gaerdeken, 
groet te saemen [5r.] mer 3 spint geseys, geset op 7-0-0.    6-3-0 
Thins: 1 gulden 4 stuver. 
Een gaerdeken van die edele heeren Gedeputeerden doet ter pacht: 1-5-0. 1-5-0 
Noch een stucksken geseys van de kercke, groet ½ molder, tientvrij, voor 3 schepel 
rogge. 3-19-2.            3-19-2 
 
Philips ter Hooghreyse sijn huys ende hoff, groet 3 spint geseys, geset op 15 gulden.  
[5v.] 16-0-0.             14-8-0 
Thins: 1 gulden, 2 stuver, 12 penningen. 
Noch een stuck in den Neder Bergh, groet 4 schepel geseys, geset op 7 gulden, 10 
stuver. 7-19-11.           7-19-11 
 
Joan Frerickken vulgo Pastors, huys, hoff ende gaerdeken van 1½ schepel gesey,  
geset op 9-0-0.            8-2-0  
Een stucke landes in den Nederbergh, groet 3½ schepel, tientvrij. 6-19-10.  6-19-10 
Thins: 1 gulden, 1 stuver, 2 penningen. 
 
[6r.] Jacob Salekinck sijn huys ende hoff met een jongen boemgaerden, doch klein, 
groet 3 spint geseys, gesett op 18-0-0        16-4-0. 
Thins: 1 gulden, 4 stuver. 
Idem heefft een kempken an den Roetencamp, genoemt het Weertscampken, van ½ 
margen geseys. 
Noch een kempken an die Weminckbraecke, genoemt den Hoegen Camp, groet 3½ 
schepel geseys. 
Noch in den Nederberch [6v.] een stucke, groet 4 schepel 1½ spint.  
Dese 3 parceelen maecken tesaemen 2 1/16 van den margen 3½ molder ende 1 
spint, tientvrij. 28-9-9.          28-9-9 
Noch eene maethe in 't Flier, groet 2¾ margen offte 3 koeweydens, getaxiert op  
20-0-0.             20-0-0 
 
Derck toe Nijenhuys sijn huys ende hoff, groet 3 spint geseys, gesett op 9-0-0.  
              8-2-0 
[7r.] Thins: 1 gulden, 2½ stuver. 
Een halff gaerdeken van die kercke voor 2 gulden. 2-0-0.    2-0-0 
 
Jan Thiesselinck sijn huys ende hoff, groet ½ schepel geseys, getaxiert op 9-0-0.
              8-2-0. 
Een stucke in den Nederbergh, groet 1½ schepell, tientvrij, 2-19-10.  2-19-10 
Thins: 11½ daler. 
Noch een stucksken geestelick [7v.] landt, groet 1 schepell, geefft: 1-16-0. 1-16-0 
Noch een gaerden van de kercke, 1 schepel geseys, voor 2 daler, een oort. 3-7-6. 
              3-7-6 
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Herman van Aeltens huys ende hoff, groet 3 spint gesaeys, in huer van Welbert 
Muller,  7 gulden, 10 stuver. Tins tot last van den huyrman: 1-5-4.  8-15-0.
              7-17-6  
Noch sijn eygen gaerdeken, groet 2 spint geseys, 1-14-0.     1-10-0 
[8r.] Noch in den Nederberch 4 schepel geseys, tientvrij. 7-19-11.  7-19-11 
 
Lambert Bleken woent in een gehuyrt huysken van Gerrit Transdorp[?], daerbij een 
klein haeffken, groet 1½ spint geseys. Thins: 7½ daler. 9-17-6.   8-17-9 
 
Herman Hondelinghs huys ende hoff, groet 3 spint geseys. Thins 14 stuver. 13-10-0. 
              12-3-0 
[8v] Noch een stucke in den Nederbergh, groet 2 schepel ¼ spint gesey, tientvrij.  
3-19-11.              3-19-11 
Noch 2 spint geseys in die Weme, geefft daervan an den pastoer 1 daler. 1-10-0. 
              1-10-0 
 
Stephan Meller, schoelmeester, huys ende hoff groet 3 spint geseys. Thins: 1 gulden 
5 stuver. 9-10-0.   Memorie 
Noch een gaerdeken van [9r] die heeren Gedeputeerden, doende ter pacht 1 gulden 
10 stuver.             1-10-0 
 
Joan van Buloes huys ende hoff met een Haergaerden, te samen 5 spint geseys.  
Thins: 1 gulden 2 stuver. Geset op 10-10-0.       9-9-0 
Noch een stucke in den Nederberch, groet 2½ schepel, alwaer den thiende uytgaet 
an 't clooster te Wedderen. 4-10-0.         4-10-0 
 
Griete Cents, een schaemele [9v] weduwe, heefft een huysken ende een hoff van 
2½ spint gesaeys. Thins: 1 gulden 4 stuver. 9-0-0.     8-2-0 
 
Anneken Leppinck, eene schaemele weduwe, heefft een huysken, daertoe een 
haeffken, groet 2 spint geseys, geefft tot thins 18 stuver. 7-10-0.   6-15-0 
 
Joan Haegens bewoent een gehuert huys ende [10r] hoff, groet 2 schepel, 
toehoerende Claes Huyberts: 22 gulden 10 stuver. Thins tot last van den huyrman: 
15 stuver. 23-5-0.            20-18-6 
Noch een stucke in den Nederbergh, groet 2 schepel geseys, tientvrij, ad 3 gulden 15 
stuver. 3-19-11.            3-19-11  
 
Winelt Assincks huys ende hoff van 2 spint, 12 gulden. Thins: 13½ stuver. 10-0-0. 
              9-0-0. 
Noch een stucksken in den [10v] Nederbergh ende een stucksken in de Busen-
huyrne, groet een schepel geseys, tientvrij, 2 gulden 10 stuver. 1-19-11.  1-19-11 
 
Derrick Bunckincks huys ende hoff van ½ schepell. Thins: 15 stuver. 3-9-10.  3-9-10. 
Noch een klein stucksken Nederberch van 2½ spint, een klein stucksken in die 
Buschuyrne van 1½ spint, een halven haargaerden van 1 spint. Ende een halven 
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gaerden achter [11r] Berent Middenhuys sijn huys, van 2 spint, t'samen groet 7 
spint. 10-0-0.             10-0-0 
Noch den Hullercamp, groet 42 schepel gesey, tientvrij, geset op 11 gulden, 5 stuver.  
7-19-11.              7-19-11 
 
Jurrien ter Weeme sijn huys ende hoff met een gaerdeken an den Runderstege, 
groet 1½ schepel geseys, op 13 gulden 10 stuver. Thins: 17 stuver. 14-0-0.  
              12-12-0 
[11v] Noch 4 stucken in den Nederbergh, geset op 5 schepel geseys, ad 12 gulden.  
9-19-10.              9-19-10 
Noch een gaerden gepacht van Groothaus, van 3 spint geseys. 5-5-0. 5-5-0 
 
Herman van der Wijck, des vooghts huys, met eenen stall offte huys daer men 
peerde in settet ende koenen ende brandt3 in vattet, met een haergaerden, groet 3 
schepel geseys. Thins: 1 gulden 1 stuver. [12r.] Geset op 18 gulden. 20-0-0. 
18-0-0 
Noch een gaerdeken van de kercke, groot 3 schepel geseys, doet jaerlix 1-10-0. 
   1-10-0 
Noch in Nederbergh 74 schepel geseys, tientvrij, op 95 gulden. 13-19-10. 13-19-10 
Noch een stucke van de kercke van 5 schepel gesaeys, tientvrij, voor 8 schepel 
roggen. 10-11-2.           10-11-2 
 
[12v.] Aerent Hoeten, huys ende hoff met een haergaerden, groet 2¼ schepel 
gesaeis. Thins: 1 gulden 7 stuver 8 penningen. Noch thins: 17½ stuver. 23-0-0. 
   20-14-0 
 
Noch eenen camp an 't Kisvelt, genoemt Hoetencamp, groet 1½ schepel geseys, 
tientvrij, geset op 9 gulden 156 stuver. 10-19-9.      10-19-9 
 
Jan van Aeltens huys ende hoff, groet 3 spint gesaeys. Thins: 17 stuver 8 penningen. 
9-0-0.             8-2-0 
 
[13r.] Joan Eggincks huys ende hoff7 in huyr van schulte Giffell, ende een hoff, 
groet 1 schepel geseys, 10-10-0. Thins, tot last des huyrmans, 11 [stuver] 15 
penningen. 11-5-0.            10-2-6 
Noch van den selven Giffel een stucke landts in den Nederberch, groet 4 schepel 
geseys, tientvrij, op die derde garve. Ter pacht 7 gulden 108 stuver. 7-19-11.  

                                                 
2 "6" doorgehaald. 

    3  Brandhout, turf? 
4 "9" doorgehaald. 

5 "9" doorgehaald. 

6 "9" en "15" doorgehaald. 

7 "hoff" doorgehaald. 

8 "7" en "10" doorgehaald. 
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   7-19-11 
 
Werner Cours huysken in pacht van Schulte Giffell, met een hoeffken, groet [13v.] 3 
spint geseys, 6 gulden. Thins, tot laste des huyrmans, 43 stuver 12 penningen.  
6-13-0.             5-19-8 
 
Herman Avinck, een huys met een klein haeffken, groet ½ spint geseys, geset op 5 
gulden. Thins 16 stuver. 5-0-0.         5-0-0 
 
Jan Bensincks huys ende hoff, groet 3 spint gesaeys, op 9 gulden. Thins 18 stuver. 
9-0-0.             8-2-0 
[14r.] Noch twee stucksken landes in den Nederbergh, groet 2½ schepel gesaeys, 
tientvrij, gesett op 4 gulden 139 stuver. 4-19-10.     4-19-10 
Noch een gaerdeken van de heeren Gedeputeerden, daer van hij jaerlix geefft:  
2-0-0.             2-0-0 
 
Joan ten Caeten, huys ende hoff, groet 3 spint gesaeys, geset op 9 gulden. Thins 17 
stuver 8 penningen. 9-0-0.          8-2-0 
Noch een stucke landes [14v.] in den Nederbergh, groet 4 schepel geseys, tientvrij, 
geset op 7 gulden 1010 stuver. 7-19-11.        7-19-11 
 
Berent in 't Rae sijn huys ende hoff, groot 1 schepel geseys, geset op 9 gulden. 
Thins: 1 gulden 17 stuver. 12-0-0.         10-16-0 
Noch een gaerden van de kercke, ½ schepel gesaeys, voer 3 daler. 4-10-0. 4-10-0 
 
Noch twee stucken landes [15r.] in de Nederbergh, groet 5 schepel gesaeys, 
tientvrij, geset op 9 gulden 711 stuver. 9-19-10.       9-19-10 
 
Het huys van Berent te Middelhuys ende een hoeff, groet ½ schepel geseys, op 7 
gulden 10 stuver. Thins: 11 stuver 4 penningen. 7-10-0     6-15-0 
 
Rutger Graeshoffs huys ende een klein gaerdeken van een spint: 6 gulden. Thins in 
de kercke: 1 gulden 10 stuver. 7-10-0.       6-15-0 
[15v.] Noch een stucksken landes an 't Kisvelt van 6 spint gesaeys. Is onder den 
andren camp angegeven. 
Noch een gaerden van de kercke, groet 1 schepel, ad 3 daler. 4-10-0.  4-10-0 
Derck ten Waenholts huys ende een klein haeffken van ½ spint, geset op 6 gulden. 
Thins in de kercke 1 gulden 10 stuver. 7-10-0       6-15-0 
Noch een stucke in den Nederbergh, groet 3 schepel gesaeys [16r.] tientvrij.  
5-19-11.              5-19-11 
Noch een stucke gesaeys op die Selbraecke, thientvrij, groet 2 schepel gesaeys. 
Thins hyruyt: 1 gulden 5 stuver. 3-19-11.        3-19-11 

                                                 
9 "4" en "13" doorgehaald. 

10 "7" en "10" doorgehaald. 

11 "9" en "7" doorgehaald. 
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Noch een stuck in den Nederbergh van de kercke, groet 1 schepel, tientvrij, voor  
4-10-0.              4-10-0 
Noch een gaerdeken van de heeren Gedeputeerden voor 2-5-0.   1-5-0 
 
Willhem te Lochemers huys [16v.] in pacht van Hendrick Teminck, met een hoff, 
groet 3 spint geseys. Doet ter pacht 912 gulden, 7 daler. Thins: 1 gulden 5 stuver, tot 
last des pachters. Een pont vlasses. 11-15-0       10-11-6 
 
Die Windemullers huys, in pacht van Jan Pastoer, met een hoff, groet 3 spint 
gesaeys, ad 913 gulden, 7 daler. Thins 1 gulden 5 stuver tot laste des huirmans. Een 
pont wasses. 11-15-0.           10-11-6 
 
Lambert Volckerincks [17r.] huys ende hoff, 3 spint gesaeys, geset op 10 gulden 10 
stuver. Thins 1 gulden 5 stuver. Een pont vlasses. 10-10-0.    9-9-0 
Noch een gaerden, soe in een vicarye gehoert, doende ter pacht 314 gulden. 3-7-6. 
   3-7-6 
 
Sweer Ruhoff sijn huys ende hoff, groet 2 spint gesaeys, geset op 10 gulden 10 
stuver. Thins 1 gulden 5 stuver. 10-10-0.        9-9-0 
Die halve Bussenhuerne, [17v.], groet 5 spint gesaeys, tientvrij. 2-19-10. 2-19-10 
 
Noch een stucksken landes in den Nederbergh, van 6 spint, tientvrij, in pacht van 
Bernt Welmes, voor 2½ daler. 3-15-0.        3-15-0 
 
Noch een stucke van de kercke van 1½ schepel gesaeys, tientvrij, voor 2 schepel 
roggen. 2-12-9.            2-12-9 
Noch een stucksken landts hem eygen, groet 2½ schepell, tientvrij. 4-19-10. 4-19-10 
 
[18r.] Jan Beckincks huys ende hoff, groet 2 spint geseys, geset op 915 gulden. 
Thins ende een pont vlasses: 1 gulden 5 stuver. 10-10-0.     9-9-0 
 
Noch den Boscamp, voor die helffte de kercke tot Nede, ende die ander helffte ain 
de vicarie Joannes Baptista gehoerende, groet 5 schepel, thientvrij, verpacht voor 
9-0-0.              9-0-0 
 
Marie Aeftinck, eene schaemele weduwe, heefft een klein huysken, seer vervallen, 
geset op 5-5-0.            5-5-0 
 
[18v.] Goesen Schroers, een oldt huysken ende een haeffken, groet 2½ spint 
gesaeys, in huyr van Frerick Assincks, ter pacht 916 gulden. Thins tot laste des 
huyrmans 1 gulden 10 stuver. Een pont vlasses. 11-5-0.     10-2-6 

                                                 
12 "9" doorgehaald. 

13 "9" doorgehaald. 

14 "3" doorgehaald. 

15 Doorgehaald. 
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Noch een stucke van Tiesselinck in den Nederbergh, groet 2 schepel gesaeys, 
tientvrij. 317 gulden 15 stuver. 3-19-11.        3-19-11 
 
Derck van der Wijck sijn huys ende hoff, groet 2 spint [19r.] gesaeys, geseys. Thins 
1 gulden 5 stuver. Een pont vlasses. 15 gulden 0-0.      13-10-0 
Noch op die Kleine Selbraecke an landt 1 schepel ½ spint gesaeys, tientvrij.  
Thins 15 stuver. 2-3-5.           2-3-5 
Noch een gaerden van de heeren Gedeputeerden, 1-10-0.     1-10-0 
Noch een stucke landes van de kercke van 1 molder, thientvrij, 7-10-0. 7-10-0 
 
Joanneken Haerder, van Wilhem te Bourman, huys ende hoff, groet [19v.] 2 spint 
gesaeys. Is een desolaet huys. Thins: 1 gulden 5 stuver, een pont vlas. 11-15-0. 
10-11-6 
 
Joan Hoetmaecker van de kinder van Hendrick Teuwes, huys ende hoff, groet 3 spint 
gesaeys, 10-10-0. Thins, tot last des pachters, 10 stuver. 11-0-0.   9-18-0 
 
Herman van Bronckhorst, huys ende hoff, groet 2 spint gesaeys, geset op 10-10--0. 
Thins: 1 gulden 5 stuver, een pont vlasses. 10-10-0.      9-9-0 
 
[20r.] Spint geseys. Thins 1 gulden 5 stuver, een pont vlasses. 15-0-0. 13-10-0 
Een stucksken bouwlandts van de kercke van 5 spint, voor 2-0-0.  2-0-018 
 
Noch een gaerden van de heeren Gedeputeerden van 3 spint, doende ter pacht 319  
gulden. 3-15-0.            3-15-0 
 
Joan ten Relleckers huys ende hoff, groet 2 spint geseys, op 920 gulden. Thins: 1 
gulden 5 stuver, een pont vlasses. 10-10-0.       9-9-0 
 
[20v.] Aleff Cuypers huys ende hoff, groet 221 spint gesaeys. Kan ter pacht doen 922 
gulden. Thins: 7 stuver. 10-10-0.         9-9-0 
Noch in den Nederbergh 2 mudde ende een schepel gesaeys, tientvrij. 16 gulden 17 
stuver 823 penningen. 17-19-10.         17-19-10 
Noch een koeweyde, geset op 624 gulden. 3-0-0.     3-0-0 
                                                                                                                                                         

16 Doorgehaald. 

17 Doorgehaald.. 

18 "2-3-5    2-3-5" doorgehaald. 

19 Doorgehaald. 

20 Doorgehaald. 

21 "3" doorgehaald. 

22 Doorgehaald. 

23 "16", "17" en "8" doorgehaald. 

24 Doorgehaald. 
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Engelbert Beyen, een oldt huys ende een haeffken, groet 2 spint gesaeys, geset op 7 
gulden 1025 stuver. Thins 7 stuver. 10-10-0.       9-9-0 
 
[21r.] Hendrick Borgerinck, een huysken ende een haeffken, groet 1½ spint 
gesaeys, geset op 6 gulden 10 stuver. Thins: 1 gulden 4 stuver. 6-10-0.  5-17-0 
Noch een gaerden in de Runderstege, groet 2 spint geseys, tientvrij, op 226 gulden. 
0-19-11.              0-19-11 
Noch een schepel gesey in den Nederbergh, tientvrij, geset op 1 gulden 17 stuver 827 
penningen. 1-19-11.            1-19-11 
 
Jan Cock heefft in huyre van Jan Rotgerinck een huys [21v.] ende gaerden ende 
den haergaerden groet een schepel geseys, doet ter pacht 12 gulden. Thins 1 stuver 
8 penningen. 12-1-6.           10-17-3 
 
Jan Beckmans een kleyn huysken ende een wortelenbedde, geset op 6 gulden. 
Thins: 1 stuver. 6-0-0.           6-0-0 
 
Hendrick Temminck bewoent een kleyn huysken van Herman Elfrinck, doch sonder 
landt daerbij. Doet ter pacht 3 daler. 4-10-0.       4-10-0 
Noch een gaerdeken van 't [22r.] Wemer Erve. Doet ter pacht 1-18-0. 1-18-0 
 
Jan Nysincks huys ende een klein gaerdeken van ½ spint, toecomende Jan Huygens, 
doet ter pacht 9 gulden. Thins, tot last des pachters, 1 stuver 8 penningen. 9-1-6. 
8-3-3 
 
Herman Leppincks huys ende een haeffken geset op 928 gulden. Thins 1 stuver 8 
penningen. 7-10-0.            6-15-0 
Noch een gaerden in den Ruwenhoff, [22v.]  groet 329 spint gesaeys, tientvrij. geset 
op 630 gulden. 1-9-11.           1-9-11 
Noch in pacht van de Heeren Gedeputeerden in de Nederbergh, groet 2 spint 
gesaeys, tientvrij, voor 1 schepel rogge. 1-6-4.      1-6-4 
 
Tonnis ten Rollickers huys ende een klein haeffken, geset op 6 gulden 1531 stuver.  
7-10-0.             6-15-0 
Noch een gaerdeken in die Weme, doende ter pacht 1 gulden 1532 stuver. 1-18-0. 
                                                 

25 "7" en "10" doorgehaald. 

26 Doorgehaald. 

27 Bedrag doorgehaald. 

28 Doorgehaald. 

29 "5" doorgehaald. 

30 Doorgehaald. 

31 Bedrag doorgehaald. 

32 Bedrag doorgehaald. 
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   1-18-0 
 
[23r.] Wolbert Mullers huys ende hoff met een gaerden op die Haere, ende noch 
een gaerden bij Rotgerinck, groet in alles 3 schepel gesaeys, tientvrij, gerekent op 
1233 gulden. Thins: 0-15 stuver. 14-10-0.       13-1-0 
Noch twee stucke landes in den Nederbergh, groet 4 schepel gesaeys, theintvrij, 
geset op 7 gulden 1034 stuver. 7-19-11.       7-19-11 
 
Berent Beyen, huys ende hoff van ½ spint, geset op 6 gulden 15 stuver. Thins: 0-1 
stuver 8 penningen. 6-15-0.          6-1-6 
[23v.] Een gaerden van de edele heeren Gedeputeerden, groet 2 spint gesays. Doet 
ter pacht 2-0-0.            2-0-0 
 
Berendtjen, weduwe Roetmoelen, huys ende haeffken met een gaerden an den 
Wemendijck, ende een klein gaerdeken an den Voort, geset op 1 schepel 3 spint 
gesaeys, ad 15-0-0.            13-10-0 
Noch een stuck in den Nederbergh, groet 1 molder gesaeys, tientvrij, geset op 2 
gulden 10 stuver. Thins 0-7 stuver 8 penningen. 7-19-11.     7-19-11 
 
[24r.] Herman Smits huys ende haeffken van ½ spint. Thins: 3 stuver. Getaxiert 7 
daler. 10-10-0.             9-9-0 
Een gaerdeken van die edele heeren Gedeputeerden van 3 spint gesaeys, voor 2-0-0. 
   2-0-0 
Noch een stucksken gaerdenlandts van een spint gesaeys van de kercke, voor 1 
daler. 1-10-0.             1-10-0 
Noch een campken van een schepel gesaeys, genoemt [24v.] Traemans campken, 
tientvrij, in pacht voor 2 daler. 3-0-0        3-0-0 
 
Berent Fruwinck, een huysstede, doet ter pacht 2 gulden. Thins 3 stuver. 2-0-0. 
   2-0-0 
 
Joachim Smits huys ende hoff met den Dijckgaerden, groet een schepel gesaeys, 
geset op 7 gulden 1035 stuver. Thins: 1 gulden 4 stuver. 10-10-0.  9-9-0 
Noch den Weycamp [25r.] groet 2 schepel gesays, tientvrij, op 636 gulden. Thins 0-
15stuver. 3-19-11.            3-19-11 
Noch een stucke in den Beverscamp, groet 3 schepel gesaeys, tientvrij, geset op 6 
gulden 1537 stuver. 5-19-11.          5-19-11 
Noch een weydeken, groet 2 koeweydens, geset op 9-0-0.    9-0-0 
Noch een stucksken in den Nederbergh van een schepel gesaeys, tientvrij. 1-19-11. 

                                                 
33 Doorgehaald. 

34 Bedrag doorgehaald. 

35 Bedrag doorgehaald. 

36 Doorgehaald. 

37 Bedrag doorgehaald. 
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   1-19-11 
[25v.] Noch in pacht van die heeren Gedeputeerden, van 2 spint, voor 1 daler.  
1-10-0.              1-10-0 
Noch een stuck landes in 't Wolickes gatt, vicaryengoet, voor 2-0-0. 2-0-0 
Noch 3 schepel gesaeys uyt Tegerinck, genoemt het Roetlandt, tientvrij, 5-19-11.  
   5-19-11 
 
Het huys van Jan ten Hoeve, husken ende haeffken van ½ spint op die Kleyne 
Selbraecke, eene huysstede [26r.] van 2 schepel geseys met een gaerden van die 
edele heeren Gedeputeerden van ½ schepel, gratis. Thins, an Sijn Genade, 2 stuver, 
ende an die heeren Gedeputeerden 15 stuver. 12-0-0.    10-16-0 
 
Telman Sluyters huys ende hoff met een gaerden, 3 spint geseys, 15 gulden. Thins: 
2 stuver. 15-0-0.           13-10-0 
Noch een stucke landes [26v.] geheeten die Huyrne, groet 5 schepel 1¼ spint 
gesaeys, thientvrij. Thins: 1 gulden 5 stuver. 10-9-9.     10-9-9 
Ende in den Nederbergh an landt 3 schepel gesaeys ongeveer, tientvrij. 5-19-11. 
   5-19-11 
Noch een huys daer men brant ende saet in vattet ende an landt daerbij 2 schepel 
ende ½ spint, genoemt die Saelbraecke, tientvrij. Thins: 1 gulden 5 stuver. 4-4-0. 
   4-4-0 
 
[27r.] In den Beverscamp alias den Hornter Camp, groet 6 schepel 2¾ spint, 
tientvrij, 3038 gulden. 13-4-8.          13-4-8  
 
Gerrit Weerders huys ende haeffken van 1 spint gesaeys, op 6 gulden 1539 stuver. 
Thins: 0-1 stuver. 7-10-0.           6-15-0 
Noch een stucke landes in den Nederbergh, groet 2½ schepel gesaeys, tientvrij, 
geset op 6 gulden 3 stuver 1240 penningen. 4-19-10.      4-19-10 
 
Philips ter Haghreyse [27v.] met sijn suster ende broeder, een huysken ende een 
klein haeffken. Dat huys staet leedich. Thins 1 stuver. 2-0-0.    2-0-0. 
 
Den pastoer Bernhardus Westerbergh, huys ende hoff groet 2 schepel gesaeys, 
tientvrij, geset op 10 gulden 1041 stuver. Thins 1 gulden 5 stuver. Weme42. 
   Memorie. 
Noch eenen gaerden van die edele heeren Gedeputeerden, voor niet, kan derhalven 
niet resolveren van [28r.] pacht. is ongeveer groet 3 schepel gesaeys etc.. 
 Gratis. 

                                                 
38 Doorgehaald. 

39 Bedrag doorgehaald. 

40 Bedrag doorgehaald. 

41 Bedrag doorgehaald. 

42 Het hierna volgende bedrag "12-0-0" doorgehaald. 
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Noch an bouwlandt in den Nederbergh, den pastoer eygen, groet 5 schepel, 2½ 
spint gesaeys, genaemt Rickersbree, tientvrij. 11-4-8.     11-4-8 
Noch eene weyde geheeten die Hoege Maete, van 4 1/10 margen, den pastoer 
eygen, 4 koeweydens groet, geset op 18-0-0.       18-0-0 
Noch een stucke landes op den Hondelinckcamp op dat Kisvelt, groet 4 schepel 
[28v.] 2 spint, tientvrij, den pastoer eygen: 7 gulden 1043 stuver. 8-19-10. 
   8-19-10 
Noch an weydelant van die edele heeren Gedeputeerden, naementlick die 
Rondemaete ende Roeversmaetjen ende dat Wemergoerken ad 4244 gulden.  
43-10-0.             43-10-0 
 
Jacob ten Vaenholts huys ende an landt daerbij 2 schepel gesaeys, tientvrij, geset op 
10-0-0.              9-0-0 
Ende een kempken in die Runderstege, groet 5 spint geseys, tientvrij, geset op 1045 
gulden. [29r.] Thins 1 gulden. 2-9-10.        2-9-10 
Noch een stucke in den Nederbergh, groet 1½ schepel gesaeys, tientvrij, ad 2 
gulden 1646 stuver. 2-19-10.          2-19-10 
 
Gerrit Weerdes heefft een nieuw huys beginnen te timmeren, doch daer kan noch 
niemant in woenen. An lant daerbij 2 schepel gesaeys, thientvrij, 647 gulden. Thins: 
1 gulden 5 stuver. 8-0-0.           7-4-0 
 
Jacob Beyen, een huys van Jan Rotgerinck, ende landt daerbij. Kan offte wil niet 
[29v.] angeven landt noch pacht. Seght eygentlick 2 schepel gesaeys, tientvrij, 
geefft ter pacht 12 gulden. Thins, tot last des pachters, 1 gulden 5 stuver. 13-5-0. 
11-18-6 
 
Herman van der Wijck, een nieuw huys getimmert. Is van binnen noch niet reede. 
Kan noch niemant in woenen. An landt daerbij 2 schepel gesaeys, geset op 848 
guldens. Thins: 1 gulden 5 stuver. 10-0-0.       9-0-0 
 
Derck Bunckincks huys [30r.] ende 2 schepel gesaeys daerbij. Doet ter pacht 12 
gulden. Thins: 1 gulden 5 stuver. 13-5-0.        11-18-6 
 
Joan Heerdinck een huys ende an landt daerbij 2 schepel gesaeys, thientvrij, geset 
op 12 gulden. Thins: 1 gulden 8 stuver. 12-0-0.      10-16-0 
 
Joan ten Rellicker een spijcker op den kerckhoff, getaxiert 3½ daler. 5-5-0. 5-5-0 

                                                 
43 Bedrag doorgehaald. 

44 Doorgehaald. 

45 Doorgehaald. 

46 Bedrag doorgehaald. 

47 Doorgehaald. 

48 Doorgehaald. 
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Thins: 1 gulden 8 stuver. 
En an bouwlandt op die Saelbraecke, groot 2 schepel gesaeys, tientvrij, [30v.] 
doende 3-19-11.           3-19-11 
 
Berent Holschers huys, toebehoerende Joachim Smit, ende hoff, groet een schepel 
gesaeys. Doet ter pacht 9 gulden. Thins, tot laste des pachters, 15 stuver. 9-15-0. 
              9-15-0 
Noch een schepel gesaeys ad 1 gulden 17 stuver 8 penningen. Is onder Joachim 
Smit angeslaegen. 
 
Arent Fruwincks huys ende hoff, groet een schepel gesaeys, [31r.] van den pastoer 
Westenbergio, voor 10 gulden. Thins, tot last des pachters, 15 stuver. 10-15-0. 
   9-13-6 
Noch een gaerden in die Weme. Doet ter pacht 1 gulden 1049 stuver. 1-18-0. 
   1-18-0 
 
Hendrick Laerincks huys ende hoff, groet een schepel gesaeys, thientvrij, geset op 
750 gulden. Thins: 15 stuver. 8-0-0         7-4-0 
 
Geert Hungerincks huys ende hoff, toebehoerende Hendrick Boegeholt, doet ter 
[31v.] pacht 951 gulden. Thins 15 stuver. 11 gulden 15-0.    10-11-6 
 
Herman ten Rellekers huys staet ledich. Is an landt bij 3 spint gesaeys. Doet ter 
pacht 6 gulden. Thins, tot laste van den pachter, 0-15 stuver. 6-15-0. 5-1-6 
 
Joan Poppincks huys, toebehoerende Herman van der Wijck, ende 2 spint gesaeys. 
Doet ter pacht 6 gulden. Thins, tot laste des pachters, 15 stuver. 6-15-0. 6-1-6 
 
Hendrick Lanckholts huys [32r] ende hoff van 2 spint gesaeys, geset op 6 gulden. 
Thins: 15 stuver. 6-0-0.           6-0-0 
Noch een gaerden in de Weme, doet ter pacht 1-18-0.    1-18-0 
 
Berentjen Roetmoele, een huys soe ledich staet. An landt daebij 3 spint gesaeys: 3 
gulden. Thins, tot laste van den pachter, 15 gulden. 3-15-0.    3-15-0 
 
 
Dese naevolgende zijn spijckers op den kerckhoff: 
Jacob Beyen heefft een [32v.] spijcker daer een arm man in woent, voor 3 daler.  
4-10-0.             4-10-0 
Dat Armenspijcker offte Gasthuys   Memorie. 
Henrick Tiessinck, een arm man, bewoent een oldt vervallen spijcker. 
  Pro Deo ad vitam. 

                                                 
49 Bedrag doorgehaald. 

50 Doorgehaald. 

51 Doorgehaald. 
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Hendrick ten Rellicker, een spijcker ende een gaerden van een spint gesaey, 
getaxiert 4-10-0.           4-10-0 
Die koster Joan toe Hoente, een spijcker soe ledich staet, geset op 2 daler. 3-0-0. 
              3-0-0 
[33r.] Een olde schaemele vrouwe, woent in een kleyn huysken. Pro Deo. 
   ad vitam. 
Peter Keysers woent in een spijcker, heefft daerbij een kleyn haeffken van ½ spint 
gesaeys gepacht van Hendrick Oldenseels kinderen voor 6 gulden. Is een arm man. 
6-0-0.             6-0-0 
Een oldt man woent daer naest in een klein hutten.   Pro Deo ad vitam. 
Roleff Poppinck woent in een oldt spijcker, geefft ter pacht an Wolter ter Hoente  
3-7-6.              3-7-6 
Noch een gaerdeken, soe den [33v.] Armen tot Nede toecompt, groet 1 spint 
gesaeys. Doet ter pacht 2-0-0.          2-0-0 
Wessell van Kocklinck woent in een oldt spijcker toebehoerende Wolter ten Hoente, 
ende geefft 3-7-6.            3-7-6 
Joost Cremer woent in een spijcker, hem eygen, getaxiert op 6-0-0. 6-0-0 
Een gaerdeken in die Weme, doet ter pacht 1-5-0.      1-5-0 
Herman Weddelinck woent [34r.] in een klein spijcker met een haeffken: 4 gulden 
1052 stuver. Getaxiert 4 daler. 6-0-0.         6-0-0 
Hendrick Boegeholt woent in een spijcker, heefft een klein haeffken: 4 gulden 1053 
stuver. Getaxiert 4 daler. 6-0-0.         6-0-0 
Conrad van der Wijck woent in een spijcker hem eygen, getaxiert 4 daler. 6-0-0. 
              6-0-0 
Heefft een gaerden in pacht van die gemeinte voor 1-17-6.    1-17-6 
Noch een stucke in den Nederbergh, [34v.] groet 1½ gesaeys, tientvrij, ad 2 gulden 
1654 stuver. 2-19-10.           2-19-10 
 
Onderstont: 
Summa grossa van 't dorp Nede beloept: 1365-2-3 
 
Noch leger stont: 
Op huyden den 15. decembris 1646 hebben Welbert Mullers ende Tilleman Sluyters, 
setters van 't dorp Nede, den eedt in forma gedaen, als dat haeres wetens uyt dit 
dorp niet en is vergeten ende alle die huyren nae haere beste kennisse ende 
wetenschap oprechtelick angebracht zijn, ende der eygenaeren huysen ende 
landerijen nae advenant getaxiert, ter præsentie van de heeren Cock, Sigendonck, 
Holl, Bentinck ende Sluysken. 
 
[35r.] Naer resumptie van de heeren gecommittierden ende gedaene defalcatie van 
den XIIden ende Xden penning, is het quoyer van 't dorp Nede noch gebleven op een 
duysent tweehondert vier ende negentich gulden ses stuver ende soeven deniers, 

                                                 
52 Bedrag doorgehaald. 

53 Bedrag doorgehaald. 

54 Bedragen doorgehaald. 
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naementlijck an landen: 521-1-9, an huysen ende moelens: 773-4-10, ende daervan 
den VIden penninck: ses ende tachtich gulden, sestien stuver, elff ende een halff 
denarie, ende den IXden penninck: vieff ende tachtentich gulden, achtien stuver, drie 
ende soevennegende deel denarie, doende te saemen: 1072 pond, 15 stuver, 1 
denarie. 
 
[Getekend:] A. Tengnagell (1649), Mattheus van der Poll, Alex van der Capellen, 
Gerhardt Casyn van der Holl, Fred. van Essen, Everhardt Sluysken, Ludolph Sylvius, 
secretarius (1649). 
 


