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Die Buyrschap Hoente
Dat erve Rosschemors. Halff gehoerende in eene vicarye ende halff jonker Haeghe
cum suis. Is groet an bouwlandt und gesaey 18 molder, thientvrij, lichte garve. An
weydelant 8 koeweyden. Huys ende hofflant van ½ molder. Wat bossches offte
eyckenholt om die campen.
Opgaende holt.
1
Geeft in pacht van 't gehele erve 183 gulden. 124 daler. Daer gaet uyt 1½ molder
roggen ende 6 schepel mancksaet an Derck van der [36v.] Wijck, 1 schepel in die
kercke, 1 schepel missaet tot last des pachters. Pontschattinge 16 gulden 16 stuver,
mede tot last des bouwmans. In 't geheel: 213-19-9.
201-19-9
Een onlandt, die Claesmaete geheten, toekoemende Herman van der Wijck cum suis,
zijnde 2 koeweyden, ad 9-0-0.
9-0-0
Dat erve Schuyrinck. Is die abdije van Vreden hoffhoerich. Daertoe huys ende hoff
van ½ molder [37r.], wat jonck holtgewas, doch geringe.Holtgewas.
Is groet an bouwlandt 16 molder gesaeys, tientvrij, lichte garve. Aen weyden 12
koeweydens ad 3 daler die weyde.
Hij geefft ter pacht: 9 mudde roggen, 10 molder boeckweyten, 10 molder haeveren2.
Pontschattinge 18 gulden. 193-19-8.
181-19-8
Dat erve Bleken. Gehoeret bij het Ampthuys toe Borkeloe. [37v.] Desen bouwman
geefft aen van gaerden ende bouwlandt: 16 molder, tientvrij, op die derde garve.
Hofflandt: 1 schepel ende 8 koeweyden. Geefft ter pacht: 151 gulden, eengans,
viefftich eyer, vier paer hoender3. Pontschattinge 16 gulden 2½ stuver,
181-14-0.
169-14-0
Dat erve Luggenhorst. Gehoeret in die pastorije [38r.] tot Nede. Heefft an weyden 5
koeweyden, aen bouwlandt 13 molder gesaeys, tientvrij, op die lichte garve.
Hofflandt 1 schepel. Geefft an pacht voor huys, hoff ende weyden 10 gulden 104
stuver. 11 daler. Noch an pacht voor die garve: 124 gulden 105 stuver. 88 daler.
Pontschattinge 13 gulden 10 stuver, 149-16-0.
137-16-3
Die haevesaete ten Campe6. Gehoort den erffgenaemen [38v.] van zaliger joncker
Otto Tengnaegell, bij sijn leven capitein. Dat huys staet ledich. Dat bouwhuys met
die gaerden doen ter pacht 15-0-07. t'Samen met het huys 120-0-0.
108-0-0
Derrick Bunckinck heefft van die landerijen daeronder gehoerende twee koeweyden
genoemt den Past, doende ter pacht 12-0-0.
12-0-0
1

Doorgehaald.

2

Deze zin geheel doorgehaald.

3

"Een gans" t/m "hoender" doorgehaald.

4

Bedrag doorgehaald.

5

Bedrag doorgehaald.

6

Er staat: "haevesaete ende huys" , de laatste twee woorden zijn doorgehaald.

7

Doorgehaald.
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Die voeght Herman van der Wijck heefft van die landerijen [39r.] bij 't huys Ter
Campe gehoerende, an gesaey 12 molder 1½ schepel, tientvrij, genoemt den Honter
Esch. Doet ter pacht 120 gulden. Daer gaet uyt 6 schepel roggen ende 11 schepel
haeveren Wisscherpacht vermoege pachtscedele an 't Capittel te Vreden.
Pontschattinge 7 gulden 17½ stuver. Alles tot laste des pachters. 139-15-10.
128-11-2
Noch heefft den voorsschreven vooght hyrvan in pacht 4 koeweyden, schrae
weyden, genoemt die Berenhorst [139v.], diewelcke met 58 schepell 2½ spint,
tientvrij, gesaeys ter pacht doen 28-10-0.
28-10-0
Noch heefft hij in 't gebruyck die Wourt, groet an gesaey 3 molder, 3 schepel ende
½ spint, tientvrij, lichte garve. 30-4-9.
30-4-9
Noch heefft die voeght hyrvan 2½ koeweyden genoemt die Elsemaete, doende ter
pacht 12-0-0.
12-0-0
Noch die kleyne Hoente, groet an gesaey 1 molder [40r.] 1 schepel ½ spint. Heefft
in pacht Reint op die Kleyne Hoente, verpachtet, nae luyt pachtscedule, met huys,
gaerdens ende twee koeweydens, voor 33 gulden. Ende in ses jaeren tot een
voormede 6 gulden, 34-0-0.
31-5-7
Den bouwman op 't goet Ten Campe, genoemt Warner ten Campe, geefft van sijn
huys, hoff ende 2 koeweyden de Groete Wart, de Cleyne Wart, 't Hoeyhorstjen, die
Stroxmaete, tesaemen 36 daler, 54-0-0.
49-13-79
Ende twee pachtvercken [40v.] offte 9 gulden. 9-0-0. Hofflandt 1 molder. Van 't
bouwlandt die derde garve, groet an gesaey 12 molder 2 schepel ende ½ spint,
tientvrij10. Daervan gecoemen in 't jaer 1645: 16 molder roggen ad 22 stuver het
schepel, beloept 70-8-0. Aan voeckweyte 12 molder ad 1 gulden 't schepel, facit 48
gulden. Aen mancksaet 5 molder 3 schepel, facit 16-2-0.
Heefft oock was eyckenholts. Uytganck: 1 molder roggen in een vicarye [41r.] 1
molder haeveren an 't Capittel tot Vreden, 3 molder saet an 't Clooester tot
Wedderen, tot last des pachters, 120-19-4.
111-5-9
Dat erve Hoente. Gehoort halff tot den huyse Ten Campe ende halff Joan Veldinck.
Dese heefft an bouwlandt 12 molder gesaeys, hij geefft die derde garve, tientvrij.
Hofflandt ½ molder. Weylant 13 koeweyden. Heefft gedaen in den jaere [41v.]
164511: 10 molder ende 1 schepel boeckweyten, jeder? schepel 19 stuver, facit 3819-0. Ende 15 mudde roggen ad 22 stuver 't schepel. Facit 66-0-0. Hij geefft van
huys, hoff ende weyden an gelt voor die helffte: 19-10-0. Ende Joan Veldinck voor
sijn helffte als die bouwman seyt: 1212 gulden. Uytganck: 6 schepel roggen, 11
8
9
10
11
12

"6" doorgehaald.
Bedrag geheel doorgehaald.
De volgende passage geheel doorgehaald.
"1645 .... 66-0-0" doorgehaald.
Doorgehaald.
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schepel haeveren, sijnde thienden ende Wisscher [42r.] pacht an 't capittel toe
Vreden. Pontschattinge: 13 gulden 4 stuver, t'saemen tot last des pachters. In 't
geheel: 158-10-7.
146-10-7
Het erve Giffel. Toebehoerende die Landtschap van Overissell. Daertoe id mry fir
lijfftucht 18 molder gesaeys, tientvrij, soe gebouwet wordt op die derde garve.
Hofflant 1 molder. Aen weyden 7 koeweyden. Doet ter pacht toe betaelen [42v.] an
den rentmeister van den Twente 150 gulden. Op dit goet is wat eycken holtgewas.
Holtgewas.
Utganck an 't huys toe Borculoe an thienden: 6 molder roggen, 6 molder garsten.
Pontschattinge: 17 gulden 5 stuver, tesaemen tot last des pachters. In 't geheel:
212-9-8.
200-9-8
Item soe heefft desen scholte te Giffel eygen een weydeken, soe omtrent [43r.]
een koe kan weyden, geset op 3 daler, 4-10-0.
4-10-0
Die haevesaete Welmerinck. Bewoent ende besittet jonker Diderich van Buloe. 't
Huys 60 gulden.
54-0-0
Sijn edele seyt am bouwlant toe hebben 7 à 8 mudde gesaeys, tientvrij, soe gebouwt
wordt op te lichte garve. Ende 8 koeweuden, ieder koeweyde ad 313 daler. Ende
passlick holtgewas. 99-19-10
Holtgewas.
92-0-0
[43v.] Aelbert, Sijn Edeler bouwman offte meyer, geefft aen 12 molder saets,
tientvrij. Hofflandt 1 schepel. Ende 4 koeweyden, schraegront. Hij geefft van 't
bouwlant 15 molder roggen, 9 molder boeckweyten, 4 molder haeveren. Voor huys,
hoff ende weydelandt 20 daler, een pachtvercken offte in plaetse van dien 4 gulden
10 stuver. In 't geheel: 162-11-7.
150-11-7
Utganck an thienden ende [44r.] Wisscherpacht an 't capittel te Vreden: 3½ schepel
roggen, 3 molder 3 schepel garsten tot laste des landtheers.
Willhem Tegerinck woent mede op jonker Buloe sijn goet. Verclaert te hebben 4
molder geseys, tientvrij, daervan hij geefft: 27-0-0. Met dat huys sonder haeff-ken.
Noch 3 molder geseys, tientvrij, gebouwt op die derde garve. 23-19-11.
[Totaal:] 50-19-11.
46-18-4
[44v.] Dat erve Wensinck. Behoort thoe Geert Cock, lieutenant. Hyrtoe gehooren 13
molder gesaeys, daervan die bouwman die darde garve geefft. Ende hyrvan is
tientbaer ½ molder an de heeren Gedeputeerden. Gaerdelant 3 schepell. Ende 6
koeweyden, daervoor den bouwman neffens huys ende hoff toe pacht geefft jaerlix
18 gulden, 7 pond vlas ende twee pachtverckens offte 9 gulden [45r.] mitsgaerders
die Wisscherpacht, soe tot sijnen laste zijn staende, naementlijk: 2½ molder roggen,
2½ molder garsten. Pontschattinge: 15 gulden 7½ stuver. Den14 bouwman verclaert
in 't jaer van 45 gehadt te hebben ter garve 15 molder roggen, doende ad 22 stuver
het schepell: 66 gulden. Ende an koeweyden 7 molder. Facit 28 gulden. In 't geheel:
166-18-6.
154-18-6
13
14

"2½" doorgehaald.
Passage: "Den ..... 28 gulden" geheel doorgehaald.
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[45r.] Dat erve ende goet Hondelinck. Gehooret bij het graefflijcke Ampthuys te
Borckeloe. desen gaerden groet 2 schepel saets. Aen bouwlandt 1215 molder
gesaeys, tientvrij, op die lichte garve. Ende 2 koeweyden. Geefft an geltpacht 145
gulden, 4 paer hoender, 50 eyer, 1 ganss16. Hyr gaet uyt molder haever an de
heeren Gedeputeerden. Pontschattinge 11 gulden 9½ stuver tot last des pachters,
155-2-0
143-2-0
[46r.] Hondelinck heefft hem eygen toekoemende 4 koeweyden genoemt het
Voortmaetjen ende het Eeck, die weyde ad 3½ daler,. 21-0-0.
21-0-0
Noch een stucke landes in den Nederbergh van 1½ schepel gesaeys, tientvrij,
doende 3 gulden 3 stuver 12 penningen17, 2-19-10.
2-19-10
Noch van die kercke een maetgen, groet een koeweyde, doet ter pacht 618 gulden,
7-10-0.
7-10-0
[46v.] Dat erve Rotgerinck. Eygenaer scholte toe Giffel ende consorten. Aen
bouwlant 13 molder gesaeys, tientvrij ende gebouwt wordende op die lichte garve.
Hofflandt ½ molder. Doet19 ter pacht: 12 molder roggen, 7½ molder boeckweyten.
Heefft 6 koeweydens. Daervan geefft hij met huys ende hoff 12 gulden. Heeftt een
kleyn busken jonck holts.
Opgaende holt.
[47r.] Uuganck boeven die pacht, an 't huys toe Borckeloe: 4 molder roggen, 6
molder haeveren. Pontschattinge: 11 gulden 17 stuver, t'saemen tot last des
pachters, 160-0-1.
148-0-1
Den olden Rotgerinck 1½ koeweydens, genoemt Meermans Maetgen, geset op 6-150.
6-15-0
Ende in den Nederbergh 7 spint gesaeys, tientvrij, lichte garve, 3-19-10. 3-19-10
[47v.] Noch in pacht van die heeren Gedeputeerden ½ molder gesaeys, sooe
Jochem Smit in 't gebruyck gehadt heefft, voor 2 daler, 3-0-0.
3-0-0
Dat erve Egginck. Toebehoerende Berent ten Noever toe Borckeloe. Heefft an gesaey
14½ molder, tientvrij. Geefft die derde garve. Den20 bouwman klaeget dat sijn
landtheer dat tellet ende dorschet, dat hij niet en weet wat daervan kompt. Hofflandt
½ molder. [48r.] Aen weydelant 8 koeweydens. Geefft daervan met huys ende hoff
10 gulden. An thienden tot Wisscherpacht: 6 molder mancksaet, 3 molder 3 schepel
roggen. An 't Huys toe Borckeloe: 3 molder haeveren. Pontschattinge: 16 gulden 10
stuver, tot last des pachters, 190-3-11.
178-3-11
Wychert Egginck heefft in den Nederbergh 5 schepel geseys, tientvrij, ad 9-19-10.
9-19-10
15

"11½" doorgehaald.

16

"4 paer hoender .... 1 ganss": doorgehaald.

17

Bedrag doorgehaald.

18

Doorgehaald.

19

"Doet ..... boeckweyten": geheel doorgehaald.

20

"Den .... van kompt": geheel doorgehaald.
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[48v.] Dat erve Olthuys. Behoort toe Joan van Bookholt, met huys ende hoff. Een
weynich bossches.
Bosch.
Aen bouwlandt 15 molder saets, tientvrij, lichte garve. Hofflandt 1½ schepell. Aen
weydelant 13 koeweyden. Geefft an geltpacht, voor huys, hoff ende weydelant: 49
gulden met een pachtvercken, 8 pond vlas. Geefft daer beneffens jaerlix ter pacht:
15 molder roggen, 12 molder boeckweyten. [49r.] Uytganck an 't Huys toe
Borkeloe: 3 molder roggen, 3 molder haeveren. Pontschattingen: 16 gulden 2½
stuver, t'saemen tot last des pachters, 220-19-6.
208-19-6
Dat erve Hoickinck. Gehoert toe Godschalck ten Cate met huys ende hoff. Heefft an
bouwlandt 1021 molder saets, tientvrij. Geefft die derde garve. Hofflandt ½ molder.
Aen weydelant 8 koeweyden ad 4 daler de weyde: 48 gulden. Van de garve is
gekoemen22 [49v.] in den jaere 1645: 3 molder boeckweyte, ieder schepel 1 gulden,
facit 12 gulden, 10 molder roggen ad 22 stuver het schepel, facit 44 gulden.
Uytganck an Wisscherpacht an 't capittell te Vreden: 12 schepel roggen, 17 schepel
gerstsaet met 3 gulden an gelt, tot last des landtheers. Pont-schattinge: 11 gulden 7
stuver, tot last des pachters, 135-19-10.
125-2-4
[50r.] Dat erve Ruhoff. Behoort toe Berent ten Noever met huys ende hoff, een
weinich holtgewas.
Holtgewas.
Is groet an gesaey 14 molder, tientvrij, op die derde garve. Waervan23 gecoemen in
't jaer 1645: 13 molder roggen, boekweyte: 6 molder. Hofflandt: 1½ schepel, 2
koeweyden. Hij geefft an huys, hoff ende weyden 22 gulden 10 stuver. Pontschattinge: 16 gulden 10 stuver, 145-9-9.
133-17-0
[50v.] Willhem Ruhoff met sijn broeder Aelbert, heefft in den Nederbergh 2½
molder gesaeys, tientvrij, opte lichte garve, gecofft uyt Ruhoff, 19-19-10.
19-19-10
Noch een stucke van 3½ schepel gesaeys, tientvrij, gecocht uyt Wesselinck: 6
6-19-10
gulden 11 stuver 4 penningen24, 6-19-10.
Dat erve Wesselinck. Gehoert toe Joan Egginck, sonder huys ende hoff. [51r.] Aen
bouwlandt 7 molder saets, tientvrij, lichte garve ad 4225 daler, 55-19-10. 55-19-10
An weydelant 4 koeweyden, 24-0-0.
24-0-0
Uytganck an thienden in 't convent toe Wedderen: 2 molder roggen, 3 molder
haeveren tot last des landtheers.

21

"9" doorgehaald.

22

De volgende passage: "in den ... 44 gulden" is geheel doorgehaald.

23

Passage "Waervan .... 6 molder" is geheel doorghaald.

24

Bedrag doorgehaald.

25

Doorgehaald.
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Dat erve Wibbelinck. Eygenaers Aerent ende Berent Hoeten, sonder huys. [51v.]
Aen bouwlandt 1526 molder saets, tientvrij, lichte garve. 10527 gulden. Hofflandt 1
molder. An weydelant 628 koeweyden. Aerent geefft voor die helffte 14 daler. 28
daler. Uytganck tot die Wisscherpacht aen 't capittel te Vreden: 6 schepel roggen, 11
schepel haeveren. Pontschattinge: 12 gulden, daervan die helffte in consideratie
kompt, 173-6-11.
173-6-11
[52r.] Het Hengeler erve, toebehoerende Aerent Hoeten ende schulte toe Giffel.
Wort stuckswijse gebouwt, sonder huys. Heefft an bouwlant omtrent 2229 molder 2
schepel ende ¼ spint gesaeys, tientvrij uytgenoemen 5 schepel tientbaer aen Jan
van Boockholt te deventer. Doet ter pacht: 19 molder roggen, 12 molder
boeckweyten. Hofflandt: 1 schepel. Hyrtoe gehoeren 7 koeweydens, die geset op 31
guldens 20 stuver30. 28 daler. [52v.] Pontschattinge 16 gulden 2½ stuver, compt
voor die helffte in consideratie, 226-6-6.
226-6-6
Dat Hofflandt. Gehoerende bij 't graefflijcke Huys toe Borckeloe. Is in verscheydene
parcelen verpachtet. Doende jaerlix 247 gulden. Pontschattinge 15 gulden 15 stuver,
257-10-0.
257-10-0
Dat Wemer erve. Pachter Derrick van der [53r.] Wijck. Heefft an bouwlandt omtrent
3231 molder 3 schepel 1¼ spint gesaeys, tientvrij. Doet ter pacht 207 ghulden.
Pontschattinge: 17 gulden 12 stuver, 218-15-0.
218-15-0
Die vicarye St. Annæ gelegen in verscheidene kleyne parceelen, daervan oock
pachter Derck van der Wijck. Geefft ter pacht: 43-10-0.
43-10-0
Het geestelijcke goet Rijckenhuys, liggende voor een [53v.] halve erve, in kleyne
parceelen, daervan pachter den schoelmeester Stephan Meller. Heefft an bouwlandt
9 molder gesaeys omtrent, tientvrij ende scharp?, 2 koeweydens genoemt
Rijckmansmaete, schrae gront, doet an pacht maer is alre duyr 132 gulden.
Pontschattinge: 8 gulden 14 stuver, 137-16-0.
137-16-0
Een parceel landes genoemt dat Tounhuys, gehoorende oock in een vicarye. Aen
bouwlant in kleyne parceelen 9 molder slim gesaeys, tientvrij. [54r.] Doet ter pacht
54 gulden. Pontschattinge 6 gulden. Pachters: Jan Rutgerinck ende Derck te
Kinckeler. 58 gulden 0.
58-0-0

26

"14" doorgehaald.

27

Doorgehaald.

28

"7" doorgehaald.

29

"20" doorgehaald.

30

Bedrag doorgehaald.

31

"28" doorgehaald.
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dat halve erve Vaerwerck. Hoffhoerich. Eygenaer: den bouwman. An bouwlandt, soe
den bouwman seght, 932 molder gesaeys. 4533 gulden. 71-19-10. An weydelant 2
koeweydens, geset op 9-5-0, [Totaal:] 81-4-10.
74-14-10
[54v.] Uitganck: 4 schepel roggen an de Armen te Nede, ende in de kercke tot Nede
18 stuver offte 1½ pond wasses.
Eene caevenstede die Reetmoele. Gehoerende bij 't Huys te Borckeloe. Waer onder
gehoeret eenen gaerden van 2 schepel gesaeys. An bouwlant 4 molder gesaeys,
tientvrij. Geefft ter pacht 51 gulden. Pontschattinge: 5 gulden 5 stuver. 54-10-0.
50-2-9
[55r.] Noch een eygen weydelant, 2 koeweydens, geset op 9-0-0.

9-0-0

Den Rosencamp. Gehoerende onder die vicarye Mariæ Virginis. Is an bouwalndt 8
molder geseys, tientvrij. Doet ter pacht 60 gulden. In die Roversmaete 1 koeweyde.
Pontschattinghe: 6 gulden, 64-0-0.
64-0-0
Den bouwman heefft een huys ende een klein gaerdeken [55v.], hem eygen, groet
1 spint, geset op 5 gulden 5 stuver34, 7-10-0.
6-16-0
Stockert heefft een caeterstede van Roleff Egginck, groet 5 schepel 1¾ spints
gesaeys. Doet ter pacht 15 gulden. Hofflandt 1½ schepell. Pontschattinge 1 gulden
19 stuver, 16 gulden 16 stuver.
15-9-0
Goyken ten Goykenshuys, een coeter, besittet een huys ende een klein haeffken,
geset op 3 gulden 15 stuver35, 4-10-0.
4-10-0
[56r.] Noch 3 spint gesaeys in den Nederbergh, tientvrij, ad 1 gulden 6 stuver 4
penningen36, 1-19-11.
1-9-11
Noch een klein gaerdeken in den Schaepscamp, geestelick landt. Doet ter pacht 1
gulden 10 stuver, 1-10-0.
1-10-0
Claes Roesencamp besittet een caeterstede. Daer toe is een huys ende een hoff van
2 schepel gesaeys, tientvrij, doet 12-10-0.
11-5-0
Noch een schepell saets in [56v.] den Nederbergh, tientvrij, ad 1 gulden 17 stuver37,
1-19-11.
1-19-11

32

"ses" doorgehaald.

33

Doorgehaald.

34

Bedrag doorgehaald.

35

bedrag doorgehaald.

36

Bedrag doorgehaald.

37

Bedrag doorgehaald.
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Claes Huyberts een kaeterstede, hoort toe den Armen tot Nede. Huys ende hoff,
6-7-7
groet 1 spint. Ter pacht: 638 gulden,7-4-0.
Heefft noch een gaerden, hemselver toebehoerende, groet een schepel geseys,
tientvrij, geset op 439 gulden, 1-19-11.
1-19-11
Noch in den Bergh 5 schepell geseys, tientvrij, geset op [57r.] 9 gulden 7 stuver 8
penningen40, 9-19-10.
9-19-10
Noch een gaerden van Boegeholt, groet 1 schepel, doet ter pacht: 7-10-0. 7-10-0
Noch een haargaerden van ½ schepell: 3 gulden. Pontschattinge: 1 gulden 18
stuver, 3-0-0.
3-0-0
Gert Neghberincks caeterstede, daer toe een huys ende een hoff, groet van een
schepel gesaeys. Doet ter pacht an Negberincks kinderen: 10 gulden 10 stuver.
Pontschattinge: 18 stuver, 11-2-0.
9-19-9
[57v.] Aerent Meyers huys ende hoff, groet 2 spint gesaeys. Competiert den Armen
tot Nede ende doet ter pacht: 6-0-0.
6-0-0
Noch een huysstede in Lochhuysen van sijn vrouwen moeder in pacht voor 4-10-0.
4-10-0
Noch een stucke in den Bergh, hem eygen, groet 1 schepel, tientvrij: 2 gulden 16
stuver41, 2-19-10.
2-19-10
Noch een stucke van die kercke van ½ schepel voor een rixdaler, 2-10-0.
2-10-0
[58r.] Noch een gaerden van de heeren Gedeputeerden, genoemt den Goyckersgaerden, voor 1 daler, 1-10-0.
1-10-0
Hendrick Olthuys, 3 schepel gesays van de kercke voor 5 daler42, 7-10-0. 7-10-0
Geefft an sijn moeder voor huys ende hoff ter pacht 3 gulden 7 stuver43, 4-11-0.
4-11-0
Uytganck: 2 pond wasses in de kercke off 24 stuver.
[58v.] Thomas Cents huys ende hoff, groet 3 spint gesaeys, hem eygen, getaxiert
op 9-0-0.
8-2-0
Noch een gaerden van die kercke, groet 3 spint gesaeys, voor 5 daler. 7-10-0.
7-10-0
Uytganck uyt het huys in die kercke voor was: 1 gulden 16 stuver.
Een stucke in den Nederbergh, groet 3½ schepel gesaeys, tientvrij. Geefft daer voor
an die gemeynte 6 daler. 9-0-0.
9-0-0
38

Doorgehaald.

39

Doorgehaald.
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[59r.] Noch een stucke in den Bergh, groet 1 schepel saets, tientvrij, 1-19-11,
1-19-11.
in pacht van de heeren Gedeputeerden op die derde garve.
Noch ½ schepel van wijlen Cocx, tientvrij, op die garve, 0-19-11.
0-19-11
Joan Lammertincks huys ende hoff met een gaerden in de buerschap Lockhuesen,
groet een schepel, geset op 9-0-0.
8-2-0
Uitganck: 3 pond wasses offte 1 gulden 16 stuver.
[59v.] Joan Wolfferincks huys ende hoff, groet 1½ spint gesaeys, geset op 9-0-0.
8-2-0
Uytganck in die kercke: 12 stuver.
Een geestelijcken gaerden, doende ter pacht: 6-0-0.
6-0-0
Een stucksken in den Bergh van 2 spint gesaeys, tientvrij, op 1544 stuver, 0-19-11.
0-19-11
Engelbert Baelen huys ende haeffken, met den [60r.] buyrgaerden, op: 6-0-0.
Uytganck in die kercke: 18 stuver.
Noch een stucke in den Bergh, groet een schepel gesaeys, thientvrij, geset op 1
gulden 17 stuver 8 penningen45, 1-19-11.
1-19-11
Lambert Borgerinck sijn huys ende haeffken, groet 2 spint gesaeys, getaxiert: 6-0-0.
Noch 2 spint gesaeys van die kercke, 0-17-6.
0-17-6
[60v.] Joachim Borgers huys ende haeffken, groet een spint gesaeys, een arm man,
geset op 3-7-0.
3-7-0.
Noch een gaerdeken van die kercke, groet 1 schepell, doet 4-10-0.
4-10-0
Noch een gaerdeken van de heeren Gedeputeerden, ad 0-15-0.
0-15-0
Uytganck: 1 pond wasees in de kercke.
Joan Hoickinck, een huys [61r.] ende een haeffken, groet een spint gesaeys, een
arm man, getaxiert: 3-0-0.
3-0-0
Uytganck in de kercke: 6 stuver.
Noch den Buyrgaerden, doet ter pacht: 3-0-0.
3-0-0
Egbert Vaecks huys ende haeffken ende dat vierdepart van des Mullersgaerden,
groet 1 schepell gesaeys, geset op 1546 gulden, 12-0-0.
10-16-0
An landt in den Nederbergh 5 schepel gesaeys, thientvrij, op 9 gulden 7½ stuver47,
9-19-10.
9-19-10
44
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[61v.] Noch van die kercke 3½ schepel gesaeys, tientvrij. Doet ter pacht 7 gulden
9-0-0
10 stuver48, 9-0-0.
Noch een gaerden van Tiesselinck, groet 1 schepel gesaeys. Doet ter pacht 9-0-0.
9-0-0
Godtschalck Vaeck, een huysken ende een klein haeffken, pleeght ter pacht te doen
4 gulden 10 stuver49. Hyr gaet uyt 1 pond was in die kercke, 4-10-0.
4-10-0
Lambert Borengoer [62r.] sijn huys ende een klein haeffken. Dat huys is desolaet,
ende eenen gaerden in Lockhuesen. Doet ter pacht 7-10-0.
6-15-0
Uutganck: een pond wasses offte 12 stuver in die kercke.
Roloff Egginck heefft van Berent ten Noever twee koen in de weyde. Geefft daervan
5 gulden50. Is onder Egginck angeslaegen.
Roleff Egginck heefft eygen in den Nederbergh 6 schepel gesaeys, tientvrij, op die
[62v.] lichte garve, geset op 11 gulden 5 stuver51, 11-19-10.
11-19-10
Luggenhorst heefft een maetgen an 't Spelbroeck in pacht van die heeren
Gedeputeerden, soe die heer drost Hons voor desen in pacht heeft gehadt. Doet ter
pacht, als den pachter seght: 13 gulden 10 stuver52. 14 daler, 21-0-0.
21-0-0
Geert Rosschemors 3½ schepel gesaeys gecocht uyt Egginck op den Nederbergh,
tientvrij, 6-19-10.
6-19-10
[63r.] Tiende
Derck van der Wijck heefft uyt Rosschemors 1½ molder rogge ende 1½ molder
mancsaet, doet 14-7-9.
14-7-9

Onderstont:

Summa deser buerschap Hoente bedraecht: 4867-6-0

Leger stont:

Op huyden den onderschreven, hebben Jan Rotgerinck ende Jacob toe Giffell, als
geordinierde setters van de buerschap Hoente, den gepraesigeerden eedt in forma
gedaen, als naementlijck, dat haers wetens in de voorsseide buerschap niet en is
vergeten [63v.] ende dat alle de hueren ende pachten well ende oprechtelick
angegeven zijn, dat oock van gelijcken, der eygenaers landerijen, nae proportie van
48

Bedrag doorgehaald.
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Bedrag doorgehaald.
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Deze passage is doorgehaald.
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de verpachte hoeven ende landerijen angeslaegen zijn, doch dit alles nae haere
beste kennisse ende wetenschap, ter præsentie van de heeren Cock, Singendoch,
Hell, Bentinck ende Sluysken, desen 16. december 1646.
Den XIIden ende Xden penninck van de buerschap Hoente gecortet zijnde, is bij de
heeren commissarien bevonden die selve alnoch toe blijven op vierduysent seevenhondert negentien gulden, soeventien stuiver ende soeven deniren, naementlick
an landerijen: 444-4-3, an huysen ende moelens: 275 pond, 13 stuver, 4 deniren.
Bedraegende daervan den VIden penninck soevenhondert viertich gulden, viertich
stuver ende een halff53 denarie, ende den IXden penninck: dartich gulden, twaalff
stuver ende soeven deniren, doende tesaemen: 771 pond, 6 stuver, 7 denarie.
[Getekend:] A. Tengnagell (1649), Mattheus van der Poll, Alex van der Capellen,
Gerhardt Casyn van der Hall, Fred. van Essen, Everhardt Sluysken, Ludolph Sylvius,
secretarius (..49).
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