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Die buyrschap Lockhuysen

Dat erve Clevert, toebehoerende schulte toe Giffele voor ¾ ende den bouwman
selver ¼ deel. Heefft aen gaerdenlandt 2¾ schepel geseys. Aen bouwlant 10
molder, 3 schepell, 3 spint geseys, tientvrij. lichte garve. Aen weyden 4 koeweyden
ad 3 daler die weyde. Ende wat holt om 't bouwlandt.Opgaende holt.
Den bouwman geefft die garve, die welcke [117v.] in 't jaer 1645 heefft gedaen: 12
molder roggen, 6 molder boeckweyten, 4 molder haeveren. An gelt: 7 gulden, 17
stuver, 8 penningen1. Pontschattinge: 15 gulden 0. Uytganck an thins in Olminckhoff
103-18-10
19½ stuver2. 112-19-8.
Noch van Hendrick Loessinck een molder saets, tientvrij, doende ter pacht 7 schepel
roggen in twee jaeren, ende in 't derde boeckweyte, ende den uytganck van thins in
't Olminckhoff ad 19½ stuver. 9-12-10.
9-12-8
[118r.] Noch heefft Clevert an 't Vaerwerck ende Stovert 2 koeweydens, geset op
9-0-0.
9-0-0
Noch een stucke in den Nederbergh 2½ schepell geseys, tientvrij op 4 gulden, 12
stuver, 8 penningen3. 4-19-10.
4-19-10
Dat erve Marquerinck. Toebehoerende Gherard van Halle. Heefft neffens 't huys
eenen gaerden van 1½ schepel geseys. [118v.] Aen bouwlandt 13 molder geseys,
tientvrij op die lichte garve. Aen weyden 5 koeweyden met een weynich jongh holt.
Den bouwman geefft die garve, daervan gecoemen in 't jaer 1645: an roggen 13
molder, 1 schepel; an boeckweyte 6 molder, 2 schepel. Gebruyckt huys, gaerden
ende weyden voor den volgenden uytganck: aen 't Huys toe Borckeloe 3 molder
haeveren, 2 molder roggen. Den smaelen thienden [119r.] 1 gulden 2 stuver in de
kercke toe Nede, t'samen tot last des pachters. Ende daer en boeven 8 daler, 2
verckens. Ende an pontschattinghe: 15 gulden. Ende dan jaerlix eenen dienst met
waegen ende paerden, getaxiert op 2 gulden 10 stuver. 159-2-11.
147-2-11
Dat erve Wolberinck. Toebehoerende Gert Marquerinck ende Jacob Salekinck.
Bestaende in een huys ende an bouwlant 8½ margen offte 14 molder 3½ [119v.]
schepel geseys, tientbaer aen Sijn Graeflijke Genade. Ende wort gebouwt op die
lichte garve. Twee gaerdens apart, soo bij 't huys gehoeren, beyde tesaemen groot
19/32 margen, doende 4 schepell ende ¾ spint geseys. Aen weydelant 6¼ margen
offte 6 koeweyden. Voor huys, hoff ende weylant 1 vercken, 12 pond vlas. Ende an
pontschattinghe 15 gulden. 125-4-0.
115-3-8
[120r.] Dat erve Olthaer. Eygenaers die Weesen tot Deventer, met die weduwe
Haeselbroecks ende Wolter van Eyll. hyrtoe gehoert naest het huys, een gaerden van
een schepell gesaeys. Aen bouwlant 10 molder saets, tientvrij, op die lichte garve.
Aen weydelant 3 koeweydens. Den bouwman geefft die garve, sooe in 't jaer van
1645 gedaen heefft: 2 molder roggen, 8 molder boeckweyte [120v.] ende anders
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niet. Uytganck: 2 schepel roggen in Wedderen tot last des pachters. Pontschattinge:
12 gulden. 90-12-7.
83-7-7
Voor die kercke een kempken, groet 2 schepel geseys, tientvrij. Doet ter pacht:
6-15-0.
6-15-0
Noch an eygen bouwlant an die Hoernte 2½ molder geseys, tientvrij, op die lichte
garve, geset op 15 gulden4. 19-19-10.
19-19-10
[121r.] Dat erve Neghberinck. Gehoerende an 't Huys toe Borckeloe. Heefft an
gaerdelant 2 schepel geseys. Aen bouwlandt 14 molder, tientvrij, die lichte garve.
Aen weyden 5 koeweyden. Geefft an geltpacht 165 gulden, 4 paer hoender, 50 eyer,
een gans. Pontschattinge 15 gulden. In 't geheel: 175-0-0.
163-0-0
Dat goet Segerinck [121v.] Gehoert gelijckfals an 't Huys toe Borckeloe. Daertoe
een huys ende een gaerden van twee schepell geseys. Aen bouwlant 13 molder
geseys, tientvrij, lichte garve. Aen weyden 25 koeweyden. Geefft ter pacht 90 gulden,
4 paer hoender, 50 eyer. Uutganck an thienden in Wedderen: 2 molder roggen, 3
molder haeveren, den bloetthienden, tot last des pachters. [122r.] Pontschattinge:
12 gulden. In 't geheel: 118-11-2.
109-1-5
Dat goet Assinck. Toebehoerende Evert Rotgerinck ende schulte Giffele. Bestaende
in huys ende een gaerden, groet 2½ schepel geseys. Aen bouwlandt 11 molder, 2
schepel, 1 spint, tientvrij. Den bouwman geefft die derde garve, seyt niet toe weten
hoe veele die selve uytbrenght. Hyr gaet uyt an den Landtrentmeester [122v.] 15
stuver. Pontschattinge 13 gulden 4 stuver. 101-5-7.
93-3-6
Noch een molder geseys van Giffell, tientvrij, doet die derde garve. 7-19-11.
7-19-11
Noch heefft Evert Rotgerinck ende schulte Giffel een weyde genoemt Platvoetsmaete, groet 2½ margen offte 2½ koeweyde, het _ compt Evert Rotgerinck, ende
geefft an Giffel voor die rest 4 daler ende 15 stuver thins. 9-15-0.
9-15-0
[123r.] Dat halve erve Hollerinck. Is geestelick. Ende daertoe een huys ende een
gaerden van 1½ schepel. Aen bouwlandt 9 molder, tientvrij, op die lichte garve.
Hoewel die bouwman op die groete niet en wilde resolveren ende seyde dat het in 't
aepenbaer lagh, alwaer men 't selver konde sien. Geefft an geltpacht 72 gulden. An
thienden in 't convent tot Wedderen: 1 molder roggen, 6 schepel haeveren tot last
des pachters. Pontschattinge: 7 gulden 13 stuver. 86-12-7.
79-13-11
[123v.] Dat halve erve Past. Gehoeret an dat Huys toe Borckelloe. daertoe behoert
een gaerden, groet 1 schepel geseys. Aen bouwlandt 7½ molder geseys, tientvrij.
Aen weyden 3 koeweydens. Geefft ter pacht 84 gulden, 2 paer hoenderen, 50 eyer.
Pontschattinge: 7 gulden, 13 stuver. 89-12-0.
82-9-3
Bockman. Een caevenstede. Daertoe huys ende hoff [124r.] soe geset op 6 gulden
0.
6-0-0
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Noch een kempken, groet 6 schepel geseys, tientvrij, een gaerden van een halff
schepel. 11-19-10.
11-19-10
Noch een koeweyde, scharp, doet ter pacht an Gert in den Dam: 3-0-06. 3-0-0
Hendrick Brass, bewoent oock een caeterstede. Daertoe is het huys ende een
kempken, groet 4 schepel geseys, tiendtvrij, geset op 7 daler. 10-10-0. 9-9-0.
[124v.] Noch een stucke in den Bergh van schulte Giffell, groet 4 schepel geseys,
tientvrij, lichte garve. 't Welcke ter pacht heefft gedaen in 't jaer 1645 van die derde
garve: 3 schepel roggen, 4 schepel weyten. 7-19-11.
7-19-11
Noch een gaerden van Loessinck, groet 1 schepel, doet ter pacht 4-10-0. 4-10-0
Hendrick Loerdes, besitter eener caeterstede. Daertoe een huysken ende een
[125r.] kempken van 4 schepell geseys, geset op 7 daler. 10-10-0.
9-9-0
Noch twee schepel geseys in den Nederbergh, doen ter pacht an Sweer Loesencamps twee jaeren alle jaer 1 molder roggen, ende dat derde jaer een molder
boeckweyten. 4-19-0.
4-19-0
Noch een molder geseys in Nederbergh van Tiesselinck. Doet ter pacht: 9-0-0.
9-0-0
Dat Goerhuys. Een caeterstede, toecommende Telleman [125v.] Sluyters. Hofflant
2¼ schepel gesaeys groet. Aen bouwlandt 2 molder, 2 schepel, 2¼ spint geseys,
tientvrij, op die derde garve. Heefft gedaen in 't jaer van 1645 5 molder allerley
mancsaet. 21-4-8.
21-4-87
Aen weydelant 2 koeweyden, doch schrae, veldich, landt. Doet ter pacht van huys,
hoff ende weyden 18 gulden. Pontschattinge: 1 gulden, 13 stuver. 15-0-0.
13-10-0
[126r.] Die Vuyrhaer, toebehoerende Olthaer ende die Muller toe Marckvelde. Is
groet an bouwlandt 7½ molder geseys, tientvrij, geset op 458 gulden. 61-7-9.
61-7-9
Noch 3 koeweyden, geset op 9-0-0.
9-0-0
Pontschattinge: 2 gulden, 2 stuver.
Lambert Bleken caeterstede, bestaende in een huysken ende 3½ schepel geseys,
tientvrij, geset op 9-0-0.
8-2-0
[126v.] Hundecolcks landt, soe Jan Negberinck heefft. Groet 3 schepel geseys,
tientvrij. Geset op 89 gulden. 8-19-11.
5-19-11
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Den Schilcamp, toebehoerende Pasman met sijn consorten. Groet 5½ schepel saets,
thientbaer an Sijn Genade, den 10 gast10 an 't Huys toe Borckeloe, 1 molder roggen
an St. Annenvicarije. Is onder Hoente bij Derck van der Wijck angegeven. 9-18-0.
9-18-0
Noch van de kercke 4 schepell geseys. Doet ter pacht 2 molder [127r.], duyr
genoech. 10-11-2.
10-11-2
de
Noch van Tiesselinck 1½ schepel geseys, doet die 3 garve. 2-19-10.
2-19-10
Die gemeents maethe: 2 koeweydens soe Olthaer heeft11, ende die Muller toe
Marckvelde broecklandt: 8 daler12. 12-0-0.
12-0-0
Die Muller toe Marckvelde den Honcamp: 1 molder geseys, tientvrij. 7-19-11.
7-19-11
Noch een maetken op die Bevert, een koeweydens, doch scharp, ende veldtlandt,
geset op 3-0-0.
3-0-0
[127v.] Aelbert Siegerinck een huysken ende een klein haefken, groet een spint
geseys. Pauper. In pacht van Herman Keyser, voor 4-10-0.
4-10-0
Dat goet Laerinck. Daervan eygenaers: Jacob Salekinck ende Derck ten Nijenhuys,
bestaende in 't huys ende een gaerden, groet 3½ schepel. Aen bouwlandt 10
molder, 3½ schepel, tientvrij, lichte garve. Weydelant: 2½ margen offte 2
koeweyden, verpachtet voor 8 daler. [128r.] Voor huys ende hoff betaelt die
bouwman naevolgenden uytganck uyt Laerinck: 2 molder roggen, 3 molder haeveren
in Wedderen, 6 Rydergulden an de Heeren Gedeputeerden ad 24 stuver 't stuck, 15
stuver thins an den Landtrentmeester Schimmelpenninck. Den bloetthienden in
Wedderen. Pontschattinge: 7 gulden, 13 stuver, all tot laste des pachters. 117-5-10.
107-17-2
Herman Elferinck met sijn consorten, den halven Schiltcamp, groet met die
Vleerbrede 7 schepel saets, [128v.] waervan 5½ schepel tientbaer aen Sijn
Graaflijke Genade, den 10den gast an 't Huys toe Borckeloe. Wort gebouwt op die
derde garve ende wort an den rentmeester Sels betaelt een molder roggen.
13-19-10.
13-19-10
Dat Carvelt [Larvelt?]. Eygenaer Geert ten Damme. Bestaende in huys ende een
hoff, groet 3 schepel geseys, geset op 6 daler. 9-0-0.
8-2-0
De Coninckshoffte, groet [129r.] 5 schepel geseys, tientvrij, verpacht aen Hendrick
te Goorhuys voor 7 daler. 10-10-0.
10-10-0
Noch op den Nederbergh 1½ schepel geseys, tientvrij. 2-19-10.
2-19-10
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Datt Hennincks Tekenshaers maetken, groet 1½ koeweydens, broecklant, geset op
6-15-0.
6-15-0
Dat Allef? broecken maetken van ½ koeweydens, geset op 2-5-0.

2-5-0

Stockinck ende Bollert in Gelseler [129v.] hebben an landt in den Nederbergh
omtrent 6 schepel, tientvrij. Doet ter pacht 6 schepel roggen, 6 schepel boeckweyten. 11-19-10.
11-19-10
Neghberinck heefft aen eygen landt in den Nederbergh 3 schepel geseys, tientvrij, 't
welck den bouwman ende eygenaer settet op 5-19-1113.
5-19-11
Noch een gaerden van 2 spint geseys, gesettet op 1-10-0.
1-10-0
Joan Bulois heefft van Loessinck toe Delden 1½ schepel [130r.] geseys, tientvrij.
Geefft ter pacht 3 schepel saets, toe weten twee jaer rogge ende het derde jaer
boeckweyte. 3-14-0.
3-14-0
Aleff Cuyper 2 schepell geseys, tientvrij, van Herman Loessinck tot Delden. Geefft 5
schepel van 't geene daer wasset, offte twee jaer rogge ende het derde jaer
boeckweyte. 6-3-0.
6-3-0
Esquen Marquerinck, een stucke landes in den Noortwijck, groet 4 schepel geseys,
geset op 7 gulden, 10 stuver. Is in Noortwijck angeslaegen.
[130v.] Tienden
Sijn Graefflijke Genade van Bronckhorst treckt uyt dese voochdye, soe an sack- als
gerff- ende bloetthiende, t'saemen gereeckent die waerdije van 356 gulden 8 d.,
356-0-8.
356-0-8
Het clooester te Wedderen heefft uyt verscheyden goederen deser vochdije an sack-,
gerff ende bloetthiende toesaemen gereeckent 369 gulden, 5 stuver. 369-5-0.
369-5-0
Het capittell toe Vreden [131r.] heefft uyt verscheyden stucken deser voochdije an
sacktiende die waerdije van 189 gulden, 0 stuver, 5 d.. 189-0-5.
189-0-5
Dominus pastor Westenbergius heefft in pacht van die Heeren Gedeputeerden het
miscoorn aever dese voechdije sich streckende voor 38 daler. 57-0-0.
57-0-0
Die windemoele van Sijn Graaflijke Genade van Bronckhorst, doet in pacht 400-0-0.
Affgetrocken den 5den penninck vooer die reparatien, ad 80 gulden.
320-0-0
[131v.] Onderstont:
Op huyden den 18. december 1646 hebben Henrick Olthaer ende Goesen
Marquerinck, setter in Lockhuesen, den eedt in forma gedaen, als dat haeres
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weetens uyt dese buerschap niet en is vergeeten, ende dat alle de hueren ende
pachten, well ende behoerlick angegeven zijn. Ende oock der eygenaeren goederen
nae advenant angeslaegen. Doch dit alles nae haere beste kennisse ende
wetenschap, ter præsentie van de heeren Cock, Singendonck, Holl, Bentinck ende
Sluysken.

Leger stont:

Summa grossa deser buerschap Lockhuysen: 2881-11-3.

Noch leger stont:

Dese voorseyde vooghdije ende daeronder gehoerende buerschappen als het dorp
Nede, de buerscahppen Hoonte, het eerste ende tweede deel van Noortwijck,
Bramelo ende Lockhuysen, zijn bevonden in 't gheell op te brengen: sestienduysent
vieffhondert een ende veertigh gulden, ses stuyver, 9 denier.
Aldus bij ons onderschreven commissaryen gesummiert ende gesloeten binnen
Borckeloe, desen 29. december 1646. 16441-6-9.

Ende was onderteeckent:

Everardt de Cock van Oppijnen, [132v.] P. Singendonck, Gerhardt Casijn van der
Hell, Willem Bentinck, Everhardt Sluysken.

Dese beurschap Lochuesen is naer defalcatie van den XIIden, Xden ende Vden penninck,
respective bevonden noch uyt te brengen tweeduysent soeven hondert vier ende
viefftich gulden, viefftien stuver, twee denier, naementlijk an landen: 2375-12-4,
huysen ende moelens: 379-2-10. Ende dat daervan den VIden penninck beloept ad
driehondert vieff ende negentich guldens, achtien stuver, acht ende tweederdendeel
deniers. Ende den IXden penninck twee ende veertich gulden, twee stuver, ses ende
viernegende deel denier. Doende te saemen:
438 pond, 1 stuver, 4 denier.
Die sloeten der voghdie van Nehde ende der selver beurschappen [133r.] als te
voorens gemelt, bijeen gevoecht zijnde, koemen te monteren ter summe van
viefftienduysent seshondert drie gulden, viefthyn stuver, elff denier. Dus hyr:
15.603 gulden, 15 stuver, 11 denier.
Ende dat daervan den VIden und IXden penninck beloopt twee duysent vieffhondert
thyn guldens, achtien14 stuver, soeven eensesten deel denier. Dus hyr:
2.510 pond, 18 stuver, 7 1.6 denier.
In oirconde is dese bij die heeren Commissarien, nevens den secretaris onderteeckent:
A. Tengnagell (1649); Mattheus van den Poll; Alex van der Capellen; Gerhardt Casyn
van der Hell; Fred. van Essen; Everhardt Sluysken; Ludolph Sylvius secr. (1649).
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[134r.] Die lasten van de voeghdije van Nede opgenoemen ad 507 gulden, 16
stuver.
507 pond, 16 stuver
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