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[287r.] 
Van de landeriën uyt die vaeghdie van Beltrum, gepachtet van burgers und inwoenderen 
der stadt Groenloe 
 
Antinck bouwet 7 schepel gesey, toestendich Joan Dercksen und sijn consorten, genoemt den hoegen 
Braken, tientvrij op die lichte garve. 13-19-10        13-19-10 
 
Den Buchtercamp genoemt, groet 5 schepel gesey, toestendich Henrick ten Tuynde. Wort gebouwt 
van Koene Spilendreyer op die vierde garve. daervan 3 schepel [287v.] tientbaer den 10den gast met 
het stroe an de pastoer toe Groll. Hyruyt gaet ½ molder koppelhaever ende 1 hoen an de 
landtrentmeester Schimmelpenninck. 8-0-11        8-0-11 
 
Schootman heeftt een stucke landt in pacht van Berent Wansinck und sijn consorten, genoemt 
Steelscamp, groet 3 molder gesey, tientvrij. Wort gebouwt op die lichte garve, leege landt. 23-19-11 
              23-19-11 
 
Lambert ter Bucht heeftt [288r.] 2½  schepel, tientvrij, van Suyrhuys vicarye, soe gebouwt wort op 
die lichte garve. 4-19-10            4-19-10 
Noch van Berent Wansinck 6 spint gesey, tientvrij, lichte garve. 2-19-10    2-19-10 
 
Carst ter Buckelt van sijn eygen 3 molder geseys. Daervan ½ molder tientbaer den 10den gast met het 
stroe aen Sijn Genade. Wort gebouwt op die lichte garve.  
22-13-10             22-13-10 
 
[288v.] Giesberth Melbinck 2 schepel geseys, hem eygen toestendich, tientvrij, op die lichte garve.  
3-19-11              3-19-11 
 
Gerrit Burkes, bouwet 3 schepel geseys, zijnde een vicaryen stucke, tientbaer den 20 gast met het 
stroe. Ter pacht 4 daler. 6-0-0           6-0-0 
 
Hendrick van Ameloncksen bouwet van sijn eygen 2 molder geseys in de Stadtsesch tegen den 
Grascamp, daervan 3 schepel tientbaer den 10 gast [289r.] met het stroe an Sijn Genade. 14-0-10 
              14-0-10 
 
Item een hoeymaete van twee dagh meyens, genoemt die Colcksmaet, zijnde broecklandt, getaxiert 
op 3 daler. 4-10-0             4-10-0 
Noch een campken bij den Bloemerscamp, groet een molder, tientvrij, lichte garve.  
7-19-11             7-19-11 
 
Derck Boessinck bouwet 2½ schepel gesey vicaryenlandt, sancti Andreas, tientbaer den 10den gast 
met het stroe aen Sijn Graefflijke Genade. [289v.] Wordt gebouwt op die lichte garve ende is 
gelegen bij den Grascamp. 3-7-6          3-7-6 
 
Berent Schoemaecker bouwet 3 schepel van sijn eygen, halff in der Stadtsesch gelegen ende halff in 
Aevest, 't welck tientbaer an de pastoer tot Groll. 5-0-4      5-0-4 
 
Hendrick Dercksen 2½ schepel van sijn eygen, tientbaer den 10den gast met het stroe an de pastoer 
tot Groll. 3-7-6            3-7-6 
 
[290r.] Fenne Hullinck, twee schepel gesey, haer eygen, tientvrij, an de Wasschevoort gelegen.  
3-19-11              3-19-11 
 
Derck Cuerboem bouwet een stucke van heer Andries vicarye, van twee schepel geseys, tientvrij. 
Doet ter pacht 3 gulden. 3-19-11        3-19-11 
 
Tonnisken Bussinck, twee schepel geseys van heer Andries, vicaryenlandt, ind den Stadtsesch 
gelegen. ter pacht 3 daler. 3-19-11        3-19-11 
[290v.] Item van Beltrum 1½  schepell geseys, sijn moeder toestendich, tientvrij, lichte garve. 
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Herman Noortwijn van sijn eygen 5 schepel, daervan twee schepel tientbaer den 20. gast met het 
stroe an Plettenborch. 9-6-10           9-6-10 
 
Hendrick Bartelts, een schepel van sijn eygen, tientvrij, 1-19-11     1-19-11 
 
[291v.] Aelbert Lochmans bouwet Onse Lieve Vrouwenkuyle van een molder geseys, gehoerende het 
Snijdersgilde. Doet ter pacht 41 daler. 6-0-0         6-0-0 
 
Aeltjen Boevinck 5 schepel geseys haer toestendich. Daervan 3 schepel tientbaer zijn den 10 gast met 
het stroe aen Sijn Genade, und 1 schepel is tientbaer den 20 gast aen Sijn Genade, met het stroe2.  
7-14-4              7-14-4 
 
Den Haenencamp, toestendich[291v.] Bartolt Tops, is groet 2 molder geseys, tientvrij, 
15-19-11              15-19-11 
 
Goosen Boickinck bouwet ½ molder gesey in de Braecke gelegen, toestendich Berent ten Noever. Is 
tientbaer den 10den gast met het stroe an de pastoer te Groll. Wort gebouwet op die lichte garve. 3-
12-0               3-12-0 
Noch in pacht 5 schepel geseys, tientbaer an den pastoer tot Groll, van Fenne Coolen, op die derde 
garve, 9-0-0             9-0-0 
[292r.] Item 2 schepel geseys oever die Beecke in 't Sijdenlandt, toecoemende een Ruyter te 
Zutphen à 2-0-0             2-0-0 
 
Berent Kips twee gaerdens van 5 schepel gesey, sijn eygen, tientvrij, ende een stucke weydelant 
t'samen verpacht à 93 daler, 13-10-0          13-10-0 
Item 2 schepel gesey in den Mors gelegen, tientvrij, 3-19-11      3-19-11 
[292v.] Item 2 schepel geseys in den Stijlkamp gelegen, tientvrij. Dese 2 stucke ter pacht 6 daler. 3-
19-11              3-19-11 
Item een schepel geseys in der Stadts Esch gelegen, in heer Bruyns vicarye, stuck tientbaer den 10den 
gast met het stroe aen Sijn Genade. Wort gebouwt op die vierde garve, 1 gulden, 7 stuver 0  
              1-7-0 
 
Jan Gellinck, een schepel gesey in den Everscamp, hem eygen, 1-19-11   1-19-11 
[293r.] Noch 3 schepel geseys, hem eygen, tientvrij, 5-19-11      5-19-11 
Item 74 schepel gesey, den Westervoort, onder Lecouwe vicaryenstuck, tientbaer den 10den gast met 
het stroe. Ter pacht 7 daler. 10-10-0          10-10-0 
Item twee schepel geseys in der Stadtsesch, onder heer Bruyns vicaryenlandt gelegen. Wort gebouwt 
op die lichte garve, 3-19-11           3-19-11 
 
Dries ter Hoyhaer, 2 schepel [293v.] geseys, hem eygen, in den Everscamp gelegen, tientvrij,  
3-19-11             3-19-11. 
 
Dries Schellerinck, 2½ schepel gesey in der Stadtsesch, sijn eygen, tientvrij,  
4-19-10              4-19-10 
Item een hoeymaete van twee dagh meyens in die Stege gelegen, sijn eygen, getaxiert op 4 daler,  
6-0-0               6-0-0 
 
Fijcken Oosterholt, 6 schepel gesey in den Kijckerskamp [294r.] gelegen, haer eygen. Daervan 3 
schepel tientbaer den 10den gast met het stroe. Die 3 andere schepel geven des jaers 18 stuver.  
10-0-11              10-0-11 
 
Item 2 schepel gesey in heer Dercks vicaryenlandt. Ter pacht 25 daler, 3-0-0  3-0-0 

                                                 
1 "5" doorgehaald. 
2 De hierna volgende zinssnede "genoemt den Haenencamp" is doorgehaald. 
3 "6" doorgehaald. 
4 "5" doorgehaald. 
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Jan Adith een halff schepel gesey, gehoerende onder Sivolts vicarye, op die lichte garve, 
0-19-11             0-19-11 
 
Jenneken Schrievers, 2 molder [294v.] gesey, haer eygen, den Escamp genoemt, und dat 
Werckenstucke, tientvrij, 15-19-11,          15-19-11 
 
Wessell van Schutterop, 1½ schepell geseys in Bederken Esch gelegen, tientvrij, gehoerende onder 
Suyrhuys vicarye. Wort gebouwt op die lichte garve, 2-19-10      2-19-10 
 
Jan Schlade, 1½  schepel gesey, hem eygen, tientvrij, 2-19-10      2-19-7 
 
Tonnis Cuerboem, 1½ schepel [295r.] gesey, tientvrij, toestendich Berent Wansinck, gelegen  
an den Bluemencamp, op die lichte garve. 2-19-10       2-19-10 
Item een schepel gesey, toestendich den heer pastoer toe Groenloe, ter pacht 2-0-0. 
   2-0-0 
Item die halve Bulenmaete. Ter pacht 2 daler, 3-0-0      3-0-0 
Ende die ander halve maete heeftt Jacob Wildeman ut supra, 3-0-0     3-0-0 
 
[295v.] Wessell van Schutterop6. 
Item een schepell gesey in die Bulenmaete, hem eygen, tientvrij, 1-19-11   1-19-11 
 
Rutger Wansinck, 3 schepel gesey, sijn eygen, bij den Blumencamp, tientvrij,  
5-19-11             5-19-11 
 
Hendrick Tuynte, 3 schepel geseys, sijn eygen, den Telbersom in der Stadtsesch, 
5-19-11             5-19-11 
Item 2 schepel gesey vicaryenlandt, tientvrij, [296r.] genant den Haken, soe gebouwt wort op die 
lichte garve, 3-19-11            3-19-11 
 
Tonnis ter Bucht, 2 molder geseys, sijn eygen, tientbaer den 10den  gast met het stroe an die pastoer 
tot Groll. Hyrvan is den uytganck ½  molder koppelhaever, een hoen. Is genoemt den Buchtercamp, 
10-16-0             10-16-0 
 
Jan Dercksen in die Nieuwe Stadt, toestendich [296v.] Geesken Wiellacker, tientvrij, op die lichte 
garve, 5-19-11             5-19-11 
 
Warner Wycherdinck, 5½ schepel gesey, sijn eygen, gelegen in der Stadtsesch, tientvrij,  
10-19-9              10-19-9 
Noch in pacht een stuck van den Armen te Groll, groet 3½  schepel, tientvrij, op die lichte garve,  
6-19-10             6-19-10 
 
Willhem Mervelt, 3 schepel [297r.]  van sijn eygen in der Stadtsesch, tientvrij, genoemt dat 
Kuevestucke, 5-19-11            5-19-11 
Item 5 schepel geseys toestendich die kinderen van Oeveljonck, tientvrij, die lichte garve,  
9-19-10             9-19-10 
Item 2 schepel gesey, tientvrij, uyt Suyrhuys vicarye, Goldtsmitscamp genoemt. Ter pacht 3 daler.  
4-10-0             4-10-0 
Item 3 schepel geseys, tientvrij, toestendich  Willhem [297v.] Murken. Doet ter pacht 2 daler, 3 
stuver, 3-3-0             3-3-0 
 
Warner Willinck, van sijn eygen 1½ schepel gesey, genoemt het Ronde Hoecksken, bij den Volmer 
soon, tientvrij, 2-19-10            2-19-10 
Balthasar Bode, een stuck landts genoemt die Wolterinck huysstede, hem eygen. An gesey 3 schepel, 
tientvrij, 5-19-11             5-19-11 
                                                                                                                                                         
5 "1½“ doorgehaald. 
6 Deze passage is geheel doorgehaald. 
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Noch een stucksken van 2 schepell an die Avesche Beecke, tientvrij, 3-19-11   3-19-11 
[298r.] Noch een stucksken van een schepell, tientbaer an Sijn Genade, 1-7-0  1-7-0 
 
Gerrit van Beltrum een stuxken landts in Lecouwen vicarye, in pacht van de Heeren Gedeputeerden 
voor 2 daler, 3-0-0            3-0-0 
Noch een stucksken in pacht van heer Bruyns, 1½ schepel groet, beyde tientbaer aen Sijn Graefflijke 
Genade, voor 2 daler, 3-0-0           3-0-0 
 
Coene ter Braecks weduwe heeftt in pacht een hoeymaete van 5 dagh meyens van die heeren 
Gedeputeerden, genoemt [298v.] die Breemaete, voor 12 daler, 18-0-0    18-0-0 
 
Die kinderen van Derck te Huerne hebben een stucksken landts van 5 schepel geseys, tientvrij, lichte 
garve, 9-19-10            9-19-10 
 
Tienden 
 
Het missaet van de pastoer tot Groll uyt dese geheele voochdie getaxiert op 34-11-2 34-11-2 
 
De pastoer te Groll, sijn saet ende garffthiende uyt verscheyden parceelen deser voechdije, getaxiert 
op 84-1-3             84-1-3 
 
[299r.] Sijn Graefflijke Genade van Bronckhorsts sacktiende uyt verscheyden parceelen deser 
voechdije, getaxiert: 235-10-7           235-10-7 
 
Sijn Graefflijke Genades garfftiende uyt verscheyden goederen ende parceelen deser voechdije, 
getaxiert op 174-6-0            174-6-0 
 
Onderstont:  
Summa grossa van dit parceel beloopt: 916-15-6. 
Dit parceel is in resumptie bevonden te bedraegen negenhondert ses ende viefftich gulden, twee? 
stuver, negen denarien. Ende daervan den sesten penninck: 159 pond, 7 stuver, 1½  denarie. 
 
... verso stont: 
Die eygenaers ende pachters van boevengestelde parceelen zijn verhoort ende geëxaminiert in 
præsentie van den vaeght und die setters in Aevest, naementlijk [299v.] Herman ten Nahuys und 
Willhem ter Huirne, die haeren eedt daer op gedaen hebben, dat alles wel ende behoorlick nae haere 
beste kennisse ende wetenschap gedaen is, als achter Aevest te sien, ter præsentie van die aldaer 
genominierde heeren, den 12 december 1646. 
 
Noch leger stont: 
Die voorseide voochdije ende daeronder gehoerende beurschappen, als Beltrum, Lindtvelt, Aevest, 
Swoll und het deel van Aevest bij burgers und inwoenders der stadt Grolle gebruyck, is bevonden in 't 
geheel op te brengen: elff duysent soevenhondert soeventyn gulden, tyn stuver, elff denier. Aldus bij 
ons onderscreven commissarien gesummiert ende gesloeten binnen Borckeloe den 19. decembris 
1646. Was ondertekent: 
 
Evert de Cock, Van Oppijnnen, P. Smijendonck, Gerhardt Casijn van der Holl, Willem Bentinck, 
Everhardt Sluysken. 
 
[300r.] Die sloeten van de voeghdije van Beltrum und daer onder gehoerende buerschappen, als hyr 
voornoemt sijn verhalet, zijn bevonden te monteren ter somme van thynduysent negenhondert acht 
ende tachtentich gulden, achtien stuver ende twee7 deniers. Dus hyr: 10988 pont 18 stuver, 2 
deniers. 
 

                                                 
7 "elff" doorgehaald. 
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Ende dat daervan den 6den penninck und 9den penninck beloopt ter somme eenduysent achthondert 
vieff und twintich gulden, negentien8 stuver, vier und een sestendeel9 deniers. Dus hyr: 1825 pond, 
19 stuver, 4 1/6 denier. 
 
In oirconde is dese bij de heeren commissarien, nevens den secretarius onderteeckent:  
 
A. Tengnagell (1649), Mattheus van der Poll, Alex van der capellen, Gerhardt Casyn van der Holl, 
Fred. van essen, Everhardt Sluysken, Ludolph Sylvius, secretarius, [16]49. 
 
Die lasten van de vaeghdije van Beltrum zijn opgenoemen ad 318 gulden 10 stuver.  
 

                                                 
8 "sestien" doorgehaald. 
9 "acht und een halff" doorgehaald. 


