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Buyrschap Nortwijck

[65r.]

Dat erve Tegerinck. Eygenaer Berent ten Noever met sijn schoensoone Gevert
Wiginck. Daertoe gehoort an bouwlandt 12 molder saets, tientvrij op die derde
garve. Hofflandt 1 schepel ende 7 koeweyden à 3 daler die weyde. Den bouwman
geefft ter pacht van huys, hoff ende weyden 12 gulden 10 stuver1. Van 't bouwlandt
is gecoemen in 't jaer 1645: 12 molder roggen, 6 molder boeckweyten. [65v.]
Pontschattinghe: 16½ gulden. In 't geheel: 138-9-9.
127-8-2
Dat erve Weminck. Gehoeret met den toenbehoer vandien aen 't Huys toe
Borckeloe. Aen gesaey 11 molder saets, tientvrij, uytgenoemen 3 molder an 't
cloester te Wedderen. Een gaerden van 2 schepell met 6 koeweydens. Geefft ter
pacht 140 gulden, 4 paer hoender, 50 eyeren, een ganss. [66r.] Uutganck an 't
convent toe Wedderen 2 molder roggen ende uut 3 molder gesaeys den 10. gast met
het stroe ende den bloettiende, tot last des pachters. In 't geheel: 150-11-2.
138-11-2
Dat erve Fruinck. Toebehoerende der Landtschap van Oeverissell2, met huys ende
hoff, groet 2 schepel gesaeys. Aen bouwlandt 16 molder, tientvrij, lichte garve. Aen
weydelant 63 koeweyden, yder weyde 3 daler getaxiert. Den bouwman geefft oever
all [66v.] an geltpacht an den rentmeester van Twente 80 gulden. Uutganck an
thienden aen 't Huys toe Borculoe: 2 molder roggen, 3 molder haeveren, met den
bloetthiende. Pontschattinge: 16½ gulden, allet tot last des pachters. In 't geheel:
165-19-8.
153-19-8
Dat erve Wunnekinck. Toestendich met den toebehoer van dien an 't Huys toe
Borckeloe. Daerbij eenen gaerden, groet 1½ schepel saets. Aen bouwlant 12 molder
gesays, tientvrij, lichte garve. met 5 koeweyden. Geefft ter pacht: 123 gulden, 4 paer
hoender, 50 eyeren, een ganss. Uutganck: 2 molder roggen, 3 molder haeveren, met
den bloettienden in Wedderen. Pontschattinge: 16 gulden 2 stuver. 151-15-2.
139-15-2
Meerman. Heefft een caeterstede, daertoe huys, gaerden ende an bouwlandt 3½
molder gesaeys, ende gaen uyt 3 schepel gesaeys den 10. gast met het stroe an 't
clooster te Wedderen. Met een weydeken van 1½ koeweyden, geset op 4 daler4, so
den eygenaer seght. Uytgnack in 't convent toe Wedderen an thienden: 4 schepel
roggen, 6 schepel haeveren. In 't geheel: 28-7-10.
26-2-5
Den Stenvort. Bij Meerman van de heeren Gedeputeerden gepachtet. Groet 4½
molder gesaeys, daer van hij ter pacht geefft 37 gulden 10 stuver. [68r.] Hyr gaet
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uyt an 't convent toe Wedderen 4 schepel roggen ende 6 schepel haeveren tot last
des pachters. In 't geheel: 46-10-7.
42-16-1
Joan toe Hoente heefft een huysken ende gaerden van 2 schepel gesaeys van
Wolter Hondelinc: 7 gulden 10 stuver5. 8-0-0.
7-4-0
Noch een stucke landes in den Nederbergh, groet 3½ schepel gesaeys, tientvrij,
sijnde geestelick landt. daervan heefft Cronen die garve in pacht voor 2 daler. 3-0-0.
3-0-0
[68v.] Noch 1 schepel gesaeys van die kercke, doet ter pacht: 2-5-0.
2-5-0
Pontschattinge: 15 stuver.
Dat erve Salekinck. Daervan proprietarius6 Gerhard van Halle, secretarius der stadt
ende heerlickheyt Borkeloe. Daertoe behoert 't huys met den gaerden, groet 2
schepel gesaeys. Aen bouwlandt 12 molder gesaeys, tientvrij, lichte garve.
Weydelant: 5 koeweyden
[69r.] Die bouwman geefft die derde garve, daervan gecoemen in 't jaer van 1645:
12 molder roggen, 5 molder boeckweyten.
Hij gebruyckt 't huys, hoff ende weyden tegens den volgenden uytganck: 6 schepel
roggen an den Armen tot Nede, 3 molder gerstsaet tot Eyberghen, 2 schepel roggen,
den smaelen tient an de weduwe van Zejochem Harberts. Pontschattinge: 16 gulden,
2½ stuver. 130-4-0.
119-15-8
Dat erve Hilverinck. Daervan eygenaer jonker Butt [69v.] met sijn consorten.
Daertoe gehoort huys ende hoff, groot 1½ schepel gesaeys. Aen bouwlant 11
molder, tientvrij, op de lichte garve. Aen weyden 57 koeweyden. Den bouwman
geefft van huys, hoff ende weyden 9 gulden ende 6 pond vlasses. Aen saet: 9½
molder roggen, 5 molder boeckweyte. Uytganck tot die Wisscherpacht an 't Capittell
toe Vreden: 6 schepel roggen, 6 schepel mancksaet, tot last des pachters.
Pontschattinge: 15 gulden. In 't geheel: 106-18-11.
98-7-9
[70r.] Dat erve Weninckmoele. Gehoort met sijn toebehoer an 't huys toe
Borckeloe. Heefft een gaerden van 2 schepel gesaeys, ende an bouwlandt 7 molder,
tientvrij met 6 koeweydens. Geefft an geltpacht 118 daler, 4 paer hoender, 50
eyeren, een ganss. Uutganck an thienden in Wedderen: 4 molder roggen, den
bloetthienden, tot laste des pachters. Pontschattinge: 13 gulden 7½ stuver. In 't
geheel: 148-0-4.
136-3-6
[70v.] Dat erve Marquerinck. Toebehoerende die burgermeester Gerhard Marquerinck. Daertoe gehoort huys ende een gaerden, groot 1½ schepel gesaeys. Aen
bouwlant 14½ molder gesaeys, thientvrij, op die lichte garve. Weydelant: 6
koeweyden. Daervan jaerlix omtrent 2½ molder gesaeyt wort, haever op die swaere
garve. Denbouwman geefft die garve, die welcke heefft gedaen in 't jaer van 1645
an roggen 21 molder, an boeckweyte 9 molder, [71r.] een pachtvercken, 10 pond
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vlasses, 5 molder haeveren voer huys, gaerden ende weyden. Uutganck an thienden:
2 molder roggen, 2 molder mancksaet met den bloetthiende in 't convent tot
Wedderen, tot laste des pachters. Pontschattinge: 16 gulden 2½ stuver. In 't geheel:
177-3-10.
165-3-10
Desen bouwman heefft an weyden, hem eygen toebehoerende, 2 koeweyden, geset
op: 9-5-0.
9-5-0
[70v.] Dat erve Hungerinck. Eygenaers Gerrit Tenghnaegell ende Derrick van der
Wijck cum suis. Daerthoe gehoort: huys ende gaerden, groet 2 schpel gesaeys. An
bouwlandt 16 molder, tientvrij, op die lichte garve. Aen weydelant: 7 koeweyden. Die
bouwman geefft ter pacht: 208 molder roggen, 10 molder boeckweyten, 2 molder
garsten. Aen geltpacht: 18 gulden met 2 pachtvercken, 10 pond vlas. [72r.]
Uutganck in 't convent tot Wedderen: 2 molder roggen, 3 molder haeveren, den
smaelen thiende; 1 molder garsten an Elshout tot Ruerloe. Pontschattinge: 16½
gulden, alles tot last des pachters. In 't geheel: 220-16-2.
208-16-2
Dat erve Bensinck. Hoert Joan van Billerbeecke toe. Huys ende gaerden groet 1
schepel9 gesaeys. Aen bouwlandt: 1610 molder, [72v.] thientvrij, op die lichte garve.
Bensinck geefft ter pacht: 2011 molder roggen, 10 molder boeckweyten. Geefft van
gaerden, huys ende weydelant, zijnde 5 koeweydens, 15 guldens, een pachtvercken.
Uutganck in 't convent toe Wedderen: 2 molder roggen, 3 molder haeveren, den
smaelen thienden; een schepel boeckweyten geestelick. Pontschattinge: 16½
gulden, allet tot laste van den pachter. In 't geheel: 199-3-2.
187-3-2
[73r.] Ter Hoeve. Een aedelijcke haevesaete, toebehoerende joffrouw Gevecoete.
Hyrtoe gehoort, gelijck haer edele schrijfft, aen bouwlandt 7½ molder gesaeys,
tientvrij. Hofflandt ½ schepel. Drie koeweydens, yeder ad 3 daler. In 't geheel:
73-9-9.
67-12-2
Voor 't huys: 25-0-0
22-10-0
Gerrit Boll, een schamel man in een oldt huysken, daerbij een haeffken, geefft ter
pacht an die vrouw op den Hoeve: 10-10-0.
9-9-0
[73v.] Noch een schemel man, genoemt Berent in 't Cetslach[?], in der gelijcken
huysken met een haeffken, geefft oock an de vrouwe op die Hoeve ter pacht
10-10-0.
9-9-0
Borghman, wesende een caeter, heefft een huys ende gaerden, groet: anderhalff
schepel gesaeys, geset op 7 daler. 10-10-0.
9-9-0
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Aen bouwlandt 2 molder, 1 schepel gesaeys, tientvrij, op die lichte garve. Hyr gaet
uytt: ½ schepel roevesaet an die kercke tot Nede [74r.] ende 2 vette gansen an
den rentmeester van Oeverisell [?]. 17-19-10.
16-11-2
Noch een stucke geheiten den Heghacker, groet 2 molder, 2¼ schepel gesaeys,
tientvrij, op die derde garve gepachtet van Arent Hoeten cum suis. Doet ter pacht
4½ molder, halff rogge, halff boeckweyte. 19-19-9.
19-19-9
Noch een stucke van die edele heeren Gedeputeerden in den Nederbergh, groet 412
schepel gesaeys, tientvrij. Doet ter pacht, maer al te duer: 12-0-0.
12-0-0
[74v.] Noch 1½ koeweyde van die edele Heeren Gedeputeerden in pacht voor
9-0-0.
9-0-0
Noch een stuck van die kercke, groet 2 schepel gesaeys, doet ter pacht 3 schepel
roggen. 3-19-2.
3-19-2
Uutganck: 2 vette gansen an den rentmeester van Twente.
Smienck. Toestendich Philips Smit. Daertoe ghoert an bouwlant 4½ schepel
gesaeys, tientvrij, [75r.] ad 8-19-10. Hofflandt 1 schepell. Een halve koeweyde.
Huys, hoff ende weydelant 6 daler. 9-0-0 [+] 8-19-10.
16-11-2
Dat erve Nijehuys. Eygenaers Otto Meylinck ende Tilman Sluyter. Hyrtoe gehoeret 't
huys ende gaerden, groet 2 schepel gesaeys. Aen bouwlandt 16 molder gesaeys,
tientvrij. Den bouwman van 't Nijehuys [75v.] geefft die garve, ende is daervan
gekoemen in 't jaer 1645: 18 molder roggen, 12 molder boeckweyten. Heefft 4
koeweyden, daervan hij geefft, met huys ende hoff, 18 gulden. Uutganck an
thienden aen 't Huys toe Boerkeloe: 2 molder roggen, 3 molder haeveren, 2 molder
in de kercke tot Nede, tot last des pachters. Pontschattinge: 16 gulden, 4 stuver. In
't geheel: 187-4-0.
175-4-0
[76r.] Dat erve Tieberinck. Toebehoerende dr. Oosthoff als erffgenaem van den
zeliger landtrentmeester des Stiftes Munster. Huys ende gaerden, groet 1½ schepell
gesaeys. Aen bouwlandt 16 molder gesaeys, tientvrij docht op die lichte garve
gebouwet. Aen weidelant: 513 koeweyden. Doet ter pacht in alles14. Heefft een
weynich holtgewas.
Holtgewas
Pontschattinge: 16½ gulden. In 't geheell: 161-9-8.
149-9-8
[76v.] Dat erve Heslinck. Eygenaer Joan Harperinck. Huys ende hoff van 1½
schepel gesaeys. Aen bouwlandt 12 molderen, tientvrij, op die lichte garve. Van de
garve soo den bouwman geefft is gecoemen in 't jaer van 1645: 15 molder roggen,
10 molder boeckweyten. Aan weydelant: 5 koeweyden. Geefft van huys, hoff ende
weyden 5 daler15, 1 vercken. Met den naevolgenden uthganck: 2 molder roggen,
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[77r.] 3 molder haeveren. Den smalen thient in 't cloester te Wedderen.
Pontschattinge: 15 gulden, 18 stuver. In 't geheel: 136-12-11.
125-14-3
Noch soe heefft Joan Harperinck een huys ende haefken op dat goet Hesselinck, met
een gaerden, groet een schepel gesaeys, geset op 12 gulden 0-0.
1-16-0
Ende daerenboeven drie koeweyde, yeder weyde ad 3 daler. 13-10-0.
13-10-0
Dat erve Deperinck. [77v.] Eygenaer jonker Bevervoerde. Hyrtoe gehooret huys
ende gaerden, groet 2 schepel gesaeys. An bouwlandt 1216 molder, tientvrij. Den
bouwman geefft ter pacht 14 molder roggen, 8 molder boeckweyten, 2 pachtvercken17. Aen weydelant 5 koeweyden, geefft daervan, alsmede van huys ende hoff: 4
molder roggen, 6 molder haeveren aen Sijn Graefflijke Genade. Pontschattinge: 16
gulden, 5½ stuver. 164-7-10.
152-7-10
[78r.] Noch een caeterstede, oock toebehoerende jonker Bevervoerde, ende
gepachtet bij Jan van Velthuysen, bestaende in een huysken ende haeffken, groet ½
spint gesaeys. Doet ter pacht 3 gulden.
3-0-0
Noch een gaerden van die kercke, groet 1 schepel, doet ter pacht 5-0-0. 5-0-0
Berent Huyskers, een caeterstede, het huysken daerop staende is olt, geset op
3-0-0.
3-0-0
't Haeffken hoert die kercke toe. Doet ter pacht: 1-15-0.
1-15-0
[78v.] Noch soe heefft hij an eygen landt in den Nederbergh 2½ schepel gesaeys,
tientvrij, geset op 4-19-1018.
4-19-10
Jan Bruntinck, een gerooit schaemel man, heefft een huysken ende haeffken,
gansch slecht gaerdenlandt, 3 spint gesaeys groet, geset op 3 gulden 0-0. 3-0-0
In den Bergh 1½ schepel gesaeys, op 2-19-10.
2-19-10
Die gratie staet bij die Edele Heeren Gecommittierden.
Noch in pacht van die Heeren Gedeputeerden 1 spint gesaeys an den Sijdenwech,
voor 0-10-0.
0-10-0
[79r.] Timmer Berents huys ende gaerden, sijnde eene caevenstede, den gaerden
is groet 1 schepel gesaeys, geset op 12-0-0.
10-10-0
Noch 6 schepel gesaeys, tientvrij. 11-19-10.
11-19-10
Aen weyden: 4 koeweyden, yeder geset op 3 daler. 18-0-0.
18-0-0
Noch een gaerdeken van die kercke, met een schepell bouwlandes, geeft daervan ter
pacht 9-0-0.
9-0-0
[79v.] Joan Wanincks huys ende gaerdeken van 1½ spint gesaeys, sijnde eene
caeterstede, met een stucke landes, groet 4 schepel saets in den Bergh, tientvrij,
doet te saemen ter pacht 20 daler19. 30-0-0.
30-0-0
Item soe hebben Joan Wanninck ende Joan Harperinck van Joan Tieberinck in pacht
4 schepell gesaeys, tientvrij op die derde garve. 7-19-1120.
7-19-11
16

"11½" doorgehaald.

17

"6 hoender" doorgehaald.

18

"4 gulden, 13 stuver, 10 penningen" doorgehaald.

19

"15 gulden" doorgehaald.

5

Verpondingskohier buurschap Noordijk onder Neede 1646 (origineel)

© B.H.M. te Vaarwerk

[80r.] Willhem Welberincks huys ende een gaerden 1½ schepel groot. Hyr gaen uyt
15 stuver an die Heeren Gedeputeerden, geset op 7 daler. 10-10-0.
9-9-0
Noch een molder geseys in Smienck, tientvrij, ad 7-19-11.
7-19-11
Noch een koeweyden an 't Noortwijcker Broeck, ad 3 daler. 4-10-0.
4-10-0
Philips van Elshaeve een kleyn huysken ende een haeffken van 2 spint [80v.]
gesaeys. Is een oldt arm man.
Pro deo ad vitam
Heefft noch een gaerden van die Edele Heeren Gedeputeerden in pacht ad 2-0-0.
2-0-0
Dries Eskes besittet een caeterstede, daertoe een huysken, geset op 3-0-0. 3-0-0
Noch een stucksken landes in den Nederbergh, groet 2½ schepel gesaeys, tientvrij.
[81r.] Noch een gaerdeken, groet een schepel gesaeys. 1-19-11.
1-19-11
Trijne, eene weduwe, woent in een kleyne hutte op Hungerinck gront, heefft een
weydeken, groet een koeweyde, geset op 3 daler, 4-10-0.
4-10-0
Noch een schepel gesaeys van die kercke in pacht, ad 2-5-0.
2-5-0
Arent Bruntincks huys geset op 4 daler. 6-0-0.
[81v.] Noch een molder gesaeys in den Bergh, tientvrij, 7-19-11.
Noch een gaerdeken van die kercke, doet ter pacht 3-0-0.

6-0-0
7-19-11
3-0-0

Goesen Elsmans. Een halff erven, hem Goesen met sijn broeders ende susters
toebehoerende, bestaende in 't huys ende een gaerden, groet 5 spint gesaeys, geset
op 9 daler. 13-10-0.
12-3-0
Aen bouwlandt 7 molder tientvrij, 55-19-10.
55-19-10
[82r.] Aen weyden 3 koeweyden, yeder weyde 3 daler. 13-10-0.
13-10-0
Uutganck in die kercke: 10 stuver. Pontschattinghe 8 gulden 14 stuver.
Dat halve Meinck. Eygenaer den bouwman selvers. Hyrtoe gehoeret neffens het
huys, een gaerden, den welcken sij setten op 1 schepel gesaeys, gestelt op 9 daler.
13-10-0.
12-3-0
Aen bouwlandt 4 molder, tientvrij, 31-19-11.
31-19-11
[82v.] Aen weydelant 2 koeweyden, yeder 3 daler. 9-0-0.
9-0-0
1½ Pond was in die kercke.
Noch heefft hij van die Tekenshaer, toecoemende Aelbert ten Dam, 3 molder saets,
tientvrij. Hij geefft als hij segt: 3 molder roggen, 3 molder boeckweyten, 23-19-11.
23-19-11
Uutganck an thientroggen an 't Huys toe Borckeloe: 1½ molder roggen, 1½ pond
wasses in de kercke.
[83r.] Joan Schroers heefft eene caevenstede, daervan hij selver eygenaer ende
bouwman is, daertoe een huys ende gaerden van 2 spint gesaeys, gestelt op 7 daler.
10-10-0.
9-9-0
20
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31-19-11
13-10-0
0-15-0

[83v.] Noch eenen gaerden van die edele Heeren Gedeputeerden, doende ter pacht
4 gulden 10 stuver21. 6-0-0.
6-0-0
Dat erve Harperinck. daervan eygenaer ende bouwman is Derrick Harperinck.
Hyrtoe gehoert, neffens het huys, een gaerden, groet 2 schepel gesaeys, geset op
14 daler. 21-0-0.
Aen bouwlant 17 molder [84r.] gesaeys, tientvrij. 135-18-8. Aen weydelandt 6
koeweyden, yeder ad 3 daler. 27-0-0 [Totaal:] 173-19-8.
171-19-8
't Welck den eygenaer t'saemen geset op 105 gulden.
Uutganck an thienden an 't Huys toe Borckeloe: 4 molder roggen, 6 molder
haeveren.
Elsken Elsmans een stucksken bouwlandts, groet 1½ schepel, tientvrij, 2-19-10.
2-19-10
Noch van die kercke een [84v.] stucksken gaerdenlants voor 35 stuver. 1-15-0.
1-15-0
Elsken Marquerinck 4½ schepel gesaeys, tientvrij, an den Nederbergh, 8-19-10.
8-19-10
Tienden
Elschott te Ruerloe heefft jaerlix uyt Hungerinck een molder gesaey, geset op 4
gulden, 6 stuver, 4 denaren. 4-6-4.
4-6-4
Die weduwe van zailiger Joachim Herberts te Eyberghen heefft [85r.] jaerlix uit
Salkinck 3 molder garste, 2 schepel rogge met die bloetthiende, geset op 18-1-11.
18-1-11

Onderstont:

Op huyden den 17. december 1646 hebben Jan Hungerinck, ende Derck Harperinck,
setters van de buerschap Noortwijck, den geordineerden eedt gedaen als
naementlijck, dat haers wetens uyt dese buerschap niet en is gelaeten, dat oock alle
die pachten ende hueren deser buerschap oprechtelick zijn angegeven, ende die
goederen der eygenaeren nae advenant getaxiert nae haere beste kennisse ende
wetenschap ter [85v.] præsentie van de heeren Cock, Singendonck, Holl, Bentinck
ende Sluysken.

Noch leger stont:

Summa grossa deser buerschap Noordtwijck: 3163-19-7.
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Ende infra naest het tweede deel.
[86r.]

Die tweede helftte van die buyrschap Noortwijck

Dat erve Gerdinck. Eygenaer den bouwman. Hoort Gerdinck selver. Hyrtoe gehoort,
neffens het huys, een gaerden van 3 schepel gesaeys, geset op 14 daler. 21-0-0.
Aen bouwlandt 14 molder gesaeys, thientvrij, op die lichte garve. 111-19-9. Ende 5
koeweyden, yeder [86v] koeweyde ad 3 daler 22-10-0. [Totaal:] 155-9-9. 143-9-9
Geset an pachtgelt t'samen op 90 gulden.
Dat halve erve Loesinck. Eygenaersche joffer Agnes van Heeckeren. Bestaende in
een huys ende gaerden, groet 2 schepell gesaeys. Aen bouwlandt 9 molder gesaeys,
tientvrij op die lichte garve. Ende vier koeweyden. Doet ter pacht [87r] 14 molder
roggen, 6 molder boeckweyten, eenpachtvercken offte daervoor 4 gulden 10 stuver.
Uutganck in 't clooster toe Wedderen: 1 molder roggen, 1 molder haeveren, tot laste
des pachters. Pontschattinge: 8 gulden, 14 stuver. In 't geheel: 118-0-3. 111-2-3
Desen Loessinck gebruyckt noch een stucke geestelijckes landes, genoemt die
Steenler, bij anderen gepachtet, voor 9-0-0.
9-0-0
[87v] Dat halve erve Goorhuys. Eygenaers die erffgenaemen van zaliger Timmer
Henrich. Waertoe, neffens het huys, een gaerden, groet 1½ schepel gesaeys. Aen
bouwlandt 9 molder gesaeys, tientvrij, op die lichte garve. Aen weydelandt 2½
koeweyden. Den bouwman geefft die derde garve, soe in 't jaer 1645 gedaen heefft:
12 molder roggen, 6 molder boeckweyten. [88r] N.B. Dat den eygenaer hyrvan
moet geven vieff molder roggen an den rentmeester Peter Sels, ende een molder
betaelt den bouwman. is 6 molder t'saemen. Uutganck hyr en boeven in Wedderen:
1 molder roggen, 1 molder haeveren tot last des pachters. Geefft an weydegelt als
mede van huys ende hoff 12 gulden, een pachtvercken offte daervoor 4 gulden 10
stuver, 8 pond vlas. Pontschattinge: 9 gulden 4½ stuver. In 't geheel: 110-2-0.
101-5-10
[88v] Eene caeterstede, daervan eygenaer ende bouwman Herman Goekinck.
Daerbij een huys, getaxiert 3 daler. 4-10-0.
4-10-0
An landt ende gaerden een molder gesaeys, tientvrij. 7-19-11.
7-19-11
Noch een stucke, groet 5 spint gesaeys, tientvrij, 2-9-10.
2-9-10
Noch in die Tekenshaere 4 schpel gesaeys, tientvrij, 7-19-11.
7-19-11
[89r] Uutganck: een schepel roggen aen 't huys tho Borckeloe. Noch heefft hij twee
stucken in de bouwinge, groet 3 schepel gesaeys, waervan 1½ schepel thientbaer
den 10 gast met het stroe in eene vicarye gehoerende. Doet ter pacht: 4-10-0.
4-10-0
Noch een stucke, die Tafelbreede genoemt, groet 3 schepel, gehoerende in een
vicarye, doende ter pacht 6-0-0.
6-0-0
[89v] Dat erve Bennekinck. Gehoerende in eene vicarije. Bestaende in een huys
ende een gaerden, groet 2 schpel gesaeys. Aen bouwlandt 15 molder, tientvrij op die
lichte garve. Aen weydelandt 5 koeweydens. Den bouwman geefft ter pacht oever
all: 112 gulden 10 stuver. Uutganck van thienden in 't convent tot Wedderen: 2
molder roggen, 2 molder haeveren. Vide folio 3o heymert [?]
8
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[90r] Dat halve erve Elshoff, hoffhoorich an de Landtschap van Oeverissell, heefft
nevens 't huys een gaerden, groet ½ molder. Aen bouwlant 6½ molder gesaeys,
tientvrij, lichte garve. Aen weyden 2 koeweyden ad 3 daler die weyde. Is
hoffhhoerich in den hoff toe Kaegelinck22. Geefft daer an toe thins 1 gulden, 9 stuver.
Uutganck: 5 molder roggen den erffgenaemen van Arent Bonick, 1 molder roggen in
't convent toe Wedeeren. In 't geheel: 68-9-9.
63-0-2
[90v] Dat erve Swelsman hoert in de kercke toe Vreden. Hyrtoe huys ende een
hoff, groet 1½ schepel geseys. Aen bouwlant 14 molder saets, tientvrij. Ende 5
koeweyden. Den bouwman geefft ter pacht 8½ molder roggen, 6½ molder
boeckweyt, 3¾ molder haeveren. Uutganck: 2 molder roggen an 't convent toe
Wedderen tot last des pachters. Pontschattinge: 16 gulden. In 't geheel: 141-19-9.
130-12-6
[91r] Noch van de kercke toe Neden, genoemt Stockercamp, 2½ molder gesays,
tientvrij. Doet ter pacht 5 molder roggen. 26-8-0.
26-8-0
Dat erve Olthoff. Toebehoerende die Landtschap van Oeverissel. Daertoe is nevens
't huys 3 schepel gaerdenlant. Aen bouwlant 18 molder, tientvrij, lichte garve. Den
bouwman geefft ter pacht 134-15-0. Uutganck an thienden an 't Huys toe Borckeloe:
[91v] 4 molder roggen, 6 molder haeveren ende den bloetthiende, tot last des
pachters. Pontschattinge: 16½ gulden. 181-19-8.
169-19-8
Dat erve Brinckhoff. Gehoerende in de kercke toe Vreden. Daertoe is neffens 't
huys, an gaerdenlant 2 schepel gesaeys. Aen bouwlant: 15 molder gesaeys,
thientvrij, lichte garve, 5 koeweyden. Doet ter pacht: 14 molder roggen, 8 molder
boeckweyten, 4 molder haever. Pontschattinghe: 16 gulden 10 stuver. 149-19-9.
137-19-9
[92r.] Den smalen thienden tot last des pachters. Pontschattinghe: 16 gulden 10
stuver. In 't geheel: 144-1-2.
132-10-8
Noch an eygen landt 1½ schepel gesaeys, tientvrij. 2-19-10.
2-19-10
Goycken Benninck ½ schepel gesaeys, tientvrij, 2-19-10.

2-19-10

Dat erve Waerinck. Gehoerende in 't convent tot [92v.] Wedderen, bestaende in
een huys ende een gaerden, groet een schepel gesaeys. Huys ende hoff getaxiert 8
daler. Aen bouwlandt 12 molder saets, thientvrij, op die lichte garve. Aen weydelant
3 koeweyden, yeder weyde 3 daler. Geefft ter pacht oever all van 't goet 6023
gulden. In 't geheel: 121-9-9.
111-18-4
Noch heefft den bouwman [93r.] ½ schepel gesaeys in die Tekens Haer, tientvrij.
0-19-11.
0-19-11
Dat erve Mengerinck. Eygenaer Olthoff. Daertoe gehoeret naest het huys, een
gaerden van drie schepel gesaeys. Aen bouwlandt 15 molder gesaeys, waervan 10½
22
23

In Markvelde onder het gericht van Diepenheim gelegen, kerkelijk echter onder Neede.
Doorgehaald.
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molder thientbaer aen Sijn Graaflijke Genade. Aen weyden 5 koeweydens. Den
bouwman geefft an pacht 20 molder roggen, 12 molder boeckweyten, 5 molder
haeveren, [93v.] een pachtvercken offte 4 gulden 10 stuver. An geltpacht 20
gulden, 8 pond vlas. Notandum dat uyt 11½ molder gesaeys van dit goet den
tienden gast wort getrocken ende gegeven aen 't Huys toe Borckeloe, ende an
sackthienden, 2 molder roggen an den Armen, tot last des landtheeren, 2 schepel
roggen ende den bloetthienden oock an 't Huys toe Borckeloe. Pontschattinge: 16
gulden 10 stuver. In 't geheel: 213-19-6.
201-19-6
[94r.] Eene caeterstede soe bewoent wordt bij Herman Huyrneman. Daertoe is
een huysken op die gemeente offte Brinckhaever gront. Geefft ter pacht in die kercke
tot Vreden: 3-0-0.
3-0-0
Hendrick Bennekinck, een caterstede. Daertoe een huysken met een kleyn
haeffken van ½ spint. Doet ter pacht an Gerrit Mengerinck 7-10-0.
6-15-0
Noch heefft hij een stucke [94v.] van Geerdinck, groet 2½ schepel gesaeys,
tientvrij, soe Bennekinck eygen. 4-19-10.
4-19-10
Noch in die Tekenshaer 1½ schepel gesaeys, tientvrij, Bennekinck eygen. 2-19-10.
2-19-10
Noch een gaerden in Smeinck, groet 2 spint, geset op 2-0-0.
2-0-0
Noch ½ koeweydens, ende van Geerdinck 2 koeweydens, t'samen Bennekinck
eygen, die weyde ad 3 daler. 11-5-0.
11-5-0
[95r.] Noch een stucke landts in Huyrninck van 2 spint gesaeys, tientvrij. 0-19-11.
0-19-11
Dat erve Grot Hornte, toebehoerende in het Stifft ter Honnepe. Bestaende in 't
huys ende een gaerden, groet 1½ schepel gesaeys. Aen bouwlandt 14 molder24
gesaeys, tientvrij op die lichte garve. Aen weydelant 1 koeweyde in 't kerspell Nede.
[95v.] Hij geefft ter pacht 12 molder roggen, 7 molder boeckweyte. Uutganck an
thienden in Wedderen: 2 molder roggen, 3 molder haeveren. Den smalen thienden
tot last des pachters. Pontschattinge: 16½ gulden. In 't geheel: 125-3-1. 115-2-10
Dat halve erve Heineman, toebehoerende gelijckfals in 't Stifft ter Honnepe. [96r.]
Bestaende in een huys met een gaerden, groet 2 schepel gesaeys. Aen bouwlandt 12
molder saets, tientvrij. Dat weydelant light in 't Gerichte van Diepenheim. Doet ter
pacht: 10 molder roggen, 7 molder boeckweyte, ende 3½ ghulden voor een vercken,
6 pond vlas. Uutganck in 't clooster Wedderen: 2 molder roggen, 3 molder haeveren,
tot last des pachters. [96v.] Pontschattinghe: 10 gulden 17½ stuver. In 't geheel:
113-11-11.
104-10-2
Noch van die kercke 225 molder gesaeys, tientvrij. Doet ter pacht 3 molder roggen.
15-16-9.
15-16-9
Noch een stucke hem eygen toebehoerende, groet 3 schepel gesaeys, tientvrij, ad
5-19-11.
5-19-11
24
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Dat halve erve Stocker. Gehoert al mede in het [97r.] Stifft ter Honnepe.
Bestaende in huys ende gaerden, groet 1 schepell gesaeys. Aen bouwlandt 7½
molder schrae landt, thientvrij. Geefft ter pacht: 5 molder roggen, 5 molder
boeckweyten. Pontschattinge: 8 gulden 2 stuver. In 't geheel: 67-19-9. 62-11-2
Dat erve Leppinck. Oock in het Stifft ter Honnep gehoerende. Bestaende in huys
ende hoff, groet 2 schepell gesaeys. Aen bouwlandt 14 molder gesaeys, tientvrij.
Twee koeweyden hyr in dese heerlickheyt. Die rest liggen in Marckvelde. Heefft
passelick busch offte opgaende holt.
Holtgewas.
In 't geheel: 136-12-9.
125-15-0
Geefft ter pacht: 11 molder roggen, 7 molder boeckweyten, een pachtvercken off 3
gulden 10 stuver, 6 pond vlas. Pontschattinge: 15 gulden 12 stuver. [98r.] Noch an
eygen landt 2 schepel gesaeys, tientvrij, ende twee koeweydens, yeder weyde ad 3
daler. 12-19-11.
12-19-11
Den Loessinckcamp. Een caeterstede met huys ende gaerde, geset op 4 daler,
groet 1 schepell. 6-0-0.
6-0-0
Aen bouwlandt 4½ molder gesaeys, schrae, veldich lant, tientvrij op die vierde
garve. 26-19-10.
26-19-10
[98v.] Rotger Leppinck besittet oock een caeterstede met een huys, geset op 3
daler. 4-10-0.
4-10-0
Voorts gaerden ende bouwlandt, groet 4 schepel gesaeys, tientvrij op die vierde
garve. 5-19-11.
5-19-11
Noch bij Leppinck 3 schepel geseys, tientvrij op die vierde garve gebouwet
wordende. 4-9-11.
4-9-11
Aen weydelant 1½ koeweydens, die weyde geset op 3 daler. 6-15-0.
6-15-0
[99r.] Eene caeterstede die Hammelte genoemt. Daertoe een huysken ende
gaerden, groet een spint. Noch an bouwlandt 4 schepel gesaeys, tientvrij. Doet ter
pacht an zaliger Peter Trommeslagers erffgenaemen 12 gulden, 2 ganschen, 4 pond
vlasses. Pontschattinge: 19½ stuver. 13-16-0.
12-13-8
Eene caeterstede die Wepse genoemt. Daertoe een huys, een gaerden ende
bouwlandt van 4 schepel geseys, geset op 12-0-0.
10-16-0
[99v.] Noch een mudde geseys in Lochhuesen, tientvrij. 7-19-11.
7-19-11
Noch een kempken van 1 schepel gesaeys van Loessinck toe Delden, doet ter pacht
4-10-0.
4-10-0
Pontschattinge: 1 daler.
Dat Sladincklant. Sijnde huys ende hoff. Wort stucksche wijse verpachtet. Den
eygenaer daervan is Knijff in 't Stifft Munster. Daertoe gehoert an bouwlandt [100r.]
9 molder saets, tientvrij, uytgenoemen 3½ molder. Hofflandt 1 schepel. Ende 3
koeweyden. Doet ter pacht 9026 gulden. N.B. dat hyruyt gaet den tienden gast met
26
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het stroe van 3½ molder geseys, geestelick an die rentmeester Sels. Uutganck an
thienden an 't Huys toe Borckeloe: 2 molder roggen, 2 molder haeveren, tot last des
pachters. Pontschattinge: 14 gulden 12½ stuver. 117-15-2.
108-6-8
[110v.] Den Beverscamp. Toebehoerende die weduwe van Peter Trommesleger.
Aen bouwlandt 7 molder gesaeys, tientvrij. Doet ter pacht: 7 molder 1 schepel rogge,
3 molder 3 schepel boeckweyte. Pontschattinge 7 gulden 4 stuver. 59-5-5. 59-5-5
Geert Mengerinck 1½ schepel gesaeys, tientvrij. 2-19-10.

2-19-10

Dat Raelandt. Sijnde een camp, daervan respective [101r.] eygenaers zijn die
pastoer Westenbergh ende vaeght Herman van der Wijck, groet 4 molder ½ schepel
gesaeys. Wort gebouwt bij Hendrick Meinck. Doet ter pacht 33-15-0.
33-15-0
Noch een weydeken bij het Raelant, groet 1 koeweyde ad 3 daler. 4-10-0. 4-10-0
Noch een gaerdeken van ½ schepel, voor 2-5-0.
2-5-0
Noch die Meinghs maete daervan eygenaers zijn die jongstgemelte pastoer ende
voeght, met een klein [101v.] stucksken weydelandts, groet 4 koeweydens. Doet
ter pacht 27-0-0.
27-0-0
Dat Dynderbroeck, soe Engelbert toe Geesteren toebehoert ende Joost Muller, groet
vier koeweydens, ende yeder koe[weyde] ad 4 daler door Aleff Engels angegeven,
facit 24-0-0.
24-0-0
Dat Dinnerbroeck, toebehoerende den Armen tot Borckeloe, groot 4 koeweyden,
doet ter pacht 30-0-0.
30-0-0
Die Cremersmaete alias Pastoriënmaethe [102r.] groet 6 koeweydens, sijnde
geestelick. Doet ter pacht 25-10-0.
25-10-0
Die Aeftinckmaethe, toebehoerende Goesen Aefftinck, groet 3 koeweyden. Doet
yeder koeweyde ad 4 daler. 18-0-0.
18-0-0
Willhem Engels van die Hengstegoorsmaete, groet 3 koeweudens, yeder weyde als
voorens 4 daler. 18-0-0.
18-0-0
Dat Aeverbroeck, toebehoerende jonker Fockinck, is an weydelandt 9 koeweydens,
ende doet ter pacht: 67-10-0.
67-10-0
[102v.] Die Hoffmaethe, bij offte achter die Weninckmoele gelegen, daervan
Bussinck pandtholder is, groet 9 koeweydens, angegeven, doet 67-10-0. 67-10-0
Die Waermaethe, toebehoerende Jan Lubbertinck met sijn consorten, is an
weydelant 4 koeweyden, geset op 24 gulden. 24-0-0.
24-0-0
Weninckmoele van die Taefelbreede, groet 4 schepel geseys, van die kercke, op die
lichte garve. 7-19-11.
7-19-11
Noch 3 schepel. 7-0-0.
7-0-0
[103r.] Noch 1½ schepel gesaeys, tientvrij, voor 4-0-0.
4-0-0
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Weminck, van de kercke 3 schepel geseys, tientvrij, ende een weydelant van 2
koeweydens, doet ter pacht: 14-0-0.
14-0-0
Een kempken op den Steenmorsch, soe die buirschap Noortwijck toebehoort, groet
anderhalff schepel gesaeys, veltgront, thientvrij op die vierde garve. 2-4-10. 2-4-10
Thienden
Die erffgenaemen van[103v.] Arent Boevinck hebben jaerlix uyt Elshoff 5 molder
roggen, geset op 26 gulden 8 stuver. 26-8-0.
26-8-0
Die Heeren Gedeputeerden thienden ½ molder gesaeys uyt Wensinck in Hoente
ende 1½ schepel gesaeys van Eeffse Heurne ende 3½ molder uyt Sladincklandt in
Noordtwijck, geset op 10-7-6.
10-7-6

Onderstont:

Herman Olthoff ende Joost Geerlinck, setters in dit tweede deell der buerschap
Noortwijck, hebben op huyden onderschreven den eedt in forma gedaen, als dat
haers wetens uyt dese buerschap niet en is vergeten, ende dat allen der verpachteden [104r.] huysen ende landen, huer ende pacht, oprechtelick is angegeven ende
der eygenaaeren goederen nae advenant getaxiert, dit alleen nae haere beste
kennisse ende wetenschap ter præsentie van de heeren Cock, Singendonck, Holl,
Bentinck ende Sluysken, desen 17 december 1646.

Noch leger stont:Summa grossa deser buerschap beloept:

2677-9-7

Die beyde gedeelten deser buerschap Noortwijck zijn naer afftreckinge van den XII
ende X. penninck respective bevonden uyt te brengen die summe van vieffduysent
drie hondert een ende sestich guldens ende dartien stuver, naementlick in 't eerste
deel an landen: 2840-0-1, an huysen: 145 gulden 3 stuver, ende in 't tweede deel an
landen 2340-14-11 ende an huysen 35 gulden 11 stuver. [104v.] Doende daervan in
het eerste gedeelte den VI penninck: vierhondert drie ende seeventich gulden ses
stuver acht ende een sestendeel denarie, voorts in het tweede deel den VI.
penninck: driehondert negentich gulden twee stuver ende vieff sestendeel denarie,
ende den IX pennincj drie gulden, negentien27 stuver28, beloepende toesaemen: 883
pond, 9 stuver, 2 denarie.
[getekend:]
A. Tengnagell (1649), Maatheus van den Poll, Alex. van der Capellen, Gerhardt Casyn
van der Holl, Fred. van Essen, Everhardt Sluysken, Ludolph Sylvius secretaris
([16]49).
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