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PACHTBOECK VAN MARTINI 1661.
MARKEL
Wegens de vryinghe van de Havesate Oldenhave sal bij de ontfanger Bartholt van de jaere
1661 ontfangen worden f 100-0-0.
De hondert gulden van de jaere 1661 sijn an Niclaas van Ommen ... in mijnderinghe van 't ..
.. ...
Timmer Johan geeft jaerlix ter pacht
Johan heeft verdient an 't huys van Court Meyer
an 't huys van Jenneken verdient
te nagels verschoten
aan de schroven geleent
te gelt gegeven de 4 february 1662

f 50-0
f 25-0
f 14-0
f 1-16
f 2-10
f 6-14

Jenneken in de Poorte geeft jaerlix ter pacht f 38-0
Betaelt
10-0
de 3 february 1662 noch betaelt 28-0
Luken Nijenhuys geeft tot pacht f 22-10
Luken heft mij gebracht van Markel tot Zwoll daer voor hij hebben sal 2-10
Dit is betaelt.
Jacob Klumper geeft tot pacht f 20-10
hier op betaelt
12 gld
hier op ontfangen
5-15
voor de reys na Oldensael ..
1-5
Geert de Bode van een acker geeft jaerlix f 10-0
Betaelt 10-0
Jan van Oldenborch van de Boschmaete f 15-0
Betaelt ende overgedaen an verteeringhe te sijne huyse gedaen in het begin van February.
Idem Johan van Oldenborch onder Johan Ovinck over de halve Leusmaete f 25-0
Jan van Oldenborch betaelt sijne f 12-10-0
... heeft de andere helft betaelt f 12-10
Johan Ovinck voor de Ovinx gaerden geeft f 18-0
Dese 18 gld sijn betaelt de 4 february.
Brinck Dries voor verscheyde percelen bouwlanden geeft jaerlix f 82-10
Betaelt den 5 novemb f 18-0
noch betaelt f 10-0
noch betaelt den 3 february f 18-10
noch betaelt f 36-6

Idem Brinck Dries voor den halven Lichtendam f 27-0
op de vorighe post ons betaelt 6, rest noch f 26-14-0
Hier op betaelt 15 gulden
Noch betaelt f 11-14
Jan Voortman voor de ander helfte van den Lichtendam geeft jaerlix f 27-0
Betaelt f 19-10
noch betaelt den 3 february 1662 f 7-10
Coert Meyer geeft voor de cotterstede f 50-0
Hier op betaelt f 37-8
noch betaelt f 12-12
Tonnys Hoeten voor de stuck in de woert f 15-0
Egbert Bussinck voor de Loobree f 20-0
Betaelt f 0-5
noch betaelt f 19-15
Sigginck geeft jaerlix an gelt pacht f 55-0
Noch 17 mudden roggen vercoft 't scepel a 35 f 119-0
Noch 17 mudden boeckweyten vercoft als de rogge f 119-0
Betaelt f 94-10
noch betaelt f 115-0
noch betaelt den 3 february f 11-0
noch betaelt f 45-0
noch betaelt f 27-0
Ovinck geeft jaerlix an geltpacht f 30-0
noch elf mudde roggen vercoft 't scepel a 35 f 77-0
Noch 11½ mudde boeckweyten vercoft als de rogge f 80-10
Vrouwinck geeft jaerlix an geltpacht f 23-0
Noch 16 mudde roggen vercoft 't scepel a 35 f 112-0
Noch 16 mudde boeckweyten vercoft als de rogge f 112-0
Harmen op de Rijt geeft gepacht sijn erve Plasmans op navolgende conditien:
1. Hij sal den woesten hoeck in Plasmans camp te lande maecken, ende die eerst drie jaeren
van nu af beginnende, de vruchten genieten.
2. Hij sal goede opsicht op het holt hebben.
3. Hij sal van de garsden ende het haver lant jaerlix geven f 18-0.
4. Hij sal van het bouwlant geven de garve ende het garfsaet in den bosch leggen.
Het erve Hiddinck is gepacht bij Warner Hiddinck .
Hij sal voor den gaerden voor Hiddincks slach ende Hiddincks sump jaerlix geven f 42-0
Hij sal voor het bouwlant geven de garve.
Het erve Wisselinck wort bij verscheyden gebruyckt.

Geert Cloots geeft jaerlix voor de Heesse? sijnde .. mudde geseys groot 3 mudde roggen
ende 2½ mudde boeckweyten Grolsche maete te Zwolle te leveren.
Noch voor het Broeck an gelt f 6-0
Hendrick Haller geeft voor het binnen lant, groot .. mudde geseys.
2 molder roggen en 2 molt garsten, een paer hoender, een gans.
Harmen van Ledden van den gaerden in het selve binnen lant, geeft daer van jaerlix f 5-10
Hendrick Dries voor den Leempt... camp groot . mudde geseys geeft daer van 4 mudde
roggen, een varken ende 4 mudde boeckweyten Grolsche maete.
Voor den hoylandens f 5-0
noch voor het haverlant het Slach als mede van het Vreebroeck te samen f 32-0
Het halve erve Elkinck, ook genoemt Casteleyn, is gepacht bij Harmen Casteleyn ende
geeft jaerlix an gelt pacht f 25-0.
Voor het bouwlant 9 mudde roggen ende 9 mudde boeckweyten, Grolschen maete te Zwolle
te leveren.
Het halve Vreebrouck, met Loninck ende de Bode gemeld, is verhuyrt an Derrick de Rijte
ende doet jaerlix ter pacht f 6-0
sal op Martini 1662 verschijnen.
Het Toeslach naest de Lichtendam groot 5438 roeden kost in coop 340 gld.
Het darde block groot 5863 roeden is mij toegedaght op 5½ waertal.
In het twede block is mij toegedaght op Wessels waertael 1066 roeden molt uytgegeven in het
vijfde block 54 gld.
Ja het selfde block is bij mij angekoft de halve ware van Loeinck van de .. .. voor 70 gld ende
.. 27 gld oplage.
Ja het vijfde block is bij mij angekoft het halve Elkinck toeslach voor 70 gld.

