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Werken van de Vereniging tot beoefening van Overijssels Regt en 
Geschiedenis. 
QUOHIER DER BEZITTINGEN VAN ’S KONINGS VIJANDEN IN SALLAND, 
OPGEMAAKT IN 1583, 1881, 156 bladzijden. 
 
P.7 QUOHIER ENDE REGISTER 
Van de erffnen, gueden, landerien, thienden ende jaarlicksche pacht van dien, Oeck 
van thenden etc. inden landen van Overijssel in den Quartier van Sallant gelegen, 
toebehoren Coc Mats vianden ende rebellen, die in Steden, Landen, en de plaatsen, 
contrahie parthie van zijne Mat.  
Haldende, woenen ende anders vertrocken ende niet gereconcilieert en zijn.  
 
P.13  Sweers Costers weduwe toe Deventer wonende. 

Heeft Wolberding (dit leen gaat 1582 over op Jan Custer, zoon van Sweder Custer), 
een erff inden kerspel van Holten gelegen daarop Geert Thonissz laats heeft 
gewoont, twelk Willem ten Busch verleden  ST. Pieter  LXXXij zonder jaren 
aangenomen heeft op die garffen. Die welcke voor den jaren LXXXIJ zijn lantvrouw 
voersz. Oersaecke des belechs voer die Stadt van Lochem en toe..eck van de 
meijer van terff doen vuijtdorsschen ende haelen heeft, als die voers Willem van 
Wegen Geerts verclaert heeft. Hier Terff vpgen Braeck toe Holten, twelek Henrick 
vpgen Braeck merent twee jaren geleden, zesz jaeren aangeworven heeft op die 
garffers Heer die Hiende, die bij den erffen blijft. Verclaert zie voersz.Henrick bij 
lede, dat zijne lantvrouwe die garffene vande jaere LXXXIJ tijde des belecht voer 
Lochem ende vntset van dien tot drie maelen, weshalnen bij vande erft vertoegen 
geweest, doen affdorsschen ende weckueren heefh, 
Hier Terff ten Wessels toe Holten, tweleck Jan Wessels verleden jaere LXXXIJ zesz 
jaeren aangenomen heeft op die garffne. Verclaert die voers meijer Jan bij eede, als 
Henderick hierbouwen gedaan heeft. Heer een Erff toe Holten, daerop a LXXXIJ 
Derick Coerdsz gewoont, twelck en Jan Coerts vp Hengevellt die jonge aengenomen 
heeft op die garfene. Hier een erfff Meijninck thoe Holten twelsk Geert Meijninck 
buijten pacht jaeren gebruijckt vp die garffene. 
Verclaert die voersz. Geert, dat zijn lantvrouw a.LXXXJ ende LXXXIJ soe jut belech 
van Goer als Lochem die garffene doen vuijtdorsschen ende wechvueren heefft. 
 
Goessen van Raesvelts die jonge weduwe die in zijn lenen geweest Drost jn 

Twenthe vertoegen. 
 
P.15 Hier terff Lambertinck inden kerspel Holten gelegen twelck Roeloff Janssz 
vmtrent drie jaeren geleden gepacht heeft, zesz jaeren lanck, ziaers voer XX g.g. 
Ende inden lantampt van Twente i g.g. welcke pacht die voersz meijer a . LXXXJ ten 
vollerten aen zijn lantvrouwe betaelt heefft, tjaer van LXXXIJ heeft hij aen 
Buschcloester tDeventer daervuijt renthe van twaleff  g.g. hebbende, oeck van 
wegen achterstedighe renthen, betaelt gehadt 
 
P.28 Johan ter Beecke, burger toe Deventeter  
Hier heefft met Helwich van Twenhuijsten tDeventer een erfne Henrickinck toe 
Holten gelegen, twelcks Jan Henrickinck verleden ST Pieter LXXXIJ zesz jaeren 
aengenomen heefft te bouwen vp (voor pacht) die garffve . Hier die thiende blijft bij 
den erffve. Welcke garffve voer den jaere 
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LXXXIJ zijne voersz lantheer tijde des belechs der stadt van Lochem ende zijn 
vertreck van terff met Waegens in tstroe doen haelen ende wechgevoert hebben toe 
Deventer, als die voersz Jan bij eede geassisseert.  
 
P.35 Eggerich Ripperda, die drost van Sallant geweest, hew binnen die stadt van 

Deventer oerhaldende 
P.39 Hier dei thiende vuijt den erffene Meijers inden kerspel Holten gelegen. Koch 

die thiende vuijt ettelijeke stacken van terff Ingenhoff seck toe Holten gelegen. 
Welcke beijde thienden Beernt Ranen ende Johan Joerlinck a .LXXXIJ aengevaert 
hebben. 
Hier die thiende vuijt ettelijcke stucken lants opgen Esch toe Holten. Die weleke 
deels vernielt ende deels bij Ranen ende Joerlinck voersz a. LXXXIJ aengevuert is. 
 
P.42 T Lammen Cloester voersz alleen. 
 
P.43 Hier heeft vuijt derff Lambertinck toe Holten gelegen, toecomende die 
weduwe Goessens van Raesfelts die jonge een jaerlijcksche renthe van XIJ golt 
gulden. Die welcke voer den jaere  LXXXJ aan tvoerz. 
Cloester Betaelt is. 
Tarmenhuijs van BERCKERCKE toe Deventer 
 
Heefft een erff ter Haer genoempt inden kerspel van Holten gelegen, twelck Jan ter 
Haer gepacht ende gebruijckt. 
 
P.48 Op die garffne, genende daerverbouen jiarers een verken(varken), een 
schaap ende vier vueden turffs. Verclaert die meijer Jan voersz bij eede die 
pachtgarff vanden jaere LXXXJ aen zijn lantheren betaelt hebben. 
 
P.49 TCONVENT van DIEPENVEEN bij Deventer vertoegen binnen Deventer. 

Heefft een erfne inden kerspel van Holten gelegen, daerop Jan van Goer onlancx 
gehijlickt is, daervan hij jiaers toe pacht gheefft XIIIJ mudden rogge zonder van 
wijderen pacht toe weeten te spreecke van voersz redenen. Verclaert die voersz 
Jan, dat zijne huisfr voer pacht van verledenen jaere LXXXJaende pa ter des selnes 
Connerts niet meer dan die XIIIJ Mudde rogge betaelt er heefft. 
 
P.51 Hier vier  mudden slants ingen Esch toe Holten gelegen, Twelck Jan Altinck 
zesz Jaeren, waarvan drie gekpieert, gepacht heeft ziaars voor iiij mudde rogge. 
Verklaart die voersz.Meijer Jan, dat a. LXXXj tesoen bij den viandt vp Arkersteijn 
wechgehaelt, ende a LXXXij tvoersz. Counent tzelne erven tijde des belechs doen 
vuijtdorsschen ende wechgevreert heefft, Hem teff meijers toe Holten gelegen twelck 
Henrick Meijers vmtrent drie jaren vp die garffne. Hem terff Int Hoff toe Holten,twelck 
Fastert jnt Hoff metrent  drie jaren geleden zesz Jaren aangenomen heef te bouwen 
vp die garfne. Verclaren die ioersz. Henrick ende Fastert bij veren eede, als Jan 
Altinck jnt respect vande Jaren 81 en 82 hierboven verclaert heefft. 
 
P.56 HERMAN HESSELS burger toe Deventer, 
Hier terff Schoijers toe Holten gelegen, twelck Jan Schoijers buijten pachtjaeren 
gebruijckt vp die garffne, Verclaert die voersz,meijer Jan bij eede, dat die Viandt vp 
Arckesteijn die garffne de A.LXXXj wechgehaelt ende dat die vande jaere LXXXij zijn 
lantheer tijde des belechs voer Lochem ende zijn vertreck doen vuijtdorsschen ende 
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weekvuren heeft . Hier terff Twenhaer toe Holten, Toelck Thouis Twenhaer buijten 
pachtjaeren gebruijckt vp die garffne, Hier dee thiende dei bijdenerffne blijft. Hier 
terff Meusinck toe Holten, troeck Geert Meussinck buijten pachjaerengebruijckt vp 
die garfne, geuende siaars iij golden gl.  
P.57 Verclaert die meijer Geert voersz. Als Thouis Twenhaer, nopeus die jaeren81 
en 82 getnijcht heefft. 
 
P.59 ST JORRIJEN GHASTHUIJS binnen Deventer 
 
P.60  Item erff Beckinck toe Holten gelegen toelck Evert ten Becke buijten 
pachtjaeren gebruijckt vp die garffne, genende daerenbouen ziaars voer die 
groenlanden ij gl,gl, 
Woelke garffne die prouisoers voer den jaere LXXXj doen vuijtdorsschen ende 
gehaelt hebben, des zij oert a 82 thendeel gedaan, tijde des belechs voer Lochem 
ende. 
 
P.64  zijns meijers vertreck van terff, die anders oeck die soldaeten 
vuijtgedorsschet hebben, als die vzerz meijer bij eede verclaert. Hier erff ten Busch 
toe Holten, twelck Willem ten Busch voer den jaere van 82 nae meijers recht voer 
tlaetste jaer zijns pacht, vp die garffne toegeseijt heefft. Hier die thiende die bij den 
erff blijfft. Diewellcke voer den jaere  LXXXj bij die vianden vp Arkensteijn ende 
koninks Criesksvolck voer goer van de Lande gehaelt ende verwoest is, die garne 
vande jaere LXXXIJ hebben die prousoers tijde vant belech voer Lochem ende zijn 
vertreck van erff doen wechvueren. 
 
P.62 SEIJNE VAN DORTH, die vp zijn huijs Dorth toe Bathmen gelegen wonende 
is, daer vp der viandt garnisoen leijt. 
 
P.63  Item terff Broekinck toe Holten gelegen. Twelck Roeloff Broeckinck eenige 
jaeren gepacht  heeff siaers voer rogge XVj mudden boekweijtt ij mudden. 
          Waeroep die voerrsz. Meijer voer verledene jaeren inde paecstie Toldenzeel 
vier mudden ende Beernt Rauen Xij  mudden ende ij mudden boeckweijt, als 
vuijtghaende renthe, als geseijt, betaelt heefft. 
- SIJNE VAN DORTH, etc 
Heeft die caeterstede Boijnck op die Holterdijk bij Arckensteijn gelegen,  
Dwelck Johan Boijnck beijden pachtjaeren gebruijckt ende daervoer ziaers toe pacht 
heefft Vij mudden rogge, verclaert die huijsvrouw van de voersz. Meijer beij eede, 
dat hij noch zijn Lantheer van t coern vande jaere LXXX jende LXXXIJ niet een 
pennick garnoten hebben, vermits die viandt op Arckensteijn ende conincx 
crieschvolk voer Goer ende Lochem gelegen, die tzelve al wech gehaelt ende 
verveurt hebben. 
 
P. 70   Derfgenaemen van FRANS VAN HAERST wonende vp thuijs toe Eerst bij 
Konuent van Claerenwaeter over Dijstel in Gelrelandt. 
-  Hebben een erff Joerlink toe Holten gelegen twelck Jan Joerlinck buijten 
pachtjaren gebruijckt, ende daerover ziaers toe pacht gheefft XX mudden rogge. 
Hier die thiende die bijden erfue blijft. Die pacht vanden jaere LXXXJ als die voersz. 
Meijer bij eede verclaert, hebben die vianden vp Arckensteijn ende Conincx 
criechvolck voer  Goer wechgehaelt ende verwuert. Ende die vande jaere LXXXIJ 
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hebben die voer Lochem ende fontret vande viandt met wagens, tijde zijns vertrek 
van terff, van de lande affgehaelt, verwuert ende vertreden. 
 
P. 79     TCONVENT TER HONNEPPE bij Deventer in die stadt van Deventer 
getoegen. 
 
P. 80      Hier terff Gassinck toe Holthen gelegen, tweck Esken Gassinck buijten 
pachtjaeren gebruijckt, ende daervoer ziaars toe pacht gheeffd rogge Xiiii½ mudden 
in Gelde iiij dalers. Verclaert dei voersz meijer vp die pacht vanden jaere LXXXJ 
eenige betalonghe aen mijn vrouw gedaen Hebben. Ende dat jdt coern de anno 
LXXXIJ           
Vermits die brant in Gramsbergen ende vertreck van den burgeren van dien daar 
overlast van den voersz garnissoen aldaar gelegen hebben wij ons iut particulier 
verpacht tgundt voerz uiet counen informeren. 
 
P. 94   Hidde van Voorst, die laest vp zijn huijs ten Hagenfoird gewoont, vertoegen 
binnen Deventer. 
 
P. 95   Item een erff ouer die Lantweer genoemd toe Holten gelegen, twelck Henrick 
Ouer die Lantweer buijten pachtjaeren gebruijckt, ende daervoer toe pacht gheeft 
ziaars rogge x mudden, boekweijt vij mudden. Item die thiende blijfft bij den erffe . 
Verclaert zie voerz. Meijer Henrick, dat die viandt vp Arcesteijn tcoeren de anno 
LXXXI wechgehaelt ende verwaert ende dat zijn lantheer die pacht van den jaere 
LXXXIJ tijde des belechs voer Lochem ende zijn vertreck van terff daer vuijtdorchen 
ende weckvuren heefft. 
 
P. 102   JOOST TER BRUGGEN weduwe toe Deventer.  
Item een stuck lands van drie mudden geseijs middel Ingen Esch toe Holten 
gelegen, twelck Jan Altinck drie jaeren geleden, zesz Jaeren gepacht heeft zie jaars 
voor iiij mudden rogge. 
Verclaart die voersz meijer bij eede, dat troeren van den jaere LXXXI bij den viandt 
vp Arckenstein wechgehaelt. Ende van den jaere LXXXI dat zijne lantsvrouwe 
troeren op den erff tijde des belechs voer Lochum zc doen vuijtdorsschen ende 
werkvueren heefft. 
Item terff Hengevelt toe Holten, troelck Warner Hengevelt buijten pachtjaeren 
gebruijckt vp die garve gevende daertoe siaers, Een vercken. Item drie thiende blijfft 
bij den erffue. 
Item terff Thollershuijs thoe Holten troelck Luitgen jut thollershuijs buijten 
pachtjaeren gebruijckt vp die garve. 
Veclaren Luitgen ende Henrick van wegen Werners voersz. cranck zijnde als Jan 
Aaltinck hiervoven jus respect van de jaeren LXXXI ende LXXXIJ gedaen heefft. 
 
P. 105 HANS VAN ONNA burger toe Deventer. 
 
P. 106  Item een stuck landts van drie mudden geseijs toe Holten achter Ingen 
Esch ende aen de straete gelegenm twelck Jan Aaltinck zesz jaeren, waarvan vier 
jaeren geexpireert, gepacht heefft siders voer v mudden rogge. 
Verclaert die voersz. Altinck, dat ao LXXXJ die viandt vp Arckensteijn tcoern met den 
stroe wechgehaelt ende ao LXXXIJ dat zijn Lanthen tcoeren tijden van twelck 
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Lochum ende tvertreckvan hun pachter vuijtgedorsschet ende nae Deventer gevuert 
heefft. 
Item terff Loevelinck toe Holten, twelck Geert Loevelinck sesz jaeren aengenomen 
heefft te bouwen vp die garffue. Item die thiende die bij den erffde blijft. 
Verclaert de voersz. meijer aengaende die jaeren LXXXJ ende LXXXIJ als Jan 
Aaltinck hierboven verclaert heefft. 
 
P. 107 JONFFROUW VAN IRTE  toe Deventer. 
 
P. 108 Item die thiende vuijt terff ten Wesselo toe Holten. 
Diewelcke die voersz. weduwe ao LXXXIJ thomdeel vanden Lande heeft doen 
aenvueren ende sders vphen lande bedorven js. 
Item die thiende vuijt een stuck landts van terff Meijninck toe Holten. 
Diewelcke ao LXXXIJ bij die verckens vernielt js. 
 
P. 111 PIETER SCHOLIER  toe Deventer. 
 
P. 112 Item terff Schuthuijs toe Holten gelegen, twelck Geert vp Schutten buijten 
pachtjaeren gebruijckt vp die garve. Item die thiende die bij den erffve blijfft. 
Verclaert die garve de ao  LXXXJ van den lande wechgehaelt ende dat die van den 
jaeren LXXXIJ van wegen Scholiers voersz. tijde des belechs voer Lochum ende 
vertreck van den meijer vuijtgedorsschet ende wechgevuert js. 
 
P. 115 HENRICK VAN BRENEN toe Harderwijck. 
 
Heefft een erff Nijenhuijs genoempt toe Holten gelegen, twelck Henrick ten 
Nijenhuijs buijten pachtjaeren gebruijckt ende daervoer siders toe pacht geheefft 
rogge x mudden, boeckweijt vi mudden. 
Item tholten een schepe;l rogge. Item die thiende die bij den erffve blijfft. 
Verclaert die voersz. meijer bij eede, dat die viandt vp Arckensteijn ao LXXXJ tcoern 
van den lande gehaelt ende vervuert. Ende die van den jaere LXXXIJ heeft sijn 
lantherr tijden des belechs voer Lochum ende zijn vertreck van terff doen 
vuijtdorsschen ende wechvueren. 
 
P. 122 JONFFROUW CRIJT toe Deventer 
 
Item twee erffven Themelrijck ende Vegenvuijr genoempt, nieuw aengeslagen landt 
zijnde, toe Haerloe (voersz.) gelegen. Diewelcke beijde wuest ende belmondick 
liggende, behalven een stuck, dat bij Thonis jut Dulfft toegeseijt is voer den jaere 
LXXXIJ met boeckweijt. 
Item terff ter Helle toe Holten, daerop Wessel Herman ende Jan ter Helle woenen, 
die tzelve buijten pachtjaeren, behalven Wessel, die noch twee jaeren pacht heefft, 
bouwen op die garve. 
Item die thiende blijfft bij den erffve. 
Verclaeren die voersz. meijers, dat oere lantvrouwe tijde des belechs voer Lochem 
ao LXXXIJ tcoern vuijtgedrosschet ende wechgehaelt heeft ju oeren affwesen van de 
erffven om oersacken voersz. vertoegen zijnde. Ende die garve van den jaere 
LXXXJ heefft die viandt vp Arckensteijn tijde des belechs voer Goer van den lande 
gehaelt ende vervuert gehadt, als die voersz. Herman verclaert. 
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P. 127 ROELOFF VAN HOEVEL, die laest vp zijn huijs bij Goer gewoent, ende 
vertrocken js. 
 
Item terff Teselinck toe Holten gelegen, twelck Lubbert Teselinck buijten pachtjaeren 
gebruijckt vp die garve, geven daerenboven siders voer een hoijmaede v gl. gl. Item 
die thiende blijfft bij den erffve. 
Verclaert die voersz. meijer, voer den jaere LXXXJ aen Jongffrouwe Swaefftien zijns 
lantheeren huijsfrouwen moeder, die daerna overleden, die garff ende geltpacht 
betaelt thebben. Die garve de ao LXXXIJ heefft die voersz. Hoevel tijde van tbelech 
voer Lochem, ende zijns meijers derhalven vertreck van terff doen vuijtdorsschen 
ende wechvueren. 
 
- SEYNE VAN DORTH, etc. 
heeft die caeterstede Boijnck up die Holterdijk bij Arckensteijn gelegen, twelck Johan 
Boijnck buijten pachtjaeren gebruijckt ende daervoer siders toe pacht gheefft vij 
mudden rogge. Verclaert die huijsvrouw van de voersz. meijer bij eede, dat hij noch 
sijn lantheer van t coern vande jaere LXXXJ ende LXXXIJ niet een penninck 
geuvhen hebben, vermits die viandt op Arckensteijn ende conincx crieschvolk voer 
Goer ende Lochem gelegen, die twelcke al wech gehaelt ende vervuert hebben.  
 
 
 P.S.   LXXXJ = 1482 
 LXXXIJ = 1484  
 
 

      


