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Op tweeden dach augustij anno xvi
c 
en de achte hebben die jonckeren karckemrs. en de litmaeten van de 

gemeente in ’n name oers selffst en van dese kerspel van Voorste angenoomen, de seer geleerte heer Hermannus 

Keckius voor dese predicante en diender des Godlicken woorts, die gesegt heeft op de predicktstoele te sollen 

vertreden ’t godiche woort suijver en reijn, die dodefaerten toe leveren en sijnen dienst getrouwelick te bewaren. 

Daarvoor dat wij hem voor sijne belooninge toegesegt en belooft hebben end willen hem in handen geven alle 

die desselfden en renten die van hier drie en seventich sal ontfangen gelijck den saliger doctour voor en sijne 

soon Hendrix Vrumanus voor eene precium   ofte onderholdonge gehat hebbe wat gelieve niet  verpagt en sijne 

moch hij tot op sijn believen verpagten, end wat verpagt is sal hij dus pagtjaren ontholden end jaerlix die 

pagtpenningen daervan ontfangen end sal hij sijne dienste alle jaer op Paesschen in en uijtgaen, edoch d’wijle 

wij inzondere haere dienste ofte predicante en hebben soo heeft ons deselven hern Herman Keckius belooft 

onsen predicantstoel van nu aen bis Paesschen wil bedienen doorvoor sal hij genieten die regten  heeft van die 

goederen en renten hem die volgende jaeren toegesegt ende belooft sijn. Welverstanden dat dese annaminge 

geschiet uijt dese conditiën d’wijle Harmannus sicht binnen Arnhem van wegen dit classen geexamineert te 

sijnen nochtans daerom niet schriftelickte en blijckt, soo sal den voorschr. Harmannus ons binnen den tijt van 

XIIII dagen schriftelick bewijs antoonen dat sulcken examinatie geschiet is ende tot classen datte anneeminge 

belieft hebben, wordt soo hebben wij denselven Hermannus belooft op Paesschen toecoomende ofte weijnig daer 

in een eerlick huijs te timmeren, op die plaatse daer die vorige gestaen heeft. “t selve huijs gerede is, sal hij sig 

int die wooning begeven. 

En aan en visitisch en in ’n watersnoot met Godes woort te vermanen en te troosten gelijck een gotsfrugtig en 

eerlick predicant staat en behoort te doen. ’t Selve huijs in kist en grafwerk sal onderholden. Ten waer den sacke, 

datter an der getuijnde wanden ofte ant dack wat gebreken, dat sal den predicant op sijne costen laten doen, 

sonder argelist. 

In oorconde der waerheijt is deesse acte bij ons onderteijckent op dag en datum als booven. 

 

Johan van Steenbergen.                                                                                                                                                                     

Peter van Appelthorn.                                                                                                                                                                

Andries Mehen.                                                                                                                                                      

Harman van Mekeren.                                                                                                                                             

Goossen Petersen.                                                                                                                                                              

Reynder Willemsen. 

Hermanus Keckius.                                                                                                                                           

Wilhelm Nagge.Pastor toe Twello. 

Claessen   ك  Hissinck.  merck.                                                                                                                                         

Gerrit     □  Ariaans.   merck. 

Jan Gerrits. 

Johan Hartgerinck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Claessen Woltersen.                                                                                                                                       
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Wij onderschr. naestgesetenen predicanten, vergadert binnen Wilpe, omme op de voorschr. plaats ten aenzien 

van den predicant ampt te letten. Hebben nae de aenroepinge van den name des Heeren ten overstaen van de Ed. 

jonckeren verstaen hebbende die goede genegentheijt van al de ingesetene aldaer op den persoon van D. Eylardo, 

S. theologiae candidato, onse ooghen geslaegen ende hebben om verscheijden redenen, ons daertoe moveerende, 

insonderheijt nu dese pestilentiale gevaerlicke tijt, in dewelcke de kercke van de naestgesetenen predicanten niet 

bequamelick sal kunnen bedient worden, den delven beroepen, gelijck wij beroepen mith desen, omme de 

gemeijnte Godts tot Wilpe met den H. Woort Godts te voeden, de H. Sacramenten te bedienen, de krancken te 

besoecken ende te troosten etc., gelijck een boet getrou harder toestaet, alles na de H. Woorden Godts ende 

gearresteerde kerckenordere deser lantschap, ende sal tot dien eijnde metten eerste bij de broederen des classis 

hem qualificeren, omme nae kerckelick ordere ende voorgaende examinatie alsdan in den kerckendienst 

bevestigt te worden. 

 

Actum in Wilpe dese 21 Octobri 1636. 

Swed. van Appelthorn. Maximiliaen van Renesse. 



Evert Hendrickssen. 

Daniel van Laren. 

Hendricus Spankeranus. 

Wilhelmus Nagge, Pastor tot Twel. 

H. Schram, Pastor tot Voorst. 

Johannes van Holt, Pastor tot Bickbergen. 

Wilhelmus van Adena, Pastor in Hal. 

Bernardus Wilbrinck, Pastor in Apeldoorn. 

 

  

Brief, 

An den Weledelen manhasten, wijsen , voorsienigen en seer discreten Wilt van broeckhuisen totten Doorn en 

Lathmer , commandeur op Duistervoorde. 

 

Mijnheer, 

Wat anbelangt den nieuwen predicant tot Wilp, is durch mijne directie uijtten name van die samlicke jonckeren 

gestelt; hebben oock ten tijde van ’t installeeren, als de directeurs Classis hier waren om de beroepinge te doen, 

de samptlicke jonckeren ontbaden om d’ onderteijckeninge van die beroepinge mede te doen, dan niemant is 

gecompareert als Renes tot Wilp ende eenen  kerckmeester, dewelcke naest mij als politiequc persoonen hebben 

onderteijckent. 

(verder onleesbaar)  

Ondertekent met: Sweder van Appelthorn. 
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Van het aenstellen van eene coster tot Wilpe. 

Anno duisend seshondert sesendartig, den 22
ste

 Martij hebbe ick onderschr. Henricus Schram, pastor tot Voorst 

als inspector classis, tot lasten van wegen die kerspelsjonckeren mit bewillinge D. Wilhelm Mulleri. pastoris tot 

Wilpe, oock hiet onderschr. en den kerckmrs. , representeerende ’t sampt het kerspel van Wilpe in plaatse de 

ansteltd eener custos wederom tot custor en schoolmeester angenoomen en gestelt Jan Henrick Ruitenborch, op 

conditiën en bij promissie te weeten, dat hij den selselven dienst en datelick sal anvangen en bedienenden tijt van 

een jaer, en soo hij hem middertijt sal bequaam maecken int singen en andere requisitien, die in een custor en 

schoolmr. wesen moeten, soo sal hij voortaen gecontinueert sijn en blijven, maer bij foute van dien, sal den 

Ed.Jonckeren predicant en kerckmrs. vrijstaen hem te ontsetten en eenen bequaamer in sijn plaatse te stellen. 

Actum als boven. 

 

Henricus Schram, pastor in Voorst. 

Et. deputatus classis. 

Wilhelmus Mullerus, pastor in Wilpe. 

 

Copia, 

Wel Ed. gebooren voorsienige en seer discrete heer. 

Alsoo door ’t barsten der clocken in de karcketoorn tot Wilpe, de ingesetenen aldaer ter kercken 

gehoorden,soowel totte predicatie des Godtlicken woort als mede in deser starflijckheijt metter haeren dooden 

daerbij merckelick ontrust sijn soo hebben wij onderschrevenen jonckeren  

 

pag.4 

en geërfden van Wilp voor desen ons moeten adresseeren an u Wel Ed. gebooren en dienst vriendelijcke 

versoecken als oudste joncker dese ampt Voorst, sijnde dat U Welgeboorne gunstig gelieven wilden opt alle 

spoedigste en soo haast eenigsints doenlick mogen sijn, de te samen den jonckeren dese geheele ampts Voorst en 

anderen die ’t eenigsints angaen mach te doen convoceeren, omme tot bestadinge van nieuwe clocken te treeden, 

versoecken mede dat de tegenwoordige gebarsten clocken niet eerder beroert ofte uijtden thoorn genoomen 

moogen worden, als op ordere en beneve met kennisse van de tesaemende jonckeren en erfgenaemen. 

Opdat een ijder verseeckert blijve van niet vercortet te worden in de spijse en geroyeert in de valeurs onse schrije 

clocken. 

Oock alles ordentelick tot een ijders contentement mogen gedaen worden die hier aen gelegen mogen sijn,om 

dan in desen tot U Wel Ed. Geb. getrouwe voorsorge en directive vertroostende die geenen in de heijlige 

protectie der almogenden bevelen en blijven. 

Wel Ed. Geb. voorsienigsten seer discrete heer. 

Wel Ed. seer dienst en berijtwillgen. 

Deventer den 26 Decembr. 1648 

 

Wilt van Broeckhuijsen.  

Peter ter Smitten. 

Henr. Nijlant. Jan van Marckel. 

Oolman Tijmessen als provisoor  

van het Gasthuijs. 

Henrick van Marckel. 



Alart Hellendoorn, quastor. 

Abraham Gerritsen, Nijelaes goet. 

Lucas van Lenninck. 

W. Engelen. 

Arent Arentsen. 

Alex. Schimmelpenninck van der Ooye. 

Otto Wools. 

Mel. Wijnhof als provisoor  

der huise Bornhof. 

Diderick van der Leeuw. 

J. Messemaecker. 

van der Verholt. 

Jan Gerritsen. 

Wijnolt Vaelholt. 

Gerrit Jacobs. 

Joost Brugginck. 
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De opschrift was: Wel Edel. gebooren gestrenge heer mijnheer Anthonij van Lynden, heer van Zinderen tot 

Zinderen. 

 

Alsoo Maximiliaen van Renes, heer tot Wilp van lesten Januarij 1649 de gebarsten clocken onbedaegtelijck uijt 

den Wilpensche toorn heeft doen neemen, en proprie authorisatie na Zutphen vervoeren, derwelcke de 

samentlicke jonckeren deses ampt van Voorst, den 1 Februarij dese selvige jaers hadde voorgenoomen te 

besteeden, soo is dat den heer van Wilp voorn. heeft versocht gelijck zijn Ed. versocht mits desen, dat die 

jonckeren den voorschr, ampt dese wegens vooringe  te lesten willen interpreteeren, duijdelick verclaerende geen 

prominentie ofte meer gesagt te hebben, int karspel Wilpe, als aldaer heeft een van de anderen jonckeren in het 

ampt van Voorst voorschr. ofte geadmitteert, welck versoeck bij den heer van Wilp gedaen. Seijde jonckeren 

dese gemelde ampt hebben laeten gevallen, beloovende malcanderen tot onderhoud en vermeerderinge van 

vriendschap dat alle saecken die in de vier respective kerspelen van Voorst, Wilpe, Twel en ter Woolde mogten 

vervallen, bij eene jonckeren amptsgewijs sullen afgedaen worden, gelijck deselven nu eenige jaeren herwaerts 

sijn afgedaen, belaste de over sulx den scholtie Elbert van Megen dat tot meerdere besteïng deser dit contract int 

eerste verbael dese ampts onraedspenningen sal worden geïnsereert. 

gedaen den lesten January 1649. 

 

Dit principaele is den heer van Wilp wederom overgelevert op sijn instantelick versoeck en dit volgens wederom 

gepasseert. 
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Die onderschr. jonckeren in den ampt van Voorst desen dage vergadert sijnde om van het gemeene ampt 

veranderingen, bestadinge of te vergietinge te doen van de gebarsten Wilpschen clocken. Waervan den heer van 

Wilpe mit twee Wilpschen karckenmrs. onder advertentie van dese ampts jonckeren bestadinge met vergietinge 

niet alleen heeft laeten doen, maer oock die gebarsten clocke totte kercke gelicht en en omme vergooten te 

worden. Edoch die erfgenamen resolveren eenparigh, dat die heer van Wilp verclaerende dat sijn Ed. die clocken 

te vergieten buiten advertentie voorschr. niet gedaen hebben uijt malitie ofte om meerdere gerechtigheijt van 

sulx te doen te pretenderen als andere jonckeren die vervoeringe der clocken ten beste genoomen sal worden 

mits leverende gelijcke swaerte van goede nieuwe clocken sonder eenige beswaertenis van ’t kerspel noch van ‘t 

ampt van Voorst, die niet sijn Ed. maer dese kerspels Wilpe clocken sullen wesen en blijven. 

 

Aldus gedaen den 1 Febr. 1649 bij jonckeren en de scholtis van staet onderteijckent. 

Maximiliaen van Renesse. 

Johan Hackfort. 

Derck van Dorth. 

Alart Hackfort. 

Gijsbert Schimmelpenninck van der Ooye. 

H. van Appelthorn. 

Albert van Megen, Scholtis tot Voorst. 

Andries van Megen. 

  

Concordeert Mette principale als voorschr. beteijckende acte, 

Oorcont mij, Albert van Megen, scholtis tot Voorst. 
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Dewijl questien waren gevallen tussen de amptsjonckeren ende heer van Wilp, of de kerckenreeckeninge 

amptswijs of kerspelswijs souden geschieden. hebben tot dien eijnde diverschen attestatien en de dese 

geïnstalleerde gedient. 

 

Copia, 

Attesteere ick onderschr. alsoo waer te sijn, dat die kerckmeesteren in het ampt van Voorst, te weeten die 

kerckenmrs. van Voorst, Wilp, Twello en ter Woolde, alle tijt van het jaer 1625 af tot nu toe, wanneer sij hare 

kerckenreeckeninge gedaen hebben, datse dan bij een gecoomen ware en deselve reeckeninge van en in 



tegenwoordigheijt van die ’t samptelicke amptsjonckeren gedaen hebben. Behalve dat die kerckenmrs. van 

Willep en Twello in dit jaer 1747 daertoe geroepen sijnde niet gecompareert en sinnen. 

Actum Voorst den 26 Julij 1647. 

Henricus Schram, pastor in Voorst. 

 

Copia, 

Uit het kerckenboeck van die kerckemrs. van Voorst anno 1737 den 13 Decembr. heeft Arent Tarter, kerckmr. 

tot Voorst, sijn reeckeninge gedaen voor amptsjonckeren onderschr. en dit selven van het jaer 1625 sf tot het jaer 

1637 en is in deselve reeckeninge bevonden meer uijtgegeven te sijn dan ontfange, die somma van hondert vier 

en dartig gulden. 

 

Oorcont onse eijgen handen, onderstant. 

Swier van Appelthoren. 

Peter van Steenbergen. 

Albert van Megen, scholtis tot Voorst. 

Sic. A. Nestor. 

Henricus Schram, pastor in Voorst. 

Anthonius van Lynden. 

Johan Hackfort. 
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Copia van sententie hierop gevolgt. 

 

In saecken van Anthony van Lynden tot Sinderen als de olste en in loco residerende neffens die meeste 

jonckeren dese ampts van Voorst. 

 

Imp
ter  

ter eenre en Maximiliaen van Renesse tot Wilp intervenieerden voor Derck Janssen, kerckmr tot Wilp, 

sampt Anna, wed. neffens Willem Hendrix “noe-vxoris”  als eenige erfgename van zal. Gerrit van Nijbroecke, 

gewesende kerckemr. tot Twello. ter andere sijde. 

Gehoort bij de hoven van Gelderlant opt overgeleverde bewijs en waerop te letten valt. 

’t Voorschr. hoff maintineert stijft en starck. 

De Imp
ter  

provisionelen bij hare passessive welquasi int verschrijven, hooren en sluijten van de 

kerckereeckeninge, ordonneerende partijen hun geplaidonijdende  ter principalen te vervatten bij inventeeringe 

met applicatie van ieders bewijs. Om deselven gesien, wijder erkent te worden, nae behooren, sodaen en tot 

gesproocken in de stade van Gelderlant t’Arnhem den 2 Octobr. 1647. 

 

Onderstant, 

D. Engelen. 

 

Hierop sijn wederom naar volgende kerckenreeckeningen gevolgt en sijnde voorgaende reeckeningen soo den 27 

Junij 1648 als den 17 Maij 1651 geslooten bij de samentlicke amptsjonckeren, mitte kerckmeesteren en metten 

ontfanst van het ampt vereffent. 

 

Den 2 Junij 1656 hebben de kerckemrs. dese kerspelen Voorst, Arent van Tarten en de Harmen van Sasen  
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d’incomsten der kercke tot Voorst tot en over den jare 1655 incluijs verreeckent en is bevonden dat Arent van 

Tarten meer uijtgegeven als ontfangen heeft de somma van  98=0=0 

Nog rest daer en boven te betaelen an Jan Harmsen voor gehaelde plancken en de anders 96=0=0 

Jan Arents in de Reijger coomt van verteering 37=10=0 

De wed. Schram voor verteeringe opt beroepen D. Dapper gedaen 50=0=0 

D. Dapper, predicant voor sijn transport en oncosten 50=0=0 

De custor tot Voorst voor 2 jaeren het verdrach 30=0=0  

 361=10=0 

Hiertegens is het kerspel Voorst in de jaere 1655 uitgeset  232=0=0 

Comt alsoo de kercke van Voorst te cort 129=10=0 

 

behalven nootwendige reparatiena an de kercke van bancken, aen de predicants van muijren die versien moeten 

worden en ’t costershuijs dat geheel dackloos ligt en gerepareert moet worden. 

 

Dito hebben Aalbert Claessen en de Derck Janssen, kerckemeesters tot Wilpe, d’incomsten der Wilpse Kercke 

totte en over de jaeren 1655 incluijs….. 
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verreeckent ende bevonden meer uijtgegeven als ontfangen te sijn 98=5=0 

Die haer in volgende reeckeninge sullen valideeren, vermits sij de penningen int verbael 1655 voor ’t karspel van 

Wilp uijtgeset , ontfangen en in dese reeckeninge vereeckent hebben. 

 

Dito hebben Willem Henrixen en Henrick Lubberts kerckemeesteren tot Twell d’incomsten van de karcke aldaer 

tot en over de jaere 1655 verreeckent en bevonden meer uijtgeven als ontfangen te sijn 315=0=0 

Nogh vor twee wadeloose van dienen, wort voor dimael alleen gepasseert                                      72=0=0 

 387=0=0 

Nogh is de karcke van Twel schuldig aen obligatien van uit eenige verloopen rente 250=0=0 

 637=0=0 

Hiertegens is de karcke Twel in de jaeren 1654 en 1655 uijtgeset 450=0=0 

Afgetogen blijft te quade die behalven de verloopende rente 187=0=0 

 

Ende sullen de jonckeren in Twello het capitael voorts mitte renten, mitte uijgesette penningen  

aflossen en ’t geene dan meer te quade blijft sal ten naesten uijtgeset worden. 
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Dito hebben Arent Henrix en Warner Janssen, kerckemrs. tot Woolde d’íncomsten der kercke  

aldaer tot en over de jaere 1655 incluijs verreeckent en de is bevonden dat Warner Janssen boven  

de kercken incomsten en 54 guldens soo hem in ’t verbale 1655 goet gedaen sijn,  

meer uijtgegeven heeft als ontfangen, de somma van   164=6=0 

waeronder de costen van de weerhaen sijn begrepen. 

Welcke somma hem daernae mitten intresse sullen gepasseert worden.  

En de rest nog daerenboven te betalen an mrs. Lucas en Peter Jansen, timmerluijden 18=0=0 

An Jan Harmsen tot Deventer, van plancken, jofferen nahalen ende anderen 32=10=0 

Nog hebben de karckemrs. bij de Voorst Jan Harmsen gehaalt an waren voor 40=16=0 

Harmsen Derxen leijdecker rest  77=0=0 

De smit ter Woolde rest ongeveer 49=0=0 

Somma, is ter Woolde ten agteren 384=12=0 
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Copia, 

 

Gedanen oorsaacken en de consideratien die ons onderteeckent, moveert ende bewoogen hebbenom den waarden 

seer geleerden ende voorheenen D. Henricum Scrammium , dienaer des H. Evangelij totten anstoot tot onser 

predicant ende toelaat wettelicke te beroepen. 

 

Alsoo onse kercke is de capitael-kercke deses ampte Voorst, soo is deselve oock bij dese tijts regirongo , altijt 

mits eer Godssalige, geleerde ende vooren genoemde mannen en de leeraaren, versien ende verciert geweest, 

gelijck de verssche memorie nog daervan overvloedig getuigenisse geeft, onder de ’t welcke niet de geringste en 

is geweest D. Hermannus Keckius, die memorie, lest overleden. 

 

Nae wiens subite doot, die deputeerde predicant en vant Over-Veluwse class, (dien de sorge over de kercken 

dienst bevolen is)geassisteert mit sommige van de naest geseten leraaren, een provisioneele ordre op ten dienst 

des woorts als ick beraemt, en ons daerbij insinueert en vermeent hebben dat bij ons int beroepen van den ander 

dienaaer, niet te sal en solden verhaesten. Sij (als sorge dragende over de H. Godes Dienst) wilden tot gelegener 

tijt ons wel wederom een Godtsalige en de geschikte predicant  (daervan sij oock de beste kennisse hadde, te 

weeten wie ons best dienen soude), recommandeert en opgesinnen van ons ordentlicken helpen beroepen. 

 

Waerinne oock de voorschrevene predicanten heure christelicke asserte totte kerckendienst betoont, en de geen 

dligent gespaert en hebben, maar hebben ons een wijle tijts daervan gerecommandeert den veerdige D. Henricum 

Scrammicus,…… 
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dienaer des goddelicken woorts tot den anstoot, die sij verklaerden dat uwe gesint was om sijn H. Gemeente van 

den anstoot te verlaeten en de ons van Voorst te dienen. versoeckende dat wij heure presentatie van 



recommadatie accepteeren en de datelick van de beroepinge acte verweerdigen wilden. Bij wijsen van gelijcken, 

de karcke van den anstoot, eerster occasie wederom mit een goet predicant te versien. 

 

Alle welcke redenen bij ons gepondeert en daerbij gelet sijnde op de leere en het leven des voorseijnden D. 

Henrici te weeten int welcken vrugt sijn H. na lange jaren sijner dienst ten anstoot vertreden hadde. En in 

sonderlinge consideratie genomen die goede aliantie en de correspondentie die D. Scrammicus mit Hermanno 

Zal. gehadt , als waerdoor wij mede tot kennisse an sijn persoon ten deele sijn gecoomen. hebben wij 

geresolveerttot sulcke redenendese presentatie niet te laten voorbijgaen maer dadelick angenoomen en op 

staende voet voorts gedeposcheert acte van beroepinge  tot den voorseijnde leeraren goeden contentementen  

 

Ende alsoo D. Henricus deselve acte van beroepinge tot houden van de meergemelte leeraren heeft accepteert, 

onder belofte van die te willen volgen, hebben wij ons vastelick tot sijn comste verlaten om sich mitter woon bij 

ons te gegeven, terwijle alhier een groote gemeente is die mit siecken en de cranken visitatie bij dadelicke 

bijwooninge eene leeraar ten hooghsten van nooden, hebben wij op te deputatie classis versocht om sulx an 

Henrico wel eerstelick te schreijven, ten sijne sijn uw believen wilde, eersten tijt den anstoot te verlaten en de 

sich in woort , bij sijn angenomene gemeente mitter woon in te keeren, en de ofwel hier op dus onsere niet en is 

gevolgt. Soo…. 
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en ’t wijsten wij nogtans niet , maer vertrouwen evenwel vastelick dat sulx beroep oockeffectforceeren sal, 

temeer, oock mede omdat het selve gedaen is op versoeck van de voorgemelte litmaten des classis, die daerin 

niet en hebben connen doen, buijten wil en de begeeren van D. Henricus voorschr.  

 

Daeromme het seer vreemd sijn solde sulcke vocatie niet nate coomen ende dese gemeenten onse angate 

frustreeren, versoecken der halven nogmaels dat dese sake, soo mooge worden gedirigeert, dat wij de praesentie 

D. Scrammij eerstdaegs mogen erlangen. 

Aldus gedaen in Voorst ter vergaderinge van ons onderteeckent, op ten lesten dag dese maents Augustij ad. 

1623. 

Stevan Lynden. 

Jan van Steenbergen. 

Peter van Appelthorn. 

 

Tot begeerte der kerckenmrs. en de litmaten der gemeente bij mij, 

Lubbertus Theodoris. 

 

Copia.  

Alsoo door het overlijden van den Eerweerdigen Gods Saliger ende taelgeleerden D. Henricus Schramminius. in 

sijn leven dienaaer des Godtlicken woorts tot Voorst, de Voorst kercke is coomen te vaceeren en seer nodige is 

dat een bequame leeraar aldaer wederomme gestelt worde. Soo ist dat wij gedeputeerde des Overveluschen 

classis met de naest gesetene predicanten… 
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gesien en goedt hebbende op de goede inclinatie en genegentheijt van de jonckeren en de gansche gemeinnte tot 

Voorst voorschr. met commissie en de believen van den heer commissaris Eberhard Huijgens vermogens seeker 

accoort tussen den Wel Edele Gebooren heer Anthony van Lijnden en den boven gemelten heer Huygens, 

gemaeckt ende opgerigt, nae aenroepinge van deese heeren H. Namen, beroepen hebben, gelijck wij beroepen 

mits desen den Seerveerdigen Godtssaligen en Welgeleerden D. Johannem Dapperum, tegenwoordige predicant 

tot dan , tot een ordonaris pastor en dienaer des Godtlicken woorts in de karcke en gemeijnte tot Voorst voorschr. 

om het H. Woort Godts suijverlick te predickten, den sacramenten na de instellinge onser Heijlants Jesus Christi 

te bedienen, de Christelicken dicipline te oeffenen en voorts alles te doen wat een goet en getrouwe leeraar 

toestaet, versoeckende den voorn. D. Dapper dat hij dese onse beroepinge gelieft an te neemen en sig in etten 

eersten aldaer ter plaetse te vervoegen, wensgaende sijn eisen in desen den segen der alderhooghsten, ten eijnde 

sijn dienst moge strekken tot uijtbreijdinge van het Coninckrijcke Jesus Christi en tot bevorderinge van vele 

menschen salickheijt, Amen. 

 

Dese t’oirconde hebben wij dese met onse Christelicken namen onderteijckent. 

Aldus gedaen tot Voorst desen 14 Novembr. 1654. 

 

Anthonis van Lynden. 

Jr. Appelthorn. 



Diderick van Dorth. 

Arent van Tarten, kerckemr. 

’t hand- Z  - merck van Harmen van Dooren, kerckemr. 

Michael Keckius. 

Elbertus Lubberti, custos. 

Derck Hendrix, diaken. 

Gerrit Brinck, diaken. 

Bernardus Wilberinck, pastor in Apeldoorn en Classis tot Devutatus suo collegamnoie. 

Eijlardus Daems, pastor in Wilpe. 

Johan Heshusiuren, pastor tot Wolde. 

Joos van Holt, pastor in Beeckbargen. 

Conradus Toitmerius, pastor in Brummen.  
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Copia. 

Alsoo door het overlijden van Willem Ruijtenborch, gewesende custor tot Wilpe, ’t selve custorsampt is coomen 

te vacceeren en noodig is dat het selve bij tijts wederomme becleet wort. Soo ist dat de heeren jonckeren deses 

ampt van Voorst, op de recommandatie van de kerckenmrs. en de gemeijnte aldaer ten overstaen van de presente 

predicanten desselven ampts ( den predicant in loco aldaer overleden sijnde) gelettet hebbende opte 

bequaemheijt van Gerrit Ruijtenborch, deselve gestelt hebben, gelijck sij stellen mits desen, tot een ordinaris 

custor aldaer, om het selve te bedienen en de waer te neemen, op so daene wijse, profijten en emolumenten als ’t 

selve bij sijn zalige vader in sijn leven gedaen is, mits conditie nogtans indien ijets vordersch in sijn 

bequaemheijt vant custorsampt, schoolhoudinge en voor singen, mochte gedesidereert worden, dat hij sich in den 

tijt van een jaer of anderhalf, daertoe sal bequaem maecken of bij onstentenis deses hem voornoemt van ’t 

voorschr. diensten te ontsetten en soodane een bequaeme wederom antestellen, waermede de predicant ende 

gemeijnte mach gedient sijn. 

 

In waren oirconde dese bij ons geteckent op den 6 Februarij 1657 

A. Lynden. 

Johan Hackfort. 

J. van Appelthorn. 

Wilh. Herm. van Broeckhuijsen. 

Johan van Steenbergen. 

J. Dapper, pastor. in ecclesia Voorstana. 
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Iovis 22 Januarij 1657 

 

Presentibus, 

Den heeren lantdrost van Veluwen, Sinderen, Jan Hackfort, Capt. Appelthorn, Commandeur Broeckhuijsen, 

Dorth, Schimmelpenninck, Drost van Wageningen, Broeckhuijsen to de Latmer en Steenbergen to Nijenbeek, De 

karckemrs. van Wilp und nogh drij uijt de gemeente, aldaer litmaten dese heeren. 

 

Propositie 1 

Nae dat de heere van Sinderen de plagen dese heeren hadde voorgestelt, waerdoor veele ingesetenen door den 

contagieuse siecte uijt dese wereld waren uijtgeruct, onder die welcke mede D. Damius pre memoria, predicant 

tot Wilp, welcke plaetsen ’t sijndertijt wederom behoorde te worden voorsien met een persoon die de Jonckeren 

en de gemeente angenaem moght wesen. Ende wanneer dan haar Ed. oock als oock van de gemeente sal sijn 

gevallen op een persoon die haar wedersijts angenaem sal sijn of men alle collegialiten vergadert, sulx 

d’inspectoren dese Over Veluwschen Classis met bekent maken op dat diselven als dan nae examinatie beroepen 

en ingestalleert na karcken-order souden mogen worden.  

 

Resolutie, 

Die jonckeren ende gemeente verstaen, als haer oock op een bequaem persoon sal sijn gevallen, dat sulx bij den 

formeele vergaderinge kommissie sullen doen hebben aen het Over Veluwsche Classis, die als dan op eene so 

gearresteerden dag, sullen comen aenstellen den selven door den jonckeren en de de gemeente oock sal sijn 

opgevallen. 
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Propositie 2 

Of men sig vergenoegt sal moeten houden met het gehoor alleenelick die geenen die het Over Veluwschen 

Classis ons sullen gelieven toe te senden. Dan of de jonckeren en gemeente niet en verstaen dat eenige bequame 

predicanten ofte proponenten sig uijt Ampt sullen mogen laten hooren die onder het voorschr. Classis niet en 

resorteren, principalick wanneer sulx buijten costen van het Ampt geschiet. 

 

Resolutie 

Dese artikel approbeeren de jonckeren met de gemeente eenpaerlick. 

 

Propositie 3 

Derwijl het jaer van gratie nog een geruijme tijt sal loopen en ondertussen de predickstael van leeraaren niet 

leedig blijft, maer nae behooren voorsien wort, soo heeft die heer van Sinderen in bedencken of men van 14 

dagen alhier in loco s’namiddachs niet behoort t’verschijnen en ijder op sijn eijgen beurte en voorslagen te doen 

en de te hooren om soo voort na expiratie van ses weecken of twee maenden geprepareet tot sodanick beroep te 

treeden, die de jonckeren en de gemeente eenparlick aengenaem sal sijn, opdat altijt een goede harmonij onder 

de jonckeren ende gemeente mag verblijven.  

 

Resolutie, 

Dit laten de jonckeren mede soo gevallen als oock de gemeente. 

 

Propositie 4 

De heere Broeckhuijsen heeft ten selven tijden mede geproponeert, of men niet souden … 

 

pag. 20 

willen comitteeren om een bequaem predicant of te proponent buijten het ampt te hooren. 

 

Resolutie, 

Is verstaen ja, wanneer sulx buijten costen van het ampt geschiedt. 

Ende is daertoe versogh, Hackfort, Appelthorn, Broeckhuijsen en de den commissaris Schimmelpenninck om 

Tighlerum binnen Zutpfen te hooren en van zijne gaven rapport te doen. 

 

Ter ordonnantie van ’t ampt en gemeente Voorst. 

Elbert van Megen, scholtis tot Voorst. 

 

Dinxdag den 2 Febr. 1657 

 

Presentibus, 

Sinderen, Broeckhuijsen, Hackfroert, Appelthorn, Dorth, Nijenbeeck,, D. Nagge, Heshusius, Dapper, De 

kerckmr. mit nogh eenige tot de gemeente van Wilp. 

 

Naedat de heere van Sinderen de jonckeren met de predicanten en eenige tot de gemeente van Wilp hadde 

bedankt, dat sij alle op d’aengestelde tijt hadde erschenen om te delibreeren, ’t geen tot rust van ’t ampt, tot 

mainteun van haer Hoog Ed. regt ende geregtigheijt int bijroepen des predicanten in loco mogt dienstigs wesen. 

En den heer Broeckhuijen en de Capt. Appelthorn hadden …. 
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vermaent, wedersijts tot afstant van hardigeijt, Heeft verhaelt, soo dat bij haer Hoog Ed. samentlick den 22 

Januarij lest leden was gearresteert. Als haer Hoog Ed. oock met toestemminge van de gemeente was gevallen op 

een bequaem persoon, dat als dan het Over Veluwschen Classis soude worden aengeschreven om als dan die 

persoon te coomen bevestigen en de installeeren, daer het oog was opgevallen. 

Ende alhoewel dese intentie het classis den selven tijt genoegh is bekent gemaect, door schrijven van de 

kerckmeesteren en de aelemosieren tot Wilp. Soo is egter gebeurt, dat het dick gemelte classis, dit voorbij 

gaende, nogmaels hebben geschreven aen de predicanten dese ampten, als oock an de kerckmeesteren en de 

aelemosieren tot Wilp, dat sij willen coomen den 3 Febr. in de kercke tot Wilp om met haer te verhandelen’t 

gheen tot desen Gode sullen oordelen te behooren. 

 

En de nadien de jonckeren niet en weeten waertoe dese convocatie dient, derwijle die selve buijten haer Hoog 

Ed. kennisse geschiet, sonder derwelcken geen kerckenraedt kan gepresenteert of te gehouden wortden door dien 

die selven altijt in haer Hoog Ed. persoon is gepresenteert geworden, nu eenigen jaren herrewaerts, gelijck bij ’t 

aenstellen van Damius, via memoria, te sien is. Ende alsoo het schijnt dat dese vergaderinge alleenelick is 



angeleijt om propia Authoritate, een predicant in de kercke tot Wilp te willen indringen, het welck niet smaeck 

als nieuwigheden, strijdig tegen ’t regt en geregtigheijt der ampts jonckeren en de de gemeente, der welcken na 

uijtwijsen…. 
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der inspectoren laeste brief, int verkiesen van haer eijgen predicant, niet souden te seggen ofte stem hebben, soo 

dat de heer van Sinderen hiermede voorstellen, indien soo danige attentatie morgen ofte daernae mogter bij die 

hant genoomen worden. Het de jonckeren en de gemeente die verdagt sijn tegen te gaen en de te weeren. 

 

Die amptsjonckeren en de gemeente tegenwoordig vergadert, versoecken eenpaerlick dat het Over Veluwsche 

Classis niet en gelieven te treeden tot eenige nominatie ofte installeronge van een predicant tot Wilp, vooraleer 

sij nader mit malkander sullen hebben gedelibereert ’t geen tot die meesten rust van de kerck sal dienen int 

stellen van een predicant aldaer. En de soo het gemelte classis evenwel wilde voortvaren, lasten Wessel Jansen 

en de andere onderscholten mitten armenjager sig te vervoegen morgen tijtlick tot Wilp, die sleutel van de kerck 

in bewaringe te neemen en alle hinder te doen, dattet meergemelte classis uijt beroep met die precipetantie 

manier tegen haren danck niet gelieven voort te varen, want sij meer predicanten willen hooren. 

En de beloven in een corten tijt een eenparlicken stemme van wegen de gemeente te sullen inbrengen, dienende 

tot een beroep van een predicant tot Wilp.  

 

Tot ordon. van amptsjonc., kerckmr. en een gedaenen der erfgenaemen van Wilp. 

Present. 

Johan Frederick van megen. 
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Iovis den 26 Februarij 1657 

presentibus, 

Alle de jonckheeren, behalven Steenbergen, en omtrent tot die gemeente van Wilp alle litmaeten der heeren. 

De heere van Sinderen heeft haer bedanct dat sij alle in de karck tot Wilp waren bij tijts erschenen, en de dat 

dese convocatie alleenlick diende om hare voor te dragen, ’t ijder die jonckeren met die karckemrs., en eenigen 

van hare wegen in twee reijsen hadde gebesongiert, wesende alleenlick een voorbereijdinge om te coomen tot 

eenparige nominatie van een predicant tot Wilp, tot die meeste rust en de eenigheijt.  

 

Ende alsoo het die coster van Voorst, haer ’t selve hadde voorgelesen en die gemeente het selven hadden 

eenparlick geapprobeert met beloften daerbij altijt te sullen persiteeren, heeft geseijt dat dínspectoren classis 

hadde gelieft eenige van die jonckeren te houen, ten eijnde men haer soude laten begaen met het beroepen van 

een predicant tot Wilp en dat al die geenen die haer alleen niet wilden laten begaen, dat die mede geciteert 

waren. 

 

Wat die gemeente dagt, of die int kiesen van een predicant verdagten wat willen te seggen souden, ende om 

soodanige gesag staende te holden, of sij sig wilden vangen met die amptsjonckeren en de dag van citatie oock 

waerneemen. 
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De gemeente in de karcke tot Wilp starck vergadert, nadat die waren bijsonderlick afgetreden, hebben na rijpe 

deliberatie geapprobeert en eenparlick verstaen dat sij behooren te seggenhouden int kiesen der geene die sij 

voor hare sielsorge sullen aenneemen. Wilden oversulx sig vougen met de amptsjonckeren en de de sentensie in 

dese mede afwagten. 

 

Wie hij tot haer committeerde om den dag van regetn waer te nemen. 

 

De gemeente heeft hiertoe gecommitteert de kerckemr.Aelbert Claessen, op te Willem Lulofs Pickert. 

 

Of men niet behoorde tot verwijderinge van costen een brief te vooren laten afgaen aen die heeren van de hoven 

van gelderland, om te sien of men de saeck in vrintschap met handen af doen. 

Dit heeft de gemeente geapprobeert en is over sulx dadelick een brief tot dien sijde geschreven, afgeveerdigh an 

d’heeren van den hoven van Gelderlant. 

 

Uijt de jonckeren worden gecommitteert, om de dag van regten ofte vrintschap waer te neemen 

tegend’inspectoren classis, de heeren landrost van veluwen, als momboir van de kinderen van den Zal. heer van 



Wilp. d’heer van Sinderen, Capt. Appelthorn, Drost van Wageningen en Schimmelpenninck tot Hunderen en 

gesampt en elck bijsonder die het gelegen sal commen. 

 

Ter ordonnantie van de heeren amptsjonckeren en de ledematen der gemeente van Wilp voorschr. 

Elbertus Lubberti, Custor tot Voorst. 
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Alsoo door het overlijden van den Eerweerdigen Godtszaligen en Welgellerden D. Johannes Dapper. In sijn 

leven dienaer des Godtlicken Woorts tot Voorst, de voorschr. karcke is coomen te vaceeren, en seer noodig is dat 

een bequaem leeraer aldaer wederom gestelt worde. Soo ist dat wij gedeputeerden der Overveluwschen classis 

met de naest ingesetenen predicanten, gesien en gelet hebbende op de goede inclinatie en de genegentheijt van 

de heeren amptsjonckeren en gantsche gemeijnte tot Voorst voorschr.. De welcke sig de presentatie ofte 

tourbeurt van dien, voor ditmael aan de heere Huijgens hebben laten gevallen, nae anroepinge van den Heeren H. 

Naem,beroepen hebben, gelijck wij beroepen mits desen den seer weerdigen Godtszaligenen welgeleerden D. 

Hermannum Altsius, tegenwoordig predicant tot Loenen, tot een ordinaris pastor en dienaer des Godtlicken 

Woorts, in de kercke en gemeijnte tot Voorst voorschr., om het H. Woort Godts suijverlick te predicken. De 

sacramenten nade instellinge, onses Heijlants Jesus Christi te bedienen, de Christelicken disipline te oefenen en 

voorts alles te doen wat een goet en getrouw leeraar toestaet.  Versoeckende den voorn. D. Altsius dat hij dese 

onse beroepinge gelieft anteneemen, en sig metten eersten aldaer ter plaatse te vervoegen.  Wenschende sijn 

extra in desen den segen der Alderhooghsten ten eijnde sijn dienst moge strecken tot grootmakinge van den 

Name des Heeren, tot uijtbreidinge van het Coninckrijck Jesus Christi en tot bevorderinge van velen menschen 

saligheijt. 

 

Tot salaris van welcken… 
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dienst de heeren jonckeren met de gemeijnte van Voorst hebben belooft gelijck als sij beloonen mits desen den 

heere Altsius te sullen laten volgen sodanige jaerlixe incomsten en profijten als totte voorschr. pastore is 

gehoorende. 

 

Aldus gedaen bij ons onderschr.den 12 Maij 1658 

 

v. Lijnden. 

J. van Appelthorn. 

Jan van Steenbergen. 

Arent van Tartten, kerckemeijster. 

’t hantmerk Z van Hermen van Dooren, kerckemr.  

Michael Keckius. 

Elbertus Lubberti. 

Gerlacius Ribbius, pastor in Arnhem, Classis pt. Deputatis. 

Johannes Heshuijsius, pastor tot Woolde, pt. Deputatis. 

Bern. Wilbrenninck, pastor in Apeldoorn. 

Wilhelmus van Adena, pastor in Hal. 

Conradis Uitmarius, pastor in Brummen. 

Wilhelmus Nagger, pastor in Twelle. 

Johannes Cotius, pastor in Nijbroeck. 

Johannes Tichlerus, pastor tot Wilp. 

 

1659 22 Febr. heeft de kerckmr. Hermen van Hooren d’incomsten der kercke tot Voorst  

verreeckent van de jaeren 1656, 1657 en 1658 en is bevonden dat hij meer uijtgegeven heeft, 

 boven de voorschr. karckenincomsten de somma van  123=14=0 

En sijn hem in reeckeninge gepasseert verscheijden posten die nog onbetaelt sijn, 

Die hij bij ontfanck van dese 123=14=0 moet afdoen, als onder de reeckeninge is begroot. 
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Dito heeft Albert Claessen, kerckemr. tot Wilp, d’incomsten van de kercke tot Wilp mede tot en  

over den jare 1658 incluijs verrekent, en is bevonden dat hij boven de kerckenincomsten uijt  

voorschr. jaeren, meer uijtgegeven als ontfangen heeft 105=18=0 

 



Dito heeft Willem Henrix Boemer, kerckemr. tot Twelle de incomsten aldaer over gelijcke jaren als boven 

verrekent, en is (alle de incomsten afgetoogen) bevonden meer uijtgegeven als ontfangen te sijn    64=4=0 

Waer en boven nog 5 posten tot 51 gld en 15 stuiv. te betalen staet. 

 

Dito heeft Harmen Bartolts, kerckemr. tot Woolde, de kercken incomsten aldaer over de 

 bovengestelde jaren mede verrekent, en is bevonden dat de ontfangh van, der uijgift getoogen,  

hem als (meer uijtgegeven) nog coomt 119=12=0 

 

Waer en boven nog eenige posten soo an die leijdecker als Jan Hermens Wed. te Deventer onbetaelt staen. 

 

N. 

De jonckeren de verbalen van den onraetspenningen hierop nagesien, bevinden dese posten tot lasten van den 

scholtus te staen. 
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Copia. 

Vant verbael der onraetspennigen dese ampts voorschr. over den jare 1659 

 

Opten 23 Febr. 1659 sijn van de ridderschap dese ampts van Voorst, jonckheeren Antonius van Lijnden en heer 

tot Sinderen, Johan Hackfort, Josef van Appelthorn, Capt. Hilbert Schimmelpenninck van der Ooy tot Hunderen, 

Alard Hackfort,Wilhelm Harmsen van Broeckhuijsen too de Latmer, Casijn van der Hal tot Holthuijsen, Johan 

van Renesse, heer tot Wilp en Johan van Steenbergen tot Nijenbeeck met den scholtus en geswooren uijtten 

deselven ampts, met namen van Voorst, Willem Lamberts en Henrix Janssen. Van Wilp, Jan Gerrits en Lubberts 

Gerrits. Van Twelle, Berent Gerrits en Henrick Harmsen, und van Woolde, Jan Gerrits en Jan Berents, ten huijse 

van Wessel Janssen vergadert geweesten hebben uijtsettinge gedaen van de personen hierna volgende, 

 

Albert van Meegen, scholus voor sijn apart ingestelde cedeel des ampts onraeten de vorders  

te schrijven tot remissie van de welcke settinge der verpondinge angewent. 24=0=0 

Voor ‘t schrijven der vebalen1657 24=0=0 

Voor ’t vrijen der hoeven 1657 400=0=0 

Voor de custor 24=0=0 

Voor de setter 48=0=0 

Voor de onderscholtis 72=0=0 

Voor berickinge van 2 colcken in de laeger ter Woolde 5=0=0 

Voor ’t maacken der gerigtbanck en de over 2 leveren der breucken 8=0=0 

Jan van Megen voor verschot en comparitien op te justitie 1658en 14 vacatien op ’t maacken  

van de Heeren wegh. 50=0=0 

Deselven van vragten van den lantschrijver van de heer lantdrost en procuraturen nae Arnhem 12=10=0 

En de procuraturen van Harderwijck van vragt en verteeringe verschooten 2=0=0 

Daniel Pardeel, wed. van verteeringe 400=0=0 

De heer lantdrost voor sijn Hoog Ed. geregtigheijt van den voorschr. justitien 9=18=0 

 Latus     1079=8=0 
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Voor Wessel Janssen van verteeringe  91=7=0 

De custor tot Voorst voor ’t schrijven in amptsjaren 20=0=0 

Den scholtus en sijn soon voor haar schrijven als van olts 20=0=0 

Informatie genoomen over den delict, uit ampt voor verteeringe uitgetelt 2 gld. 15 stuiv. 

Gerrit Reijnsch van d’informatie an de heer lantdrost te brengen 5=5=0 

Op de tot settinge der verpondinge 1656 hebben de setters door last van den jonckeren  

tot Willem Beumer verteert  8=10=0 

Jonas Jacobs voor 2 reijsen in amptsjaren mit wagen en peerden tot Arnhem gebodet sijnde 3=0=0 

Gerrit Ramaker voor een seer groot vonder over de groote weteringe en de 2 vonders  

over de Woltschen weteringe mit jucken en ricken 108=17=0 

Jan Meijlinck, smit, voor scharck an denselven vonder 12=7=0 

Steven Hering voor verschot an den Wooltschen dwarsdijck an den anneemer 1657 gedaen  9=0=0 

Egbert Wolters wed. van 2 verteeringe op het wegh maecken 3=10=0 

Berent Janssen, armenjager voor drijmael brieven an den heer lantdrost te brengen 6=18=0  

Jan van Megen voor schrijven en diensten in amptsjaren 20=0=0 

D’heer capt. Appelthorn van ’t maken van een brugge in Gietel over de Flierte  50=0=0 

Jan Hackfort over condschappen in amptsjaren  15=0=8 



 latus     393=14=8 
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De heeren Hackfort en Schimmelpenninck hebben voor diensten int ampt uijtgeschooten 15=0=0 

Jr. Alart Hackfort op ’t weghmaken ter Woolde en de rotten in de Capp. doen verteeren 3=0=0 

Evert Everts brengt in een reeckeninge van verteering int beroep D. Tijchelerus  

en voor luijden en verschooten 110=7=0 

D. Tijchelerus van sijn te transport goet gedaen 50=0=0 

Den heer ontfanger Daelen vereert een groot aam Rijnsche wijn, met de overmaet impost  

en int proeven verteert 4 gld en 6 stuiv. te samen 91=12=0 

Arent van Tarten en Evert Evertsen hebben de heer van Sinderen in ampts saken  

tot Arnhem gebragt 3=0=0 

Jan Meijlinck brengt in dat tot sijn huijs vereert is door de predicanten 24=1=0 

Harmen Gielinck brengt in dat tot sijn huijs verteert is  8=19=0 

Capt. Appelthorn heeft tot van Damen mit wagen en peerden in ampts saken verteert 23=9=0 

 Latus      329=7=0 
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Jan Brugginck, brouwer tot Voorst wort uijtgeset voor verteeringe van de voorluijden die de 

 predicanten, die de dienst tot Voorst waarnam en gedaen hebben 39=0=0 

Berent op Wagemansstede van verteeringe 24=10=0 

Deselven van arbeijtsloon van plancken sagen 17=12=0 

 

Volgen predicanten vraegen, 

D. Acronius 52=10=0 

D. Altsius mit sijn Dimissie 72=10=0 

D. Breeckevelt 12=0=0 

De predicant van Brummen 24=0=0 

Begbargen 24=0=0 

Woolde 40=0=0 

Twelle 15=0=0 

Wilpe 7=10=0 

Halle 4=10=0  

Evert Evertsen nog van verteeringe  35=0=0  

 

De scholtus comt te cort wegen het inhouwen der verpondinge, alsoo hij die op 23 ½ stuiv. den gld.  

door last van den heeren jonckeren gemaent heeft  en hij het verbael hem onlangen toe gesonden  

op 24 stuiv. genoomen is  402=15=0 

De custos tot Woolde voor den jaren wederop stellens 45=0=0  

 Latus     820=17=0 
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Den custos tot Voorst van het desroijeeren der predicanten die den dienst tot Voorst waernamen,  

hebbende gedaen 81 maeltijden 101=5=0 

De maeltijd van den beroepinge van D. Altius te sijne huijse gedaen 75=0=0 

De maeltijd van den beroepinge van D. Altius, 3 dagen gecontinueert 75=0=0 

De custos coomt voor briefsenden en de klockenluijden in 3 jaren  9=0=0 

Briefloon van Arnhem verschooten 1=12=0 

Den touslagen luijt quijtantien van klocktomaen betaelt 46=2=0 

Voor alck an de tavin gecoomen luijt quijtantien betaelt  15=0=0 

De custos opt’Hoogtijt Karssemisse 1658 gedaen wijn en broot tot het nagtmael 3=0=0 

Op de kerckenreeckeninge gesonden op1Junij 1656 is de kerck van Voorst ten agter gebleven 129=10=0 

De kercke tot Wilpe 98=5=0 

De predicanten wed. van Wilpe 35=19=0 

De karcke tot Twelle behalven de verloopen rente 187=0=0 

De karcke tot Woolde behalven de verloopen rente an Warner, kerckenmr. 384=12=0   

 Latus    1206=5=0 
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Op de karcken reeckeninge gesonden den 22 Februarij 1659 Is de karcke ter Woolde ten agteren  

en als meer uijtgegeven als ontfangen 119=12=0 

En sijn nog daer en boven ijet schuldig. 

 

Den karckenmr. tot Twelle heeft meer uijtgegeven als ontf. en coomt te gaden  64=4=0 



En sijn nog drij posten onbetaalt 51 gld 15 stuiv. 

De kercke van Wilpe is ten agteren en heeft den kerckemr. Aelbert Claessen meer uijgegeven  

als ontfangen 105=18=0 

 

Item hebben de heeren jonckeren den olden Gerrit Goossens quijt gegeven sijn schuldigen pagt  

van kerckenlant ter somma van 118gld 6stuiv. die hij in sijn ontfanck hadde ingebragt dus  118=6=0 

(Mitt dat Aelbert Claessen belooft die volgende jaren inte brengen en sig darvoor 

resconsabel maecken.) 

 

De karcke tot Voorst is ten agteren soo den karckemr. Harmen van jaren uijt quitantien  

en reeckenongen bewijst de somma van  123=14=0 

Waeraf de kerckemr. nog eenige posten schuldig is.  

 latus    531=14=0 

 1207=5=0 

 820=17=0 

 329=7=0 

 373=14=8 

 1079=8=0 

                                                                                                               Somma betaalt 4341=5=8 

                                                                                                               + maengelt tegens  261=0=0 

                                                                                                                Dus tesamen 4602=5=8 
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Wort verdeijlt op 371 schilden, den schilt genoomen op 7 gld. beloopt 2597 guldens, hierbij is tegoede tot het 

verbael der verpondinge 1656. 165 gld. 19 stuiv. Ende int verbael der verpondinge 1657. 1241 gld. 6 stuiv.  en 

van 2 jaren dijckgelden, ijeder jaer 239 gld. 6 stuiv. 4 penn. maakt te samen 4482gld. 17 stuiv. 8 penn. 

Afgetoogen van de voorschr. 4602gld. 5 ½ stuiv. ampts lasten, blijft nog daeraf te quade 119 gld. 8 stuiv. die opt 

volgende jaer 1658 moeten gevonden worden. Als oock 50 gld. voorde heeren van Sinderen reijsen in 

amptssaken. 

 

Aldus gedaen bij ons onderschr. ten dage ende jare als boven. 

A.van Lijnden. 

Johan Hackfort. 

H. van Appelthorn. 

Gijsb. Schimmelpenninck van der Ooye. 

Alart Hackfort. 

C.van Hell. 

Wilh. Herm. van Broeckhuijsen. 

Jan R. van Renesse. 

Jan van Steenbergen 

 

Uit den naem van den setteren dese Ampts van Voorst, 

hiertoe specialick versogt. 

Elbertus Lubberti. 
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Copia, 

Vant verbael van de onraetpenningen ofte lasten dese ampts Voorst, over den jaere 1658. 

 

Op ten 17 Junij 1659 sijn van de ridderschap dese Ampts van Voorst, jonckeren Anthonius van Linden, heer van 

Sinderen, Gijsbert Schimmelpenninck van der Ooy tot Sinderen, Alart Hackfort, Henrick van Appelthorn, 

vaendrig, Wilhelm Harmen van Broeckhuijsen to de Latmer, en Johan van Steenbergen tot Nijenbeeck, met den 

scholtus soon, en gehooren setteren dese Ampts van Voorst, ten huijse van Henrick Evertsen vergadert, en 

hebben uitsettinge gedaen van den precenten hiernae volgende. 

 

Int verbael 1657, Is bij slot te cort gecoomen 119=8=0 

Als oock voor den heere van Sinderen, voor sijn Hoog Ed. reijsen en diensten in amptssaken 50=0=0 

Voort schrijven der verbalen 1658 24=0=0 

De erfgen. van den Sal. scholtus vant vrijen der hoeven 1658. Pro Hac Pice  

buiten consequentie  200=0=0 

Voor den Custor  24=0=0 



 Latus    417=8=0 
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Voor den setter 48=0=0 

Voor den onderscholtus  72=0=0 

Voor bouckinge van 2 kolcken in de wegen ter Woolde 5=0=0 

Voort maken der gerigtbanck en de overleveren der breucken 8=0=0 

Henrick Evertsen, weert in de Zutphen, voor verteeringe, soo in 2 voorige jaren,  

op verpachtinge van imposten, als spannen van gerigtbancken, tot settinge van onraetpenningen  

tot desen dage toe gedaen 120=0=0 

De custos tot Voorst voor schrijven in ampts jaren  20=0=0 

De Sal. scholtus voor restanten, misreeckeningen, schrijven en andere diensten 200=0=0 

Steven Egberts en sijn nabuur voor dat sij gebodet sijnde mit wagen en peerden tot  

Arnhem is gereist. 3=0=0 

De wed. van den predicant tot Voorst van eenige reparatien in de weeme  

en alle hare vordere pretensien 65=0=0 

Jan van Megen voor schrijven, vacatien op heere wegen en andere ampts diensten 100=0=0 

 Latus    641=0=0 
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Heijmerick Henricx voor 3 halve vaten arbeijts bier an de weeme tot Voorst 6=15=0 

Jan Peters, timmerman, van anbestadet arbeijtsloon, als een windeltrappe, bedsteede, 

solderinge van een kamer en andere reparatien in de weeme tot Voorst. 40=0=0 

Johan Oostendorp tot Deventer van materialen, soo plancken, ribben, nagelen, 

steentien an de heert in de voorschr. weeme. 45=6=0 

Item wort uijtgeset tot het witten van de kercke tot Voorst 25=0=0 

De custor tot Voorst heeft an de hand van Jan Harmsen tot Deventer van materialen  

gecoomen an de weeme en kercke tot Voorst , luijt quitantie, betaalt 36=0=0 

Evert Evertsen van verteeringe over de beroepinge D. Tijckeleri gevallen,  

in de laetste uijtsettinge vergeeten 14=0=0 

 Latus      167=1=0 
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De kercke tot Twelle is bij de laetste kercken-reeckeninge ten agter gebleven 51=15=0 

De wed. van Warner Jansen kerckemr. voor 4 jaren rente 33=8=0 

Gerrit Reijnders4 dagen in amptssaken uitgereist 4=0=0     

 Latus     89=3=0 

 167=1=0 

 641=0=0 

 417=8=0 

 1314=12=0 

“t maengelt 6 ten hondert 79=0=0 

Coomt te samen 1393=12=0 

 

Dese worden verdeijlt op 371 schilden, den schilt genoomen op 5 gld., beloopt 1855. afgetoogen van de 

voorschr. 1393 gld.12 stuiv.  Nog schier over uit verbael van de verpondinge1658  355 gld 6 stuiv. 8 penn.. En 

van de dijckgelden 239 gld. 6 stuiv. 14 penn. welcke drij overschietende posten uijtbrengen 1056 gld. 10 stuiv. 

12 penn. Die de heeren amptsjonckeren cunnen gebruijcken gelijck als… 
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haer Hoog Ed. tot meesten nut van het ampt sullen goet vinden. 

Is mede geresolveert en de gearresteert dat den verbalen van jaer tot jaer mit quitantien moeten gesuijvert 

worden, en de soo daer uijt mogt overschieten dat soodanigh overschot in gelden prompt sal worden erlecht, 

opdat de jonckeren mit het geld mogen houen sonder sig in eenige wijdere burgen in te laten. 

 

Aldus gedaen bij ons onderschr. ten dage en de jare als boven. 

 

A. van Lijnden. 

Johan Hackfort. 

H. van Appelthorn. 

Gijsb. Schimmelpenninck van der Ooye. 

Alart Hackfort. 



H. J. Appelthorn. 

Wilh. Herm. van Broeckhuijsen. 

Jan van Steenbergen. 

 

Ter beede van den samentlicken setters dese ampts van Voorst. 

Elbertus Lubberti. 
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Copia. 

Op huijden dato onderschr. bint gecompareert na verscheijden anholdonge den custor van Voorst, Elbertus 

Lubberti, die Ed. heer Gijsbert Schimmelpenninck en Alardt Hackfort , als gecommitteerden in de differenten en 

restanten wegens den costers huijs. Soo is dat gecommitteerde voorn. op approbatie van de samentlicke 

jonckeren dese ampt hem supliant toestaen het selvige gebouwde huijs , soo tot den ampt als sijn eijgen 

geamploijeerde costen, erstelick en erfelick an hem en sijnen sal verblijven, onder reserve dat den voorn. 

Elbertus Lubberti, custor tot Voorst geholden wesen over te leveren een seecker obligatie van achthonderd Car. 

guldens capitalen, waarvan de halve renten invordren tot profijte van een nije costour nae goetduncken der 

samentlicken ampts jonckeren sal commen ofte mogen geamploijeert worden. En sal coster voorschr. sijn school 

bedieningen en kerckenbedieningen tot sijn eijgen hier toe gestaende huijs ad vitam bedienen, sonder het 

amptslast. Is mede geconditioneert, dat custos voorschr. sig sal hebben te bevlijtigen , gelijcken anneemt ( soo 

mooglick) te sullen uitwarcken dat een permutatie moge geschieden, van den olden hof der costour toe 

behoorende , en de het boogaartien van Henrick Bodiweges cum suis, het welcke voor approbatie dese sal dienen 

uitgevoert te moeten wesen, om daerin (soo noodig) .. 
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een custos huijs te mogen stellen. 

Aldus den 19 April 1659 

Gijsbert Schimmelpenninck van der Ouje. 

Alart Hackfort. 

Elbertus Lubberti. 

 

Onderstont. 

De jonckeren deses ampt van Voorst, hebben dit bovenstaende geapprobeert ende geratificeert, mits sulcken 

verstande , dit te insereeren in het boeck van het ampt van Voorst. 

 

Dese approbatie is geschiet, desen 17 Junij 1659 in den Zutphen tot Gietel. 

 

Legerstont. 

Ter ordonnantie van de heeren Ampts Jonckeren voorschr. 

 

Neij present 

Jan Frederick van Megen verwalter dese Scholt Ampts tot Voorst. 

 

Dit bovenstaende accoort, door d’heer Gijsbert Schimmelpenninck, aen ons onderschr. op den 11 Meij 1685 

overgegeven. 

W. Renesse. 

D.J. Dorth. 

 

pag. 42 

Verbael van den onraedpenningen van Voorst over de jaeren 1659 en den 1660 

 

Op den 30 April1661 sijn van den ridderschap dese ampts Voorst, Jonckheeren Johan Hackfort  tot Veenhuijs, 

Jasper van Appethorn tot de Poll. Capiteijn Alart Hackfort, Gijsbert Schimmelpenninck van der Oije tot 

Hunderen, Casijn van den Poll tot Holthuijs, Alexander Schimmelpenninck van der Oije, reeckenmeester , 

Henrick van Appelthorn, vaandrig, Willem Hermsen van Broeckhuijsen tot den Latmer. Johan van Evertsen, 

heer tot Wilp, Johan van Steenbergen tot Nijenbeeck, Wolter van Haarsolt tot Irst, Lubbert Torck, drost van 

Wageningen met Johan van Megen en den geswooren setteren deses ampts van Voorst. Ten huijse van Gerrit 

Heindel onderscholtis, vergadert geweest en den hebben uijtsettinge gedaen van den parceelen hiernae volgend. 

 

Mede is bevonden dat in den leste uijtsettinge 1658 is overgeschooten ter somma van  1056=10=0 

Waer tegens de custos van Voorst heeft overgelevert een reeckeninge en betaalt is  



van 119==10=0. Ende Jan van Megen een reeckeninge overgelevert van 100 gld. betaalt  

is en hebben aen Henrick Evertsen afgetoogen tegen dese posten en bevint sig meer  

uijgegeven als ontfangen 242=13=0 

De welcke worden geasschadeert op de subsidien van Brummen en de Karcke van Voorst. 

 

De erfgenamen van Zal. scholtus Albert van Megen hebben in den lesten uijtsettinge te weeten den 17 Junij 1659 

de Hoog Ed. vertoont…. 
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de overgegeven misreeckening als abuijs soo geschiet is en het verbael der onraetpenningen 

de annis 1654 en den 1655 ter somma van  116=6=10 

bestaende in de onderdeelen int openbare der laterisatiegelijck gesien kan worden uijt de remonstratiederwelcke 

de Hoog Ed. overgelevert ende wel gehoopt hadden, dat het erste gedaen souden hebben geweest. Soo 

verstanding nochtans dat het tot die naeste uijtsettinge was verschooven mit belofte van alsdan te valideren. En 

de ofte die voorschr. remonstratie dewelcke onder den Hoog Ed. verbleven mogte verleijt oft mit bij den hant 

wesen. Soo deselve jaer wederomme over Mette verbalen van onraetspenningen en de der verpondinge dese 

ampts Voorst, over die jaren 1654 en de 1655, sub. A.B.C ende D. an de jaren Annis deb.  116=6=10 

Jan van Megen voor sijn verbalen over den cedulen der schulden deses ampt Voorst ende  

voor amptsbrieven te schrijven aen die samentlicke jonckeren deses ampt.  12=0=0 

Voor ’t schtijven der verbalen 1659 en de 1660  52=0=0 

Voor die Costers 48=0=0 

Voor die setters 96=0=0 

Voor die onderscholten 192=0=0 

Voor bewerking der twee colcken in de wegen tot Woolde 10=0=0 
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Voor ’t maacken der berigtingsbanck ende overleveren der breucken 16=0=0 

Jan van Megen voor sijn verschot ende comparities 1660 van een delinquent, soo valselick  

getuigenisse gegeven hadde , ende voor datgeene datelick op het maacken der kerckewegen. 43=10=0 

Den heer lantdrost voor sijn Hoog Ed. gerechtigheijt van den voorschreven justitie 9=18=0 

Jan van Megen voor de verteeringe van twee verscheijden bijeencomsten raackende d’infracties 

van N. Gerritsen ende ongequalifiseerde personen gescheijt tot Twelle en tot Zutphen op het  

wijnhuijs. 

Samt de bode loon van acte brieven te dragen door een expresse aan den heer lantdrost  17=7=8 

Die selven van vragten van den heer lantdrost sijn Hoog Ed. schrijven en contschrijven,  

die burgemeester van Arnhem en den procureur naer Arnhem en Harderwijck in anno 1659   21=0=0 

De anno 1660 op ’t verrigt oock door ordres van Heerdes Ampts aen den contschrijver en de  

procureur voor vragt getelt 13=15=0 

Jan van Megen voor een grote ancker wijns en de 400 oesters, soo op die bijeenkomst der  

heeren ampts jonckeren op Nijenbeeck is geweest. 19=10=0 
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Den selven versoeckt oock voor sijn moeijte, vacatie en verschot over ’t approcederen  

ande beste saack van ieren costers vrou en de soon in Voorst. Daerover hij tot driemael  

naer Zutphen gereijstmoeten rijden om van den heer lantdrost order te ontfangen.  

Daertoe hij met 2 reijsen van huijrpeerden heeft gehad voor 2=10=0 

En toenmaels een man met brieven aan den heer lantdrost te brengen, daeraan getelt  2=0=0 

Idem die gevangene naar Arnhem gebragt en de van ’t beleggen der contschappen wegens  

den jongeren en olderen te Brummen, kosten 3=15=0 18=0=0 

Henrick Evertsen, onderscholtis voor twee jaren verteeringe de annis 1659 en de 1660  van den  

valsrigter en de andere comparitie, resteert 300=10=0 

Gerrit Reindersch, onderscholt brengt in volgens reeckeninge, dat tot sijn nut de annis 1659 

 en de 1660 verteert is  83=19=0 

Rutger Hermans brengt in volgens reeckeninge dat tot sijn huijs verteert is de annis  

1659 en de 1660  33=11=0 

Steven Henrix, ter Woolde volgens quitantie, voor verschooten te hebben aan die selve  

Wooltschen Dwarsdijck 18=0=0 

Vort 3 gld. 15 stuiv. goet gedaen over ’t maacken van den weg 3=15=0 
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Jan Thonis voor verteeringe der weghmaecken 10=0=0 

Arent Arentsen ter Woolde den selven gelijcken voor verteringen 4=18=0 

Lubbert Wagemans voor twee versogden reijsen, verteringe der wegen maecken ter woolde  6=2=0 

Gerrit Raemaeckers voor een gemaeckte brugge ende starcke hand op die kosterien tot Twelle 51=0=0 

Mits dat hij attestatie sal brengen van mijn heer Hackfort tottet volmaackt is. 

Johan van Megen voor extra ordinaire diensten en de bedieninge den scholt Ampts Voorst,    

tot discretie van den heeren Ampts Jonckeren. 

Johan van megen voor ’t schrijven in amptssaacken als van olts 48=0=0 

Gerrit Janssen, weert, voor verteeringe der weghmaeckers tot Voorst int jaer 1659 9=18=0 

Den selven voor dat den verwalter scholtis Jan van Megen van s’heeren wegen in saacken  

van Jan Coerts ende Jacob de vader  5=18=0 

Wordt voor de verteringe van den verwalter scholtis de onderscholtis ende gebodene huijsluijden  

daer in Jan Coerts vrou ende soon in approbatie genoomen wierde. 6=13=0 
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Jan Melinck, smit, voor gelevert ijserwarck ande hekken en wegen tot Twelle  20=9=0 

Wessel Jansen voor verteeringe  11=20 

Voor die vonder over de Voorsche beeke  25=0=0 

Lubbert Gerritsen voor arbeijtsloon 2=0=0 

Jan Gerritsen voor 12 jaer renten van 150 gld. capitaelen. 62=0=0 

Den tegenwoordige scholtis voor ruijm gelden 31=10=0 

Derck Hissinck 3=12=0 

Tot Willem Jansen verteert  6=18=0 

Voor de wegen ter Woolde bij Gijsbert Schimmelpenninck is verantwoord 300=0=0 

Reparatie tot die kercke in Twell 50=0=0 

Verschot van den pastoor van Wilp 64=12=0 

Evert Evertsen, muller, voor verteringe 33=12=0 

Cornelis Cornelissen ende Tonis Stevens voor diensten aan ’t gerigt te Voorst 3=0=0 
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Jan op ’t Hemelrijck wort voor sijn resumptie .59 en 1660 goetgedaen 8=0=0 

en wort nae dese pauper verclaert. 

Gerrit Reinders voor de verteringe over dese uijtsettinge 120=0=0 

 

Beloopen dese posten samen aen de andere sijde gespecificeert met het maengelt  

tegen ses ten hondert ter somma van 2209=7=0 

 

Dese worden verdeijlt op 371 schilden, ieder schilt gereeckend op 5 gulden beloopt  1855=0=0    

Nogh schieten over van het verbael 1659  den verpondinge ter somma van 484 gld.  

maacken dese twee posten te samen2339=0=0 dus schiet hiervan nogh over  119=10=0 

 

Deshalve staen tot dispositie van heeren amptsjonckeren. 

 

Aldus gedaen bij ons onderschreven ten daage en jaere als boven. 

Johan Hackfort, Jan van Appethorn, Alart Hackfort, H. van  Appelthorn, Wilh. Herm. van Broeckhuijsen, Jan 

van Steenbergen, W. van Haersolt, L. Torck, Alex. Schimmelpenninck van er Oye. 

 

onderstond. 

Uijt cast van den samentlicken setters deses ampt Voorst bij mij verclaert. 

Johan F. van Mehen. 
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Copia, 

Verbael van onraetspenn. van ’t ampt Voorst over ’t jaer 1661. 

Op de18 novembr. 1661 sijnvan den ridderschap dese ampts Voorst, Jrn. Johan Hackfort tot het Veenhuijs. Josph 

van Appelthorn tot den Poll. Capiteijn Alart Hachfort. Gijsbert Schimmelpenninck van der Oye. Casijn van der 

Poll tot het Holthuijs. Henrick van Appelthorn. Willem Herman van broeckhuijsen tot den Lathmer. Johan peter 

van Renesse, heer tot Wilp. Johan van Steenbergen tot Nijenbeeck. Wolter van Haersolt heer tot Irst. Lubbert 

Torck, drost tot Wageningen. Mit den scholtis en den geswooren setters dese ampts Voorst. Ten huijse van 

Henrick Coerts vergadert en de hebben uijtsettinge gedaen over de parceelen hiernae volgend. 



 

Jr. Johan Hackfort tot het Veenhuijs voor ’t maacken der wegen en de dijcken, den kolcken met  

leveringe van holt in ’t Twelle in de Teugsche Straete en de anders gedaene oncosten  75=0=0 

Den scholtis voor diversen van ’t ampt bij provisie, pro-hac-vice 200=0=0 

Gerrit Rademaacker voor ’t becleeden van een brugge over de Flierte met een vonder daerover 34=10=0 

 lat.   309=10=0 
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Van ’t maacken der wegen aen Henrick Berentsen en den Cornelis Wolters 18=0=0 

Verschooten door Jr. Schimmelpenninck 8=0=0 

Den scholtis voor ’t schrijven van 13 acten en de resolutien van den heer van den Poll,  

den ontfanck dese ampt gedesereert wierd  10=0=0 

den selven door Jan Berendsen geapprobeert voor verteeringe bet. 3=0=0 

Voor ’t boden der huijsluijden om denselve te approberen 3=0=0 

Den weert in den Vrijenberg voor verteeringe in ’t weg voeren van Jan Coerts vrou 9=0=0 

Gerrit Reinders voor verscheijden verteeringe in ’t wegen maacken en verscheijden 

comparitien van Jonckeren  32=0=0 

Rutger Hering voor verteeringe op ’t wegenmaacken  15=12=0 

Cornelis Wolters 6=0=0 

Aen een vonder over de beeke 25=0=0 
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Henrick Berends voor verteeringe op ’t wegmaacken 12=0=0 

Den scholtis voor ’t boden der huijsluijden en de informatien te neemen over  

verscheiden delicten 3=0=0 

Jan Melinck, smit, voor ’t maacken der cluisdeur 8=0=0 

Dr. Altius voor verschooten arbeijtsloon aan den metselaers en de timmerluiden en de  

eenige plancken en de groff holt  28=1=0 

Alexander Matthisius  43=6=8 

Oostendorp 4=6=0 

Heimerich Henrix voor geleverde bomen aen de wegen 21=13=8 

De maackers voor ’t ontfangen van quaat holt. 48=0=0 

De glasmaackers voor ’t stoppen der glazen an de kercke en de schole tot Voorst 17=0=0 

De pastoor van Wilp voor 3 vimme dack 15=0=0 

De kerckedeur tot Voorst te maacken en verven  8=11=0 

De scholtis voor verteeringe en de ‘t boden van een wagen waerin de de goederen van  

Jan Coerts weggevoerd werden en ’t registreren van dien 3=0=0  

De stadtleijdersch van Zutphen, de kercke tot Voorst, verscheijden reijsse overlopen volgens 

 reeckeninge daar aan verdient 44=18=8 
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Den scholtis nog voor schrijven, sijnde van ’t inserveren der verbalen van Ao. 1659 en 1660  

in dese ampt Voorst 2=10=0 

Voor ’t schrijven der verbalen 1661 24=0=0 

Voor tweemael brieven te schrijven aan den samentlicke heeren Ampts Jonckeren en de den 

’t oversenden van dese 8=0=0 

Tonis Telgen 14=18=0 

Henrick Jansen voor verteringe op ’t wegmaacken  8=0=0 

Voor ’t maacken der gerightbanck en de ’t overleveren der breicken 8=0=0 

De weert in de Italie tot Arnhem voor verteeringe op den justitiegeright. 80=0=0 

Den scholtis voor sijn vacatie op ’t maacken van Heeren weegen 14=0=0 

 lat.   159=8=0 
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Voor restanten van justitiepenningen  19=16=0 

Nog voor ’t selve 9=18=0 

Den scholtis voor de wegen tot Wilp gemaackt ende rotten verdeijlt, wierden van Deventer  

gehaalt en de halve tonne biere 12=18=0 

Arent Arentsen voor vragt 3=0=0 

Jan Brinck in den Doot voor verteeringe en bier, brandewijn, cost ende dorst, dat de vergangen  

op Steenen Kamer bewaart wierden 36=0=0 

Jr. Alart Hackfort en den Wilpschen Herman van Broeckhuijsen voor verschot ende oncosten 



van 3 ofte 4 jaeren schriberatie ende wegen maacken 80=0=0 

Oostendorp voor gelevert holt ende plancken 48=0=0 

 lat.    210=1=0 

pag. 54 

Den scholtis voor sijn vacatie en de moeijte over ’t berigtigen en laeten vervoeren van den  

vergangen op Steenen Kaamer waer over hij oock nae den hove tot Nimwegen heeft moeten  

rijden en den 4 dagen daer mede ten einde gebragt, mede voor sijn verteeringe en costen. 40=0=0 

Gerrit Reinders voor geleden schade door ’t afbranden van sijn huijs 50=0=0 

De secretaris van Arnhem van ’t schrijven van ’t cohijer  60=0=0 

De stadtsglasemaacker voor geleverde glasen ter Woolde 75=0=0 

De coster van Voorst voor vragten en de verteeringe die hij verschoten heeft 24=0=0 

Den scholtis voor ’t schrijven en andere extra ordinaris diensten in ampts saacken 24=0=0 

 lat.    273=0=0 
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Voor ’t verhoor van contschappen en de informatiena an hier over verscheijden delicten v 

an ’t geene wegens den scholtis, daer voor 12=0=0 

De onderscholtis  96=0=0 

De coster 24=0=0 

De setters 48=0=0 

Evert Evertsen, brouwer tot Wilp, voor verteeringe tot sijne huijse geschiede  den 26 Nov. 1661  

door de carspels jonckeren en den predicant met de kerckemrs. 5=5=0 

Wort mede aen de coster van Voorst goetgedaen wegens Huijskamp in Wilp 5=10=0 

Den brouwer van Wilp voor verteeringe geschiet over eenige dijcklasten  22=18=0 

Den scholtis voor verscheijden brieven te schrijven aen den heere lantdrost en de weder  

ontfangen raetheeren der justis 7=10=0 

 laterus    241=3=0 
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Hendrick Evertsen voor verteeringe op den lantgerighte en de andere extra ordinaris  

bij eencomsten  der jonckeren en anderen 509=14=0 

Voor verteeringe op den 18 Novembr. en de 28 Novembr. en de voor den 5 Decembr. 1661 240=0=0 

Voor ’t holtwerck tot den Wilpschen banck 1661 4=0=0 

De custor van Voorst coomt bij reeckeninge  427=3=0 

Bij de resumptie coomt te kort  134=19=0 

De kercke van Voorst coomt te kort 171=12=0 

De kercke van Wilpe coomt te kort 298=1=10 

De kercke van Twelle coomt te kort 103=10=0 

De kercke van Woolde coomt te kort 180=19=0 

 lat.    2069=18=10 
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De coster van Wilpe voor ’t overleveren der rotcedull 6=0=0 

Voor weghmaacken in der Woolde, Aelbert Henrix voor verteeringe 6=6=0 

Lubbert Stegeman voor verteeringe op weghmaacken  4=12=0 

Idem in de Swaen voor verteeringe in ’t verhooren van kondschappen van S’ heeren wegen,  

door Jan van Megen  15=0=0 

De coster van der Woolde voor diensten van den selven, Pro-Hac-Vice 12=0=0 

De coster van Twelle pro eodem, Pro-Hac-Vice 12=0=0 

Jan van Megen voor te kort bij de resumptie wegens de tap van Willem Beumer 48=10=0 

Jan van Megen voor gedane moeijte in amptssaacken en de mede weghmaacken  12=0=0 

De weert in de Exter voor verteeringe der weghmaackers  3=14=0 

Petrus Curteniulen voor huiren van een peert 3=2=0 

 lat.    123=4=0 
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Belopen dese posten ’t samen aan de andere sijde gespecificeert 3790=5=10 

’t maengelt  228=0=0 

’t samen………… 

Nog tot opbouwinge van den kercke van….. 75=0=0 

 

dese worden verdeijlt op 371 schilden, den schilt genomen op 11 gld.   

Dus coomt te kort 12 gld die worden geregistreert op ’t verschot van ’t jaer 1663 van den onraet. 

 



onderstont, 

Johan Hackfort, Alart Hackfort, Wilh. Herm. van Broeckhuijsen, Jan Peter van Renesse, Jan van Steenbergen. 

 

Ten versoecke van de samentlicke setters, 

Antoni Daendels, Scholtis tot Voorst. 
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Anno 1661 op ten 18 Nov. heeft de kerckemeijster Herman van Soeren de incomsten der kercke  

tot Voorst verreeckent  van den jaere 1659, 1660 ende 1661 ende is bevonden dat hij meer  

uijtgegeven heeft als ontfangen boven de kercken incomsten de somma van 171=12=0 

 

Ao. 1661 op ten 25 Nov. hebben Aelbert Claessen ende Evert Evertsen, muller, kerckenmrs.  

tot Wilp mede de kerckenincomsten verreeckent over de jaeren 1659 en 1660 ende bevonden 

meer uijtgeven als ontfangen 298=1=10 

 

Ao. 1661 den 18 Nov. heeft Willem Henrick Beumer, kerckmr. tot Twelle den ontfanck der 

 kercken incomsten tot Twelle en den uijtgave van dien ’t sedert die laetste reeckeninge  

gehouden den 21 Febr. 1659 tot 1661 den 18 Nov, verreeckent ende is bevonden meer  

uijtgegevn als ontfangen 103=10=0 

 

Op dato voorschr. heeft Lubbert Wesselman, kerckemr. van ter Woolde des selven kercken 

incomsten verreeckent en de bevonden meer uijtgegevn als ontfangen te hebben de somma  180=19=0 

 

pag. 60 blanco 

 

pag. 61 

Copia. 

Op den 27 Augusti 1662 sijn de onderschreven jonckeren des ampts Voorst ten huijse van  

Henrick Everts, onderscholtis, vergadert geweest ende hebben uijtsettinge gedaen over den  

ampts onraet over dese jaers 1662, als volgt, 

 

Het verbael van Ao. 1661 is bij slot te cort gecoomen 12 gld.  12=0=0 

Als oock voor de heeren Hackfort voor Reijs ende diensten in amptssaacken  60=0=0 

Den scholtis voor diensten van ’t ampt om sonderlinge reden, pro hac vice 300=0=0 

Voor ’t schrijven der verbaelen Ao. 1661 en 1662  52=0=0 

Voor de setters  48=0=0 

Voor 2 jaeren berickingen der 2 kolcken in de wegen van ter Woolde  10=0=0 

heer Berents voor het maken van een brug hem verschoten  45=10=0 

 lat.    527=10=0 
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Engbert den armenjager voor publicatie van ’t berigten aan vier kerspel kercken gebragt, 

mede voor verschot van reijscosten van ’t berigt nae Arnhem en den elders, verschoten 22=10=0 

Wijder redemptie den Ao. 1662 coomt te cort 92 gld. 3 stv.  92=3=0 

Henrick op Velders hoef en de eenige anders om vaders wille, pauperen verclaert sijnde,  

als mede omdat Voorster versoeck uijt het ampt vertreckt en de heer  

Schimmelpenninck sijn lant selve gebruijckt, ’t samen  31=10=0 

De pastorien gelegen deses ampt aengeslagen sijnde op drie hondert en twintig gld  

en 17 stv. 8 penn.  dus coomt te cort 90=15=0 

Den 26 Junij 1662 voor justitie penn. verschoten 50 gld. 50=0=0 

Berent Gijsbertsen verschoten voor de Woolschen dwarsdijck 9=0=0  

 lat.  295=18=0 
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De weert in de Bijle, costeren sijnde en pauper, coomt te cort  9=0=0 

De Houtkamp in Wilp Ao. 1660 dubbelt gestelt coomt te cort de Ao. 1661 en 1662 jaerlix  

ses gld 4stv. 12=8=0 

Het Sporemansken kampjen staende op de St. Jurriëns goedt en de alsoo dubbelt gestelt coomt  

jaerlix te kort vijff gulden 4 stv. 2 penn. in twee jaeren  10=8=4 

Den heer lantdrost sijn gerechtigheijt van 3 justitien 29=14=0 

Den selver schrijver met het jaar door order van den heeren jonckeren, voor dese verschoten  15=0=0 

De onderscholtis 36=0=0 



Voor verschot onkosten ende andere extra ordinaris diensten in amptsjaeren,  

den scholtis twintig gulden ingereeckent  80=0=0 

Juffer Wolters omdat haare landt vergraeven is en den gehelen vergraving ligt in een vaders part 40=0=0 

 lat.      232=10=9 
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De waerd voor ’t ontgangen van quaat gelt als van olts  48=0=0 

Jan Jurriëns met sijn broeder voor verscheijden reijsen ende predicatiën tot Voorts en Wilp 20=13=0 

Zal: Engel Engelen viermael tot Wilp ende viermael tot Voorst gepredict 16=0=0 

De weert in de Pouwe ende tot Putten en den tussen geregten over justitie, verteert  100=0=0 

Item verschoten aan Jan Jansen weeckholt 20=0=0 

Den scholtis voor vacatien op het wegen maacken 50=0=0 

Voor verscheijden brieven te schrijven aan de heer lantdrost van Veluwen en weder ontfangen, 

raeckende de justitie, voor bode loon 12=0=0 

Voor ’t schrijven der  brieven aan de samentlicken heeren amptsjonck. mede de oversending 8=0=0  

 lat.    274=13-0 
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Voor ’t schrijven der verbalen 1662 24=0=0 

Voor ’t insereren der verbaelen in ’t amptsboeck 2=10=0 

Voor ’t schrijven in amptssaacken als van olts 24=10=0 

Voor vacatie in ’t wegvoeren van seecker delinquent 6=0=0 

Vier daegen met een peert op seker justitie uitgevoert  24=0=0 

Voor verscheijden diensten aan tampt 12=0=0 

Voor ’t ampts overschot 5 gld. 5=0=0 

Voor spannen der berigtbanck ende leveren der broucken 8=0=0 

Voor wegens wegen maacken Jr. Schimmelpenninck verschoten  15=0=0 

Voot ’t ricken der kolcken in Mei voorige jaer en gedurich de sommer, 10 gld.  10=0=0  

 lat.    130=10=0 

pag. 66 

Zutphen coomt voor verteeringe van de jonckeren in amptssaacken 12=10=0 

Voor een vonder over de Voorster beecke 25=0=0 

Voor verteeringe van Jan Gerrits en Lubbert Gerrits ende Herman Roelofs ende Jan Bleumink 1=2=0 

Voor verteeringe van den heeren amptsjonckeren ten huise van Gerrit Reinders 31=15=0 

De coster van Twelle voor ’t schrijven van amptssaacken  12=0=0 

Seecker patient 12=00 

De coster van Voorst soo voor den selven pretentie als ingebrachte posten 103=2=0 

Henrick Swarts voor ’t schrijven van ’t lantgerigt, als verteeringe van andere comparities  

soo van verpagting als anders 484=11=0 

 lat.   681=15-0 
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Voor verteeringe in den settinge van de onraetspenn. over den jaere 1662 100=0=0 

Tot reparatie van de wemer van ter Woolde  300=0=0 

Tot welcke gecommitteert sijn de heeren Alart Hackfort,Gijsbert Schimmelpenninck,  

Wilhelm Harmen van Broekhuijsen tot den lathmer. om van dese driehondert gulden te  

disponeren tot profijt van reparaties van de weemer. 

De weduwe van Herman Bartols ter Woolde voor verschot verleden jaar gedaen 26=10=0 

De pastoor van Voorst voor verschoten penn. 19=0=0 

 lat.   445=10=0 

                                                                                                           ’t samen 2588=6=4 

Dese posten worden verdeijlt op 371 schilden. elck schilt gereeckent op seven gulden maackent ’t samen 2597 

gulden. Schieten alsoo over 8 gld. 13 stv. 12 penn. die mede tot reparatie van de weeme ter Woolde sullen 

geadopteert worden. 

 

onderstont, 
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Johan hackfort. 

J. van Appelthorn. 

Alart Hackfort. 

H. van Appelthorn. 

W.H. van Broeckhuijsen. 



Jan Peter van Renesse. 

J. van Steenbergen. 

Alex. Schimmelpenninck van der Oye. 

 

Ten versoecke van den samentlicke setters deses ampts. 

Antoni Daendels, scholtis tot Voorst. 

 

Alsoo den maenpenninck wegens dese ontfanck tegen vergeten is, wort de schilt genomen op seven en een halve 

gulden, ter ordonatie van nog anderen en de olsten Ampsjr. 

 Johan Hachfort. 

 

pag. 69 

Copia. 

Verbael des onraets van Voorst over den jaere 1663 

 

Den 27 Septembr. 1663 sijn onderschr. representerende die ridderschap des ampts Voorst op aenschrijven van 

den heere Johan Hackfort tot het Veenhuijs ten huijse van Henrick Everts, onderscholt Voorst, in den Zutphen 

vergadert ende hebben met kennisse van de setters deses ampts uijtsettinge gedaen over den ampts onraet 

inmaeners als volgt, 

Alsoo bij ’t slot van reeckeninge in dato den 27
ste

 Augusti 1662 over den onraet der selvigen 

 jaere voor overschot wierde gestelt 8=13=12 ende bij abuijs ’t geene in ampts jaere ten huijse  

van Rutger Harmsen verteert was begroottet wierde op 1=10=0. Daer het inderdaet was  

12=10=0 op welcke somma naderhant in de onraet cedule oock gestelt is,  

soo koomt over sulx te kort 2=6=4 

Voor verscheijden diensten en moijte in amptsjaeren bij de heere Johan Hackfort genomen,  

wort sijn gedeput. tot een bekentenisse daer voor toegelecht een oxhooft wijn, ad. 60=0=0 

Voor ’t schrijven der verbaelen de Ao. 1663 25=0=0 

Den scholtis van ’t ampt Voorst op sijn request voor ditmael sonder consequenties toegestaen 300=0=0 

 lateris      387=6=4 
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De coster 24=0=0 

De setters 48=0=0 

De onderscholtis 36=0=0 

Tot beringen van duivenschieten, holthaelen ende andere discendenten uijt het guarnisoen van  

Deventer, dese ingesetenen aengedaen, hebben die jonckeren verteert een oxhooft wijn 48=0=0 

De kerckemr. van Wilp meijster Evert Evertsen, muller, koomt nog wegens geleverde bijeren  

op ’t wegen maacken over den jaere 1662 als mede wegens verteringe over ’t opnemen van de  

kercke reeckeninge bij de jonckeren verteert 24=12=8 

Lubbert Wagemans komt wegens verschot en de geleverde bijeren, soo in de onraet 1662  

vergeeten ende niet ingebracht was 8=10=0 

Aen een expresse van de heere lantdrost an de scholtis gesonden, verschooten soo bedongen was 4=0=0 

Voor het schrijven van de redemptie cedule aen de jonckeren gelevert 24=0=0 

Den 17
de

 Jan. 1663 en de den 20
ste

 Julij 1663 an den scholtis door den ontfanger verschooten 90=0=0  

 lateris     307=2=8 
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De heere lantdrost komt wegens 4 justitien  42=12=0 

De heeren van de adelijcke lantgerichte verschootem in haare vertreck tot 7 int getal,  

te weeten de burgemr. van Arnhem, Harderwijck, Ds. Ommegroeve, Tijll,  

Sande de lantschrijver, ende die schrijver verschooten 42=0=0 

Thonis Tellingen komt eenige jaren herwaerts van verteringe volgens deselfs quittingen 14=16=0 

Harmen ter Stege voor dit jaer als armenjager 100=0=0 

De reeckeningen van de kercke van Wilp tot de 23
ste

 Augustij 1662, Julij 6 bedraeget 458=11=6 

De lantdrost wort voor een balck vereert 300=0=0 

Gerrit Reijners komt wegens verteeringe  36=14=9 

Idem wegens een insinuatie en informatie  8=10=0 

De kercke van Voorst wort uitgeset  100=0=0 

Hiervan sal ten naeste blijcken waervoor het gegeven is. 

Rutger Harmens voor verteeringe  17=16=0 

 lateris     1120=19=14 
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Arent Arentsen in de Lelie voor verteeringe opt wegenmaeckenin der Woolde 3=0=0 

Henrick Aerts Groen voor verteeringe over ’t besteden der weeme ter Woolde  37=19=0 

Den scholtis wort uitgesedt voor ’t schrijven der brieven an de jonckeren, ’t inschrijven vant  

verbael 1663 van de onraet int ambtsboeck, item voor ’t ontfangen der gerichtbanck en  

overbrengen der brieven, voor vurwaerde te schrijven Ao. 1662 en 1663 voor ’t besteck van  

de weeme ter Woolde te schrijven voor ’t apprehendere van een delinquent met de verteeringe  

van de onderscholtis, daer een lampet gestaen was. Noch 2 dagen justitie van Warner voor  

bode loon an Tonnis Everts verschooten. Voor die questie op de Oye tot reijsgelt na Arnkem 

 verschooten. Voor verschot an die armenjager na Arnhem en de Harderwijck. Voor  

Gerrit Reijners verschooten. De armenjager verschooten voor ’t overbrengen der contschappen  

nae Arnhem. Voor brievenloon aan karreluijden. Voor informatie, vacaties ende verteeringe na 

 Zwoll. Voor den armenjager van Barnevelt vacatiesen verteeringe te samen  94=18=0 

 lateris       135=17=0 
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Evert Evertsen, kerckemr. voor verteeringe  11=6=0 

Jan Meijlinck, smit van Twelle, van geleverde ijserwerck an de kerck van Twelle 18=5=0 

Gerrit Ramaecker van 2 rickingen over de Woolse weteringe en de vlierten 5=10=0 

Licentiaet Swaen komt wegens een proces tegens Dr. Smibarghen 31=0=0 

Elbertus Lubberti, custos tot Voorstkomt voor 3 jaer stellen vant urwerck en klockensmeer  

tot dese dag incluis 42=10=0 

Henrick Everts komt voor verteeringe en de appretentie van delinquanten,  

mede van verteeringe over uitsettinge van ’t lantgerichte redemtatie en onraet 589=0=0 

Lubbert Wagemans komt wegens verteeringe over ’t richten van de weeme en an de smit  40=16=0 

Johan sr. van Megen verschooten and r. Tijel  5=0=0 

Item voor vrachten 10=10=0 

Noch aen een Lamman 20=0=0 

 lateris     781=17=0 
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Voor reparatie an de weeme ter Woolde 600=0=0 

De kercke van Twelle wort uitgeset 100=0=0 

De weeme Twelle 30=0=0 

De pastor Willem Borminck 15=0=0 

Voor ’t schrijven der onraet cedulen 1663  24=0=0 

 lateris    769=0=0 

 

Soo dat de geheele somma bedraaght 3501=14=0 

Hieraf ’t geene bij ’t verbael van de verpondinge de A0. 1663 overschiet ’t wegens de  

halve stuijver p. gulden bedragende 478=0=8 

                                                       Blijft de somma  3023=14=8 

 

Jan Everts komt wegens verschodt van tampt                                                                             10=0=0 

 3033=14=8 
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Dese 3033=14=8 verdeijlt over 371 schilden sijnde het  getal der schilden deses ampt, komt de schilt 8 gld. facit 

2968=0=0 komt te kort 65=14=8 die ten naeste uijtsettinge gevonden sullen worden. 

Acte ut supra, 

ter oorkont ons onderschr. 

 

onder stont, 

Johan Hackfort. 

Jr. Appelthorn. 

Alart hackfort. 

Gijbertus Schimmelpenninck van der Oye. 

H. van Appelthorn. 

C. van Heel. 

Wilh. Hermsen van Broeckhuijsen. 

J. van Steenbergen. 

Alex. Schimmelpenninck van der Oye. 

Uit name van de samentlicke setters heeft dit onderteeckent, Willem F. Bessem. 

 



pag. 76 blanco 
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Copia. 

Den 3
de

 Oktobr. 1664 sijn wij onderschr. representeerende die ridderschap des ampts Voorst op versoeck van de 

heere Johan Hackfort tot het Veenhuijs, ten huijse van Henrick Everts van Dijkenborgh, onderscholtis van 

Voorst, vergadert geweest en de hebben nadat de verbaelen gesuijvert waren uitsettinge over den ampts onraet 

deses jaers 1664 gelijck volght gedaen. 

 

Eerstelijck blijck bij slot van reeckeninge van de onraet van de 4
de

 Sept. 1663 te kort te komen  65=14=8 

Gelijck mede was vergeeten bij den onraet voorschr. den ontfangst sijnen maenpenn. mede de  

gerechtigheijt voor ’t ontfangen van quaet gelt 260=0=0 

Den ontfangst voor ’t verschodt opt adelijcke lantgericht met het reijsgelt van de huijsluijden 51=0=0 

De coster 24=0=0 

De onderscholtis 36=0=0 

De setters 48=0=0 

Deselve voor de moeijte op te elders 48=0=0 

Den 1 July Engbert Henricken verschooten 15=0=0 

 lateris    547=14=8 
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Voor het schrijven der redemptie ende onraet cedulen, den ontfanger 40=0=0 

Jacob Wort wort voor sijn diensten toegestaen 20=0=0 

Voor verscheijden diensten bij den heere Johan Hackfort ten dienste van ampt genoomen,  

wort sijn Ged. tot een eerkentenisse daervoor toegestaen 60=0=0 

Jan Wijnolts verschooten 60=0=0 

Jr. Alart Hackfort voor vacaties opt wegenmaacken en de diensten van tampt  50=0=0 

Johannes Tusbrinck koomt voor gelevert dack, plancken, kalck, steen, heckwark, 

en de arbeijtsloon an de weeme te Wilp verschooten  63=9=8 

Ds. Hermannes Altius an de weeme verschooten volgens quitanties 189=17=8 

Voor gedaene onkosten in amptssaacken coomt de heere commandeur Appelthorn 250=0=0 

Den schrijver van tampt soo tot dispositie van de olsten joncker staet te amploieren  

die ’t sijn Ged. belieft 21=0=0 

Voor ’t ontfangen van quaet gelt Ao. 1664  48=0=0 

 lateris     802=7=0 
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De heere Gijsbert Schimmelpenninck voor verschot 26=0=0 

Coomt te cort an de weeme te Twelle 37=10=0 

Rutger Harmens voor verteeringe in amptssaacken 9=18=0 

Jan Wolmers voor geleverde wijn  68=3=0 

Evert Everts voor geleverde bieren opt wegenmaacken 26=15=0 

Harmen Janssen van de Broeck, custos tot Wilpe voor 3 jaeren hijerwerck stellen 30=0=0 

Harmen Mulder voor gelevert bijr opt wegenmaacken  8=0=0 

Willem Harmsen voor geleverde bieren 24=16=0 

Gerrit Reijners voor verscheijden comparities, verteeringen en reijsgelt  60=0=0 

Henrick Everts Dijckenborgh voor vereereinge opt gericht en alles watter is verteert 407=2=0 

Jan Meijlink, smit, voor gelevert ijserwerck ande kercke van Twelle 42=19=0 

Aelbert opt Blockhuijs voor verteeringe opt wegenmaacken 8=0=0  

 lateris    749=3=0 
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De kercken rekeninge van Twelle komt de annis 1661 en 1662 te kort 90=2=0 

De kercken rekeninge van der Woolde komt over deselve jaeren  297=17=8 

De kerck van Voorst wort uijtgesedt  107=0=0 

Henrik Aerts voor verteringe opt wegenmaacken  11=2=0 

Jan Brinck voor verteringe in kontschappen 22=8=0 

Lubbert Wagemans voor verteringe in 2 jaren opt wegenmaecken en anders 21=17=0 

Henrick Jansen, weert, voor verteringe  15=10=0 

De coster van der Woolde  6=0=0 

D. Cotius, predikant uit Nijebroeck voor predicatie en reijsgelt 18=0=0 

D. Ortewinnus van Wageningen ad. idem 15=0=0 

Harmen Harmens komt voor arbeijtsloon en gelevert holtwerck ande weeme ter Woolde 200=0=0  



 lateris     904=16=8 
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Jan Wolters in der Woolde hebbende sijn been gebroocken,  

daervoor uijt compassie tot meisterloon 9=0=0 

Berent loman voor diensten  7=10=0 

Den heere van Ruijmgelden 34=0=0 

Voor bricken der kolcken in der Woolde  5=0=0 

Den scholtis voor ’t schrijven der brieven, insireeren der verbalen uit amptsboeck,  

spannen der gerichtbanck, voorwaarden te schrijven, vacaties int wegenmaacken,  

verschot van bode loon en voor schade bij den uijtsetting gelden, wort gevalideert  94=0=0 

Henrick Everts Dukenborgh voor verteeringe over dese settingen 100=0=0 

Den scholtis wort voor ditmael sonder consequenties uijtgesedt  100=0=0 

Jan Berents  6=0=0 

Hierbij den maenpenn ad. 6 percent  205=0=0  

 lat.      560=10=0 

 

Soo dat de geheele somma bedraagt  3447=12=0 
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Bij het verbael der verpondingen de Ao. 1664 schieten over 203=5=8 ende over ’t jaer 1663 worden gevonden 

28 schilden, den schilt doemaels gestelt op 8 gld. Wort geordonneert dat so over het selve jaer bevordert sullen 

worden, monterende 224=0=0 is tesamen 427=5=8. Getrocken van de bovenstaende somma groff, blijven noch 

suijver 3020gld 6 ½ stuiv. die verdeijlt worden over 399 schilden, is de schilt dit jaer genomen op 7=12=0. 

Waermede dese cedule wort geslooten. 

 

Is mede geresolveert dat seeckere acte in dato den darden Augusti 1661 waerin den alingen ontfanck deses ampt 

bij ’t leven en na de doode van de heere commandeur Appelthorn, an de heere Broeckhuijsen wort toegestaen, en 

sal de acte int amptsboeck geteijckent worden en geapprobeert en alsoo bij de jonckeren onderschr. geteijckent. 

 

Acte als boven. 

onderstont, 

Johan Hachfort. 

J. van Appelthorn. 

Alart Hackfort. 

H. van Appelthorn. 

Wilh. Harmen van Broeckhuijsen. 

Jan Peter van Renesse. 

J. van Steenbergen. 

Alex. Schimmelpenninck van der Oye. 

Henr. Schimmelpenninck van der Oye. 

Derck van Dorth. 

Dese geteckent uijt name en versoeck van samentlicke setters bij mij onderschr. setter, 

Willem van Bessem. 
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Copia, 

Reeckeninge en administratie, soo Aelbert Claessen en Evert Evertsen, muller, kerckemr. der kercke tot Wilp. 

’t sedert die laetste reeckeninge Ao. 1661 gedaen tot desen tegenwoordigen dagh toe, in alles wat sij wegens den 

voorschr. kercke ontfangen en uitgegeven hebben. 

 

Inkomsten en renten ordinaris der voorschr. kercke op Martinij 1661 verschenen. 

 

In den eersten ontfangen van Joan Oostendorp, die rente uit het Goor van den  

jaere 1661 op martinij verschenen dartien gulden 13=0=0 

Idem ontfangen van Jan Jacobs Bloeminck, die pacht van een acker lants int Hulschaeten 

van ’t jaer 1661 op Martinij verschenen, vijf gulden 5=0=0 

Idem ontfangen van Warner Janssen, de pacht van ongelanden vant jaer 1661 op Martinij  

verschenen een gulden en tien stuv. 1=10=0 

Idem ontfangen van Gerrit Goossens die pacht van de Kerckenhoffstede,  

vant jaer 1661 op Martinij verschenen sestien gulden 16=0=0 



Idem ontfangen van Jan Wijerts die pacht van sijn gepachte kerckenlant,  

vant jaer 1661 op Martinij verschenen 9=0=0 

 lateris    44=10=0 
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Idem ontfangen van wed. van zall. Jo
n
. Wolff, die pacht van kercken weijde  

vant jaer 1661 op Martinij verschenen negentien gld. twaelf stuij. 19=12=0 

Idem ontfangen van Steven Arents, die pacht van het kerckenhuijsken  

vant jaer 1661 op Martinij verschenen tien guld. 10=0=0 

Idem ontfangen van Engbert Henrix, die pacht van Naggenhofstede  

van ’t jaer 1661 op Martinij verschenen vier guld. 4=0=0 

Idem ontfangen van Arent Arents voor een mudde haevesaet, soo die kercke tot Wilp koomt  

uit sijn lant van Biele gekogt, vant jaer 1661 op Martinij verschenen. ’t mudde bedongen voor  

4 gulden sestien stuij. 4=16=0 

Idem ontfangen van Harmen Janssen, custor tot Wilp, die pacht van sijn gebruijckte kerckenlant  

vant jaer 1661 op Martinij verschenen drie guld. 3=0=0 

Idem ontfangen van Jan Janssen die pacht van de Dardeler straete vant jaer 1661 op Martinij  

verschenen een guld. 1=0=0  

 lateris     42=8=0 
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Idem ontfangen van wed. van zall. Derrick Mulder die pacht van een acker lants uit  

Hulschaeten vant jaer 1661 op Martinij verschenen een guld. 1=0=0 

 42=8=0 

 44=10=0 

 Sa.    87=18=0 

Uitgegeven bij die kerckenmr. ’t sedert hare laetsten reeckeningen als volgt, 

In den eersten comt den kerckemr. Evert Evertsen, muller, tweendartigh gulden een stuiv.  

vier penn.  soo hij voor kerckenpannen, kalck, spinjager, whitquasten ende seije an de  

predickstoel in diversche deijlen contant, sonder quitanties betaelt heeft. 32=1=4 

Idem betaelt an Arent Jansen, timmerman, negenthien guld. thien stuij. voor arbeijtsloon soo  

hij in de jaere 1661 ande kercke en an de pastores huijs verdient heeft blijckt bij quitantie   19=10=0 

Idem den kerckemr. Evert Evertsen comt van wijn in de jaere 1661 gebruijckt tot het avontmael  3=0=0 

 lateris    54=11=4 

pag. 86 

Idem den kerckemr. Evert Evertsen coomt van bier, bij den metselaer , timmerluijden  

en de andere arbeijtsvolck gedroncken, an de kercke en de an de pastorie, ter somma  

van dartigh gulden thien stuij. 30=10=0 

Idem den kerckemr. Evert Evertsen coomt van bier, soo die glasemakersint uithalen en de  

inbrengen van de kerckenglaesen in diverse deilen verteert hebben,        facit 7=11=0 

Idem betaelt an de arme tot Wilp een jaer rente van hondert guld. capitael, die de kerckenmr.  

tot betalinge van klocken hebben opgenomen vant jaer 1661 op de 6
de

 April verschenen,  5=0=0 

Idem betaelt an Harm Henrix, decker, van 3 ½ dagh decken op de pastoorshuijs en een dag  

opt kerckenhuisken gedeckt, per dagh 12 stui. coomt twee gulden veerthien stui. bij quitantie 2=14=0 

 lateris     45=15=0 
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Idem betaelt an Reijner Gerrits drie gulden, van gedaene die wagenvrachten van Deventer  

tot an de Wilpsche kercke, blijckt bij quitamtie 3=0=0 

Idem Marten Hulsinck, metselaer, met desselfs opperknecht, komt van arbeijtsloon an de kercke 

verdient, ter somma van vierendartigh gulden acht stui. Den metselaer per dagh achtijn stuivers  

en den knecht sestijn stui. Blijckt bij reeckeninge  34=8=0 

Idem Henrick Hummen, smit, coomt van ijserwarck an de kercke, kerckhoff en de an de kosterie 

gelevert, ter somma van twee en twintigh guld. twee stui. twaelff penn. blijckt bij reeckeninge  22=2=12 

Idem Anthonij Menninck koomt van steen int jaer 1662 an de kercke tot Wilpe gelevert  

ter somma van vierenvijftigh gulden, blijck bij reeckeninge  54=0=0 

 lateris       113=10=12 
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Idem Joan Oostendorp koomt van eijckenholt int jaer 1662 an de kercke en de an de kosterie 

gelevert ter somma van sesenveertigh guld. veertijn stui. vier penn. blijckt bij reeckeninge  46=14=4 

Idem Jan Hanssen, touwslager, komt van geleverde touwen int urwerck en in de klocken   

ses guld. drie stui. blijkt bij reeckenige 6=3=0 

Idem Arent Arentsen, glasenmaecker, coomt van glaasen te stoppen, maecken en verlooden  



an de pastore huijs, an de pastorie en ant kerckenhuisken in den jaere 1661 en 1662 ter somma  

van negenthien guld. seventhien stui. blijckt bij reeckeninge  19=17=0 

Idem Hanes, leijdecker, betaelt voor ’t onderholden vant leijdack opte kercke van een jaer op  

Martinij 1661 verschenen elff guld. thien stui. Blijckt bij quitantie  11=10=0 

 lateris    84=4=4 
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Idem de wed. van zall. Jan Harmsen coomt van holt, delen, sparren, juffers, latten, pannen 

en de nagels in de jaere 1661 en 1662 an de pastorshuijs en an de kosterie gelevert ter somma  

van vijffenseventigh guld. negen stui. blijckt bij reeckeninge 75=9=0 

Idem betaelt an de custor tot Wilp voor verschooten gelt voor olij en rusel tot die clocken, 

mitsgaders voor Wessems an de kercke gelevert in ’t jaer 1661 3 guld. bij quitantie  3=0=0 

 lateris    78=9=0 

 84=4=4 

 113=10=12 

 45=15=0 

 54=11=4 

 Sa.   376=10=4 
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Ao. 1662 

Uitgegeven door Harmen Janssen custor tot Wilp voor arbeijtsloon en de ander tot reparatie  

van de nije kelder an de kosterie, dit navolgende, 

 

eerstelijck den 3
de

 Martij betaelt an Jacob Annies, kalckschipper, voor twintigh tonne kalck 

met ’t maetgelt, d’ tonne twaelff stui. acht penn. koomt te samen twaelff guld. vijff stui. 

blijkt bij quitantie 12=5=0 

Idem op den 1
ste

 April betaelt an Mennert Janssen, kalckschipper, voor thien tonne kalck  

met het maetgelt d’tonne darthien stui. twaelff penn. komt te samen ses guld. seventhien stui.  

8 penn. Blijckt bij quitantie  6=17=8 

Idem op den 23
ste

 April betaelt aen Marten Huessinck, metselaer, van vierentwintigh dagen  

arbeijdens an de kosterie. p. dagh achtijn stui. koomt te samen eenentwintigh gulden twaelff stui.  

blijckt bij quitantie 21=12=0 

 lateris    40=14=8 
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Idem op den 24 April betaelt aen Steven Arentsen voor arbeijtsloon, soo hij in 24 dagen bij  

het metselen als opperknecht verdient heeft p. dagh thien stui. koomt te samen twaelff guld. 

bij quitantie 12=0=0 

Idem betaelt an Harmen Henrix van arbeijtsloon in de jaeren 1661 en 1662 an de kosterie  

verdient, drie guld. twaelff stui. bij quitantie 3=12=0 

Idem betaelt aen Reijner Gerrits van thien wagen vrachten, soo hij van holt, kalck en steen  

van Deventer int jaer 1662 ande kosterie gebracht heeft, ter somma van thien gul. bij quitantie  10=0=0 

Idem betaelt aen Werinck Willems, voor nije slooten, en 3 paer hengsels an de kelderdeuren  

ande kosterie, vier guld. thien stui. bij quitantie 4=10=0 

 lateris     30=2=0 
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Idem op den 22
ste

 Augusti betaelt an Arent Janssen, timmerman, voor arbeijtsloon in  

dartigh dagen an die kosterie verdient, met sijn knecht. P. daegh 24 stui. hierbij voor  

’t gebruick van sijn schroeven een guld. veerthien stui. Komt te samen sevenendartigh  

gulden veerthien stui. blijckt bij quitantie 37=14=0 

Idem betaelt in seven deijlen voor bruggelt, een gul. acht stui. van wagens die ’t holt, kalck 

ende anderee matrialen van Deventer, voor die kosterie van Deventer gehaelt hebben 1=8=0 

Item betaelt aen Jan Gerrits een guld. voor dat hij een voer holt en pannen voor de kosterie  

van Deventer gehaelt heeft 1=0=0 

Idem den custor tot Wilpe coomt van ¾ vimme dack op de kosterie gedeckt,  

d’vimme tegens vijff gulden coomt alsoo facit 3=15=0 

 lateris    43=17=0 
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Idem den custos koomt voor ’t stellen van ’t urwerck van een jaer op Martinij 1661  

verschenen, hierbij voor loon, olij int selve jaer daertoe geschiet 28 stuij. 

coomt te samen sestijn gul. acht stuij. 16=8=0 

Idem van dese reeckeninge te furneren ende 2 mael int reijn te schrijven, gestelt 4 guld. 4=0=0 



 lateris      20=8=0 

 43=17=0 

 30=2=0 

 40=14=8 

 Sa.   135=1=8 
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Ontfanck van de kerckmr. 87=18=0.   Uitgaeff van de kerckemr. somma 376=10=4 

 87=18=0  

De kerckemr. meer uitgegeven als ontfangen 288=12=4 

Hierbij den custor uitgegeven 135=1=8 

In alles meer uitgegeven als ontfangen 423=13=12 

 

Dominius Ticklerius brengt in voor verschooten ande weeme de Ao. 1662 34=17=10 

 facit     458=11=6 

Uit opneming van dese reeckeninge  2=10=0 

 facit     461=1=6 

 

Anno 1662 den 23 Augustij ten huijse van Evert Evertsen muller kerckemr. dese reeckeninge dusdanick voor ons 

onderschr. kerspels jonckeren gepasseert ende opgevolgh der samentlijcke ampts jonckeren angenomen. 

 

Onderstont 

J. van Appelthorn. 

Wilh. Herm. van Broeckhuijsen. 

J. Renesse. 
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Ontfanck. 

Henrick Reijners, pachter van die kerckenhofsteede genoemt de ongenade vant jaer 1661 35=0=0 

Die selve Henrick vant jaer 1662 35=0=0 

Berent van Uijtert van de hofstede daer hij woont van de jaer 1661facit 10=10=0 

Die selve Berent vant jaer 1662 wederom facit 10=10=0 

Jan Melick smit tot Twello, van wegen sijn huijs met die eene sijde op de kerckmuijre  

getimmert, jaerlix 4 stui. is van de jaeren 1661 en 1662 0=8=0 

Ao. 1663 den 18 Maij van de heer Broeckhuijsen ontfangen sodane penningen als bij ’t ampt  

tot profijt van onse kercke uitgeset waren ter somma 103=10=0  

 194=18=0 
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Noch ontfangen die rente van hondert daler van die verloopen jaren 1661 en 1662  

voormaels van Jan Melinck smit opgenomen 15=0=0 

Van de heer Schimmelpenninck tot Hunderen, wegens twee hondert guld. cap. twee jaeren rente 18=0=0  

Wegens cap. Heerde testament. 33=0=0 

 194=18=0  

 227=18=0 

 

Wort bevonden dat de kerckmr, meer uijtgegeven als ontfangen  de somma van 61=11=0 

Noch an de weeme het welck de pastor verschooten 8=11=0  

 70=2=0 

Onderstont. 

Johan Hackfort. 

Alart Hackfort. 

Gijsb. Schimmelpenninck van der Oye. 

 

Verteronge en de costen in kerckesaacken en de over dese reeckeninge gedaen  

bij die H.H. Jonckeren is 20=0=0 

Beloopt met die hier boven hofstede  70=2=0 

In alles 90=2=0 

 

pag. 97 

Uitgave, 

Aen Gerrit Jordens voor gelevert holt, quit. 43=10=0 



An Jorden Goossens voor 13 leederen emmers quit. 25=7=0 

Jan Janssen timmerman voor eenige plancken tot het leijdack quit 3=0=0 

Gerrit Prum leijdecker voor decken der kercke dese jaere 1662 quit 13=10=0 

Die selve Gerrit Prum vant jaer 1663 quir 13=10=0 

Noch dieselve Gerrit Prum voor geleverde leijen en de anders quit 10=0=0 

Arent Arentsen glaesenmaacker quit 17=11=0 

Die coster voor ’t regelen vant urwerck der jaere 1661 en 62 quit 24=0=0 

De kerckenmr. hadde verschooten als blijckt in voorgaende reeckeninge 30=0=0 

Ao. 1662 den 17 Januarij betaelt voor ’t decken ende vant tuijnen opte kerck hoffstede 2=0=0 

Ande nagelsmidt voor nagelen 4=12=0 

 187=0=0 
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Noch voor een voer holt van Deventer te halen  1=4=0 

Voor dack ande kosters huijs 2=10=0 

Voor dack dat ant huijs opte kercken hoffstee gehoorende is  20=10=0 

Noch voor nagelen an de kercken hostede gebruijckt en de an de nagelsmidt betaelt. 3=13=0 

Aen Rutger Harmens voor gelevert bier an leijdeckers bij glasemaeckers en in dienst van kercke  

van Ao. 1657 tot nu te geemployeert, als blijckt in ’t bijgaende reeckeninge quit. sub. 1 10=18=0 

Die tins der kerckenhoffstede van twee jaren 1661 en 1662  0=16=0 

Gerrit Raemaackers voor holt ende arbeijt ande kosters en kerckenhuijs quit. 23=4=0 

Die nagelsmidt voor nagelen an de kosterie en kercke quit. 4=17=0 

Gerrit Reijners voor lant garden ende tuijnen an de kostershuijs. 0=15=0 

Wervel voor lantgarden ende twijgen  0=12=0 

Wervel voor dardt halve dagh decken 2=5=0 

 71=4=0 
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Twee halve vaten twee blancke bier  4=10=0 

Thijs Hanssen 4 vijmme dacken  20=0=0 

Anderhalf hondert voet latten  1=2=8 

Voor het stellen en viermael uit te schrijven van dese reeckeninge  2=10=0 

 28=2=8 

 71=4=8 

 187=0=0 

te samen 286=7=0 
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pag. 102 

Copia, 

Reeckeninge van den ontfancken de uitgave der kerckengoederen ter Woolde van het jaer  

1661 eb 1662 gedaen de 22 Oct. 1663 

 

Den ontfanck. 

De kercke is in de jaere 1661 uijtgeset ’t welcke ick oock van mijn heer Broeckhuijsen den  

ontfanger ontfangen hebben 180=9=0 

De kercke heeft jaerlijcken incoomende die somma 60=19=0 

als te sijn is in het register der kerckenincomsten, hier tegenwoordigh,  

facit in die twee jaeren die somma van 121=18=0  

 facit te samen      302=7=0 

De uijtgave, 

Hiervan utgegeven an dese navolgende persoonen. 

Eerstelijck aen Mr. Gerrit Prum, leijdecker tot Deventer van dat hij het leijdack op de  

toornkerck en de pilaren dat door die grooten stormwijnt in de jaere 1661 opgestaen,  

seer beschadight  was, gerepareert heeft waertoe hij alle matrialen gedaen heeft 60=0=0 

 Lateris         60=0=0 
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Aen vrouw Harmsen te Deventer van plancken, parren en de nagels tot reparatie van de kercke  

en de pilaren, waervan die plancken met het dack in die storm afwaijden. 11=4=0 

 



Aen Arent Arentsen van verteeringe door twee van die leijendeckers, die elck dag 2 kannen bier 

toebedongen hadden en van slaepen te samen  9=2=0 

Noch heeft Mr. Gerrit Prum selven aen mijn huijs verteert van slaepen en 2 kannen bier daegs  4=11=0 

Aen Mr. Henrick leijstenmaecker, soo hij an de twee jaeren verdient heeft  0=10=0 

Aen Mr. Manuel van het vergulden van de weerhaen 4=10=0 

Noch betaelt aen bruggelt van het hale en wederbrengen van den leijdeckers gereedsachap 0=10=0 

Aen Mr. Peter den uirwercker van dat hij het uijrwerck in de jare 1660 hooger heeft gebracht  

ende verscheijdene dingen dar aen gemaeckt heeft, als in sijn reeckeninge,  

hier tegenwoordigh, te sien is. 29=14=0  

 Lateris     60=1=0 
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Aen Jan Harmsen, koster van dat hij het uijrwerck in de jaere 1659 en 1660 heeft gestelt,  

waervan hij noch niet voldaen ende was, als in de voorgaende reeckeninge te sijen is 30=0=0 

Aen de pastor van 3 schepel rogge  7=0=0 

Ende noch van 3 postiens door hem verschooten 15=11=0 

Aen Jan Verholt tot reparatie van de deckersbrugge, geschiet in de jaere 1655  0=18=0 

Aen Jan Teunissen Kappert van gelevert broot en wijn tot de bedieninge van des  

Heeren Avontmael int jaer 1651 3=12=0 

Aen Willem Willemsen voor een vimme dack an de costers huijs 5=10=0 

Aen Henrick Gerritsen, metselaer 2=5=0 

Aen Jan Scholten, smit ter Woolde, van gemaeckte anckers, holde vasten, en  

glaesenroeden an de karcke 13=0=0 

Aen Mr. Peter uirwercker van het onderholden van het uirwerck 5=0=0 

 lateris      75=16=0 
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Aen Mr. Gerrit Prum leijendecker, van het berijden van het leijdack en de kruissen op en af  

te brengen volgens quitantie 26=0=0 

Aen Mr. Jan, smit van dat hij aen beijde kruissen nije veeren ende anders gemaeckt heeft 5=4=0 

Aen pastor voor 3 schepel rogge soo hem die kercke jaerlijcks moet uitkeren 7=10=0 

Aen Jan Tonnissen  van gelevert broot en wijn tot des Heeren Avontmael in de jaere 1662 3=12=0 

Aen Mr. Peter, uirwercker van dat hij eenige slooten heeft vermaeckt 1=0=0 

Aen den touslager van een tou aen het uirwerck 5=5=0 

Aen Mr. Gerrit prum van dat hij dit jaer 1663 de karcke gestopt heeft 21=0=0 

Aen Mr. Harmen, kistemaecker tot aen van dat hij eenige wagen schotsen, gestoelte en noch  

eenige ander bancken in de karcke gemaeckt heeft  90=0=0 

 lateris     159=11=0 
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Aen Jacob Henricks van drie dagen arbeijden an het achterhuijs van die wesemen 

en van 4 dagen decken 3=2=0 

Aen Arent Arentsen van verteeringe in verscheijden reijsen als in sijn reeckeninge te sijn is  6=1=0 

Noch hebben die glasenmaeckers in de jaere 1661, 1662 en 1663 in kost, bier en slaepen aen  

mijn huijs als sij die grafen in de kercke brachten, de somma van 12=11=0 

Noch heeft Mr. Harmsen, schrijnwercker met sijn 2 knechten in kost en bier verteert 5=18=0 

Noch hebben die metselaers in 2 verschijnden reijsen, arbeijtsbier gehadt en die timmerluijden   

die het achterhuijs van de wesemen repareerden  2=12=0 

Aen vrou Harmsen van gehaelde latten en nagels tot de kosterij 12=8=0 

Arent Arentsen van 5 vieren deel dack tot die kosterij 6=5=0 

Noch hebbe ick gelevert darde halve vim dack, anderhalve ande kosterije en 

een aen de weesen een vim 12=10=0 

 lateris     61=7=0 
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Aen de pastor van verschooten penn. an eenige arbeijders die de aerde tot die kercke wegh 

kruijden, idem bruggelt ende 2 kannen lijnolie tot bestrijckinge van vensters 7=6=0 

Aen Arent Arentsen van een vierdendeel dack an de weeseme  1=5=0 

Van het schrijven van dese reeckeninge  3=0=0 

 lateris    11=11=0 

 61=7=0 

 159=11=0 

 75=16=0 

 60=1=0 



 60=0=0 

 428=6=0 

Van het decken van den costers huijs 4=4=0 

 Somma    432=19=0 
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Dese navolgende posten sijn noch onbetaelt. 

Gerrit Swierinck glasenmaecker rest noch van glasen als uijt sijn reeckeninge  

hier tegenwoordigh te sien is  13=6=0 

Jan Harmsen koster van dat hij het uirwerck int jaer 1661 en 1662 gestelt heeft 30=0=0 

De wed. van Zall. Jan Harmsen van geleverde sparren ende nagelen inde jaere 1661 4=2=0 

Noch rest de wed. van Zall. Mr. Berent, in sijn leven stadt smit tot Deventer, van glasen roeden  

ende bruggen an de kercken glasen  19=12=0 

Ende haer soon Joost Berentsen van ijseren tralies ende glasenroeden ande wesen 19=2=8 38=14=8 

Mr. Harms, kistemaecker tot Oen, vandat hij de eene sijde van het achterhuijs aen de wesem  

en wat aen die kostershuijs gemaeckt heeft 32=2=0 

Noch staetter te betaelen van dack aen de kosterije gelevert door dese navolgende parsoonen, 

Jan Harms een vim                                       5=0=0 

WillemWillemsen 5/4                                   6=5=0 

Arent Arentsen andie halve vim rieten dack 6=5=0 

                                                                       17=10=0 

 lateris    135=14=8 
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Berent Arentsen verschooten aen de karcke 12=0=0 

Verteringe over dese reeckeninge halve gedaen belopen  14=0=0 

 lateris    26=0=0 

 

Coomt tekort dat meer utgegeven als ontfangen  291=17=8 

 

onderstont, 

Johan Hackfort 

Gijsb. Schimmelpenninck van der Oye. 

Alart Hackfort. 
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Copia. 

Ao. 1666 den 18 Octob. sijn wij onderschr. representeerende de ridderschap des Ampts Voorst ten versoeke van 

de heer Johan Hackfort tot het Veenhuijs bij malkander geweest ten huijse van Henrick Evertsen van 

Dickenbargh, onderscholtis en weert inden Zutphen en hebben uitsettinge gedaen, over de parceelen Ampts 

Voorst, over de jaeren 1665 en 1666 

 

Vooe eerst is gebleecken volgens overgeleverde reeckeninge van de heere Broeckhuijsen, 

dat sijn heer in qualit. als ontfanger deses ampt op behoorlijcke assignatien en met voor  

kennisse van de presente en in den ampt residerende jonckeren heeft uitgegeven 1752=17=0 

Henrick Evertsen van Dickenbargh koomt voor verteeringe opt vergaderingendagh 1665 300=0=0 

Deselve koomt voor alle extra ordonuaris verteeringe sedert Novenb. 1664 tot Febr. 1666. 

Over verpachtinge, comparities, contschappen, maanen van huisluijden, ’t samenkomsten  

van setters en diergelijcke tot gesamelijcke verteeringe opt gericht 383=6=9 

Idem voor verschot int begraven van een verdroncken man 19=0=0 
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Het tractement van den jaer 1666 tot 1667 100=0=0 

Voor 3 jaeren maecken der Woolse dwarsdijk  27=0=0 

Nicolaes Edelijn custor van Twelle komt  12=0=0 

Den 12 Febr. 1666 is de kerk van Voorst geassingeert 100=0=0 

Johan van Stegeren komt voor geleverde glasen in de Woolde an de weseme  59=12=0 

Henrick Evertsen komt voor verteeringe opt wegemaecken  3=10=0 

De schrijver van tampt 21=0=0 

Her reijsgelt en wagenvrachten aen de huijsluijden, procureurs ende lieden vant gericht in  

Julij 1666, verschooten is 46=0=0 

De costers de Ao. 1665 en 1666 48=0=0 



De setters over deselve jaeren 96=0=0 

In Febr. Berent Jansen armejager tot reijsgelt gedaen  2=0=0 

Henrick Evertsen van Dickenbarg ende scholtis komt voor verteeringe opt gericht de Ao. 1666, 300=0=0 

Deselve wort voor sijn moeijte diensten en loopen geduurende de Munsterse onlusten toegelegt 30=0=0 

Ende voor verteeringe over dese settinge  140=0=0 
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Voor 2 jaeren bricken der kolcken  10=0=0 

Voor ’t schrijven der redemptie ende cedule  de A0. 1665 en 1666 40=0=0 

De onderscholtis komt de A. 1665 en 1666  72=0=0 

De 16 Julij 1666 aen Gerrit Jans Raemaeckers verschooten  38=9=0 

Den 1 maij 1666 aen Gerrit Reijners op een assignatie verschooten  75=0=0 

Noch den selven op een assignatie van de 14 Maij 1666  32=6=0 

De heer Johan Hackfort komt voor 10 vim geleverde rijsen  15=0=0 

De heer Alart Hackfort komt voor 16 vim rijsen dubbelt groot bant,  

soo tot reparatie van de weg gegaen is  40=0=0 

Lubbert Wageman komt voor gelevert bier opt wegenmaecken in verscheijden reijsen  22=16=0 

Arent inde Lelije koomt voor geleverde bieren en verteeringe opt wegenmaecken 12=10=0 

Henrick Iordens koomt voor holt, plancken en steenen van weseme en karcken tot Wilp 51=8=8 

De custos tot Wilp Harmen Jansen van de Broeck, komt voor verschot volgens kennisse  

van de jonckeren 20=2=0 

De vier kerspels kercken wort bij provisie toegelecht elck 100 gulden. buijten haer geleverde  

reeckeninge  facit 400=0=0 

Welcke 400 gulden tot betalinge van de pastoren van de 4 kercken inde ampt Voorst sullen 

geamployeert worden. 
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De gerechtigheijt voort ontfangen van quaetgelt de Ao. 1666 48=0=0 

Berent Jansen, armenjager, komt voor alle deselfen moeijte en pretentien tot dato incluijs  

de somma van  68=0=0 

De kerckenmeijster tot Wilp komt voor verschot en geleverde bieren opt wegenmaecken  

de Ao. 1664 tot 1666 incluijs  50=9=0 

De koster van Wilp wort in qualiteijt als pachter vant uitheemse en peerdekoopmanschap,  

omdat door ’t vluchten en invasie van de Fransen daer van gefrankeert is geremiteert. 100=0=0 

De kercke van Wilp wort de Ao. 1662, 1663, 1664 en 1665 uitgeset 355=9=8 

Jon. Wijnant Hackfort koomt voor 8 vim geleverde rijsen aen de brugge straet 12=0=0 

Gerrit Reijners koomt voor diensten en volgens reeckeninge  19=0=0 

De twellse smit voor gelevert ijserwerck an de weseme en kercke tot Twelle 18=0=0 

Lubbert Wageman koomt voor verteeringe opt wegenmaecken 1665  8=0=0 

Willem den Abt koomt voor reeckeinge  3=0=0 

Wolter Jans, timmerman, koomt een kist voor een verdroncken man  1=10=0 
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Willem Harmsen koomt voor holt en bieren opt wegenmaecken 51=0=0 

Voor de geleverde materiaelen en reparatie aen de weseme tot Twell 21=0=0 

Jan Tonis in de Kappe koomt voor verteringe en onkosten, gevallen over een verdroncken man  5=0=0 

Arent Arentsen in de Lelij koomt gelevert bier opt wegenmaecken 9=10=0 

Rutger Harmsen komt voor arbeijtens loon, gelevert holt en verschot 27=11=0 

Jan Meijlinck, smit, koomt voor gelevert ijserwerck  6=12=0 

De kercke van Voorst komt te kort, ingereeckent het verschot van de pastoor 482=12=8 

Jan van Coelen voor arbeijtsloon komt  44=12=0 

De kercke van Twelle komt te kort                                                               memorie 

De kercke van Voorst komt te kort  memorie 

De pastoor van Twelle heeft verschooten an de weseme   48=0=0 

Steven de Kuiseler wort toegestaen tot meijsterloon, dat staet om affgeset te worden 50=0=0 

Tot ondercoll. van een delinge wort gekonserteer  memorie 
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Warner Harmsen, timmerman, voor arbeijtsloon aen de wesemer re Wilp de Ao.  

1663, 1664, 1665 en 1666 volgens reeckeninge  17=1=0 



De pastoor van Wilp koomt voor verschot aen de smit tot Wilp voor gelevert ijserwerck  

aen de wesemer 2=10=0 

Berent Loorman voor diensten aent ampt 6=8=0 

Vrouw Haermans  tot Arnhem komt voor verteeringe opgedaene justitie van Augusti 1665 

ende 27 Octob. 1666  72=0=0 

De scholtis brengt in voor verschodt diensten en moeijte  185=0=0 

Ende voor sijn verdere moeijte  65=0=0 

De scholtis wort op sijn request toegelecht sonder consequenties  400=0=0 

Henrick Aerts Groen koomt voor verteeringe opt wegenmaecken  4=10=0 

Henrick Harmens voor moeijte en arbeijtsloon 10=0=0 

Henrick Jansen, weert tot Voorst koomt voor verteeringe en wegenmaecken 31=15=0 

Thonis Tellingen koomt voor verschot 24=13=0 

Gerrit Jans Ramaker voor arbeijts loon aen de wesemer en andersints  24=0=0 
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Henrick Evertsen van Dinckenborg komt voor verteeringe den 2 Octobr. 1666 11=14=0 

Rutger Hermsen komt voor verteeringe opt weghenmaacken  7=12=0 

Jr. Gijsbert Schimmelpenninck voor verschot aen verscheijden sacken  30=0=0 

 49=6=0 

Hierbij de maenpenn. tegen 6 p. cent 364=0=0 

Dese bovenschr, posten bedragen 6869=8=14 

 

Verdeijlt 399 schilden, komt de schilt te dragen 17 gl. Koomen dan nog te kort 116 gld. die tegen den overschodt 

van ’t verbael van de verpondinge de Ao. 1665 en 1666 ten naeste sullen worden gelijquideert, Actum als boven 

oorkont onze ondertekening. 

Was getekent, 

 

Alart Hackfort. 

Alex Schimmelpenninck van der Oye. 

D. van Velderen 

Diederick van Dorth. 

Gijbert Schimmelpenninck van der Oye. 

H. van Appelthorn. 

Henr. Schimmelpenninck van der Oye. 

J. van Steenbergen. 

Jan Peter van Renesse. 

Johan Hackfort. 

L. Torck. 

W. van Renssen. 

Wilh. Herm. Broeckhuijsen 
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Ao. 1667 den 18 Jl. sijn wij onderschr, jonckeren deses ampte van Voorst op verschrijvinge  

van de heer Johan Hackforttot het Veenhuijs bij malkanderen geweest ten huijse van Henrick  

Evertsen van Dijckengurger onderscholtis en weert in den Zutphen en de hebben wij uijtsettinge gedaen.  

Weijders den onraet deses ampte voorst aen den jaere 1667. 

 

Voor eerst is bevonden dat bij ’t slot van de onraet in dato den den 18 Octb. 1666  

over de jaere 1665 en 1666 te kort komt 116=0=0 

Alsoo de maenpenninck van deselve jaere …… 391=10=0  en niet meer uijtgeset is als  

364 gld. komt den ontfanger dan noch 27=10=0 

De Rijck quota op den hoef toe Noort Empe  6=0=0 

De coster komt Ao. 1667 24=0=0 

De setter 48=0=0 

De onderscholtis 36=0=0 

Voor 1 jaer bericken der kolcken 5=0=0 

Het driefgelt der wagenvrachten aen de huijsluijden per vurunge ende luijden vant gerijst in  

Septembrij 1667 tot Voorst beragt 46=0=0 

Den schrijver van tampt 21=0=0 

 302=0=0 
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Voort maecken van de Woltsche dwarsdijck d’anno 1667 Berent Gijsberts 9=0=0 

Den armenjager wort tot tractement van den jaer 1667 tot den jaere 1768 toegelegt 100=0=0 

Den ontfanger vant  ampt  Voorts toegelegt voor sijn moeijte vant stellen en verschrijving  



van de onraet cedullen over dijt jaer 1667 40=0=0 

Henderick Evertsen van Dijckenborch komt voor verteeringe op ’t gerijest Ao. 1667 250=0=0 

Deselve komt voor alle verteeringe sedert Octobrij 1666 tot dato inkluijs extra ordinairij int  

amptssacken te sijnen huijse gedaen 169=10=0 

Den 8 Jan.1667 heeft den ontfanger verschoten volgens ordinnantie en quijtinge an Jan Brinck 25=18=0 

Den 18 Ap. 1666 verschooten op ordonantie van de jonckeren aen ……..wegens verteeringe  

en tot Willep gedaen int jaer 1657 volgens quitinge  20=0=0 

Jan Willemsen voor gelevert bijer en wijn op de uijtsettige van de onraetAo. 1665 en 1666  

mede op’t gerijest van 1667 42=0=0 

Den verteeringe oover dese settinge genomen op  100=0=0 

 756=8=0 
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Den ontfanger komt voor verschot en de verteringe van de scholtis van Voorst in sacke  

van justitie Ao. 1667 50=0=0 

De heer vant lant komt voor verteringe de Ao. 1664 40=0=0 

Jr. Johan Hackfort komt voor geleverde rijssen in de weg bij de ter Borgel Ao. 1667 34=0=0 

Johan Brijnck weert in den Doot komt voor verteeringe tot sijne huijse door den 24 Julij 1667  

Jan Gerrijtsen van Heerde veruiteren gevangen en de bewart wierde volgens verscheninge  34=0=0 

Gerrit Schijndel onderscholtis komt voor verteeringe Ao. 1666 en 1667 volgens  

overgeleverde verschijninge  73=6=0 

Lubbert Wagemans komt voor verteeringe in de jaer 1667  3=0=0 

Evert Evertsen komt voor verteeringe opt wegenmaecken als mede over branden en rijssen  

van de jaere 1667 11=0=0 

 245=6=0 
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Scheper Goossens in wijlen en de Henrick Roeloffs woonende tot Voorst en Lubbert Evertsen  

sinde alle 3 pauperen waervan de eersten is overleden en de twee laetsten ijder gegeven,  

daerbij koomt in het ampt te kort 15=0=0 

De karijcke  van Voorst komt bij verteeringe te kort ao. 1667  50=0=0 

De karcke van Wilp komt bij verscheninge d’an. 1666 en 1667 te kort  195=4=8 

De karcke van Twelle komt bij slot van reekeninge ao. 1665 en 1666 en 1667 te kort 194=0=0 

Noch heeft karicke uijter Willem Boomer verschooten tot reparatie van de kercke en de  

desselven hoffstede 85=0=0 

De karicke van der Woolde komt over twee jaeren te koort  127=5=0 

Alart Martens wort voor diensten en moijte toe gelegt 25=0=0 

De Maenders koomt voor geregtigheijt vant ontfangen van quaetgeltao. 1667 48=0=0 

 799=9=8 
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Willem Beumer komt voor verschot an de Twelsche karcke en 6 gld. en een tonne bijer  

daerbij het rijssen branden 58=5=0 

Jan Janssen, smijt komt voor gelevert ijserwarijck aen de kloke en wegenm. te Twelle ao. 1667 14=3=0 

Nickolaes Adelijn, coster te Twelle voor diensten en schrijvingen in amptsaecken,  

wort toegelegt 18=0=0 

Jr. Wijnant Hackfort komt voor geleverde rijsen in de weg aegter het Holthuijs ao. 1667 40=0=0 

Gerijt Jansen Ramacker komt wegens een rijckinge over de Woltse weteringe  en ’t vermacken  

van eenige vonders en ’t leggen van een komme  28=0=0 

Alsoo de goederen van Capt. Huijgens in redemptie behalleven de pagt daer sij selve opgetelt  

was te hoge aengeslaegen waeren, ende de jonckeren den 14 Novembr. 1667 met de setteren  

bevonden dat sulx bij ’t verdeijlen ja nergens te vinden waer, soo is gebleken dat alle jaer 31 gl.  

komt. Komen facit in de jaeren 1664, 65 en 1666   93=0=0 

Ende het goet van de heer van Nijenbeeck daer Jan in de…….is bij overlijden van deselven  

ten dele aengelegt bij de heer van Nijenbeeck en ten dele verpagt, komt daer aen te kort ao.  

1664 10 gld. ende die beijde volgende jaeren elc 30 gld. 70=0=0  

 321=8=0 
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De custor van Willep komt bij de redemptie van Jan Gerrits, setter, den olden Hafkam,  

Jan Wolters, Peter Loonelinge, ende Tomas de Schinnen, sijnde ten agteren over de jaeren  

1665 en 1666 54=13=0 

Evert Evertsen, brouwer komt voor verschot 21=0=0 

Rutger Harink komt voor geleverde bijde op’t wegen macken  11=16=0 



Voor reparatie aen de weeme in Voorst voor de smijt 23=2=0 

De timmerman Jan van Coeveren voor timmeringe aen de weeme 7=7=0 

De scholtis tot Voorst wort toegelgt voor diensten van ’t ampt, Pro hac vice 300=0=0 

Voor extra ordinaitie  diensten, moeijte en vacaties komt de scholtis  153=0=0 

De commandeur van Zutphen een oxhoofd wijn wegens diensten ant ampt 70=0=0 

 586=5=0 
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De andere posten bedragen  2941=18=8 

De heer van Nijenbeeck van Plancken                                                                                              25=0=0 

 f.  2976=18=8 

De maenpenn. tegens 6 p 100  180=0=0 

  3156=18=8 

Bij ’t verbael van de verpondinge de ao. 1665, 1666  en afgetogen van de 3156=18=1/8 .  

1667 schieten oover  441=1=0 

verdeijlt over 399 schilden, komt alsdan den schilt seven gl., komt alsdan noch over te schieten  78=0=0 

 

Was getekent, 

Johan Hakfort. 

Gijsbert Schimmelpenninck van der Oye. 

Wilh. Henr. van Broeckhuijsen. 

Jan Peter van Renesse. 

Jan van Steenbergen. 

Alart Schimmelpenninck van dre Oye. 

Henderijck Schimmelpenninck van der Oye. 

Wijnant van Renesse. 

Derijck van Dorth. 

 

Hiervan komt Eijbert Wijnant noch voor een tonne bijer 8 gld. 

Met eenluijdend versoeck van de samentlijcke setteren. 

Antonij Daendels, scholtis tot Voorst. 
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Anno 1668 den 30 Novebr. sijn wij onderschr. representerende de ridderschap dese ampt Voorst op 

verschrijvinge van de heer van Hackfort tot het Veenhuijs, vergadert ten huijse van Henderijck Evertsen van 

Dijckenborijck, onderscholtis en weert in de Zutpen ende hebben uijtsettinge gedaen over den onraet dese ampt 

Voorst des sulx over de jaere 1668. 

 

Den ontfanger dese ampt heeft den 22 Jan. 1668 den scholtis tot schrijfgelt op de justitie  

verschooten 60=0=0 

Noch verschooten het schrijfgeld en wegens over en aen de huijsluijden, procureur en leeden 

vant gericht de ao. 1668 tot sedert 46=0=0 

Voort tellen en de verschrijving van de verbaelen van de onraet dese jaer  40=0=0 

De coster wort uijtgeset 24=0=0 

De setters 48=0=0 

De onderscholtis, als met namen de weduwe van salij. Gerijt Heijden,  

Henderijck  Everts van Dijckenborijgh en Hermen Sandman 36=0=0 

Ende schrijver vant Ampt 21=0=0      

 275=0=0 
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Voor ’t berijcken van 2 kolcken, de Ruijterkolcken gen. De kolck bij ’t huijs ’t Hunderen.  

De kolck an de Teugse straete naest Holthuijs. De kolck bij den hoff Enck, ende diergelijcke  

gebleken is in dese ampte, neffens andere diensten wort aldus Martens toegelecht 40=0=0 

Voort maecken van de Wolse Dwarsdijck 3=0=0 

Rutger Hermens, armenjaeger wort voor een jaer tractement van prijmo Jan. 1669 beginnende  

enede de laetste Decembr. 1669 eindigen, toegelegt 75=0=0 

Op het versoeck van Henderijck Evertsen van Dickenborijch, klaegende voor de maltijt vant  

gerijest over ’t jaer 1667 te weijnig toegelegt insgelijck mede over de maeltijet van den onraet.  

vant selvige jaer wort dus toegestaen 75=0=0 



Nog komt Hendreijck Everts van Dickenborijch wegens verschot over verteeringe te sijne  

huise sedert de laetste verschijeninge tot deser dag inkluis  103=17=0 

Deselve wort toegelegt voor de maeltijt vant gerijst over 1668 300=0=0 

Ende voor de maeltijt over dese settijnge van den onraet  100=0=0 

De lantdrost van Veluwen komt voor seeven justitien 73=10=0 

 776=7=0 
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Den ontvanger deser ampts heeft verschooten aen de coster van Voorst op Nijenbeek en de  

sulx in presentie van den heer van Nijenbeek boven ’t geene de daervoorens was uijtgeset  

bij den onraet ao. 1667 100=0=0 

Vrouwe Hendricks komt van geleverde plancken, teer en nagels aen de karcke van Wilp,  

mitsgaders wegens die costerije sedert Apprijl 1660 volgens verscheninge 46=17=0 

De pastor van Wijlp komt voor verschot  50=0=0 

Noch hebben de kerckmeijsters van Wijlp verschooten volgens reeckeninge  211=9=8 

De custor van Wijlp komt volgens reeckeninge  109=18=0 

Gerijt Reijnders weduwe komt voor verteeringe  37=15=0 

Albert Blockhuijs komt volgens reeckeninge  34=10=0 

Arent van Veenen komt voor gelevert holt 12=10=0 

Henderijck Peters in de Vuilewinkel komt voor gelevert bijer  2=0=0 

Evert Evertsen int Woltse dorp komt voor verteeringe  8=14=0 

Henderijck Arentsen Groen komt voor rijsen op de wegh 40=0=0 

  663=3=8 
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Jan Jansen, smit te Twelle komt voor gelevert ijserwerck 12=8=0 

Jan Jansen, timmerman komt voor arbeijtsloon en vorders andersints  21=15=0 

Gerijt Jansen Ramaackers te Twelle komt voor arbeijtsloon  7=15=0 

Wijllen Boemer komt voor verschot aen de karcke van Twelle  75=12=0 

Nog voor verschot 45=12=0 

Jr. Alart Hackfort komt van vijer vijm holt gelevert aen de Wolse wegh 14=0=0 

Henderijck Hermens, setter voort onderholt vant Hoge Vonder voor 2 jaer  5=0=0 

Den heer van Hunderen komt voor verschot 30=6=0 

De karcke van Voorst komt volgens overgeleverde reeckeninge te kort 282=11=0 

Henderijck van Megen komt wegens verteeringe oover ’t verhooren van contschappen 36=0=0 

Henderijck Jansen, weert komt volgens reeckeninge  84=4=0 

Hermanus Altius, pastoor tot Voorst komt voor verschot  106=18=0 

Jan van Caelen komt voor arbeijtsloon  15=15=0 

Hendr. Jansen, weert komt wegens verteeringe opt weegen maacken 12=16=0  
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De weduwe van Hermen Bartels Sal. komt van olts te kort bij de kercke van Wolde  77=14=0 

Jon. komt voor gelevert holt ende torff 12=0=0 

De wegenen tot Twelle wort uijtgesettet tot reparatie  150=0=0 

De scholtis komt voor verschot, vacatien en verhooren van contschappen 145=0=0 

Jr. Johan Hackfort vant insereren der verbalen 5=0=0 

De scholtis wort pro-hac-vice toegelecht ende dat sonder consequenties  300=0=0 

De heer Johan Hackfort wort voor moeijte en de diensten toegelecht een oxhooft wijns 50=0=0 

Jan Brinck komt per resto van reeckeninge voorleeden jaer oovergeleevert  33=15=0 

Hermen heijmeren en Jan Gorter  30=0=0 

De kercke van Woolde wort uijtgeset  100=0=0 

De kercke van Twelle wort uijtgeset  100=0=0 

De kercke vam Wijlp wort uijtgeset  130=0=0 

 1033=9=0 

 175=0=0 

 776=7=0 

 663-3-8 

 750=0=0 

Komende alsoo de lasten deses 3498=3=8 

 

Komt te bedragen over den jaer 1668 dridusent veerhondert achtennegentich gld.drie stuiv. acht penn. 



Hiervan moete de ontvanger geven bij de verpondinge 1668 overschijet en eenhondert sevenveertich gld. een 

stuiv. ende schijetende oover bij ’t selven verbael vooe de dijckgeslagen twehondert negen en dartich gld. ses 

stuiv. acht penn.  En de bij de ampts onraet vant jaer 1667 ’t seventich gld. maeckende te samen veerhondert ses 

en vijfftich gld. twee stuiv. acht penn. 
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Anno 1669 den 15 Novembre sint ten huijse van Henderijck Evers van dickenborch vergadert gewesest de 

jonckerenen presenterende de rijdderschap deses ampt en de sulx op versoek en de verschrijvinge van de heer 

Johan Hackfort tot het Veenhuijs om uijtsettinge te doen oover de lasten in deses ampt tot dato deser gevallen 

ende eerstelijk bevopnden, 

 

Dat den ontfanger bij den laetste settinge van de onraet deser ampt oover den jaere 1668  

te kort komt 192=9=8 

Noch den selvener ontfangen, verschooten op het gereijst in Augusto 1669 alhijer in deesen  

ampte in de harbarge den Zutphen geholden, tot transporterije en de verteeringe van de  

lantschrijver, en den heere lantdrost schrijven vier percent procureeren en de leeden vant  

gereijst en de sulx met kennisse van de presente heeren jonckeren 46=0=0 

Voort opstellen en verveerdigen van  cedullen van de ampts onraet deeses jaer noch toegelegt  40=0=0 

De onderscholtis wort uijtgeset  36=0=0 

De custor wort uijtgeset 24=0=0 

De setters wort uijtgeset 48=0=0 

Henderijck Evertsen wort voor verteeringe en 4 gereijsen de anno 1669 toegelegt 300=0=0 

De selven wort nog toegelegt voor extra ordinaire verteringe  70=0=0 

Ende voor verteringe oop dese settinge den schrijver van ampt  21=0=0 

Voor ’t maacken van de Wolsche dwarsdick 9=0=0 
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Rutger Hermes, armenjaeger, voor een jaer tractement tot den laetste decembre 1670  

wort toegestaen 75=0=0 

Henrijck Hermes, setter, komt voor het onderholden vant Hoogenvonder vant jaer 1669 2=10=0 

Voor het berijcken van de kolcken on den ampt van Voorst langes de Teugse,  

wort breder in den verbaelen van den onraet op den jaer 1668 gespecifiseert neffens andere  

dinsten woort Allart Mertens toegelegt 40=0=0 

De heer vant lant komt van Gelder in dit ampt van Voorst op het schrijckeljaer 1668 vervallen 36=0=0 

De kericken rekeninge van Wilpe bedraagt volgens oovergeleverd bewijs van de jaeren 1667  

en 1668 mede ’t geene dato deses daer aen verschooten en gerepareert bevonden is geworden 278=1=0 

De heer Johan Hackfort voor verschot en de moeijte oover de dijckgelden 40=0=0 

Den selve voort insereren vant verbael int amptsboek  6=0=0 

Voor ’t repareren van de vonder oover de Voorster beecke aen van Colen 36=0=0 

Rutger Hermes komt van de vonder oover de Woltsche weteringe bij de Rutterkollick  

volgens bestadinge van de heer van Hunderen 8=5=0 
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Geertien Willems van Dorenseler onder scholtinne komt voor verteringe oover de differente  

van de dickgelden en de vinden van den dooden man 34=15=0 

De custos van Twelle voort overluijden en de begraeven van den vermorden man 2=8=0 

Jan Jansen, timmerman, komt van die dootkist van de vermorden man 7=10=0 

Noch voort bekleeden der brugge in deser straet en naegels en de plancken de selve verdient 5=0=0 

Jan Jansen, smit te Twelle, woort voor ijserwerijck gelevert an de weme Twelle volgens  

rekeninge die hoog tot grooter somma extenderenden, goet gevonden 53=14=0 

Willem Boemers wort uijtgeset voor arbeijts bijera en de weme te Twelle 36=0=0 

Gerijt Jansen Ramaackers an vonder mit rekeninge en de posten over de Vlijrte en de den  

vonder oover de Teugse straete 10=0=0 

Jan Jansen en de Gerijt Jansen Ramaackers voor arbeijtsloon an de Wemme te Twelle  60=0=0 

Berent Gerrits erfgenamen komt voor vijff en de ½ vimme dack aen de wemme te Twelle 15=15=0 

Jan Harms te Hunder komt voor twee vijmme dack aen de weme te Twelle 6=0=0 

De karcke van Voorst komt volgens rekeninge die verleeden jaer vergeten was 155=14=0 

Dom. Hermannus Altius voor verschot an Jan van Colen in den jaer 1669 en 1669 26=7=0 
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Adriessen Munts voor gelevert holt, warijck en de nagels sedert den 11 meij 1667 tot den 19
de 

  

int selvigen jaer  64=0=0 

Derck van Megen voor gelevert bijr opt wegenmaacken 18=0=0 

Tonnis van Tellijgen komt volgens rekeninge voor gelevert bijer op de wegen en die van een  

companij soldaten 14=16=0 

Willem Bomer komt voor gelevert bijr int wegenmaacken  6=15=0 

Aelbert Wackurs voor gelevert bijr opt wegenmaackend den 19 Jan. 1669 2=0=0 

Aerts Groen voor gelevert bijr opt wegenmaacken en de verteringe opt bericken van de  

kolcken in ter Wolde  21=16=0 

Evert Evertsen ter Wolde komt voor gelevert bijr opt wegenmaacken 6=12=0 

Hendrijcks Peters komt voor gelevert bijr opt wegenmaacken 2=4=0 

Voor gelevert holt aen de weme te Twelle de heer van Hackfort verschooten 43=0=0 

De scholtis komt voor vacaties opt wegenmaacken sonder consideratie 50=0=0 

Noch voor vacatie oover de doode man  3=0=0 

Ende voort schrijven der brijven aen de jonckeren 10=0=0 

De scholtis nog voor hondert tellijngen pooten 6=0=0 

Ende voor verschot opt wegenmaacken 1=16=0 
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De scholtis van dit ampt wort sonder consequenties toegelegt ditmael  250=0=0 

Tot reparaties van de weeme te Willepe woort uijtgeset 125=0=0 

De pastoor van Willepe woort uijtgeset voor geledene schade int holt ant wegenmaacken 12=0=0 

Tot reparatie van de klocke ende tooren Terwolde woort uijtgeset 150=0=0 

Voorts ontfangeb van quaetgelt den ontfanger  48=0=0 

De verteeringe van dese maltijt  100=0=0 

De gebruijcker van de armen steetien omdat so verarmt is woort haer den onraet tot den jaer  

1667 inkluis geremitteert tot 9=0=0 

 

Maeckende alsoo alle deese posten met de somma van 2668=18=8 

Die ontfanger woort toegelegt voor mangelt 160=0=0 

maeckt te saemen 2828=18=8 

 

Dijt verdeelt oover den hondert negenentnegentich schilden, de schild genomen feerteen gulden, maeckt uijt een 

somma van tweedusent sevenhondert drijen taegentig gld. komt te kort vijff en dartig gld.18 stuiv. acht penn. die 

den ontfanger ten naesten settinge sullen goetgedaen woorden. 
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Is bij de jonckeren eenparig geresolveert dat van nu voortaen gene kosten van weijwater sullen gebracht worden 

tot lasten vant ampt exederende boven ses gulden, maer sullen publijckelijck betaelt worden nae voorheenen 

gaende twee sondagen publijckatien. 

 

Item dat geen kosten off verteringe op wegen allen sullen worden goetgedaen buijten kennisse der jonckeren. 

 

Johan Hackfort. 

Alart Hackfort. 

Willem Hermens van Broeckhuijsen. 

Johan van Steenbergen. 

L.Torck. 

 

Derijck van Doorth. 

Gijsbert Schimmelpenninck van der Oye, tot 

Hunderen   

 

 

Uijt namen van de setteren,  

Willem Bessem. 

 

De jonckeren des ampts van Voorst op dato onderschreven vergadert sijnde, omme order te stellen voor de 

tegenwoordige uijtgezette beroepinge der kercken Voorst en Wilpe. Hebben gepersisteert bij haer H. Ed. voorige 

genoomen resolutie der classe van Overveluwen opte 28 Januarij 1673 door haer Hoog Ed. gecommitteerde 

bekent gemaackt, en dat nogmaels, neffens die voorige gecommitteerden, gecommitteert de H.Ed. gebooren heer 

Henrick Schimmelpenninck heer tottet Wolde, welcke gecommitteerde versocht worden de saken van beijde 

karcken opt alderhoogste te recomman…….. 
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deeren en alles te doen wat haer Hoog Ed. tottet meeste dienst en stigtinge van Godes karcke sullen bevinden en 

behooren en orders de voorschr. gecommitteerden, ende gelast ende aenbevoolen indien ijmant (buijten hoope en 

vermoeden) sig mogte onderstaen een predicant of predicanten in de Voorster kircke in te dringen, sulx met alle 

middelen van regten tegen ende met soodanige middelen te stuijten, als voormaels in de kircke van Wilpe 

geschiet is, is mede ter vergaderinge door den heer van Wilpe geproponeert, als sustineerende het recht van 

collatie int aenstellen van een predicant tot Wilpe te hebben, is nae gedane omvrage verstaen, dat sijn H.Ed. het 

recht van collatie sal hebben te doceren, ter plaetsche daer ’t behoort of dattum bij onstentenis van dien met het 

beroep sal voortgaen. 

Aldus gedaen, geresolveert en de gearresteert opten 8 Februarij 1673. 

Onder stije.  
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Boeck der Resolutien der Jonckeren, 

Rakende het Ampt van Voorst. 

Luna de 2 Junij, 

De jonckeren deses ampte van Voorst, siende uijt leetweesen dat het selve ampt van de swaere last der 

verpondinge na behooren en redelickheijt niet worde ontheven, schoon dat Hoog Ed. alle mooglicke middelen tot 

dien eijnde hadde angewent. 

Soo hebben haer Hoog Ed. de gedagten laten gaen tot saken, waer door het ampt eenigsints konde ofte mogte 

worden gesolaseert. 

Hebben oversulx goetgevonden Elbert van Megen, scholtis van Voorst, ende Wessel Jansen, onderscholtis, te 

belasten, gelijck sij nog worden belast mitte desen alle van buijten mitter voor ingecoomen persoonen, (ingevolg 

van de placcaten ende daerop gevoegde mandement van den tegenwoordige heer lantdrost van Veluwen) in 

veertien dagen te doen vertrecken, dewelcken haer gerigtelicke arrestatie van hare compartement waer sij ’t 

laetst hebben gewoont, niet sullen hebben verthoont. Ende worden daer en tusschen ende de armenlijcken wel 

expresselijck gelast soodanige luijden ontreckende de regte armen hier gebooren de volle hant, geen 

hantreijkinge te doen ofte aelmousen te laten volge, want dieselve haer in… 
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reeckeninge niet sullen geleden worden, ter tijt ende wijlen toe de jonckeren hierin anders sullen hebben 

gedisponeert, maer sullen soodanige vreemde blijven tot beswaer die geenen die haer huijsvestinge geven. 

 

Derwijl bij diverse gerigtbancken van veluwen is verstaen ende bij ’t laetste hooge appellationsgericht tot 

Warnsveld geconfirmeert, dat de scholten aldaer geen qualificatie hebben om hamelen of te garven te trecken 

ende bij consequentie inplaatse van dien tot eenige tractement sijn geregtigt. Soo wort oock tot craght dese, 

soodanige tractement als voor desen hier is gegeven, afgeschaft tot nader order van het quartier van veluwen.  

Ende soo den scholtis Albert van Megen, dien angaende iet sal gelieven te versacken , sal sulx een request aen de 

jonckeren hebben te demonstreren. 

 

De jonckeren verstaen oock dat nogh scholtis nogh onderscholtis eenige daggelden sullen hebben in te brengen 

in saken haer ampt ofte vacatie betreffende, gelijck alle ordres door de heer lantdrost van veluwen gegeven ofte 

d’heeren van den hove mede brengen. 

 

Den scholtus door speciale last van den jonckeren uijtgesonden, sal een pont groot daegs hebben. Dan sal geen 

reparatie van wagenloon ofte montcosten hebben te pretenderen. 

 

Den onderscholten aldus uijtgesonden, sullen elx twee gulden dages genieten. 
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Alle gebooijde luijden in s’heeren saken, ’t sij int maken van wegen of om contschap der waerheijt te geven, sal 

niet gepasseert worden dan die met haere wagens dienst sullen hebben gedaen, ’t sij om ’t gerigt van hier ofte de 

jonckeren in ampts saken uijtgesonden ergens te brengen, sullen op twee peerden met een daelder en op vier 

peerden met 3 gulden geloont worden. 

 

Nota, 

Andere wagens mit gerigt persoonen coomende, blijven tot laste van diese brengen ofte hebben gesonden. 

 



De onderscholtis die door schriftelicke ordre  van de jonckeren het maken der wegen sullen hebben bijgewoont, 

sullen daechs vijfentwintigh stuivers gegeven worden, van gelijcke soo daer een geapprehoneerde persoon ware, 

die hij most bewaren ende sijn mede hulpers ten hoogsten vier int getal, sullen elck twee kannen bier goet 

gedaen worden en de meerdere niet. 

De geapprehoneerende sal oock niet langer als een dag ofte nagt in ’t ampt moogen verblijven ofte opgesonden 

worden. 

 

End derwijl soodanige apprehensien ende excentien over verteringe ende anders loopen tot sware costen van ‘t 

ampt, ende Albert van Megen tot een grooten ouderdoom gecoomen is, soo ist dat de jonckeren uijt haer Hoog 

Ed. hebben gecommitteert gelijck haer Hoog Ed. committeeren mits desen, om mit den heer lantdrost van 

Veluwen te contraheren dat dit ampt voor een jaerlixe recognitie mogte van soodane moeijte en costen ontslagen 

sijn, en dit geduijrende den hoogen ouderdoom van Megen voorschr. 
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De kerckenmeesteren wort belast geene timmeratien of reparatien te doen in saken het ampt betreffende 

exonerende de costen van dien twaelf guldens buijten kennisse van de jonckeren, ende soo ijnant sulc deede, sal 

daer van geen arbeitsluijden bier geven, noch wagens om vragten te doen huijren, maer boden. Ende sal een 

geboode mit vier peerden een vane bier en mit twee peerden twee kannen genieten. 

 

Den ontfanger in den tijt sal geene penningen tot beneficien van de carpoler dese deses ampts uijtgeset, nae sijn 

toll mogen diverteren, maer soodanige posten (sonder belooning) precijs betalen, die hem den oudsten 

amptsjoncker in der tijt met nog twee jonckheeren de naeste en kennisse hebbende van saken, te betalen 

schriftelick sal ordineren. 

 

Met Daniel Poelen, sal van jaer tot jaer worden gehandelt of hij tot sijne costen het soudt willen verplegen voor 

driehondert car. guldens. bij ontstentenisse sal hem veertigh gulden daaghs in manieren voorschr. worden 

gepresenteert. En soo dese presentatie niet smakelick moghten sijn sal Daniel de jonckheeren dese ampte 

voorheeft hebben te verreecken. Ende sullen de jonckeren in soodanig vall elcke een rixdalder genieten. En den 

heer lantdrost tot verpleginge der sijnen vijf guldens en over de verpleging der jonckheeren uijt andere ampten 

coomende, sal worden gedisponeert, als haer Hoog Ed. sullen geraden vinden en sullen alhier getracteert worden, 

soodanige alle haer Hoog Ed. in hare ampten gedaen wort. Den scholtis dages vijf en twintigh stuiv., een 

onderscholt tien stuivers.  
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Copia. 

Alsoo den heere van Sinderen, als tegenwoordige den ontfangste ampts joncker, geen onderscholtis omtrent sich 

heeft woonen, die sijn Hoog Ed. can gebruijcken om inder haest de amptsjonckeren te convoceren.  Ende sijn 

Hoog Ed. tot dien eijnde ons recommandeerde de persoon van Berent Gerritsen. Soo ist dat wij alle den heer van 

Sinderen hebben versogt den voorn. Berent daertoe te willen emploijeeren en de belooven hem voor sijne 

diensten alle jaer op d’ampts uijtsettinge een recognitie te doen, tot tijt en wijle tot hij bij den heer van Sinderen 

sal woonen, ofte wij hem inde plaetse van d’eerste afstervende onderscholt sullen hebben gestelt, waervan een 

acte in forma sal worden gedeposcheert en int naeste verbael te insereeren. 

 

Actum Voorst den vierden Martij 1656 

Onderstont, 

Ter ordonnatie van mijn jonckheeren, 

Elbert van Meegen, scholtis tot Voorst. 

 

Copia. 

De jonckheeren van het ampt ende principalick, die in het kerspel van Voorst resideeren, hebben geconsenteert 

ende belooft, gelijck haer Hoog Ed. consenteeren en de belooven mits desen, aen Elbertus Lubberti, custos ende 

schoolmr. tot Voorst, dat nae sijn afsterven ( of oock hij in sijn leven selfs beter conde geavanceert worden.) een 

van sijn kinderen in sijn plaetse ende diensten sal succederen. Ende inval gemelte Lubberti mogt coomen 

afsterven, eer een van sijn kinderen totte voorschr. diensten olt en bequaem genoeg mogten sijn , dat sijne wed. 

of sijne kinders… 
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momberen, de diensten ’t haren costen sullen waerneemen, ter tijt een van sijn kinderen daertoe bequaem is. Die 

alsdan in sulcken val in s’vaders plaetse, als boven sal succedeeren sonder arge en de list. 

 



In waren oorconde dese bij ons geteeckent, 

Den 25 Meij 1652 

 

Was onderteeckent, 

Anthonis van Lijnden. 

Johan Hackfort. 

J. van Appelthorn. 

Derck van Dorth. 

Arent van Tartten, kerckemr. tot Voorst. 

Henricus Schram, Pastor in Voorst. 

Jan Jansen Hissink. 

 

Derwijl Daniel Paelen, verleeden soomer in den Heer is ontslapen, en de jonckeren gelieft hadden, den 4 Martij 

1656 te beleeven provisioneele acte, aen Berent Gerritsen. Soo ist dat de heeren jonckeren den voorn. Berent in 

de plaetse van Daniel Paelen voorschr., met soodanige profijten en emolumenten, daertoe staende, en sulx soo 

lange als hij sig in eijne vocatie en bedieninge naer behooren sal dragen. 

 

Actum Twel. den 2 Martij 1657 

Ter ordonnatie, Hoog Ed. 

mij present, Elbertus Lubberti.   
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1659 den 4 Novembr.          Resolutien van de Jon. des Ampts van Voorst. 

 

Alsoo den heere van Sinderen, lestleeden lantdagh 1659 bij de quartieren van gelderlant hadde geprooreert, dat 

elck van haer een in eene glas solden geven in de kercke ter Woolde, soo heeft sijne Hoog Ed. nae convocatie 

der jonckeren geproponeert in wat voegen en door wie de voorschr. glasen souden geset worden. Is 

goetgevonden ende verstaen dat de heer Ripperda, heer tot Hengelo en Boxbargen, uitten naem van 

amptsjonckeren van Voorst sal angeschreeven worden, of sijn Hoog Ed. geliefte hij de glasen bij sijn Hoog Ed. 

of sijn voorsaten gegeven te herinnern, waerop haer Hoog Ed. verwagten een antwoort tot narigtinge ’t selve 

oock bekent te maacken de pastor en nabuijren ter Woolde, als mede het capittel van Deventer  en de heeren 

Nijlant, om haere resolutien verstaen hebbende, ’t setten van de andere glasen daernae te dirigeeren, Ende sal 

alsdan den heer Broeckhuijsen versogt worden, het glas van de 3 quartieren te doen stellen in sulcke order als de 

jonckeren daernae sullen goet vinden. 

Is oock goet gevonden den ouden glase maker (derwijl die eenige penn. resteeren) tot het maken van de andere 

glasen te gebruijcken.  
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In deliberatie gebragt is men int maecken der verbalen van den onraet dese ampts, sal continueeren doch off men 

de gulden in de redemptie met soo veel stuivers sal verhogen, als men sal beviinden dat het ampt hoogh nodigh 

sal wat doen hebben. hebben de jonckeren verstaen dat men int maecken van verbalen der onraet soo lange sal 

continueeren tot dat nader met de jonckeren der nabuijrige ampten sal sijn gesproken. Op dat een gelijckvormige 

voet hier over tot de minste laste van de gemeente moch sijn genomen en geadresseert. 

 

presentibus, 

De Hoogh Edele Heren Ampts Jonckeren, 

Anteunis van Lijnden, heer van Sinderen. 

Jochem Hackfort, tot het Veenhuijs. 

Joseph van Appelthorn, toe den Poll. 

Gijsbert Schimmelpenninck van der Oye tot Hunderen. 

Alart Hackfort. 

Willem Hermen van Broeckhuijsen, toe de Latmer. 

Johan Peter van Renesse, Heer tot Wilp. 

En Johan van Steenbergen tot Nijenbeeck. 

 

Gedaen den 12 Novembr. 1660, ter ordonnantie van de hier presente Amptsjonckeren. 

Mij present, Johan van Megen. 

 

Is mede in omvrage geleijt wanneer men sal treden tot maken der verbalen van den onraet. Is verstaen dat 

datelijck aen alle kerckenmeijsteren van het ampt sal bekent gemaeckt worden dat sij de rekeninge van haer 



administratie veerdig maken, en met quitantien haere verschot, soo sij ijet willen pretenderen, sullen hebben te 

bewijsen ofte sal haer verworden geroijeert, als mede aen ontfangers van ‘t ampt die de ordres bij ’t laetste 

verbael geopereert sullen hebben nae te comen en gaan nijtgaender met quitantien, daerent welck alles in de 

geinstrueert sijnde sal een dagh van bijeencomste uijten te geven worden tot notificatie aen de jonckeren opdat 

een…. 
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ieder der aengestelden, daer van respicieren. 

 

presentibus die acht voornaeme heeren Ampts jonckeren. 

Actum in den Zutphen den 12 Novembr. 1660 ter ordonnantie van de presente amptsjonckeren. 

Mij present, 

Johan van Megen. 

 

Is mede in deliberatie gebracht ofte men de heren dese ampts oock sal lasten, doot sij overledenen, waer haer 

dragt noch eenige in egaliteijt in de verpondinge soude mogen sijn, om na examinatie gecorrigeert te worden. 

Nae dat alles wel was overwogen ’t geene in deese te overwegen stonde. 
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Lovis den 30 Aprijl 1661 

Is geresolveertbij den heeren amptsjonckeren, 

Johan Hackfort, Joseph van Appelthorn, Alart Hackfort, Gijsbert Schimmelpenninck, Henderick van Appelthorn, 

Wilhelm Hermsen van Broeckhuijsen, Johan van Steenbergen, Wolter van Haersolte en Enbert Torck. Dat van 

nu voortaen den ontfanger, tegenwoordig sijnde off toecoomende, deses ampts Voorst, niet sal mogen mesleeren 

de amps penn. mit het repareeren van kercken ofte wheeme ofte voor tooren eenige betalinge deses aengaende te 

doen, als na voorgaende convent van samentlijcke jonckeren, Waervan ordonnantie informa eerst sal worden 

verleent, en tenminste bij vier jonckeren beteijckent. 

 

Voorts is mede bij de boven verhaelde ampts jonckeren geresolveert en geauthoriseert alsoo de kercken in ampt 

van Voorst weijnich incomen hebben en aen deselve ’t elcken groote reparatie worden vereijst, dat van nu 

voortaen, indien eenige dooden in deese ampt worden overluijdt met verpondinge , dat van ijder sodanige 

overluijdonge tot vordel van de respective kercke betaelt sal worden ses guldenaen handen van kerckmeijsteren, 

die het selve in haer reeckeninge sullen hebben te verantwoorden. Oock sullen de eersten pertinenten 

aenteijckeninge vant selve handen en sulx aenstonts aen de kerckmeijster bekent maken. 

 

Ter ordonnantie van haer Hoochedelheijden, mij present, 

Johan van Megen. 
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De jonckeren des ampts Voorst bij beslooten missive in dato van den seventijnde Septemb. 1664 uit name van de 

heer Johan Hackfort tot het Veenhuijs, als olste ampts joncker, door den scholtis des ampts Voorst, tot de 

uijtsettinge van den ampts onraet de anno 1664, tegens den darden Octob. 1664 samentlijcke verwitticht en 

verschenen, hebben den darden Octob. 1664 ten huijse van Henrick Everts van Dickenborgh, onderscholt, bij ’t 

sluijten van de onraet cedule samentlijck toegestaen, geapprobeert en geconsenteert, sodanige handel als de heer 

Commandeur Appelthorn wegens den alinge ontfanck des ampts Voorst, met de heer Wilh. Harms van 

Broeckhuijsen heeft ingegaen, welcke handel blijckt bij acte van den Augustij 1661 en alhier van woort tot 

woorde volgt, 

 

Alsoo Jr. Joseph van Appelthorn als ontfanger dese ampts Voorst, met Jr. Wilh. Harms. van Broeckhuijsenheeft 

gehandelt en getransiheert, om den alingen ontfanck te bedienen en administereren, soo ist dat wij onderschr. 

jonckeren approbeeren, consenteeren en toestaen dat voornoemde Broeckhuijsen den selven ontfanck, soo bij het 

leven van de voorschr. Capt. Appelthorn als na desselfe overlijden sal bedienen en administreeren, mits dat den 

voorschr. ontfanck soodanich worde verborget dat het Jr. en het ampt buijten schaade blijve,  

Actu Wilp. 
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Den 3
de

 Augustij Ao. 1661 was onderteijckent, 

Johan Hackfort. 

Alart Hackfort. 

H.J. Appelthorn. 



J.P. de Renesse. 

Jan van Steenbergen. 

W. van Haersolt. 

L Torck. 

Alexander Schimmelpenninck van der Oye. 

 

Den 3
de

 Aug. 1661 hebben wij onderschr. J
ren.

 ons met dese voorschr. resolutie en acte geconformeert. 

Henrick Schimmelpenninck van der Oye, 

Derck van Dorth. 

 

pag. 157 

Alsoo den ontfanck des ampts Voorst door meeste stemmmen, is bij ’t leven van den Zal. Heer Wilhelm Herman 

van Broeckhuijsen tot den Lackmer, op sijn H.ED. soon d’Heer Wilt Jan van Broeckhuijsen tot den Lackmer 

gedesereert is, sustinerende eenige heerende selve qualicken tegens de resolutie van den 7 martij 1661 genomen, 

geschiet hier dan dat sij den selven ontfanck nu eenpaerlick deformeren op welcke Heer Wilt Jan van 

Broeckhuijsen tot den lackmer, beloven imposteren, dat den selven ontfanck vacant geworden zijnde, absoluut 

sal vervallen en devolveren op ten olsten ampts joncker, tot naekominge dese verbinden wij onderschr. onse 

personen en goederen onder submissie van allen gerichten, oock met belofte onse toekomende mede ampts 

jonckeren, hijr toe te sullen disponeren, 

 

Actu 15 April 1681 

Gisbert Schimmelpenninck van der Oye. 

W. van Hackfort. 

W.J. van Broeckhuijsen. 

M. van Itersum. 

W. van Renesse. 

D. van Dorth. 

P.R. van Stepraet de Doddendael. 
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Op huijden dato onderschreven hebben de jonckeren des ampts Voorst geresolveert, gelijck haer Welgeb. 

resolveren mits desen, dat op het aenstaende gericht ijder jonker op het gericht present sijnde sal hebben des 

dages ses guld. en de heer lantdrost met den sijnen des dages twaalf guldens. Is mede geresolveert dat in 

toecoomende geen gelt voor wagenvrachten aen den drostenschrijver of procureurs meer sal worden goet 

gedaen.  

De Jonckeren uijt andere ampten comende sullen getracteert worden op de selve manieren als jonckeren uit dit 

ampt komende en in andere ampten geschiet. is mede geresolveert dat int toe comende de reparatie van kercken, 

wheemen en costers huijsen, carpels wijse sullen worden gedragen, ten ware dat, Godt wil verhoeden, dat de 

voorschreven kercken, wheemen en costers huijsen door brant, onweder ofte anderssints merckelijk wirden 

beschadicht, sal in sulcken valle het amptswijls worden gedragen. 

Actum Wilp den 6 Aug. 1682. 

 

Gijsb. Schimmelpenninck van der Oye. 

W. van Renesse. 

D. van Dorth. 

P.R. van Stepraedt de Doddendael. 

W.J. Broeckhuijsen. 

M. van Itersum. 
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Dewijl op ten 19 April 1659 op aenholdinge van Elbertus Lubbertie, Custor tot Voorst, als hier voor op Fol. 19 

verso en 20 recto, ge-insereert, het huijs en getimmer van dien met de kosterije hof aan denselven soude 

verblijve, mits overleverende een obligatie ad. acht hondert guldens, waervan de halve rente soude worden 

betaelt, die  sig bedragen ten tijde sijns levens 368 gld. makende int geheel 1168=0=0 . Soo is bij overkominge 

van naerder accoord met den h. Lubbertus Elberti en Henricus Elberti voor haer selven en Rutger Hermens in 

qult. als volmachtiger van de andere kinderen en erfgenamen van Elbertus Lubbert in gevolge volmachten van 

den 27 Septb. 1692 is den 4
de

 Meert 1693 gepasseert, in dier voegen, dat voorschr. erfgenamen dit huis met der 

kosterijen hof, daer ’t selve opstaet, voort kerspel Voorst ten profijte van de kosterije in eijgendom sullen laten 

verblijven, en den hof en leegjen, soo haer selven toebehoort, en de tegenwoordige custos daer bij gebruijkt 

heeft, hier weder van gesepareert zijn en aan haer verblijven mits dat sij daer en boven uit het kerspelslasten 



wegens dit accoord sullen ontfangen en genieten een somma van hondert twee en taghentig guld. die haer uit den 

overschot van de verpond. 1682 tot 1690 beijde incluis betaelt zijn. Waermede dan ’t huijs en kleijne ouden 

kosterijen hof voorde kosterije verblijft, ende daer mede alle voorgaende accoorden daerover beraemt ge-

annuleert en gedodet zijn. 

Actum den 12 Julij 1694  

Ten huijse van de brouwer tot Wilp. 

 

Lubbertus Alberti, Pastor in Twell. 

Henr. Elberti. 

Rutger Hermes. 
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Resolutien der Hr. Amptsjonckeren van Voorst. 

Presenten, 

J.W. van Broeckhuijsen tot de Latmer. 

Steenbergen tot Nijenbeek. 

Schimmelpenninck van de Oye tot Hunderen. 

Tork tot de Snauwert. 

Hovel tot Wesenvelt. 

Lijnden tot Leeuwenberg. 

Wijnbergen tot de Poll. 

Reinier tot Zuijlevelt.   

Hovel tot Hagen. 

 

1720 den 13 April. 

De Heeren Ampts Jonkeren na voorgaande tijdelijke verschrijvinge op heden vergadert geweest sijnde ten huijse 

van Jan Berents brouwer tot Wilp. Om de settingen te doen van den ampts onraet over ad. 1719 ende verhoren te 

de rekeningen van de kerkm. der vier carspelskerken van dit ampt gesloten is 6 en 7 febr. deses jaere gedaen. 

H. Ho. Welgeb. vertoont het appointement van der van de ridderschap des Quartieren van Veluwen waarbij  

De Hr. Wijnand Jan van Renesse, en Rudolf Jan Niesinck van Hovell verklaart worden admissive als 

amptsjonkeren dese ampts van Voorst, soo sijn die Hr. voornoemt geadmitteert en geluck gewenst, van nu aff 

aen en voor Hr. confraters erkent, die dan ook dadelijk de deliberatie hebben bijgewoont. 

Voorts is getreden tot de settinge deses over en boven gemelde jaere 1719 soo als op het boek der verbalen deses 

ampt kan gesien worden. 

 

Commissie om te examineren des ontfangen rekening. 

 

Tot het examineren van de rekeninge van den ontfanger van Marle welke bij vorige settingen niet is uitgeset 

geweest en ook nog niet kan uitgeset worden waarover voornoemde ontfanger sig is beklagende, soo worden 

versogt en gecommitteert mits desen de Hr. van Broeckhuijsen tot de Latmer Hovell tot Wesenvelt en 

Wijnbergen tot den Poll om de gemelte rekeninge na te sien en te ondersoeken, ende het naeste raport te doen, 

soodanig de selve word bevonden. 

 

Commissie om te liquideren en met erfgen.  

R. van Renesse en Stepraet  over de ontfangst van de tol. 

 

De Hoog Ed. Hr. worden versogt en gecommitteert om met de Hr. erfgen. R. van Renesse tot het Holthuijs., 

alsmede met de erfgen. Stepraet tot den Doddendael te treden in rekeninge en liquidatie wegens den selven Hr. 

erfgen. haere respective ontfangen en uitgaven aangaande den tol op den Teugse weg, voorts die rekeningen te 

sluijten ende raport te doen. 
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Commissie om de menage op de  

gerigts verteringe te soeken. 

 

De Hoog Ed. worden mede versogt om haere gedachten te laen gaen, op wat manieren men best sou kunnen 

voorcomen de grote oncosten die op de verteringe van de gerigten veroorsaeckt worden. Daaromtrent stringe 

voorslagen te beramen en aan de Hrn. Jonckeren bij gelegenheijt voor te dragen. 



 

Reparaties boven ses guld. niet  

ter kennisse der jonckeren. 

 

De Hrn. amptsjonckeren in consideratie gecomen hebben de menigvuldige reparatien aan de kerken, wheemen 

en costershuijsen van de vier carspelen deses ampt. Hebben goet gevonden en verstaen dat van sodane reparatien 

welke te boven gaan de somma van ses gulden de kerkmeesters sullen moeten kennis geven ten minsten aan 

twee van de naast bij de hand sijnde jonckeren. Van de Hoog Ed. moeten een schriftelijke order, en die bij hare 

rekeninge overgeven, sonder het welke hare posten van uitgave die soo niet beweesen sijn, niet goet gedaen 

sullen worden. Sullen aen de kerkmrs. van dese resolutie een afschrift gegeven worden tot hare narigtinge. 

 

Presenten, 

De Hr. van Broeckhuijsen. 

Steenbergen. 

Hovell. 

Lijnden. 

Hovell. 

Torck. 

 

1720  d. 14 en 15 Novemb. 

De Hrn. Jonckeren bennen heeden tijdelijk, daertoe verschreven sijnde, bij den anderen geweest en hebben 

afgehoort en geslooten de kerkenrekeningen van de vier kerken vant ampt als Voorst, Wilp en Twell, hebbende 

Terwolde nu geen verschot, waarop geen verder resolutie is gevallen.  

 

Den 18 Novemb. 

Sijn de Hrn. jonckeren weer bij den anderen geweest en hebben gedaan de settinge van den onraet dese ampts 

over den lopende jaer 1720 soo in de voegen het int boek der verbalen kan worden gesien.  
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Resolutien der Hrn. Jonckeren. 

1721 de 6 Maart. 

 

presenten. 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van Wesevelt. 

De Hr. van de Parkeler. 

De Hr. van Hovell. 

 

Commissie om de Toll te verpagten  

en daarover te hebben. 

 

Sijn op verschrijvinge van den Hr. van Broeckhijsen tot de latmer, die dato de 18 Febr. deses jaers de Hrn. 

Jonckeren vergadert geweest ten huijse van den brouwer tot Wilp, alwaar de Hr. van de latmer heeft 

voorgedragendat op de 13
de

 April naestkoomende den pagt van den toll op den Tussen wegh sal eijndigen, en het 

ditenvolge sal nodig sijn dat haer Ho. Wel. Geb. Hr. ordre beramen wat daeromtrent sal moeten gedaan en in agt 

genomen worden. Hierop is besloten dat men dien toll wederom tijdig behoorden int openbaar te verpagten, soo 

als sooals de lastemaal ook gedaam is. Ende ten dien eijnde dat te laten verkarken sprake, twee sondagen na din 

anderen in de karken van dit ampt, tot Apeldoorn en tot Deventer. 

Voorts worden omme dese verpagtinge te staan versogt en gecomm. Die van Broeckhuisen tot de Latmer, Hovell 

tot het Wesevelt, en Wijnbergen tot den Poll die ook vorders hijeromtrent sullen waarnemen wat tot den meesten 

nutte en profite sal kunnen strecken en daar van ter gelegenenstijd raport te doen. 

Den dag van verpagtinge is vastgeset op d. 20 Maart aenstaende ten huijse van den brouwer te Wilp. 

 

1721 d. 12 Augusti. 

 

Presenten, 

De heer Broeckhuijsen tot de Latmer. 

De Heer Steenbergen tot Nijenbeek. 

Hovell tot Wesevelt. 

Torck tot de Snauwert. 

Wijnbergen tot Poll. 

Hovell tot Hagen. 

 



absenten, 

De Heer van de Parkeler. 

Lynden tot de Leeuwenberg. 

De heer tot de Wellenberg. 

 

Op verschrijvinge van Julij 1721 sijn de Heeren amptsjonckeren, de presenten in de ridderschapdese ampt van 

Voorst, vergadert ten huijse van Jan Berents, brouwer tot Wilp. En hebben afgehoort en geslooten de 

karkenrekeninge  van Voorst, Wilp en Terwolde. Waerop geen verder resolutie is gevallen. 

 

d. 14 Augusti. 

Sijn de Hrn. Jonckeren getreden tot het doen van de settinge van den onraet deses ampt over den lopenden jaer 

1721. Soo als het opt boek der verbalen deses ampt kan gesien worden. 

 

Rapport angaande de rekeninge  

van den ontfanger v. Marle. 

 

Voorts hebben de Hrn. van Broeckhuijsen tot de Latmer, Hovell tot Wesevelt en Wijnbergen tot den Poll 

ingevolge van der selver commissie de dato d. 13 April 1720 raport gedaan aengaande het examineren van de 

rekeninge van den ontfanger van Marle, dat namelijk sij voorn. commissarien in die rekeninge hadden gevonden 

vier posten van dijkgeslagenden, op de verbalen van de verpond. begroot ter somma van ….. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

 

1239=6=8  s’jaars, sijnde de jaren van 1703, 1704, 1705 en 1706 welcke den ontfanger inbragt tot cortinge van 

sijne gedane uitgave, over welke posten de gemelte Hrn. gecommitt.van verschillende gedagten waren, off 

namelijk die posten over die voorn. jaren in minderinge van des ontfangers verschot op de rekeninge moeten 

blijven dan off die uit de rekeninge souden geligt worden, om te dienen tot voordeel van de dijkgeslaagden der 

vier caspelen, welk verschil in omvrage gebragt sijnde. 

Is verstaan dat de vier posten van die voorn. jaren sullen blijven op de rekeninge, en dienen in minderinge vant 

verschot dat den ontfanger tot laste vant ampte inbrengende. 

En wat het verders van dese rekeninge aangaat soo is goet gevonden dat door de Hrn. amptsjonkeren selfs met 

den ontfanger sal gelijquideert worden. Waartoe vastgestelt is. d. Septembr. sullende sijn omme dies na de 

settinge van de verpondinge ten huijse van den ontfanger van Marle, voornoemt. 

 

Raport van de liquidatie met de Hrn. erfgenamen  

Stepraet v.d. Doddendael en Winant van Renesse,  

gesonden over den toll. 

 

Noch hebben de Hrn. van de Latmer, ’t Wesevelt, op ten Poll volgens der selven commissie van dato d. 13 April 

1720 raport gedaan dat deselve met de Hrn. erfgen. van den Hr. van Stepraet Hr. van Doddendael sal hebben 

gerekent over deselve ontfang vann den toll ende van slot van rekening gemaakt op d. 5 maart laatstleden…. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

 

te verrekenen.Versoekt dat hem Hrn. mogen toegevoegt worden mit welke alle die posten tot effenheit souden 

kunnen gebragt worden. Waarop gedelibereert sijnde hebben de Hrn. amptsjonkeren dat versoek toe gestaan en 

daartoe genoteert de Hr. Hovell tot het Wesevelt, Lynden tot den Leeuwenberg en Wijnbergen tot den Poll, om 

alle die saken te rijginderen en te vereffenen. En daar van als dan raport te doen. 

 

1722 d. 21 Augusti. 

Presenten, 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van Nijenbeek. 

De Hr. van Wesevelt. 

De Hr. van de Parkeler. 

De Hr. van de  Hagen. 

 



Sijn na voorgaande tijdelijke verschrijvinge van den Hr. van Broeckhujsen tot de Latmer gecompareert de Hrn. 

Amptsjonkeren dese ampts ten huijse van den brouwer tot Wilp ende hebben afgehoort en gesloten de 

kerkenrekeningen van de vier carspels deses ampts als Voorst, Wilp, Twelle en ter Wolde. 

Waarop geen vorder resolutie is gevallen.  

 

D. 29 Augusti. 

Bennen de Hrn. Jonkeren getreden tot de settinge van den Ampts onraet ten overstaan van de S. Heeren. Soo en 

in voegen als het int boek van de verbalen kan worden gesien. 

 

1723 d. 30 Julij. 

Presenten 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van de Poll. 

De Hr. Renesse. 

 

De Hrn. Jonkeren representeren de ridderschap des Ampts Voorst sijn op verschrijvinge van den Hr. van 

Broeckhuijsen tot de Latmer op huijden vergadert ten huijse van den brouwer tot Wilp en hebben afgehoort de 

kerkenrekeninge van de vier carspelen deses ampts ende de selve gesloten. Waarop geen vordere resolutie is 

gevallen. 

 

D. 2 Augusti. 

Sijn de selve Hrn. getreden tot de settinge van de lasten deses Ampts int bij sijn van de samentlijke Heeren. Soo 

en in dier voegen als het int boek der verbalen van den Ampts Onraet kan worden gesien. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

Presenten, 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van het Wesevelt. 

De Hr. Torck. 

De Hr. van de Poll. 

De Hr. van  Hagen. 

 

1724 d. 22 Meij 

Eenige reparatien aen kerken whemen  

en aen bevolen aan de respectieve ampts jonkeren. 

 

De Hrn. Jonkeren deses Ampts bennen na voorgaande tijdelijke convocatie bij den anderen geweest ten huijse 

van den brouwer tot Wilp. Als wanneer de Hr. van de Poll heeft voorgedragen dat aan ’t huis van den predicant 

tot Voorst nodig waren verscheijden reparatien, als twe nieuwe venster ramen, dat ook de andere ramen met de 

twe ouden konden gerepareert worden. Dat der ook een nieuwe vloer in een van de vertrekken nodig was. Dat 

men daar toe sou kunnen nemen de steenen uit de grote kamer, en dan daar weer leggen een planken vloer, 

sijnde geen planken vloer int gansche huis. Ende derwijl der anders een grote reparatie aan het een en ander 

moste geschieden vermeinden de Hrn. carspels jonkeren dat dit voorgestelde verbeteringe niet soo veel soude 

verschelen. Dat ook eenige reparatien aan de costers huis en aan den uurwijser aan den toorn nodig waren. 

 

De Hr. vant Weesevelt heeft ook voorgedragen dat de koster van Twello enigmaal had geklaagt dat an sijn huis 

soo  aan de gevel als aan vensters groot verval was en dat daar seer nodig most doen gerepareert worden. 

 

De hr. van Hagen heeft ook bekent gemaakt dat aan de kerk en des predicants huis nodige reparatien te doen 

waren.  

Voorts heeft de Hr. van de Latmer ook voorgestelt dat het dack van den toorn van de Wilpse kerk wel eens mogt 

bekeken worden alsoo daer eenig gebreck aan bespeurt wierde. 

 

Waarop is goetgevonden en verstaan dat de Hrn. Jonkeren van elck carspel sullen worden versogt gelijk versogt 

worden bij desen om de voornoemde reparatien te laten besorgen dog soo menageerlijk als doenlijk sal weesen. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

1724  den 10 Julij. 



Presenten, 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van de Slangenburg. 

De Hr. van het Wesevelt. 

De Hr. van Duistervoorde. 

 

Absenten, 

De Hr. Tock. 

De Hr. van de Parkeler. 

De Hr. van de Leeuwenberg. 

De Hr. van de Poll. 

De Hr. Renesse. 

 

Op verschrijving van de Hr. van Broeckhuijsen tot de Latmer bennen de Hrn. Jonkeren representerende de 

ridderschap des ampts Voorst, vergadert geweest ten huise van de brouwer tot Wilp, ende hebben opgenomen en 

gesloten de kerken rekeningen van de vier caspels deses ampts. Waarop geen vordere resolutie is gevallen. 

 

Koster van Wilpe agterhuis bouvallig. 

 

De kerkmrs. van Wilp hebben aan de Hrn. Jonkeren voorgedragen dat het agterhuis van de costerie  seer slegt 

gesteld is, en pericul loopt van inte storten indien niet intijds daarin in word voorsien. 

Waarop is goet gevonden en versoeken de Hrn. jonkeren des carspels Wilp, om die reparatie ten minste order te 

laten doen. 

 

Kerkengoederen buijten pagt. 

 

Ook is den Hrn. Jonkeren voorgedragen dat de goederen van de vier kerken deses ampts alle buijten pagt 

bennen, en dat het nodig is, dat de pagters off huijrders weeten mogten omtrent st. Jacob off der selver pagten 

sullen continueren off niet. 

Waarop is goetgevonden en verstaan dat men den naast komende Sondag bij kerkensprake sal laten bekent 

maken, den tijd wanneer men tot de verpagtinge sal treden. 

En is den dag vastgestelt op 20 deses. 

 

D. 11 Julij 

Presenten, 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van de Slangenburg. 

De Hr. van het Wesevelt. 

De Hr. van Duistervoorde. 

De Hr. van de Poll. 

De Hr. van de Hagen 

 

Hebben de Hrn. Jonkeren gedaan de settinge van den ampts onraet over dese lopende jaer 1724, int bijsijn van de 

Jc. heeren , soo als opt boek der verbalen van amptslasten deses ampte kan worden gesien. 

 

Setting gedaan van den onraet de ad. 1724. 

 

Voorts is genomen de volgende resolutie rakende d’resentie der Hrn. Jonkeren. 

 

Over de Absentie der heeren Jonkeren. 

 

Dewijl in den onraet is uit geset een post voor de Hrn. Jonkeren op de name van vacatien, diensten en 

wagenvragten, uit welke soo wel de absente als presente Hrn. jonkeren tot nog toe hare portien hebben getrocken 

en dat dickwijls verscheijden jonkeren absent blijven sonder wettige redenen te geven van haer H. W. Geb. 

uitblijven, soo ten aansien van de settinge van den onraet, het verhooren….. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

1724 



van den kerkenrekeningen als anders voorname bijeencomsten, waarover mit brijven een ordentelijke en 

tijdelijke verschrijvinge is gedaan. Soo hebben de Hrn. Jonkeren goet gevonden (om daer in eenigs sints te 

voorsien) en verstaan dat van nu aff aan de jonkeren die van dusdanige voornoemde vergaderingen afblijven, 

sonder wettige redenen bij brijve te geven, van de selft van hare uitgesette portie sullen versteken weesen.Van 

welke halfscheidt de Hrn. op de settinge van den onraet tegenwoordig sijnde sullen vermogen te disponeren. 

Ende op dat niemand van dese resolutie onkundig sij, soo is verstaan dat aan elk van de heeren extract van dese 

resolutie sal ter hand gestelt worde. 

 

D. 20 Julij. 

Presenten, 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van het Wesevelt. 

De Hr. van de Poll. 

De Hr. van de Hagen 

 

De Hrn. Jonkeren bennen ingevolge resolutie d. 10 Julij genomen bij den anderen geweest ten huijse van Roeloff 

Meijling, karkmr. tot Terwolde, en hebben gedaan de verpagtinge van de kerkengoederen der vier caspelen vant 

ampt in manieren als volgt. 

 

Verpagtinge der kerkengoederen. 

 

Conditien waarna de Hoog Wel Geb. Heeren Ampts Jonkeren des ampts Voorst voornemend sijn (ingevolge 

voorgaande publicatie ) op heeden aan den meest biedenden, voor den tijd van ses agtereenvolgende jaren te 

verpagten. Aanvang nemende met Petrie 1725 eijndigends met Petrie 1731. (Edog met drij jaren ten edersijden, 

een half jaar voor den verschijndag te mogen en moeten opseggen,) die goederen en landerien die kerken deses 

ampts toegehorends, soo als agter gespecificeert sullen worden. 

 

De insate, hogingen en verpagtinge sal geschieden met guldens van 20 stuiv. ’t stuk, soo schrijven onder houten 

borden. 

Die ’t hoogst schrijft sal in setter sijn, voor ‘t eerst mogen en moeten hoogen, dog niet minder als met een halve 

gulden boven genoemt. 

 

De beloofde pagt penn. sullen ’t alle jare preciese op Martini ten volle voldaan worden, aan handen van de 

respective kerkmrs. bij versteck van pagt en pagtjaeren.   
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

Verpachting der Karkegoederen, 

 

De insatt geschied sijnde, sal men deese perceelen tot een meerdere somme ophangen, die als dan eerst mijn liet 

sal pagter sijn en ware het op de laatste hoginge afliep, welken laatsten hoger als dan sal pagter blijven. 

 

Soo twee egaal off twijevelagtig mijn seijden , sal men sodanig opnieuw ophangen en afslaan tot dat een alleen 

onderscheijdenlijke mijn liet. 

 

Tot voldoeninge deser voorwaarden en betalinge der pagtpenn. sal ijder pagter stellen twee sufficiente borgen tot 

genoegen, die neffens den principalen pagter elx een vooral als principale in alle voor een tot Hrn. verpagteren 

off den respective kerkmrn. inkluis, de voorschr. betaaldag omgekomen sijnde, gehouden sullen weesen te 

betaalen als haar eijgen schuld. Ten welke eijnde pagters en borgers sullen verbinden hare personen en erfgen, 

gerede en ongerede goederen , de selve submitterende de indicatien des Wel. Ed. Heeren van Gelderland , 

Landgerigt van Veluwen sampt alle andere hoven, wetten en gerigten. 

 

De hrn. verpagteren holden na den laatsten slag een uir beraad, off dese perceelen niet na genoegen mogte 

komen te gelden, pm deselve int geheel off ten deele aan haar Ho. Wel. Geb. Hr. mogen behouden. 

 

Volgt de verpagtinge 

1724 

Voorst, 

1
ste

 perceel 



De Kerkenweij gnt. sijnde weij en bouwland soo als deselve tegenwoordig bij Jan Bresser, brouwer aen de 

Emper brugge, meijers wijse gebruijkt word, blijvende alsnog als voorn. de verpondin tot laste van den pagter. 

wordende dese weij int geheel opgehangen, nemende de Hrn. jonkeren aan dat den predicant van Voorst daaruit 

sal hebben sijn competente portie.  

Ingeset bij Jan Bresser, brouwer aan de Emper brugge  36=0=0 

Gehoogd 0=10=0 

Arent Gerrits, bouman op ’t Veen 0=3=10 

De bresser aan de Emper Brugge 1=0=0 

Word opgehouden 41=0=0 

En is ingevolge voor J. conditiën uit de hand verpagt aan  

Jan Bresser, brouwer voor de summa van vier en veertig  

Car. guld.  44=0=0 

 

2
de

 perceel 

 

Ende pagt 55 stu. 

Sijnde 2 ackeren, liggende in den Halmer omtrent de windmeule soo als de selven tegenwoordig bij Arent 

Hissink, mulder, meijers wijse…… 
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worden gebruijkt, Ingeset bij……. 

Hijerop is geen inset geschiet. 

   

3
de

 perceel 

Ende pagt 1 guld. 

 

Een ackertien bouwland liggende bij den Voorsterwindmolen tegenwoordig gebruijkt geweest bij Egbert Gerrits 

tot Appen. 

Is geen inset gedaan. 

 

 

1724 

Wilp 

Ende pagt 4 guld. 

 

1
ste

 perc. 

Naggenhofste toebehorende de kerk van Wilp soo als deselve bij Harmen Albers meijers wijse word gebruijkt. 

Der is geen inset gedaan 

Ende is dit perceel aan de oude pagter toegestaan voor de oyde pagt  f. 4,= 

Sijnde de kerkmr. Jan Berents mit dien pagter sonder borge te vorden. 

 

2
de

 perc. 

De karken hofste soo als deselve tegenwoordig bij Jan Gerrits meijers wijse word gebruijkt. 

Ingeset bij Jan Gerrits d’oude pagter met  20=0=0 

Hoogt eenmaal  0=10=0 

Die pagt alsoo geaccordeert 20=10=0 

 

3
de

 perceel 

Een acker liggende int Hulse Halen, Juffr. Mulder, pagteresse liggende aan ’t groene molenstraatien tegen de 

keerseijde vant G.G. Gasthuijs tot Deventer. Soo als ’t selve tegenwoordig bij Juffr. Mulder meijers wijse word 

gebruijkt.  

Is geen inset gedaan. 

 

Dit perceel is aan de oude pagteresse voor de oude pagt ad. 1 gld. geaccordeert. 
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4
de

 perc. 



Een acker de Darler strate gen. schietende van den stouwgrave na den boss van Jan Gerrits, koolbrander soo als 

’t gemelte koolbrander meijers wijse tegenwoordig gebruikt. 

Is geen inset gedaan. 

Dit perceel is aan den oude pagter voor de oude pagt ad. 1 gld. gelaten. 

 

5
de

 perc. 

Een acker liggende int Hontschaten van Henrik Gerrits, timmerman, tussen de Sonnebergh strate ent Groene 

Meulenstraatjen soo als het deselve Gerrit Heijmerix meijers wijse heeft gebruijkt. 

Ingeset door Jan Berents, kerkmr. tot Wilp met  4=10=0 

En gehoogt eens  0=10=0 

 5=0=0 

gemijnt bij Jan Berents kerkmr. tot Wilp op 6 gld.  

Alsoo geaccordeert. 

 

6
de

 perc. 

Twe ackers liggende in den Lewenbergs Enk soo als den kustos van Wilp deselve tegenwoordig meijers wijse 

gebruikt. 

Ingeset bij den custos Michiel Renssen  2=0=0 

En gehoogt eens  0=10=0 

                                                                        Den slagh 2=10=0 

Den custos dese pagt toegestaan. 

 

7
de

 perc. 

De kerkenweij soo als de selve bij Jan Gerrits meijers wijse is gebruijkt. 

Ingeset bij den selve met 15=0=0 

En gehoogt 0=10=0 

 15=10=0 

Gemijnt bij Jan Gerrits op  17=0=0 
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Verpagting der kerkengoederen. 

 

8
ste

 perc. 

Drij ackerties het kerkenland gen. Soo als het selve bij Gerrit Derx Crijt meijers wijsw word gebruijkt. 

Ingeset door Jan Berents, brouwer, kerkmr. tot Wilp met 4=10=0 

En gehoogt  0=10=0 

 5=0=0 

Gemeijnt bij de kerkmr. op 6 gld. 

En de pagt alsoo geaccordeert. 

Na dato heeft de kerkmr. dese pagt overgedaen aen Steven Bartolts voor f. 7=10=0 tot profijt der kerk. 

 

1724 

Twello. 

1
ste

 perc. 

De kerkenhofste van Twelle soo als de selve tegenwoordig gebruijkt en bewoont word door Jan Jansen 

Knippenberge. Te weten dat de pagter ’t huijs op sijn costen sodanigh moet onderhouden als Knippenberg reets 

gedaan heeft. 

Ingeset bij de ende meijer Jan Jansen Knippenberg met 29=0=0 

En gehoogt 1=0=0 

 30=0=0 

Dese hofste is aan Knippenberg uit de hand verpagt, soo lange de selve leeft, en wel betaalt voor de summa van 

drij en dartigh Car. gld. mits ’t eene jaar pagt int andere niet laat verloopen. 

De opgerigte pagtcedule hijr van aan de kerk mrs. van Twelle over gedaan en een dubbelt daar van aan 

Knippenberg selve d. 14 Febr. 1725 

 

J.W. Broeckhuijsen. 

 

2
de

 perc. 



Het kerkenland soo als het tegenwoordig bij de heer Heijmerix en ook van outs is gebruijkt geweest. 

Ingeset bij Roeloff Meijling, kerkmr. op  15=0=0 

En gehoogt  2=0=0 

 17=0=0 

Gemijnt door Antonij van Enteren  voor rekeninge van Harmen van Datseler op 18=0=0 

Is aangehouden. 
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1724 

Terwolde. 

1
ste

 perceel. 

Willegentonnen hofste, de kerk en pastorie van der Wolde ijder voor de halfscheijt toe stendig soo als selve voor 

desen meijers wijse is gebruijkt bij de kerkenmr. Henricus van Emst. 

Ingeset bij Henricus van Emst met  12=0=0 

en gehoogt  1=0=0 

 13=0=0 

Is aangehouden. 

 

2
de

 perc. 

Een halve margen gnt. het kleijne kampken, de kerk en pastorie ijder half toestendige. Soo als het selve 

tegenwoordig door Wijchert in den Bellert meijers wijse word gebruijkt. 

Ingeset door den kerkmr. Henricus van Emst  6=0=0 

en gehoogt  0=10=0 

                                                                 En den slag 6=10=0 

Is aangehouden. 

 

3
de

 perc. 

Ongeveer een margen land waar op staat het getimmer van Lucas berents de kerk en pastorie van ter Woolde 

ijder half toestendig. 

Is geen insaate gedaan. 

 

Voor desen gedaan 18=0=0 
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Verpagting der kerkengoederen 

 

4
de

 perceel. 

De Cappe off Hoge Velt gen. toebehorende de kerk van ter Wolde . Alleen getimmer met huijs en brouwhuijs 

welk getimmer Peter Janssen daerin wonende toekomt, groot omtrent 2 margen. 

Ingeset bij Peter Janssen voorn.  23=10=- 

En gehoogt 0=10=0 

                                                                      Den slag 24=0=0 

Dese pagt is aan Peter Janssen geaccordeert. 

 

5
de

 perc. 

Een huisjen en hoff groot omtrent ½ margen, soo als het selve tegenwoordig door de wed. van Jan Lucas Wever 

gebruijkt word, de kerk van der Wolde intgeheel toestendig. Blijvende alle reparaties van dien tot laste van den 

pagter. 

Ingesat bij de voorn. wed. met  2=10=0 

en gehoogt 0=10=0 

hoogt nog 2 maal 1=0=0 

 4=0=0 

Is aangehouden. 

 

Dese verpagting aldus gedaan in Twello op d. 20 Julij 1724  

Was getekent, 

W.J. Broeckhuijs. 



R.J.N. van Hovel. 

O.E. van Hovel. 

D. van Wijnbergen. 
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1725 d. 21 Augusti. 

 

presenten, 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van Wesevelt. 

De Hr. van de Parkeler. 

De Hr. van de Poll. 

 

Op verschrijvinge van de Hr. Broeckhuijsen tot de Latmer sijn de Hr. Jonkeren representerende de ridderschap 

dese ampt van Voorst, vergadertten huijse van Jan Berents, brouwer tot Wilp ende hebben afgehoort en gesloten 

de kerkenrekeninge van de vier karspels vant ampt. Waarop geen vorder resolutie is gevallen. 

 

 

Den 10 Septembr. 

Presenten 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van Wesevelt. 

De Hr. van de Leeuwenberg. 

De Hr. van de Poll. 

De Hr. van de Hagen. 

 

Bennen de heren Jonkeren getreden tot het doen van de settinge der lasten deses ampts over den lopende jaer 

1725 ten overstaen van de Jonkheeren. Soo en in voegen als dit int boek van de verbalen kan worden gesien. 

 

Voorts is in deliberatie gebragt dat der sedert een jaar off drij verscheijden erven ( welke te voorn bij huijsluijden 

gebruijkt en neffens anders in den onraet geset wierden) sijn geraekt onder het beheer van luijden van meerder 

distinsie welken het vreemt voorquam dat neffens de gemeene ingeseetenen souden in den onraet worden geset . 

Waarop de presente Hrn. jonkeren ter oirsaak van haar gering getal, swarigheijd hebben gemaakt ijts finaals te 

besluijten. Edog terwijl der gelijke vrijlatingen de overige ingesetenen alte seere souden drucken, soo verklaren 

haar Ho. Welgeb. Hr. dat tot voorcominge van alsulke inconveniënten, de J
nk

. Heeren bij provisie sullen 

voortvaren alle sodanige erven off plaatsen klein off groot te laten als tot nu toe op de cedulle gestaan hebben 

ofschoon nu door eenige Hrn. mogten worden bewoont off gebruijkt. 

 

1727 d. 22 Januarij 

 

Presenten 

De Hr. van de Latmer. 

De Hr. van de Parkeler . 

De Hr. van de Leeuwenberg. 

De Hr. van de Poll. 

De Hr. Boscamp, Hovell 

 

De Hrn. Jonkeren representerende de ridderschap des ampts Voorst bennen ingevolge tijdelijke verschrijvinge 

van den Hr. van Broeckhuijsen tot de Latmer op heden bij den anderen vergadert geweest, aan de brouwers huijs 

tot Wilp. 

Ende hebben afgehoort en gesloten de kerkenrekeninge van de vier carspels deses ampt waarop geen vorder 

resolutie is gevallen. 

 

D. 23 dito 

Voorts sijn de Hrn. getreden tot de settinge van de lasten dese ampts over den afgelopen jaer 1726 soo als het int 

boek van de verbalen kan worden gesien. 

Vervolgens hebben de Hrn. Jonk
en

 genomen de volgende resolutie, 
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De Vacatie van de Hr. van Wesevelt  

na delves overlijden uitgeset. 

 

Ter gelegentheijt vant overlijden van den Hr. vant Wesevelt sal. , tgeen voorgevallen is eenige dagen voor dese 

settinge, is in overweging genomen off deselve ook nog soude deel hebben in de post van vacatien en 

wagenvragten die nu staen uit geset te worden. Soo is verstaan dat sijn H.W. Geb. Erfgenamen deselve nog 

sullen uitgeset worden om dat alle vorige vergaderingen mede waargenomen heeft. 

 

Hoelange de Hrn. Jonkeren comen te overlijden,  

nog sullen haar portie in de post van vacatien is konnen te vererven. 

 

Ende om voorts alle misverstanden voorte komen welke int toecomende souden kunnen ontstaan, is goet 

gevonden en verstaan dat indien d’een off d’andere van de Hrn. ampts jonkeren mogt komen te overlijden na de 

maant van Meij, welke komen sal na de laatste voorgaande settinge, der selven erfgenamen als dan mede sullen 

genieten de gewoone portie in de post welke voor vacatien en wagen vragten ordinairis uitgeset word. Soo 

nogtans te verstaan indien sij aan de resolutie welke opt bijwoonen van de vergaderingen genomen is, op d. 11 

Julij 1724 sal hebben voldaan. 

 

Kerken acker gnt. De Orgelacker, 

verkoft aan de Hr. van Latmer. 

 

De Hr. van Broeckhuijsen tot de Latmer heeft de Hrn. amptsjonkeren voorgedragen dat hij een ackertien, de kerk 

van Wilp toebehorende, gen. de Orgelackers, eenige jaren heeft in pagt gehad voor een daelder s’jaars ende 

dewijl ’t selve rontom in sijn land is gelegen, hij het selve te mogten copen of in eijgendom besitten. 

Waarop gedelibereert sijnde hebben haar H.W. Geb. na genoemde informatie van de kerkmrs. goetgevonden de 

versogte coop toe te staan, mits daarvoor makende de somma van 60 gld. segge sestig guld. en dat de kerk sal 

ontheven worden van de verpondinge daarop staande id. sestijn en een halve stuiv. ordinairis . Alles op 

approbatie van de Landschap.  

 

Nog twe perceelen kerkenackers verkoft aan  

Albert Bartolds op de Rackhorst, de een, en aan  

Hendrik Gerrits, timmerman, de andere. 

 

De Hrn. van Broekhuijsen tot de Latmer en van Wijnbergen tot den Poll hebben aan de Hrn. Jonkeren bekent 

gemaakt dat sig voor eenige tijd aan haar H.W.Geb. en aan den Hr. vant Wesevelt nu sedert overleden, hebben 

aangegeven Albert Bertolts op de Rackhorst  en Hendrik Gerrits, timmerman, met versoek omte mogten in 

eijgendom coopen van de kerk van Wilp eenige stuckjens lands welke tussen haar eijgen goederen in liggen. 
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Ende waarvan de geene, welke Albert Bartolts gelegen ware, bij openbare verpagtinge niet meer hadden kunnen 

jaarlijxs pagt doen als seven en een halve guld. dat nog daar en boven dese stuckjes sijn beswaart met ordinaire 

verpond. ad. 1 gld. 15penn. behalven de opstuijvers. 

 

Dat het perceel ’t geen Henrik Gerrits, timmerman, gelegen was mede bij openbaar verpagtinge niet meer had 

kunnen jaarlijx te pagt doen als ses guld. Dat daarenboven dese stuckjes sijn beswaart met agten twintig stuiv. 

ordin. verpond. behalven de opstuijvers. 

 

Dat Albert Bartolts op de Rackhorst en Henrik Gerrits, timmerman, een ijder voor sijn perceel na veel dingens 

eijndelijk hadden geboden elk de somma van 22 gld. ende de wijl wij het niet hoger hebben kunnen brengen en 

het ons toescheen een seer voordelige coop voor de kerk hebben wij aangenomen ’t seer favorabel aan de Hrn. 

confraters voorte dragen soo als wij nu sijn doende mits dese. 

Waarop gedelibereert en nogmaals gehoort sijnde het gevoelen van de kerkmrs. van Wilp, anne dese beijde 

gedane koopen geapprobeert, mits dat het door de land schap worde voorgoet gekeurt. 

 

Ende beraamt op onderholden v 

an de glasen van de kerken. 



 

De Hrn. amptsjonkeren gelet hebbende op de kerkenrekeningen welke de glasemaker Nic. Sluijter jaarlijx 

wegens ’t stoppen van glasen en verven is gedaan aan de vier kerken, weemen en costrien van ‘t ampt, inbrengt, 

’t welke alles geschied buijten kennis van de respective kerkmeesteren. 

Waarop gedelibereert sijnde is goetgevonden en verstaan, dat voornoemde glasemaker niet sal mogten komen 

tijgener authoriteit om iets te doen aen kerken, weemen, costerien, is als wanner daar toe nit ordre van de 

kerkmrs. is geroepen, dat het geene hij dan dagelijx doet het selve specifice den kerkmr. sal hebben bekend te 

maken voordat wegh gaat. Welke kerkmr. daar van notitie sal houden, ende indien de kerkmr. niet mogt bij de 

hand weesen sal de glasemaker sig bij de koster aangeven welke bij inovisie sodane aantekeninge sal houden. 

 

pag.183 

Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

Aanstellinge van Heijmerick  

Woudenberg, kerkmr. tot Voorst. 

 

Nogh is voorgedragen dat door ’t overlijden van Henrick Bessem is open gevallen eene van de kerkemr. plaatse 

van Voorst. Ende derwijl der seer dringende settinge waren, dat des selfs plaats weder wierde vervult. Soo had 

men bij provisie daartoe benoemt Heijmerick Woudenberg. 

Waarop gedelibereert sijnde hebben de Hrn. Ampts Jonckeren dese provisionele aanstellinge sig laten 

welgevallen.  

 

Dit heeft geen voortgang gehad om reden. 

 

Aan de jonkeren voorgedragen sijnde dat doort overlijden van Roeloff Meijling nog openstonde eene kerkmr. 

plaatse van Twelle. 

Tor vervulling van welke plaatse door de Hrn. carspels jonkeren aldaar is voorgeslagen de persoon van Peter 

Hummen. Dewelke om redenen nader te ondersoeken is opgehouden. 

 

De Hr. van de Leeuwenberg betaalt de gifte aan de kerk van Wilp gedaan door de Hr. Hendr. van Ittersu, Luit. 

Generaal van de cavallerie van den staat ende ook Hoog Wel Geb. Vrouwe Cornelia van Welderen, echteluiden, 

Hr. en Vr. van de Leeuwenberg beijde salg. gedagtenisse met conditie dat sijn H.W. Geb. de Hr. van Lijnden als 

bij testament de Leeuwenberge geërft hebbende dit capitaal ook tot sijne laste moste nemen met een jaerlijx rente 

tegen vijff vant hondert off het selve af lossen na voorgaande tijdelijke opsage, welke aan weerkanten vrij stond. 

Ende dewijl sijn H.W. Geb. niet genegen, dit capitaal langer onder sig te houden, ’t selve ter goedertijt den 

kerkemrs. van Wilp had aangeset het voorn. capitaal te sullen weerom geeven, soo is dat die penningen heden 

bennen overgetelt met den agterstedige intres aan de kerkemrs. in den tijd. Soo en in voegen als het de 

onderstaande gegeven quitt. uitwijst. 

 

Hier volgt de copie van de Quitt. soo als die aan de Hr. van Lijnden voorn. gegeven en opt testament geschreven 

is.  

Copie van de quittantie  

van de bovenstaande gifte. 

 

Wij onderschreven kerkenmeesteren vant…. 
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carspel Wilp bekennen dat wij ten overstaan van de Hrn. ampts jonkeren hebben ontfangen een summa van 

vijffhondert gulden uit handen van den H.W.Geb. Hr. van Lijnden, Hr. van de Leeuwenberg, spruitende uit 

sekere gifts bij testamente van den ook H.W.Geb.Hr. Henrick van Ittersum , Hr. van de Leeuwenberg, Generaal 

Luitenant, aan de kerk van Wilp gemaakt op d. 17 April 1693. Soo als int wet deses stont uijtgedruckt. Als mede 

nog twe hondert guld. sijnde den agterstedige intres. Sodat wij in onse qualiteit ende ten overstaan als boven 

bekennen van gemelte summa voldaan te wesen.  

 

Datum d. 23 Januar. 1727 

Was onderteeckent, 

Jan Berents, Brouwer. 

Arent Heijmerix.  

Kerkmrs. van Wilp. 

 



Den 25 April. 

 

presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Leeuwenberg. 

De Hr. van Poll. 

                            

De grote wegen van het Ampt haar breedte. 

Ook de gaten in de Arnhemseweg. 

 

De Hrn. Ampts Jonkeren sijn bij den anderen geweest om te spreken over de Heeren wegen vant ampt en hebben 

in overweginge genomen op wat manier de selve te verbreden en hebben geresolveert dat de wegen daar het 

enigsints doenlijk is, sullen moeten ses en twintig voet op de cruijn breedte wesen. Voornamelijk de quade gaten 

an den Arnhemse wegh tussen de Loine ende leeuwenberg allee alsmede van de Leeuwenberg allee tot na de 

muldershuis en bij ’t Zourhuis.  

 

Dat men op sommige plaatsen behoorden stijlen in de weg te leggen, dat men ’t hout en stobben dat hijr en daar 

in de weg word gevonden sal afhouwen en uitraeden en op elk sijn land smijtten tot dienst van den eijgener. 

 

De comme is vooralsnog 

 niet nodig bevonden. 

 

Dat bij ’t Zourhuis een comme van 15 voet lang en drijcantig behoorden door de weg te leggen. 

Dat men bij de Leeuwenbergs allee en ’t Pickersgat de weg aan beijde sijden met posten moet besetten op de 

canten van de sloten. 

 

Dat elk rot behoorden te hebben een ton bier, in dit extra ordinaire wark. 

Dat men voor en na ijmand met een schuppe op de weg sou kunnen senden om de sporen in te lijken ent water 

afte tappen. Waarvoor men de selve sou kunnen belonen. 
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1727 den 5 Meij. 

 

presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Leeuwenberg. 

De Hr. van Poll. 

 

De kerkemrs. geauthoriseert  

om de opdragten van de kerken- 

land van Wilp te doen. 

 

Bennen de Jonkeren bij den anderen geweest en hebben besorgt om aan Albert op de Rackhorst en aan Henrik 

Gerrits, timmerman, hare opdragten te doen hebben vermits de nodige approbatien en authorisatien bennen 

ingecomen ende daartoe de authorisatien verleent op de kerkmrs. van Wilp gemelt d. 23 Janua. en hebben 

gedagtekent als op d. 27 April gepasseert. 

 

De kerkenmr. van Wilp 700 gl.  

op obligatie uitgedaan.  

 

Voorts heeft Jan Berents, kerkmr. bekent gemaakt dat hij de sevenhondert guld., ontfangen van de Hr. van de 

Leeuwenberg, heeft op intres uitgedaan tegen 4 ten hondert ten profite van de kerk van Wilp. 

 

D. 29 Meij 

presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Poll. 

 

Een wage voort ampt verkregen.                          



 

Sijn de Hrn. Ampts Jonkeren vergadert om bekent te maken, dat op de quartierdag nu int begin van dese maand 

gehouden, de Hrn. vant quartier aen dit amptshalven toe gestaan een wage soo als op meer ampten is geschiet, 

mits dat wij dat regt van de Hrn. Gedep. vant quartier souden pagten. 

 

De Wage verpagt voor 3 jaren. 

 

Voorts bekend gemaakt dat wij om geen tijd te versuijmen ook al publicatien hadden laten doen, om van dage de 

selve publijk te verpagten.  

gelijk die dan eijndelijk ook verpagt is voor den tijd van drij jaren, welke verschenen sullen sijn op ultimo Janua. 

1730 aan Wolter Brascamp, custos tot Twelle voor f. 225=0=0. Alles ingevolge de vurwarden daar van sijne.  
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1727 d. 19 Julij  

Presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Tork. 

De Hr. van Leeuwenberg. 

De Hr. van Poll. 

 

Op verschrijvinge van de Hr. van Broekhuijsen tot de Latmer sijn de Hrn. Jonkeren, representerende de 

ridderschap des ampts Voorst, vergadert ten huijse van den brouwer tot Wilp. 

En hebben afgehoort en gesloten de kerkenrekeningen van de vier carspels van tampt om gebragt te worden int 

verbaal van den ampts onraat over dit jaar. Waarop geen verder resolutie is gevallen. 

 

d. 22 Julij. 

Presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Tork. 

De Hr. van Leeuwenberg. 

De Hr. van Poll. 

                               

Bennen de Hrn. getreden tot het doen van de settinge der lasten deses ampts over den l;opende jare 1727 ten 

overstaan van de settersen soo als het int boek der verbalen des onraats kan gesien worden. 

 

Den ontfanger moet elk jaar  

den onraat tekenen voor de  

te einde volgende setting. 

 

Verder is geresolveert dat den ontfanger alle jaren voor de settinge sal moeten den ontfang van den onraat vant 

vorige jaar verrekenen en nu een begin maken met het verrekenen van den ontfang over de jaren 1725, 1726 en 

1727. voor de settinge 1728. Den ontfang van den onraat d.d. ad. 1728 voor de settinge 1729. En soo vervolgens. 

En sal den dag van die te doenen rekeninge aan den ontfanger bekend gemaakt worden. 

 

Reparatie aan de kerkenhofst.  

van Wilp ande predicanten en  

custorshuis van ter Wolde. 

 

Op de remonstrantien van de kerkenmrs. van Wilp aangaande eenige nodige reparatien die aan de kerkenhofste. 

vereijst worden. Ende van Hend. Berents, kerkmr. van ter Wolde betreffende mede eenige nodige reparatien aan 

den dominees en custos huis vereijst. Daar op is verstaan dat de kerkmrs. respective van de voorgestelde 

reparatien sullen bestecken laten maken en aan de Hrn. int ampt wordende overgeven, als wanneer vervolgslijk 

de Hrn. van Latmer en vant Wesevelt, van de Leeuwenberg en van de Poll geauthoriseert worden daarop te 

resolveren soo en als het ten meesten nutte vant ampt sullen verdeelt te behooren. 

 

De resolutien tot dato dese gemeente sijn geresolveert. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 



 

1728 d. 1 April  

Presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Torck. 

De Hr. van Poll. 

                           

’t Versoek van den predicant  

de Reuter is van de lantschap  

in handen van de ampts  

jonkeren gestelt om te berigten. 

 

De Hrn. Jonkeren deses ampt sijn heden tot Wilp aan de brouwershuis bij den anderen geweest, nadat alvorens 

daartoe expres enter goedertijd sijn verschriven. 

En hebben gelesen het request van dom. de Reuter, predicant te Twello aan de landschap gepresenteert klagende 

dat hem wegens sijn pastorie nog aanquam een capitaal van 476 gul. 7 stuiv. mit den intres a 5 per cent vervallen 

d. 10 Meert 1718 en d. 10 meert 1728 ingesloten ad. f. 261=16=0. Dat hij om dese betalinge te erlangen sig wel 

had vervoegt bij de Hrn. Jonkeren des ampts Voorst, dog dat de Hrn. hem inplaats hadden afgewesen. 

En de wijl bij de landschap is verstaan dat dit request sou worden gestelt in handen van de Hrn. Jonkeren deses 

ampts ten sine om ten naasten lantdags te dienen van berigt. Soo is daar toe versogt den Hr. van de Poll om een 

berigt op te stellen ’t gene tegen d’aanstaande lantdag sal kunnen ingelevert worden. 

 

De penningen van ’t vercofte goet van de kerke van ter Wolde. 

Hier van dese penningen op de 2 Aug. hijr aan volgende. 

 

Voorts sijn de Hrn. van de Latmer en van de Poll versogt en geauthoriseert om in absentie van de andere heeren 

de penningen welke sullen komen van ’t verkofte kerkengoet in ter Wolde aan den rentmr. ter Borgh ten naasten 

voor dese van de kerk te besteden. 

 

Alsmede van kerk v. Wilp. 

Hiervan dese penningen op de 2 Aug. hijr aan volgende 

 

Als mede aan de selve Hrn. versogt worden de penningen welke voor de Wilpe kerk nog onder Jan Berents, 

brouwer, leggen ten naasten nut te voor die kerk te besorgen.  

 

Nota ’t kerkengoet van ter Wolde is wel verkoft geweest, nu al eenige tijd geleden, dogs de coopcedulle, 

opgerigt onder approbatie vande landschap, is door verscheijden verhinderingen eerst getekent op d. 25 April 

1728. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

1728 d. 30 Julij. 

Presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Duistervoorde. 

De Hr. van Zuijlevelt.. 

De Hr. van Poll. 

                            

Heden sijn de Hrn. Jonkeren deses ampts op tijdelijke verschrijvinge van den oytsten Hr. gecompareert ten huise 

van den brouwer tot Wilp. 

En hebben afgehoort en gesloten de kerkenrekeningen van de vier caspels vant ampt, teneijnde om gebragt te 

worden in de uitsettinge van de onraat over dit jaar. Waar op geen vorder resolutie is gevallen. 

 

Authorisatie verleent an de kerkmrs. van 

ter Wolde om de Cappe over te dragen. 

 

Voorts hebben de Hrn. jonkeren verleent authorisatie op Henr. van Empe en Henrik Berents, karkenmeesters van 

ter Wolde, ten eijnde om een stuck land de selve kerk toestendig ent Hoge Velt gent. daar de brouwerie de 

Kappe op getimmert staat, te transporteren an de Hr. Berent Heijdentrijk ter Borge en Vr. Henrina  van Sugtelen, 



Ehe luiden. Alsoo in gevolge coop cedulle de dato d. 25 April 1728 en daar op gevolgde authorisatie van de 

landschap en gevolgde approbatie van de Hr. Landdrost.  

 

d. 31 Julij 

Presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Zuijlevelt. 

De Hr. van Poll. 

 

Authorisatie op den Hr. van de Poll om  

met de leijdecker te spreken. 

 

Op de klagten dat de meeste kerken van dit ampt  slegt omtrent het leijdack bedient wierden, alsnamelijk Wilp, 

Twelle en ter Wolde, hebben de Hrn. Jonkeren, den Hr. van de Poll versogt om met den leijdecker van Zutphen 

Henr. Harmsen te spreken, of die de voornoemde kerken ook mede sou willen aannemen te bedienen, en soo ja 

met den selven daarover te accorderen. 

 

Nader resolutie angaande de post  

van vacatie wegens absenten. 

 

Bij resumptie gedelibereert sijnde over de resolutie van den 11 Julij 1724 genomen ten opsigte van de post van 

vacatien, diensten en wagen vragten, en van welke resolutie alle de leden met een brief was kennis gegeven, en 

dat des niet tegenstaande ’t selve niet exact onder souden off nagekomenweerd. Soo is verstaan dat van nu aff 

aan de post van d’absenten die hare absentie niet na den voorgaande resolutie sustificeren , van dat voor dese 

sullen versteken wesen, en ten profite van de presenten gedeelt worden. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

1728 

’t Kerkenhuisjen van Wilp,  

nu toecomend aan Jan  

Berents kerkmr. overgedaan. 

                                               

Dewijl bij het nasien van de kerkengoederen van Wilp bevonden werd dat het huisjen int dorp onder deselve 

begrepen is, Soo dat ook aldaar de verpond. daar van tot nog toe betaalt werd. Dat evenswel Jan Berents de 

kerkmr. de huir van selve bij de andere inkomsten van de kerk niet mede inbrengt. Waarover de selve 

ondervraagt sijnde heeft hij de Hrn. geseit dat nu lange jaren geleden dit huisien door een swaar weer was 

ingestort, dat hij kerkmr. ’t selve doen van de Hrn. Jonkeren had gecoft voor f. 100 gln. Welke hondert guld. hij 

doen tegen ’t verschot op sijn kerkenrekeninge had gekort. Van welck gesegte hij den Hrn Jonkeren geen ’t 

minste schijn nog bescheid konde vertonen, dat ook hij kerkmr. nog koopcedulle nog opdragt en nog minder 

approbatie van de landschaap en hadde edog bevinden hem in een geruste positie, ’t welke alles de Hrn. 

Jonkeren seer blind voorkomt.  Maar om alle verdere questien voorte komen, en een eijnde van dese saak te 

maken, hebben de Hrn Jonk. wel gewilt, sig met den kerkmr. in een accoord inte laten, namelijk dat Jan Berents 

kerkmr. het huisjen sal behouden en dan nog aan de kerk geven veertig guld. Dat daar en boven den 50
ste

 penn. 

sal moeten betaalt worden van de geheele coopspenn. ad. f. 140 gl. Dat hij ook sal moeten op sig nemen de 

verpond. van dit huisje en kerken guld. genomen op 18 Junij volgens quohier. En betalen de agter stallen van die 

tijd dat hij het sig eerst aangematigt heeft, en dan sullen wij hem d’approbatie van de landschap besorgen en 

opdragt doen.  

 

Den predicant van Twelle  

word den intres goetgedaan  

van f. 476=7=0 

                                     

De predicant van Twelle versoekt betalinge van den intres soo hem aankomt wegens een obligatie  gepasseert tot 

laste vant caspel van Twell en getekent ten tijde der reparatie van de caspelen door de Hrn. van Renesse tot 

Holthuis, van Stepraet tot Duistervoorde en van Reede tot den Parkeler, waar omtrent swarigheit gemaakt is, tot 

dat de Hrn. van de landschap op de 1728.  

Hebben gelieven te verstaan dat dese schuldt ad. f. 476=7=0 met den alnog verschenen intres door ’t ampt moet 

goet gedaan worden.  

 



Waarop gedelibereert sijnde word door stemmen verstaan op sijn versoek toe gestaan een somma van  

f. 261=16=0  om die in de settinge van den onraet over 1728 mede inte brengen waar mede dan voldaan sullen 

sijn. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

 

Sijn de renten verschenen d. 10 Meert 1728. Also ’t jaar vervallen d. 10 Meert 1717. Alrede op afleggen van den 

Hr. vant Holthuijs sal. is voldaan en bij abuis op dese rekeninge komt. 

Voorts verklaren de Hrn. Ampts jonkeren dat haar Ho. Wel. Geboren dat capitaal van nu aan voor opgesegt 

souden, ten ware den remonstrant voort toecomende sig met een intres van 4 per cento wil vergenoegen.  

 

Van Wessels,  

kerkmr. van Twelle. 

                                

Bij resumptie gedelibereert sijnde opt articul van ’t gebesoigneerde van d. 23
ste

 Janu. 1727. Sijn voor daar 

gesproken word van de aanstellinge van Peter Hummen tot kerkmr. van Twelle, welk artic. doen in staat 

gehouden wiert. Soo ist dat de Hrn. Ampts jonkeren van Voorst en van den caspels jonkeren tot tweden kerkmr. 

hebben aangestelt de persoon van Henrik van Wessels die ook word aangestelt mit desen. 

 

d. 2 Augusti, 

Bennen de Hrn Jonkeren getreden tot het doen van de settinge van de lasten deses Ampts over desen lopende jare 

1728 ten overstaan van de setteren, soo als het int boek der verbalen des onraats kan gesien worden. 

 

Dom. de Reuter  

laat het capitaal a 4 perc. 

                                       

Voorts is aan de Hrn. Jonkeren vertoont den brief waarbij de predicant de Reuter aanneemt ingevolge de gedane 

denunciatie op de 31 Julij gedaan. ’t capitaal tegen vier ten hondert te willen laten. 

 

Staat van het gelt dat de kerkmr.  

nog onder sig heeft van de verkofte goederen. 

                                    

Vervolgens heeft de Hr. van de Latmer aan de Hrn. jonk. vertoont een briefjen van den brouwershand 

behelsende ’t gelt dat hij nog onder sig had van de verkofte kerkengoederen, van de kerk van Wilp. Luijden als 

volgt. 

 

Ontfangst van Albert Bartolts      f. 225=0=0 

En van Henrik Gerrits, timmerman     f. 225=0=0 

Nogh van de Hr. van de Latmer     f. 60=0=0 

        f. 510=0=0    

 

Hiervan aan van Dijk betaalt   f. 200=0=0 

Nog gekort de 50
ste

 penn. van de  eerste posten f. 4=10=0 

Nog betaalt voort copieren van de coopcedullen en 

andere pampieren    f. 2=8=0 

Aan Lubbers Berents voort aanseggen an de copers 

op de opdragt ad.                  f. 0=8=0 

        f. 207=6=0 

       rest f. 302=14=0 

De kerkmr. heeft aangenomen dat bij provisie te houden  

op intres a 4 p. cento. 

 

1728 d. 21 Aug.  

Is de brouwer dit capitaal, opgesegt, soo komt d’intres van d. 1 Julij tot 

opsage over de 12 gl. dog om reden selve de Hr. hier gestelt op  f. 10=0=0 

Nog moet de kerkmr. betalen de resten van de cooppenn. van ’t huisien,  

bedongen d. 31 Julij, hijr voor ad. f.40 gl.  

 



 

 f. 40=0=0 

Alsmede de verpond. welke de kerkmr. heeft betaalt tot nu toe en  

sedert alletijd dat de kerkmr. gehad heeft selve bij provisie en  

onvervankelijk f. 10=6=0      f. 10=6=0  

Soo dat Jan Berents, kerkmr. schuldig is     f. 363=0=0   
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

1728 

’t Gelt van de Cappe of Hoge Velt.  

 

Het land van de kerkvan der Wolde, de Cappe of Hoge Velt genaamt,  

is aan den Hr, ter Borch verkoft. voor de somma van twaelf hondert gulden.  1200=0=0 

Dese heeft de Hr. van de Latmer also den Hr. van de Pol niet konde present wesen,  

ontfangen den 22 August deeses jaars, dog nier eerder kunnen uitsetten als op d. 19 Octob.  

 

Ontfangen in gelt           361=12=0 

de 50
ste

 penn van 146gl.     1=8=0 

                                       363=0=0 

Het gelt van den brouwer off kerkmr. van Wilp heb ik d. 7 Octob. ontfangen ter summa van  

(uit de vorige sijde)  ad.                                         363=0=0 

 1563=0=0 

Dese penningen heb ik niet eerder kunnen uitsetten als op d. 18 Octob. 1728 in twe obligaties, als eens ten 

profijte van de kark van ter Wolde ter summa van  1200=0=0 

De andere ten profite van de kerk van Wilp, ter summa van  350=0=0 

mede staande op de 18 Octob. 1728. 

Voorts bennen mij gekort den halven 50
ste

 penn van de 1
ste

 post int geheel 12=0=0 

Nog blijft den brouwer gekort als aan de vorige sijde te sien is wegens sijn  

cooppenn. (vant huisjen ad. 140gl. de halve 50
ste

 penn. ad.  1=8=0 

 f. 1563=8=0 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

1729 d. 10 Meert. 

 

presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. van Duistervoorde. 

                                           

De Hrn. Jonkeren sijn bij den anderen versogt om ingevolge de gedaene settinge vant verbaal van onraat de 

maancedulle te sluijten. 

En hebben de presente heeren ter presentien ten overstaan des heeren de maancedulle nagesien en gesloten. 

 

Reparatie van een nieuwe hecke  

aan de wheme van ter Wolde.   

Voorts heeft Henrik Berents, kerkmr. van ter Wolde ons vertoont dat het nodig ware dat der een nieuwe hecke 

agter aan de predicants huis gemaakt weerde, also ’t oude gants vervallen was en dat de predicant anders sijn 

hoff niet kan vrijhouden. 

 

Een putpost en een swengerl 

aan de costers huis te Wilp.   

Ook heeft Jan Berents, kerkmr. van Wilp bekend gemaakt dat de putpost en swengelaan de post van de 

costershuis beijde van ouderdom gants vergaan waren, soo dat het nodig was dat daar nieuwe inplaats quamen. 

Hebben de Hrn. dit considererende als nodige reparatien beijde dese versoeken toegestaan. 

 

d. 23 April 

presenten, 

De Hr. van Latmer. 

De Hr. Torck. 



De Hr. Renesse. 

De Hr. Stepraet. 

                            

Op verschrijvinge van den Hr. van de Latmer als outsten ampts jonker, bennen de Hrn. ampts jonkeren deses 

ampts bij den anderen geweest aan de brouwers huis te Wilp.  

 

Examinatie van de stukken  

van den Hr. van Boslo als amptsjonker. 

 

De heeren hebben vooreerst geexamineert de deductie en stucken van den Hr. van Boslo ten fine om haar 

mittertijt te worden als amptsjonker in dit ampt. En hebben daar op voor advijs gegeven als volgt. 

 

D’onderschreven Hrn. amptsjonkeren des ampts Voorst geexamineert hebbende de stucken van den Hr. 

Diederick Ignatius van Dorth tot Boslo, waar bij de selve versoekt als amptsjonker in den ampts van Voorst 

verschreven te worden. Souden van advijs weesen dat dien Hr. aant reglement genoegsaam voldaan heeft, en 

admissibel kunnen verklaart worden, dog dat de selve eerst sou behooren met een extract uit het doopboek sijn 

jaren te bewijsen ingevolge de uitdruckelijke letter vant reglement. datum 23 April 1729. 

 

d. 24 Dito 

presenten     

De Hr. van Latmer. 

De Hr. Torck. 

De Hr. van Poll. 

De Hr. Renesse. 

De Hr. Stepraet. 

                         

Aanstellinge van kerkmijsters als  

Willem Carsten en Marten Harms  

tot kerkmr. van Voorst en Twelle. 

 

De Hrn. bennen weder vergadert in den Zutphen en hebben gedelibereert over de verdere pointen van 

verschrijvinge. Voor eerst hebben de Hrn. Jonkeren tot kerkmr. van Voorst aangestelt de persoon van Willem 

Carsten in de plaats van den overleden gewesen kerkmr. Lulofs Beumer. 

Alsmede hebben de Hrn. tot kerkenmr. van Twelle aangestelt de persoon van Marten Harms in de plaats van de 

overleden gewesen kerkmr. Aert Harms Hofenk. 
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Resolutien der Hrn. Jonkeren. 

1729 

Aenstellinge van Henr. Gerrits  

tot kerkmr. van der Wolde. 

                                              

Nogh hebben de Hrn. tot kerkmr. van der Wolde aangestelt de persoon van Henrik Gerrits den Heijmraet, in de 

plaats van den overleden geweesen kerkmr. Henricus van Empe. 

 

Aangaande ’t versoek van de Luit. Wolf,  

om ’t kerkenweijtien, en ackker in  

Leeuwenbergs enk voor een ander om te copen. 

                                                                            

Opt voordagen van den Hr. van de Latmer als de Hr. Luitenant de Wolfs welgenegen was ’t kerken weijtien aan 

sijn goed gelegen te copen, en versogt te mogen weten waar het voor te koop was. Waarop gedelibereert sijnde is 

goet gevonden niet ligt te doen tot verkoopinge van kerkengoederen, dog evenwel word den Hr. van de Latmer 

versogt te vernemen na de weerde van dat stuck als mede van de twe ackerties off ’t lant door de coster gebruijkt 

in den Leeuwenbergs enk, en te onderstaan wat de coperen wel souden willen geven. 

 

’t Overluijden van de Hr. lantdrost  

in advijs aan de ridderschap te brengen. 

 

Nogh is aan de Hrn. jonkeren gecommuniceert een brief van de scholtus Brouwer geschreven uit den name de vr. 

van Gerst, verzoekende dat in den onraat mogt uitgeset worden ’t overluijden van den laatst overleden Hr. 



lantdrost sal. gedachtenisse. Waarop gedelibereert sijnde is goet gevonden en verstaan dat men aangesien het 

reglement op de begraeffenissen gemaakt, hijr om trent te buijten gegaan was, eerst het advijs van de ridderschap 

moet innemen om daar na vordere resoluties te nemen.  

 

Reparatie aant costershuis te Wilp  

te ondersoeken en te bestaden. 

 

Nogh voorgedragen sijnde dat het costershuijs van Wilp seer vervallen is een considerable reparatie van noden 

heeft sodanig dat de Heeren ’t selve wel dienden in ogenschijn te nemen. Waarop de Hrn. Jonk. hebben goet 

gevonden de Hrn. van de Latmer en Poll te authoriseren om ’t selve in ogenschijn te nemen. en dan dese 

reparatie ten minste costen en meesten nutte vant ampts te bestaden. 

 

Raport van de Hr. van de Poll 

over de pointen in questie over den  

Hr. van de Latmer. 

 

Eijndelijk heeft den Hr. van de Poll raport gedaan over de pointen welke tussen de Hrn. jonkeren en Hr. van de 

Latmer in questie waren. 
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Rapport van de Heeren Jonkeren des Ampts Voorst 

over het dispuit met de heer van de Latmer. 

 

De gecommitteerdens van  Hoog Wel Geb. tot het examineren, debatteeren en instrueeren der differenten tussen 

het Ampt en de Heer van de Latmer, subsisteerende, hebben om verscheidenen reden beletselen en 

verhindereingen tot nogh toe niet in staat kunnen sijn, met fundament te wederleggen sodane deductie, als 

welgemelte Heer, tot adstructie sijner pretensien aen uw H.W.Geb. gecommitteerdens heeft overgegeven. 

Weshalve de heer van Wijnbergen tot den Poll, welke sigh thans maar alleen met de last gechargeert vindt, niet 

konnende bekomen verscheide nodige documenten en bewijsdommen, en sich aldus met de saeck verlegen 

vindende, gemeent heeft niet te moeten afslaen een minnelijke conferentie soo van seijde van de Heer van de 

Latmer aan hem, tot eluidatie en soo mogeleijck vergeleijck der differenten wierde voorgeslagen. 

Te meer omdat van die kante aangeboden wierde open te leggen alle sodane verbalen, waar na lange door hem 

gecommitteerde te vergeefs gesoght waese, en welke wel voornamentleijck vereist wierden, eer men het 

antwoort op bovengest. deductie konde instellen, dese conferentie echter niet alleen op sigh willende nemen, 

heeft hij daarvan kennisse gegeven aan de heer Torck en andere mede amptsjonkeren, welke alle van gedachten 

waeren dat men op de toen aanstaande landach tot Nimwegen wel tijt ende gelegentheijt soude kunnen 

uijtvinden daar toe te vaceeren als moetende. Doch alle amptsjonkeren, uijt genomen de Heer van Duijstervoorde 

alleen die verclaerde sigh te sullen laten welgevallen alle het geene door de andere confraters gedaan soude 

worden aldaar present sijn. 
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Ingevolge welcke afspraack men dan oock twee conferentien tot Nimwegen heeft gehouden evenwel niet in staat 

geweest die sacke ten eijnde te brengen, weshalven men een nadere bijeenkomst ten huijse van Juffr. van Marle 

te houden beraamt heeft, alwaar op de gestipileerde tijt sigh de ondergeschrevene tot haar leetwesen maar alleen 

hebben bevonden en genootsaackt geweest. Alhoewel ongaerne om die conferentie alweer niet infructueus te 

doen sijn, de afgebrokene besoignes te pentameren, en voor eerst te beijnden de reets begonnen visitatie en 

examinatie der verbaalen van den onraet, de Annis 1677 tot 1717. beijde inclusive, sonder daar in soo als men 

vast vertrouwt hadde, iets te konnen vinden dat eenigsins tot voordeel van het ampt en tegens de Heer van de 

Latmer soude konnen dienen en vermits nu ten eenemaal was verdwenen de hoop die men altoos gehadt hadde in 

voornoemde onraets cedullen te vinden genoegsaame bewijsen. Om de pretensien van den Heer van de Latmer 

ten eenemaal te niete te doen, en men thans, tegen verscheijdene poineten van deselve niet veel anders als 

generaele en weijnigh dringende argumenten sal kunnen gebruijcken. Souden de ondergeschrevenen naa alles 

wel en rijpelijcken overwogen te hebben wel van advijse sijn, dat men om eens deese lang geduerde sacke ten 

eijnde te brengen, en het ampt niet buijten redenen op veele nodeloose onkosten te jaegen het bovengemelte 

different soude kunnen termineeren en afdoen in maniere als volgt.  

1 

Dat de Heer van de Latmer voor hem en sijne erfgenaamen voor altoos soude verclaeren te renuntieren en aft te 

sien van sijne eerste pretentie ter summa van achthondert Carl. Gld. Soo hij sustineert in de jaere 1706 aan 

gecommitteerde geërfdens te veel te hebben betaalt. Wanneer gecondemneert wierde ten haere behoeve den 



overschot soo van ordinaire als extra ord. verpondinge te verrekenen. Als kunnende de ondergeschrevene niet 

begrijpen dat een richter in de gansche werelt…. 
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aan het ampt soude konnen opleggen te restitueeren het geene aan de geërfdens te veel soude sijn betaalt, te meer 

omdat van de sententie van ’t jaer 1706 wel expresselijck staat uijtgedruckt, dat indien er een Error in Calculo 

hier off daar in de uijtrekeninge mogte resideeren, sigh partijen sigh daar over bij de gecommitteerdens van het 

quartier souden adresseeren, het geene den Heer van de Latmer hadde moeten doen. Bovendien wordt oock niet 

vermeint dat den Heer van de Latmer sijne uijtrekeninge omtrent het overschot der extra ord. verpondinge oijt 

sal verificeeren, het geene voornamentleijck sal te pas komen, wanneer men over dien overschot met de Heer 

van de Latmer sal rekenen. 

2 

Dat de tweede post van seshondert ses en tachentigh gld. twaalf stuijvers, acht penningen aan hem dient te 

worden goet gedaen, vermits ons klaer gebleken is dat die post bij het verbaal der verpondinge de Ao. 1678 is 

geassigneert tot reparatie van de Twelsche kercke, en ten dien fine oock is ontfangen door den doenmaligen 

kerckemeester Beumer. uijtwijsens de rekeninge tussen wijlen den ontfanger Elberti en Beumer gesloten, als 

mede desselfs gegevene Quittantie, blijkende vorders dat die selve post nogh eens ten behoeve van het ampt bij 

het verbaal van den onraet de Ao. 1677, 78, 79 en 80 is verrekent, sijnde de origineele rekeningen en verbalen 

daar van voorhanden en aan ons vertoont, en alsoo tweemaal ten behoeve van het ampt deese eene post goet 

gedaan of betaalt heeft, waarom dan sekerleijck aan hem eens gerestitueert moet worden, te meer omdat bij het 

nae sien der verbalen geen uijtgesette posten ten profijte van de Heer van de Latmer worden gevonden welkers 

emploi aan ons niet is gebleken, en alsoo dese oft andere posten daar inne niet kunnen resideeren.  
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3 

Geleijck mede de derde post van vijfhondert gld. soo hij Heer van de Latmer op ordre van de ampts jonkeren ten 

behoeve der vier predicanten dese Ampts heeft afgeschreven, als sijnde ons soo uijt het appointement, door de 

jonkeren op het request der predicanten gegeven, als uijt een resolutie der gedeputeerden en uijt de gegevene 

quittantien der doenmalige predicanten gebleken, dat die betalinge op ordre der jonkeren duchtich is geschiet 

sonder dat wij uijt de verbalen of onraets cedullen hebben konnen vinden dat die post aan hem oijt is 

gerembourseert. 

4 

En dan nogh de vierde post van negenhondert gld. negentien stuijvers, soo de Heer van de Latmer uijt het 

overschot der extr. ord. verpondinge de Ao. 1691 en 1692 ten behoeve van het ampt heeft geassigneert omdat 

ons uijt het origineele verbaal over den jaere 1697 is gebleeken dat die summa effecttiveleijck ten profijte van 

het ampt is betaalt, en in minderinge des amptslasten afgeschreven. En dat de Heer van de Latmer evenwel in 

den jare 1706 den geheelen overschot van de extra ord. verpondinge van 1682 tot 1703 incluis aan de geërfdens 

heeft moeten verrekenen sonder dat men aan hem deese post heeft willen vallideren weshalven het ampt daar van 

aan hem nootsackeleijck de restitutie sal moeten doen, vermits almede nae alle aangewende moeijte door ons 

niet is gevonden dat aan hem daar oijt vergoedinge voor is gedaan. 

 

5 

De vijfde post soo de Heer van de Latmer pretendeert voor intresse van de vorige jaeren door hem gedaene 

verschot van vacatien bij de settingen der verpondingen ter summa van hondert dertigh gld. souden de 

ondergeschrevene vermeinen aan hem niet te moeten worden gevalideert off toegelegt, maar dat hij daar van 

mede op de voet als van eerst soude moeten renuntieren en afsien, en wel om redenen dat de ….. 
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post van renten voor het verschot der vacatien alleen maar moet geconsidereert worden als een vrijwillige gift, in 

laeter tijden ingevoert, welke oock in vorige niet te pas quam, vermits de uijtsettinge der ampts lasten doen maar 

alle 4 á 5 jaeren geschiedende de betaelinge der geneugte vacatien, welke op den dach der settinge maar alleen 

aan de Heeren van Arnhem en der selver secretaris gedaan wordt de jonkeren die off verrekende off 2 á 3 jaren 

daar nae eerst ontfangende des tijdes overvloedigh uijt de in cassa sijnde overschotten der verpondinge konde 

geschieden.  

 

De differenten nu op bovengemelte voet afgedaen wordende souden de drie aen de Heer van de Latmer 

toegekende posten te saemen uijtmakende twee duijsent seven en tachentigh gld. elf stuijvers, acht penningen 

kunnen worden aen hem gevalideert in sijne te doene rekeninge der overschot van extr. verpondinge van den 

jaere 1704 tto 1720, beide incluis. Soo ingevolge gegevene handschrift nogh onder sigh heeft en aan het ampt te 

verrekenen aangenomen en souden men over alle deelen en pointen in deesen vervat moeten doen oprechten een 



duchtiger en bondigh accort off contract te wederseijden te ondertekenen, opdat naderhant hier uijt geen nieuwe 

disputen souden comen te reijsen, bij het ondertekenen. Van het welke de Heer van de Latmer aen het ampt 

soude dienen te betaelen het geene nae aftreck van dit boven gen. 2087=11=8 sal bevonden worden schuldigh te 

seijn. De onkosten soo door hem sijn aangewent tot sijn laste nemende geleijck mede die geene welke door het 

ampt gedaen hebben moeten worden, welke laetste voor de ondertekeninge van het accort sal moeten betaelen, 

maar egter aan hem in minderinge of kortinge van sijn schult sullen dienen. 

Den 20 Meij 1729 

T.W. Torck. 

D. v. Wijnbergen.  
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Alsoo tussen de Heeren amptsjonkeren van Voorst ter eenre en den Heere van Broeckhuijsen tot de Latmer ten 

anderen sijde eenige differenten ende verschillen waeren ontstaen en exsessen over en van wegens verscheijdene 

pretensien, soo sijn Hoog Wel Geb. bij de deductie weder ten laste van ’t ampt voornt. quam te maeken en men 

ten wederseijde ’t best en convenabelste oordeelde, dat voorschr. disputen liever door een minneleijck 

accomodement , dan door eene costbaere procedure wierden getermineert en afgedaan. Soo is tussen welgen. 

parthijen in conformite van het daarop gevolgde rapport van den 20 Meij 1729 door den selver gecommitteert de 

Heeren Torck en Wijnbergen gedaen in en vermits desen geconvenieerdt, geaccordeert en overkomen dat 

vermits nae behoorleijke examinatie van de verbalen en staeten dese saeke consernerende is geblekem dat gen. 

Heer van Broeckhuijsen tot de Latmer aan den ampte van Voorst wegens den resp. overschot van d’extr. ord. 

verpondinge d’Anno 1704 tot 1720 incluis is schuldich gebleven eene somma van vierduijsent drie en sestigh 

gulden twaalf stuiv. en agt penningen. 

Segge………..f.4063=12=8 

 

Dat van gem. f. 4063=12=8 afgetrocken en aan sijn Hoogh Welgeb. gevalideert sullen worden. 

Eersteleijck de post van seshondert ses en tachentigh gld. twaelf stuijvers en acht penn. wegens reparatie van de 

Twelsche kerck aan de doenmalige kerckemr. Beumer volgens quittantie betaalt en verschoten  f. 686=12=8 
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Transport f. 686=12=8 

Ten twede sodane 500 gld. als volgens quittantie aan de vier predicanten op ordre  

van de Heeren Amptsjonkeren sijn betaalt f. 500=0=0 

Ten derde de Sa. van 900 gld. Soo sijn Hoogwelgeb. ten profijte vant ampt heeft opgeschoten f. 900=0=0 

Dus samen f. 2087=0=0 

 

Voorts ten 4
de

 de interessen van voorn. posten                                                   f. 630=0=0 

En ten 5
de

 d’assignatie in voldoeninge van de rek. van Dom. Besier ad.  f. 91=0=0                                                            

Samen monteerende  f.  2808=11=8 

 

dat derhalven de voorn. posten afgetogen sijnde, sijn Hoogwelgeb. nogh suiver schuldigh  

is de Sa. van twaelfhondert gld. en een stuiv. segge f. 1200=1=0 

 

dat vervolgens is geconvenieerdt dat gem. Heer van Broeckhuijsen tot de Latmer, dit vorenstaande liquide 

restant van twaelfhondert gld. niet alleen sal verrente jegens vierde half pro cento, neen maar oock daarvoor bij 

ondertekeninge deses eene behoorlijke obligatie en hantschrift ten behoeve van den ampte meergemeldt in forma 

passeeren en dat daar mede alle wedersijtse 
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differenten, actien en pretensien sullen seijn geperimeert en opgeheven sonder ijets anders uijt enigerhande  

hoofde , die wegens jegens den anderen te reserveeren alles onder verbandt en submissie als nae rechten en 

onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien en beneficien, en wel specialeijck dat generale renunciatie van 

geener waarden sij, ten waere speciale voorginge in kennisse der waarheit  hebben Welgeb. Heeren contra renten 

in hunne respect. qualiteijten dese minneleijcke conventie. Waarvan twee alleens luijdende sijn vervaardigt. 

Eijgenhandig ondertekent den 18 October 1729.  

 

F.W. Torck. 

D. van Wijnbergen. 

W.W. Renesse. 

J.A. van Stepraedt.  

W.J. van Broeckhuijsen. 

Theod. Jgn. v. Dorth. 
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Ampts vergaderinge, 

gehouden te Wilp op verschrijvingh 

van de Heer Torck. 

 

Jovis den 8 Junni 1730 

Present de Heeren Torck. 

van Wijnbergen.van Renesse. 

van Stepraedt en Dort. 

                                   

De Heeren van Wijnbergen, van Stepraedt en Dort sijn versocht en gecommitteert voor de tijdt van drie jaren te 

hebben ’t opsigt over de tolwegen van ’t ampt. 

Deselven na goetvinden ’t schouwen en ’t laten maken, voor de betalinge sorgh te dragen en uijt de inkomsten 

van de tol ordonnantie te slaan en sal aan ieder Heer worden goet gedaan daegs voor vacatie ses gulden. 

 

Veneris den 9 Junii 

Present als boven. 

                            

Hebben de Heeren Jonkeren geexamineert engesloten de kerck rekeningen over ’t jaar 1728 van Voorst, Twel en 

Terwolde, sijnde die van Wilp niet in gereetheijt. 

 

Voor de Ampts dienaar hebben haar Hoogwelgebooren  gearresteert, de navolgende instructie en geresolveert dat 

aan deselve s’weecks, uijt de ampts onraet sal worden gegeven een rixdaalder, door de ontfanger van ’t ampt als 

oock allen twee jaaren een rock met camesool en broeck. 

 

 

Instructie voor de Amptsdienaar, 

Willem Jansen. 

 

1 

Dat den selven sonder aensien van personen alle bedelaars, van wat plaatse sij oock souden mogen sijn, uijt dit 

ampt sal verjagen, sonder deselve egter van haar gelt off andere goederen te beroven ende sulx op peone van 

cassatie. 

2 

dat hij ampts dienaar niet sal mogen trecken eenigh gelt of ander douceur van eenigh bedelaer om die vreij int 

ampt te laten bedelen, op poene als boven. 
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3 

Dat hij naarstich sal oppassen en sigh allomme in formeeren offer sich int ampt oock enige vagebunden of 

gaudieven onthouden, en soo dra daar van iets tot sijn kennis mochte gecomen sijn, dat hij den schout daar van 

kennis geven sal. 

4 

Dat hij den schout deses ampts, op sijne requisitie in alle huijs soeckingen en agtervolgingen van eenige dieven 

off vagebunden behoorlijck sal assisteren. 

5 

Dat hij ingeval eenige van dusdane gauwdieven off andere lantlopers mogten gevangen worden, deselve op ordre 

van den schout, nauwkeurigh sal bewaeren off helpen bewaeren, sorgh dragende dat die gevangene niet 

echappeeren off wechkomen, mede op poene van dadeleijke cassatie. 

 

Wij ondergeschrevene jonkeren in den ampte van Voorst stellen aan tot ampts dienaar, sulx doende, mits deesen 

tot weder seggens toe, Willem Jansen, Vorders in conformite van onse gegevene instructie, en op sodane 

tractement als bij ons ten dien eijnde gereguleert is. 
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Saturn. den 10 Juni, 

Present als voren. 

                           

Hebben de Heeren Jonkeren geexamineert en gesloten de rekeningh van de Heer van de Latmer, wegens den 

ontfangst van een gedeelte van de pachtpenningen van de tol van ’t ampt, over de jaaren 1721, 1722 en 1723 bij 

welck slot aan de rendant is toekomende een somma van   3=11=4 



 

En is tot de eerste bijeenkompst uijtgestelt ’t verrekenen van de ontfangst die den Heer van de Pol heeft gehadt. 

Verder hebben haar Hoogh Welgebooren tot ontfanger van de pachtpenningen van de tol en van de waghe van ‘t 

ampt aangestelt Gerard Koppers, als oock om in dienst van ’t ampt te schrijven en te werden geemploijeert, daar 

haar Hoogh Welgebohren sullen goet vinden. En is aan deselve toegeleijt een vast en jaarleijcks tractement van 

twintich ducatons, sullende voornoemde Gerard Koppers voor deselver ontfangst tot genoege van de Heeren 

Jonkeren cautie moeten stellen en precies alle jaeren behoorlijcke rekeningh doen, en sal dese ontfangst 

beginnen met de laest gedaene verpachtingh  van de tol en met de twee jaren van de waegh, die geexpireert sijn.  

 

Jan Gosen op de Oeij is Burgh gebleven en heeft handttastingh gedaen voor de ontfangst van Gerard Koppers 

wegens de pagt penningen van de tol en van de waegh van ’t ampt. 

Twel den 14 Juni 1730. 

 

Wilp den 21 Julij 1730. 

Present de Heeren Torck, 

Wijnbergen, Stepraedt en Dort. 

                                                   

Den Heer van Renesse van Suijlevelt wort op sijn versoeck geexcuseert. 

Verder hebben haar Hoogh Welgebohren aangestelt tot setter wegens ’t kerspel Voorst, Evert Gerritsen in den 

Beer en wegens het kerspel Wilp Willem Jansen, brouwer. 
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Den 16 Augusti 1731. 

Present de Heeren Torck,  

van Wijnbergen, van Dort, 

en van Broeckhuijsen. 

                                   

De Heeren van Renesse en Stepraet, sich per missiven wegens beletselen van dese vergaderinge excuserende, 

sijn van deselve gedispenseert geworden. 

 

de Heer Torck hebbende overgegeven een copij van de maencedel der verpondingen, door de klercken van de 

gedeputeerden kamer uijtgeschreven, is aan deselven toegeleijt een en twintich gulden. 

 

En hebben vervolgens haar Hoogh Welgeb. gedaan, de kerckerekeningen en die van de tol en verder de 

uijtsettingh van de amptslasten over dit lopende jaar, geleijck te sien is in het boeck dat daar van wert geholden. 

 

In de vergadering van Octobr. 1732 is er niet voor concideratie voorgevallen als het sluiten van de ordinaire 

reeckeningen geliek te sien is in ’t ampts boeck. 

 

Woensdag den 23 Sept. 1733 

present de Heeren Torck, 

van Wijnbergen, Dorth, 

Broeckhuijsen en Hacfort. 

                                               

Hebben de haar Hoog en Wel Geboren gesloten de reekeningen van de vier kerken over het jaar 1732, gelijk te 

sien is int Amptsboek. 
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Donderdag den 24 September 

Op missive van de Heer van Renesse van Suileveld, versoekende om redenen in deselve vervat, van deese ampts 

vergadering geëxcuseert te worden, is deselve daarvan geëxcuseert. 

 

Bij resumptie gedelibereert zijnde over het geringe tractement van de onderscholten van het ampt, en in agting 

genomen, dat men daar voor niet kan krijgen bequamen personen, en die sig daar aen genoegsaam overgeven, 

hebben haar Hoogh en Welgeb. goedgevonden, ten dienste van het ampt en van de ingeseten van dien, dit 

tractement te moeten verbeeteren en te augmenteren met 32 guld. s’jaars voor ijeder onderscholt, welverstaande , 

dat een onderscholt sig van sijn functie niet wel aegruteerende , deselve deese augmentatie niet sal profiteren, 

maar daarvan sal blijven verstocken. 

 



Haar Hoog en Welgeboren hebben verder afgehoort en geslooten de conclusive en finale reekening van Gerhard 

Koppers… 
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wegens sijne administratie van de tollen en van de waagh, van welke reekening het slot á 524 gld= 12 penn. is 

door hem overhandigt aan Peter Wesselman, die tot deese administratie aangestelt is. 

 

De Heeren Jonckeren gecommitteert tot de tolwegh, werden geauthotiseert de beijden capitaalen staande tot 

lasten van de toll, aen de vrouw van de parkelaer en burgemeester van Suchtelen te denonceren en de penningen 

daartoe wederom te besorgen. 

 

Verleesen een missive van J. Herthusius, gewesen predicant van Terwolde, Thans staande tot Epe, waarbij de 

selve komt te versoeken, dat de Heeren Jonckeren gunstiglijk gelieven te ordonaeren, dat voldoeninge mag 

erlangen van de navolgende drie posten als: 

 

1
ste

 

Wegens eenige maanden intresse van duisent gulden capitaal, soo van April tot Octobr. ingeslooten, onder juffr. 

van Marle stil hebben gelegen. 

2
de

 

Wegens verpondinge, soo sustineert vast de kerke betaalt te hebben, wegens …. 
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Wellingstons hofstede, die de kerk en predikant in gemeenschap hebben, en waarvan door de kerk nooijt betaalt 

is. 

3
de

  

Wegens eenige noodsaekelijke reparatien in den hof en een weijnig int huijs, soo als dat de kerkmeesters soude 

bewust sijn. Waarop gedelibereert sijnde, is goetgevonden en verstaan bij provisie in het eerste point van het 

gedaane versoek te difficulteren, gemerkt de intresse daarbij geeijscht met geen reedelijkheijd van het ampt kan 

worden gevordert, terwijl die penningen alleen onder den ontfanger ter bewaeringe hebben gelegen, tot dat 

deselve ten meesten nutte voor de pastorije van Terwolde souden worden belegt en het den predicant sijn pligt 

was geweest, soo dra dat capitaal door den dijkstoel van Wageningen was opgeseijt, nae een occasie om te sien, 

om het selve te konnen beleggen. Soo dat sijn E. sig selfs en niet haar H.Welgeb. te imputeren heeft, dat dit 

gemelte capitaal soo lang vrugteloos geleegen heeft, daaren boven hadden haar Hoog Welgeborenen nooijt 

verwagt, dat sijn E. met diergelijke…. 
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ongefundeerde pretensien tot laste van het ampt soude opgekomen sijn, sonder alvorens te doen reekeninge van 

het supplement en andere emolumenten van de pastorie, soo sijn E. heeft kunnen goetvinden te ontfangen, 

sonder haar Hoog Welgeb. kennisse over het laatste jaar dat in Terwolde heeft gestaan, vermits aan haar Hoog 

Welgeb. toekomt het tractement soo wel als de emolumenten geduurende die tijd, dat de plaats is vacant 

geweest. 

Dat, wat aangaat het tweede point, de Heeren Jonckeren vermeenen, dat Dom. Hesthusius daaromtrent alsoo 

weijnig en nog veel minder is gefundeert, vermits eerstelijk haar H.W. Geb. nae ingenomen consideratie van de 

kerkmeesteren, hebben bevonden, nooijt off ten minsten in geen vijftig of sestig jaar eenige verpondinge van die 

Wellinktons Hoffstede voor reekeninge van de kerk te sijn betaalt, en ook presumtivelijk daarvan niets moet 

betaalt worden, vermits het wel waar is, dat de kerke met de pastorije die hoffstede onverdeelt besit, maer de 

predikant echter ’s jaarlijx van de kerk als een uitgang uit haar halfscheijd treckt 3 schepel rogge en 1=16= aen 

gelt, 
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waartegens apparentelijk bij de institutie off fundatie de pastorije met de geheele verpondinge sal sijn 

gechargeert. 

Dat haar H.W. Geb. het 3
de

 point belangende, niets konnen resolveren, soo lange aan haar H.W. Geb. niet sal sijn 

overgegeven specifique memorie van die daarbij gemelte reparatien, om daar uijt te konnen sien, of deselve sijn 

geweest van noodsaakelijkheijd, en aen den predikant gepermitteert te laaten doen, en sal hier van extract aen 

Dominus Hesthuijs worden toegesonden, om te konnen dienen tot sijn narigt.  

 

Saturdag den 26 September 1733. 

Alsoo de Heer van Duistervoorde mee gecommitteert is tot de tolwegh, en dickwijls is beleth daartoe te vaceren. 

Hebben haar Hoog W. Geboren dienstig geoordeelt bij absentie te versoeken en te committeeren de Heer van de 



Latmer, wel verstaande, dat deese commissie geen plaats sal hebben, waneer den Heer van Duistervoorde sal 

vaceren. 
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Ampts vergadering gehouden den 2 Novenber 1734 

Present de Heren, 

Tortck tot de Snauwert. 

Wijnbergen tot de Pollen. 

Stepraed tot Duijstervoorden. 

Dort tot Busselo. 

Broeckhuijsen tot de lathmer. 

                 en 

Hackfort tot het Veenhuijs. 

 

Martis den 2 Novemb. 1734. 

De Heer van Renesse van Suijlevelt hebbende versogt geexcuseert te worden van deese vergadering, wegens 

noodsakelijken affaires, is deselve voor geexcuseert gehouden. 

 

Bij het sluijten der kerck Reeckeningen gesien hebbende, dat de reeckeningen van Sluijter en van Van Delden bij 

continuatie seer hoog lopen, en dat daaromtrent meer menage gepractiseert kon worden. Hebben Haar Hoogh 

Welgeb. goet gevonden en geresolveert voor ’t toekcomende de kerckmeesters aante bevelen ende te 

authoriseren de glaasen der kercken en pastorien te laaten maacken door vreemden off anderen glasen makers, en 

vorders aan van Delden te denoneeren geen olij off verff ten dienste van het ampt uijt te hangen als op een 

brieffje off handschrift van een der Heeren Jonckeren off van de kerckmeesters, sullende bij ontstentenis uit 

toekomende de rekeningen niet goedt gedaen worden.  
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De rekening van de schout van Haestenberg, wegens d’administratie vant waaggelt, gedurende de tijd van drie 

jaeren, is gearresteert tegens de eerste bijeenkomst van haar Hoog Welgeboren. 

 

Op nader gedaane representatie en instantie van Dominus Hessusius, gewesene predicant in Terwolde, hebben 

haer Hoogh Welgeboren aen deselve goet gedaan bij de uitsetting der amptslasten van 1734. Soodaene reparatien 

als aan de pastorij had verschooten, in seven maanden rente van het capitael van duisend guldens, dat is staande 

het profijt van de tijdelijke predicanten in Terwolde en heeft Dominus Hessusius omtrent de derde post 

aangenomen t’berigten en nader te deduceren het geen daer van vindt aengeteijckent in vorige tijden. 

 

Mercurii den 3 November. 

Present, als voren. 

                             

Haar Hoog Welgeboren hebben nader geexamineert de noch openstaande posten met Dominus van Marle 

wegens de administratie der ontfangst door sijn moeder de weduwe van Marle en hebben in maniere als volgt 

met hem geliquideert. 

Liquidatie tuschen de Heeren Ampts Jonckeren en Dominus ….. 
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van Marle als erffgenaam van sijn moeder de weduwe van Marle gewesene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

onttfangerse  van den ampte van Voorst, van soodaane posten als hier onder staan genoemt en gespecificeert. 

 

Op de extra ordinaire staat agter het verbaal der onraat van 1730.  

Schiet over nog om te verrekenen  184=4=4 

De dijkgeslaagden over 1729 239=6=8 

Bij het verbaal der onraat voor 1732. 

Sijn uijtgeset te veel twee onder schouten  24=0=0 

Overschot van een quart extraard verponding voor 1729 70=0=0 

De dijkgeslaagden over 1730 239=6=8 

Twee onderschouten over dit jaar  24=0=0 

De dijkgeslaagden over 1731 239=6=8 

Bij het verbaal der verpondinge over 1731, schiet over 82=4=0 

Bij het verbaal der verpondinge over 1732, schiet over 42=0=0 

Nog de onderscholten die gemanqueert hebben en waar voor de ses guldens bij de verpondinge  



uijtgeset moeten verantwoord worden, als over de jaren 1727, 1728, 1729, 1730 en 1731.  48=0=0 

Maakt dus een somma van      f. 1192=7=12 

Waar tegens Dominus van Marle van……. 
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het ampt is competerende. 

 

1731 den 2 September.  

Op assignatie van de heer van de Pollen aen de corporaal Dirk Cannegieter betaelt.  12=2=0 

Den 10 dito. Op assignatie van deselve betaalt 10=0=0 

Den 10 Octob. 

Op assignatie van de Heeren Jonckeren aan den Hoog Welgeb. Heer tot de Pollen betaelt 22=0=0 

Volgens attestatie van de schout van Voorst is Pauwe Kock, smit, bij de executie bevonden  

insolvent den onraad de Ao. 1729 en 1730 te betaelen 4=7=0 

Den 29 November.  

Aan de heer rekenmeester Torck wegens verschot van ’t copieeren vant verbaal betaelt  21=0=0 

 

1732 den 9 Julij 

Op ordonnantie van de Heeren Jonckeren aan de landschrijver Muijs betaalt 30=0=0 

 

1733 den 30 Junij. 

Aen deselve op ordonnantie van Haer Hoog Welgeb.  30=0=0 

Nog aan de Heer van de Poll gegeven copie van de onraatcedulle, kost aen copieren 1=4=0 

Den 27 Septemb. 

Aen de schout gegeven copie van de cedulle des onraads, welke de setters nodig hadden  1=4=0 

 

1734 den 30 Meert. 

Betaelt aen de rentmr. Otters het ruijmgelt van het ampt over anno 1732  38=10=0 

De agterstandige verpondinge van de kerkengoederen tot Wilp bedraagt  

volgens specifique rekening  80=1=12 

Van de kerkengoederen van Twello  6=11=12 

Van de kerkengoederen van Voorst 2=19=14 

  260=0=6 
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De posten vant  ampt bedragen 1192=7=12 

Die van Dominus van Marl                                                     260=0=6 

Dus bedragen die van tampt meer  f.  932=7=6 f.  932=7=6 

 

Aldus gerekent en gesloten en dewijl bij deese liquidatie Dominus van Marle aan het ampt schuldich blijft eene 

somma van negen hondert twee en dartich guldens, seven stuijvers en ses penningen, soo word deselve versogt 

die te tellen en t’overhandigen aan de schout  en ontfanger van Haestenburg, waar van de quitantie hem tot 

voldoeninge van dese penningen sal verstrecken. 

Actum Wilp den 4 November 1734. 

 

Was getekent: 

F.W. Torck. 

D. v. Wijnbergen. 

J.A. v. Stepraedt. 

Theod. Ign. v. Dorth. 

W.A. v. Broeckhuijsen. 

A.J. v. Hackfort. 

Henrick Wilm v. Marle. 

 

Nog geliquideert het abuijs inde maancedul, 

makende een tweede overschot der verpondinge. 

Word Dominus van Marle, soon van wijlen de wed. van Marle geordonneert, den overschot, die er (behalven en 

boven den bekenden en in de verbalen van uitsettinge der verpondinge gestipuleerden ampts overschot) in de 

maancedullen van de ordinaris verpondinge over anno 1729, 1730 en 1731  gevonden word, bedragende plus 

minus 110 glns. ’t jaars. 
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En dus in drie jaaren eene somma van 330 guldens, binnen de tijd van ses maanden te betaelen aan Cornelis van 

Haestenburg ontfanger des ampts Voorst, die met eenen geauthoriseert en geordonneert word van gemelten 330 

gulden aen Dominius van Marle quitantie te geven, sullende die quitantie als de onse aangesien worden. 

 



Jovis den 4 November 

Present, als voren 

                              

Haer Hoog Welgeb. hebben geauthoriseert ende versogt den Heer van den Poll om de reparatie aen de kercke 

van Voorst, die het noodsakelijkste ent pressantste sijn, op de meeste menage te besorgen ente laaten maken. 

 

Alsoo sedert eenigen tijd, verscheijde abuijsen inde settngen van de amptslasten begaen werden, werd aan de 

setters bekent gemaekt  ende wel ernstelijk gerecommandeert, sonder aensien van persoonen in het toekomende, 

op de cedullen te brengen, alle nieuwen getimmers ende geene daer van aff te laeten, sonder kennis en ordre van 

de Heeren Jonckeren. 

 

Op representatie vant verbranden vant huis van de heer Ferdinandus en van de schade…. 
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en verlies daer door geleden, hebben haer Hoog Welgeb. aan deselve geaccordeert een vrijdom van de 

amptslasten voor den tijd van tien jaaren van nu aan beginnende en boven dien tot reparatie van de woning eens 

een somma van hondert gulden, welken hondert guldens den schout en ontfanger van Haasenberg geordonneert 

word uijt te tellen tegens behoorlijke quitantie, die hem in sijne te doenen reekening gevalideert sal worden. 

 

De Heeren Jonckeren des Ampts van Voorst authoriseeren mits deesen de kerkmeesteren van Voorst, om aan 

den wijnkoper Hendrik Backer te doen landregtelijke overdragt tegens ontfangst der coopspenningen, welke 

penningen de kerkmeesteren ten meesten profijte der kercke soo draa doenlijk secuur sullen soecken te beleggen, 

tegens een behoorlijke interesse. 

 

Bij de Heeren Jonckeren des ampts Voorst gelesen ende geexamineert sijnde, seker request door de heer van 

Wijnbergen tot de beijde Pollen aan haar Hoog Welgeb. int afgelopene jaar 1733 gepresenteert waar bij sig 

beklaagt is dat door de vorige ontfangers seker ¼ van… 
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een stuk lands de Warles genaamt in debite beswaart off verkogt is, met 4=11=4,  sonder opstuijvers. 

Versoeckende daar van redres en restitutie van die penningen van drie jaaren, dat deselve van sijn Hoog Welgeb. 

qualijk sijn gevordert en ontfangen, en door sijn Hoog Welgeb. met den ontfanger van Haassenburg in presentie 

van de Heeren Jonckeren opgeslagen en nagesien zijnde, soowel het prothocol als d’maancedulle en het 

maanboek en daaruijt seer klaarlijk bewesen en aangetoont, dat sijn Hoog Welgeb. wegens de verpondinge van 

dat ¼ van het land de Warles genaamt is beswaart met 4=11=4. Alsoo het selve maar int geheel op het cohier en 

maancedullen belast staat met  24 guldens, en dus voor een ¼ maar ses guldens, en sijn Hoog Welgeb. egter 

heeft betaalt 10=11=4 hebben haar Hoog Welgeb. goetgevonden ende verstaan den ontfanger van Haassenburg 

mits desen te ordonneren ente gelasten sijn Hoog Welgeb. de voormelde 4=11=4 sonder off 5=0=6 met de 

opstuijvers van de verpondinge van sijne portie in de Warles affteschrijven off desselfs verpondinge daer mede 

te verminderen. Voorts aan sijn Hoog Welgeb. te restitueren de voorn. 4=11=4 over de drie jaaren soo sijn Hoog 

Welgeb. reeds betaalt heeft, sig met de opstuijvers bedragende vijftien guldens  …. 
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eene stuijver ses penningen, welke somma aan den ontfanger mits overbrengende quitantie in sijn eerste te doene 

rekeninge sal werden gevalideert. De overige pointen van beswaar in het request van den heer van de Pollen 

voorn. gemelt, neffens die vervat bij een sekere memorie op huijden door sijn Hoog Welgeb. over gelegt. 

Hebben haer Hoog Welgeb. gestelt in handen van den ontfanger C. van Haastenburg, om die te examineren en 

tegens het aanstaande Hoog Adelijken Landgerigte haer Hoog Welgeb. te dienen van sijne consideratien en 

advijs, met versoek aen den heer van de Pollen ten dien einde eene copie van de memorie, neffens de redenen 

waerop sijn Hoog Welgeb. beswaer is steunende, aan den ontfanger over te geven. 

 

Mercurii den 29 Juni 1735 

Present de Heeren, 

Torck tot de Snauwert, Stepraet tot Duistervoorde,  

Dort tot Bossloo, Broeckhuisen tot de Latmer en 

Hackfort tot Veenhuis. 

 

Is na voorgaande deliberatie op versoeck van herckmeesters van Twell goetgevonden ende gesesolveert dat het 

geheel van de sackriet op tijden van het nachtmael geprofinen sal worden bij de diakonen in ramen mits dat daar 

van sal afgaan enne betaald worden de wijn ent broot voorbij het herligh avondmael word gebooden. 
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De Heeren van Duistervoorden en Veenhuis sijn gecommitteert om leningen winningen reparatien aangewesen 

over de kerck van Twell aent de meester timmerman Knippenberg. 

 

Ampts vergadering gehouden den 29
ste

  Octob. 1736. 

present de Heeren: 

Torck. van de Poll. Suileveld. 

Duistervoorde. Boeslo en Laetmer. 

 

Luna den 29
ste

 October 1736 

Na voorgaende beschrijving der amptsvergadering is deselve bij malkanderen in compleete getalle gekomen en 

heeft geexamineert en gesloten de vier kerckerekeningen en vastgestelt dat voor soo ver de kerckmeesters in 

deselve te kort komen, het bij de setting als nae gewoonte aen haer sal uitgeset worden. 

En dewijl seedert eenige jaren de oudste kerckmeester bij continuatie administrerende blijft, hebben haer Hoog 

Welgeb. verstaen en geresolveert dat in ’t toekomende de administratie tuschen de twee van drie jaer tot drie 

jaeren sal rouleeren, en dat de afgaende sal dan moeten doen sijne conclusive reekening en aen die geen die hem 

opvolgt sal overtellen soodaene penningen als hij dan onder hem mocht hebben, sullende van nu af aen de 

administratie in de vier kerspels overgaen aen de kerckmeesters die deselve niet hebben gehad. En sal hiervan 

kennis worden gegeeven bij….. 
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extract aen de kerckmeesters der vier kerspels om sigh daerna te reguleeren.  

Te Wilp vacant sijnde een kerckmeesters plaetse, hebben haer Hoog Welgeb. die gegeeven aen Jacob Hissinck 

voor de Laetmer. 

Op propositie van de Heer van de Poll om tot cieraet en ten profijte van ’t ampt te bepoten soodaene tollweegen 

als het terrain en de geleegentheid het permitteeren en particulierlijck de nieuwe tolwegh lopende door ’t veld 

nae Apeldoorn, alles tot lasten van ‘t provenu van de toll,  hebben haer Hoog Welgeb. geauthoriseert, gelijck 

authoriseeren mits deesen, de Heeren gecommitteerdens tot de tollwegh om uijt het voorschr. fonds te doen 

soodaene bepoting als deselven sullen goedvinden.  

 

Martis den 30 Octob. 1736 

Present als voren. 

                            

Hebben Haer Hoogwgb. geexamineert en gesloten de reekeninge van Peter Wesselman weegens sijn ontfangst 

en administratie van de toll ende waegh. 

 

Mercurii den 31
ste

 Octob. 1736 

Present als voren. 

                           

Hebben haer Hoog Welgeboren gedaen de uijtsetting der amptslasten van het ampt over het lopende jaer 1736 

gelijck te vinden is in het ampts boeck. 

Nogh is vastgestelt teegens de volgende vergadering af te horen de reekening van de scholtus Cornelis 

Haestenburg weegens sijne ontfangst en uijtgaef proflueerende uijt sijne administratie der verpondingen van het 

ampt. 
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Ampts vergadering gehouden den 3
de

  September 1737 

Present de Heeren: 

Torck, van de Poll,  

Suileveld, Duistervoord.   

Boesloo en Laetmer. 

 

Martis den 3
de

 Septbr. 1737 

Haar Hooghwelgebooren hebben haar vergadering begonnen en afgehoord de vier kerke reekeningen en sullen 

de sloten daarvan gebragt worden in de te doene setting der ampts lasten. 

 

Mercurii den 4
de

 Septbr. 

Present als vooren. 

                              



Hebben haar Hooghwelgebooren afgehoord de reekening van de Toll en van de Waegh en bevonden dat bij slot 

van deselve Wesselman schuldig blijft eene summa van 1829=1=13, die in de volgende reekening voor 

ontfangen sal inbrengen. 

 

hebben verder afgehoord en geslooten eene reekening van overschot van verpondingen en van dijkgeslagene 

over de jaren 1732, 1733, 1734 en 1735. Van de ontfanger Corn. van Haestenburg die schuldig blijft eene 

somma van 644=1=6 als ook nog eene reekening van deselve wegens ontfangene penningen van Domine van 

Marle, waarbij de rendant schuldig blijft eene summa van 241=16=4, die in de volgende reekening voor 

ontfangen sal inbrengen. 

 

Alsoo de kerke van Wilp, heeft een capitaal van 500 guldens, gevestigt in ’t huisje van Swier Peele en daarop 

veele jaaren renten sijn verloopen en het te vreesen is dat met ‘er tijd de kerk daaraan veel schade lijden sal, 

hebben haar Hoochwelgeb. versocht en geauthoriseerd de Heeren van de Poll en van Boesloo om het 

voornoemde huisje met het geene daaronder hoort, door twee á drie onparthijdige en het verstaande te laten 

elimineeren en soo mogelijk de pretensie van de kerk op het meer…… 
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geseide huisje te verkoopen. Sullende haar Hoochwelgeb. approbeeren het geen die beiden Heeren daarin sullen 

doen, wordende die Heeren ook geauthoriseerd daarvan te doen behoorlijke cessie. 

 

Ingevolge resolutie in ’t gepasseerde jaar genomen, hebben haar Hoochwelgeb. verder geresolveerd de nieuwe 

weg te reekenen van d’allee tot aan de Tuitertstraat, lang ongeveer 705 roeden te bepoten met eiken boomen en 

ingevolge een memorie daarvan overgegeven en een accoord dat men daarvan sal dresseeren alles daaronder 

begreepen, is het selve aanbesteed aan Wesselman voor eene summa van vijfhonderd guldens. 

 

Jovis den 5
de

 September 

Present als vooren. 

                              

Is gedaan de uitsetting der amptslasten over ’t loopende jaar, en sal daarvan de gulden teegens 25 stuivers 

ingemaand worden, sijnde met eene serieuselijkaan al de setteren gerecommandeerd in de setting te hebben 

behoorlijke oplettendheid en egaliteit onder de ingesetenen. 

 

Op requeste van Wolter Brascamp, coster tot Twelle, versoekende om verscheide reedenen dat sijn soon 

Engelbert Brascamp met een acte van survivance van het costers, voorsangers en schoolmeesters ampt van 

Twelle, na doode van de suppliant te bekleden met de emolumenten en profijten daartoe staande, mag begunstigt 

werden. Waarop gedelibereerd hebben haar Hoochwelgeb. ditmaal het gedaene versoek wel willen accordeeren, 

in die verwachting dat de voornoemde Engelbert Brascamp sal hebben de vereischte applicatie en de nodige 

bequaamheeden verkrijgen. 

 

pag. 224 

Willende ook haar Hoochwelgebooren dat in d’toekomende de coster voor het luijen van de dooden sal sorgen. 

Tot kerkmeester van Wilp is aangesteld Evert Gerrits op de Maers en tot setter Jan Harms in de Post. 

 

De heer van de Poll heeft voor deesen gerepresenteerd. 

 

1
ste

 

dat sijn Hoochwelgeb. word gedebiteerd met 13=5=0  ord
s 
 verpondinge van Lennijss hooge maatje, sijnde slegt 

land en nog geen 3 mergen groot, hebbende althoos maar in pagt gedaan 26 gld. daar het selve na proportie van 

het land niet meer dan 4 gld. moeste geeven.  

Maar H.W.Geb. Heeren het geen den remons
t
  het speculatifst voorkomt, is, dat voorgen. landje niet eens in het 

quohier des  verpondinge te vinden is, en maar alleen naderhand op de geredresseerde maancedulle door wijlen 

den ontfanger Elberti gesteld is, en sulks wel in proprium commodum gelijk daarvan voormaals exempelen sijn 

bijgebragt, derhalven versoekende dat in het toekomende op 4 gld. moge gesteld worden. 

 

2
de

 

Word hooggem. Heer van Wijnbergen gedebiteerd met 7 gld. ord
s
  verpondings wegens eene portie in den 

Brunebarg, daar nogtans klaarlijk blijkt, dat den remonstrant niet meerder verpligt is te betalen dan 4=14=8. ord
s
  

verpondinge gelijk sulks uit het volgende aangetoond. Op het quohier soo wel als op de geredresseerde maan 

cedulle fol.47 blijkt dat het erve den Brunebarg in de ord
s
 verpondinge beswaard is met de…… 
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Summa van  38=12=4 

Waarvan de Heer van de latmer betaald als te sien op ’t maanboek fol. 96 f. 31=12=4 

De heer van de Poll id.ibid fol. 251                                                                                7=0=0 

 f. 38=12=4 

Waarmeede reeds die verpondinge betaald is. 

 

Na dien geremarqueerd, dat Hermen Roelofs voor lange jaaren een seeker gedeelte uit die portie in den 

Brunenbarg van den Heer van Wijnbergens Heer vader zalg. gekoft heeft, bij welke coop gemelde Hermen 

Roelofs aangenoomen heeft voor sijne gekofte portie in den Brunenbarg te betaalen ’s jaars 2=5=8. ord
s
  

verpond. gelijk hij vervolgens ook altijd betaald heeft, als sulks te sien op het maanb. fol.245. Sonder dat egter 

aan hooggem. Heer van Wijnbergen die 2=5=8 afgeschreven sijn.  

 

3
de

 

Al verder is sijn Hoogwelgeb. beswaard met 7=10=14 ord
s
 verpond. van den Panders camp als te sien op de 

geredresseerde maancedulle fol. 105. en op ’t maanboek fol. 251. Daar al meede klaar sal aangetoond worden, 

dat de portie door Gerrit Peppelenbos, voormaals van hooggem. Heer van de Pollen gekoft, niet afgeschreeven 

is, als te sien op het maanboek fol. 241. Alwaar Gerrit Peppelenbos met een portie in de Pander camp beswaart is 

van 4 stuiv. en 8 penn. ord
s
 verpondinge, en egter meergem. Heer van Wijnbergen met de zelfde verpondinge 

belast blijft, schoon soodanige postien daarvan afgedaald sijn. 

 

En heeft in deeze vergadering wederom versocht, ten eind men sijne grieven….. 

 

pag. 226 

wilde examineeren en daarop maaken soodaene dispositie als men meenen sal te behooren. Ende hierop gehad 

het bericht van de scholtis en ontfanger  Cornelis van Haastenburg, dat alles had ondersocht en nagesien en 

ingevolge het opgeeven van de Heer van de Poll gevonden, en dat sijn Hoochwgb. op differente posten in de 

verpondingen jaarlijks wierd beswaard, in ’t geheel met eene summa van 13=4=11. ’t Welk in 33 jaaren maakte 

eene summa van 436=14=11. Waarbij nog komt het ongelijck hierdoor aangedaan aan sijn Hoochwgb. en het 

lang missen van soodaene betaelde penningen. 

Op ’t welke gedelibereerd sijnde, hebben haar Hoochwgb. met de Heer van de Poll voorschreven different in der 

minne getermineerd en geaccordeerd voor eene somma van seshondert guldens eens, waarvan ten eersten 

ordonnantie geslagen, en waarmee deese saak ten eenenmaal is afgedaan. 

 

Ampts Vergaderinge gehouden den 3
de

 October 1738 

Present de Heeren: 

Torck. Wijnbergen.  

Renesse. Stepraet.  

Dorth en Broekhuisen. 

                                   

De kercke reekeningen der vier kerspels sijn afgehoort en gesloten en sullen de sloten daarvan aanstaande 

Maandag in de uitsetting van den onraad worden uijtgeset.  

De kercke van Voorst sijnde tegens….. 
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den18de October aanstaande opgeseid een capitaal van drie hondert guldens en geen occasie sig opdoende om 

het selve na behooren weederom te beleggen. Hebben Haar Hoogwelgeboren geresolveert het selve voor het 

ampt te negotieeren tegens drie en een half per cent jaarlijks en sal extract van deese resolutie gegeven worden 

aan de predicant en kerckmeesters van Voorst om te strekken tot derselve narigt.Sullende deese drie hondert 

guldens ontfangen worden bij de scholtus van Haastenburg en geemploijeert worden, om mee te helpen betalen 

de groote steene brug over de Voorster beek bij de watermolen. 

 

present als vooren. 

Saturni den 4
de

 Octobr. 1738 

Hebben Haar Hoogwelgeboren verhoort en geslooten de reekening van de toll en van de waagh over den jaare 

1737. Soo gedaan is door Wesselman. 

 

Alsoo de schout Cornelis van Haastenburg veel moeijte heeft gehad en lange tijd heeft gevaceert met het maken 

van de wegh en de dijck door het Gietelsche Veld na de deurvaard, hebben Haar hoogwelgeboren daarvoor aan 

hem toegeleid eens een somma van negentig guldens die hem gepermitteerd en geleden sullen worden in sijne te 



doene reekeninge van soodane overschotten van verpondingen en andere penningen als hij is van het ampt 

administrerende , mits evenwel dat nog sal repareeren en maken sulke defecten als nog bevonden werden op de 

bovengenoemde wegh. 
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Luna den 6den October 1738 

present als voren. 

                             

Haar Hoogwelgeboren hebben geresolveert de plantage op de Zutphense Tolweg verder te continueeren en 

teegens het saisoen int aanstaande voorjaar te poten van de Dedert tot aan de eerste kromte van de 

Appeldoornsche Dijck, ingevolge neevensgaande beraming die daarvan is gemaakt. 

 

Memorie van ’t geene nu wederom op de Tolweg sal gepoot worden. 

Van de Dedert tot aan de brug  12 roeden 

Van de brug tot aan de nieuwen dijck  64 ,, 

Vand en nieuwen dijck tot aan ’t tolhekke  143 ,, 

Den Appeldoorns dijck van de Wolthuijsstraat tot aan de eerste kromte  267 ,,              

                                                                                                         486 roeden 

 

Deese 486 roeden á stv. 6   de  R. bedraagt f. 145=16=0 

972 heijsters á 10 f. ‘t 100 97=4=0 

972 staaken  á  2 ½ f. ‘t 100  24=6=0 

Voor ’t trekken en aanbrengen  7=7=0 

Voor ’t gaate graaven en poten  10=0=0 

Voor ’t bestaaken en met doorns te bebinden  20=0=0  

              en tout   f. 304=13=0 

 

Alsoo sedert eenige tijd het getal der landlopers en beedelaars veel is geaugmenteert en daardoor de ingesetenen 

van deesen ampte dagelijks veel worden  geīncommodeert, hebben Haar Hoochwelgeboren daarin willen 

voorsien… 
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en geconsidereert dat het ampt van een al te groote uijtgestrektheid is, dat eene diender het kan waarneemen, en 

daarom geresolveert bij provisie een tweede aan te stellen op deselfde conditiën en tractementen als de 

tegenwoordige. Die de scholt en ontfanger van Haastenburg ’s weckelijks sal betaalen met eene riksdaelder en 

ook sal besorgen met de gewoone kleeren en het geweer dat daartoe noodig sal sijn. 

 

Haar Hoochwelgeboren hebben verders gedaan de uijtsetting van de amptslasten. 

 

Amptsvergadering vergadering begonnen op Dinsdag den 8
ste

 Septbr. 1739 ten huijse van Steven Cronius in 

Gietelo. 

 

Present de Heeren, 

Torck, Renesse, Stepraed,  

Dorth en Broekhuisen. 

Martis den 8
ste

 Septembr. 1739. 

 

Haar Hoogwelgeboren hebben opgenomen en gesloten de vier kerke reekeningen ende geresolveert daarvan ’t 

slot te brengen in de aanstaande uijtsetting der ampts lasten en tegelijk geordonneert de samentlijke kerkmeesters 

geen stuivers nog penninge van de reekeninge in ’t toekomende te betalen. 

 

Bij vacature van een setter in ’t kerspel Voorst, hebben Haar Hoogwelgeb. aangestelt Jan Hissink van de 

Wellenberg. 
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Door overlijden van de Heer van Wijnbergen van beide de Pollen, sijnde gevaceert een gecommitteerde plaets 

tot de saaken van de tolwegh. Hebben Haar Hoogwelgeb. daartoe aangesteld de Heer Torck. 

 

Mercurii den 9
de

 Septemb. 1739 

Present als voren. 



                            

Den Heer van Stepraad van Duijstervoorde is in plaetse van de Heer van Wijnbergen van beide Pollen 

gecommitteert om ingevolge resolutie van den 4
de

 Septemb. 1737 te laten estimeeren het huijsje van Swier Pele 

met het daaronder horende, en daar aan te herhaalen soodaane capitaal als de kerk van Wilp daarin gevestigt 

heeft alles breedet gemeld in boven geseide resolutie. 

 

Haar Hoochwelgeboren hebben gesloten de reekening van Peter Wesselman wegens sijne administratie van de 

Toll en van de waegh over het jaer vervallen April van dit lopende jaer. 

Nog hebben Haar Hoogwelgeboren opgenomen de reekening van de schout Cornelis van Haestenburg als 

ontfanger der verpondingen, wegens sijne administratie over de jaren 1736 en 1737. 

 

Jovis den 10
de

 September 1739 

Present als voren. 

                            

Alsoo het aan de Heeren Jonckeren dienstig en nuttig schijnd dat alle diaconies reekeningen gedaan werden ten 

overstaan en ter presentie van de Gereformeerde Jonkeren of ten minsten van een uijt het midden derselve. 
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hebben Haar Hoogwelgeboren, mits deesen daarvan kennis willen geeven aan de predikanten en diaconies der 

vier kerspelen om te trekken tot haar narigt, en ten einde in ’t toekomende door haar aan de gereformeerde 

jonkeren of aan een van alle die dan int ampt sal sijn, werde kennis gegeeven dat de reekeningen in gereedheit 

sijn , wanneer er dan een dag sal werden vastgesteld, om die te verhooren en te sluijten. 

 

De heeren Jonkeren met leedwesen verstaande dat de setting van den onraad somwijlen niet egael werd gedaan, 

maar dat de eene ingeseeten boven den andere bij abuijs werd beswaert, en dat er dus regtveerdige klagten 

werden gegeven aan de goede ingeseetenen van ’t ampt. Hebben haar Hoogwelgeboren om die weg te neemen 

geresolveert, dat in ’t toekomende de setters, soo draa met de ceduls gereed sijn, daarvan kennis sullen geeven 

aan de schout, wanneer de jonkeren sullen vaststellen tijd en plaats om die te teikenen en de schout gelast sal 

werden daarvan bij publicatie in de vier kerspels des Sondags te voren kennis te geeven. Ten einde die geene die 

sig beswaerd vinden, sig alsdan op tijd en plaetse kunnen adresseeren en haar beswaeren aantoonen.  

 

Haar Hoogwelgeboren hebbende des morgen samentlijk beschouwd de Teugse wegh. Hebben des nademiddags 

geresolveerd sooveel ’t saisoen en de kast het sullen permitteeren het volgende te repareeren. 

 

1
ste

 

Te laten leggen eenige kommen. 
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2
de

 

Te gelasten en bij publicatie bekent te maken aan die geene die aan de weg sijn aangeland, haar slooten 

ordentelijk te ruijmen en in haar dammen kommen te leggen, als ook alle bomen en heggen die langs de wegh 

staan op te snoeijen. 

3
de

 

Dat alle laagtens in de wegh sullen werden gemaakt ende gehoogt. 

4
de

 

Dat de wegh tusschen Daetselaer huijs en de Laage Straat sal werden geplaneert en daar het aangeweesen is op 

deselve een dijck sal werden geleid. 

5
de

 

Dat men sal proberen voor eerst eenige roeijen de Laage Straat in ’t midden te verhoogen met de specie die aan 

weerkanten is. 

6
de

 

Dat men sal in ’t veld als men uijt de straat komt maken en hooge breede dijck aan weekanten met slooten, gelijk 

er gemaakt is op de Zutphense wegh. 

7
de

 

Dat de schout voor de tijd van een jaar sal aanstellen een arbeijder die eenige dagen in de week neerstelijk de 

Teugse weg sal langs gaan, en met een schup aanvullen de uijtgereedene spooren en van distantie tot distantie 

maken kleine geutjes, waardoor het water van de weg kan aflopen na de slooten, alles op een sortabel en 

reedelijk tractement soo alls men naderhand sal reguleeren. 

 

Haar Hoogwelgeboren hebben verders gedaan de uijtsettinge van de amptslasten over den lopenden jare 1739. 
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Ampts Vergadering gehouden den 24
ste

 Augusti 1740 

Present de Heeren, 

Torck tot de Snauwert. 

Stepraed tot Duijstervoorde. 

Dorth tot Busloo. 

Broekhuijsen tot de Latmer. 

Mercurii den 24
ste

 Augustii 1740 

Den Heer van Renesse word om reedenen bij hem per missive geallequeert, van deese vergadering geexcuseert. 

In plaetse van Evert Gerrits op de Mars, hebben de Heeren Jonkeren aangestelt tot kerkmeester te Wilp, Willem 

Jansen Brouwer. 

De kerkmeester Wouwenberg word geauthoriseert op de meeste menage te repareeren ’t dack op ’t huijs van de 

wheme te Voorst, gelijk ook word geauthoriseert Dominus Morser voor de diakens banck te besorgen drie 

bijbels in de kercke. 

 

De Heeren Jonkeren bemerkene uijt de groote reekeningen de jaarlijks inkomen dat de reparatien aan kerken en 

pastorijen excessif sijn, en veeltijds geschieden buijten haar weeten, niet tegenstaande soo meenigmaal 

daartegens is geresolveert, hebben nogmals met inhasie van vorige resolutien mits deesen willen interdixceren… 
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aan kerkmeesters en waarschouwe geen reparatien te doen onder wat naam het ook mag weesen, die meer als ses 

gulden bedragen, als op een schriftelijke order van twee Heeren Jonkeren, gelijk ook geen reekeningen sullen 

worden goetgedaan, of daar sal op moeten staan een verklaring van de predikant of van de kerkmeesters dat de 

leveranties of reparatien daarin vermeld volkomen sijn gedaan en ten einde gebragt.  

Sullende bij onstentenisse de reekeningen niet worden betaeld ende goetgedaan. En sal hiervan extract gegeven 

werden aan de predikanten der vier kerspels en aan de kerkmeesters om te strecken tot derselves narigt en sig 

exactelijk daarna te reguleeren. 

 

Haar hoogwelgeboren considereerende dat in oude tijden en particulier bij resolutie van den 30
ste

 April 1661 is 

geresolveert geweest en gebruikelijk dat voor doden die overluijd worden bij verposing betaelt wierd ten profijte 

van de kerke eens ses guldens, hebben gemelte resolutie willen vernieuwen en mits deesen gearresteert dat voor 

alle doden die overluijd worden bij verposing, gelijk voorheen betaald sullen worden ses guldens.  
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In handen van de administreerende kerkmeester, sullende de costers daarvan exacte notitie moeten houden, en 

sal hiervan extract gegeven worden aan de vier predikanten der vier kerspels om te strecken tot haare narigt en 

hiervan kennis te geven aan de kerkmeesters en costers van haar kerspel om sig daarna te reguleeren. 

 

De kerke reekeningen der vier kerspels sijn afgehoord en gesloten. 

 

Jovis den 25
ste

 Augusti 1740 

Present als voren. 

                            

De Heeren Jonkeren hebben tot gerief der goede ingeseetenen sig verplcht gevonden te moeten aanstellen een 

bequame ampts vroetvrouw op een tractement van dertig guldens, en hebben voor de tijd van drie jaaren daartoe 

genomineert Mechtel Oijemans, vrouwe van  Reind van Schoten, mits bedienende gratis de aerme vrouwen die 

haar sullen roepen. 

 

De Heeren Jonkeren bemerkende dat er in het ampt geen ordentelijke lijsten en staten sijn van de inkomsten der 

pastorijen, als ook van de vaste effecten en revenues der diaconijen hebben mits deesen willen requireeren… 
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de predikanten der vier kerspels om daarvan te formeeren accurate leggers en die te stellen in handen van de 

Heer Torck om geseponeerd te worden bij de ampts pampieren. En sal hiervan extract gegeven worden aan de 

vier predikanten om te strecken tot haar narigt. 

 

De reekening van de Toll en de Waag is afgehoord en geslooten en is verder vastgesteld teegens Vrijdag den 

26
ste

 te doen de ampts setting van den onraad over ’t jaar 1740. 

 



Venens den 26
ste

 Augusti 1740 

Present als voren. 

                            

De heeren Jonkeren siende dat veele buijten het ampt woonende, en daar in veel gesaaij hebbende, in den onraad 

veeltijds vergeeten sijn, tot merkelijke beswaar van de goede ingeseetenen, hebben gemeent daaraan te moeten 

tegemoed komen en te prevenieeren klagten die soo seer gefondeert sijn, en der halven verstaan dat int 

toekomende, alle gesaaij egaal sal worden gereekent en betaalen, het sij de bouwluijden wonen in’t ampt, 
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of daar buijten, werdende derhalven mits deese nogmaals de setters gelast in de setting daarop attent te weesen, 

en niemand voorbij te gaan, en wel particulierlijk in consideratie te neemen niet alleen ’t gesaaij ’t geen ijemand 

sal hebben onder een kerspel, maar ook ’t geen hij boven dat in een andere kerspel mogt hebben. 

Sullende van deese resolutie extract gegeeven werden aan de setters in ieder kerspel om sig daarna te reguleeren. 

 

Verder hebben Haar Hoogwelgeboren gedaan de setting der amptslasten over dit lopende jaar, en sijn van 

malkanderen gescheiden, om ’s nademiddags te doen de groote schouw over de tolwegen. 

 

Ampts Vergadering gehouden den 24
ste

 Augusti 1741 

Present de Heeren, 

Torck, Renesse, Stepraet,  

Dorth en Broekhuijsen. 

                                    

De heeren Jonkeren vergadert sijnde ’s morgens ten negen uuren ten huise van Steven Cronius te ……. 
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Gieteloo, hebben na gewoonte afgehoort en gesloten de vier kerke reekeningen der vier kerspels. 

Haar Hoogwelgeb. hebben geauthoriseert de kerckmeesteren der vier kerspels ieder in sijn kerck alle jaar te laten 

verloijen een glas tot dat sij alle vernieuwt sullen sijn, en daar in te gebruijken soo veel mogelijk overleg en 

menage. 

 

Veneris den 25
ste

 Augusti 1741 

Present als voren. 

                            

De heer van Stepraad gecompareert sijnde en hebbende te kennen gegeven, dat order gekregen had in sijn 

garnisoen te komen, is van deese vergadering geexcuseert. 

Haar Hoogwelgeb. hebben afgehoort de reekening van de schout van Haestenburg wegens sijne administratie 

van de verpondinge over de jaren 1738 en 1739 en verder aankleven van dien, als ook die van Peter Wesselman 

wegens de Toll en de Waag van ’t Ampt. 

 

Saturne den 26
ste

 Augusti 1741 

Present omnes, 

except de heer Stepraad. 

                                      

Haar Hoogwelgeboren hebben gedaan de uijtsettinge der amptslasten…. 
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over den jare 1741. Sijnde de gulden gereekent op 25 stuijvers. 

 

Alsoo de vloer in de kerck te Wilp seer is vervallen, door het niet aanhoogen der groeven, hebben de 

Hoogwelgeb. Heeren Jonkeren mits deesen geresolveert, bij publicatie bekent te maken, en te ordonneeren, alle 

die geene die eenige groeven in voornoemde kercke hebben, of daar belang bij hebben, aan de kerkmeesteren 

van Wilp ten eersten sig aan te geeven, sullende na die gedaene publicatien na verloop van ses maanden 

soodaane groeven die niet aangegeven sijn, vervallen weesen ten profijte van de kerck, en haar Hoogwelgeb. op 

’t aanhogen derselve dan stellen soodaene orders, als ten meesten nutte van ’t gemeen en van de kercke sullen 

bevinden te behoren. 

 

verder sijn deese vergaderingen geeindigt en gescheiden tot aanstaande Maandag, om dan te doen de gewone 

uijtsetting der verpondinge. 

 

pag. 240 



Ampts vergadering gehouden den 4
de

 Septbr. 1742. 

Present de Heeren, 

Totck, Dorth en 

Broekhuijsen. 

 

Martis den 4
de

 Septbr. 1742 

Bij het nasien van de restanten van de onraad hebben haar Hoogwelgeboren daaronder gevonden de Heeren van 

Hunderen en Munnick en met verwondering vernomen dat sustineerden daartoe niet verpligt te weesen, daar 

nogtans niemand daarvan exempt is, als de jonkeren in deesen ampt verschreeven, en wel alleen maar van weinig 

bouwerij die deselve doen van landerijen geleegen onder derselves woning, moetende de Heeren Ampts 

Jonckeren verder van het haare soo wel als andere ingeseetenen betalen. Om welke reedenen en om met deesen 

restante an den goede ingeseetenen niet te drucken haar Hoogwelgeboren deselve niet kunnen valideeren aan den 

scholtis van Haestenburg, maar hem gelasten van de Heeren van Hunderen en Munnick die te vorderen en 

daartoe te gebruijken soodaene middelen als hij geraden sal werden. 
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Alsoo ingevolge de resolutioe van den 26
ste

 Augusti 1741 verscheiden publicatien sijn gedaen tot het aengeven 

en verhoogen der groeven in de kercke van Wilpe endat veel eijgenaeren in gebreeke gebleven sijn daar aan te 

voldoen en dat inmiddels deselven in voornoemde kercke soo is gesackt dat niet alleen niet meer bruijckbaer is 

maar ook dat de stank der lijken onlijdelijk worde en veroorsaackt veel ongemack. Hebben haar 

Hoogwelgeboren gecommitteert en geauthoriseert de Heeren van Boesloo en van de Laetmer om op de meeste 

menagie voornoemde vloer van de kercke van Wilp te laten hoogen en vernieuwen. De groeven van de kercke 

vervallen ingevolge resolutien van de 26
ste

 Augusti 1741 ten meesten voordeel van de kercke te verkoopen en 

verders alles te doen wat ten meesten nutte van deese saecke sullen oordeelen te behooren. 

 

Haar Hoogwelgeboren hebben geslooten de vier kerckereeckeningen en geresolveert daarvan het slot te brengen 

in de uijtsettinge der amptslasten over dit lopende jaar. 

 

pag. 242 

Mercurii den 5 September 1742 

Present als vooren. 

                             

Haar Hoogwelgeboren hebben geslooten de reekening van de Toll en Waegh over het jaar 1741 en aan vrouw 

van Schoten gecontinueert nog voor drie jaeren het jaarlijkse tractement á dertig guldens als vroedvrouw van ’t 

ampt, mits de arme vrouwen voor niets bedienende , waarvan aan haar is gegeeven extract resolutie. 

 

Jovis den 6 September 1742 

Present als vooren. 

                              

Willem Jansen den amptsdiender hebbende versogt tot redding van eenige schulden dat aan hem mogh werden 

geavanceert eens een summa van hondert en vijftig guldens met presentatie dat deselven weer gekort sullen 

werden aan sijn tractement in een tijd van drie jaeren jaarlijks vijftig guldens. 

Hebben haar Hoogwelgeborene aan dit versoek wel willen gunstelijk te gemoed komen in een vaste verwagting 

dat sijn dienst in ’t toekomende wel sal waarnemen, en ordonneeren der halven den scholtis en ontfanger 

Cornelis van Haestenburg aan voornoemde Willem Jansen de versogte hondert en vijftig guldens tegens 

behoorlijke….. 
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quitantie te betaelen en hem in ’t vervolg á dato deeser geduurende drie jaeren alle jaer te korten aan sijn 

tractement vijftig guldens. 

 

Haar Hoogwelgeboren hebben gedaan de groote schouw over de twee toll weegen en geresolveert ten eersten in 

de Zutphense weg in plaats van de twee houten bruggen te leggen twee groote steene kommen gelijk ook deselve 

op heeden aan Peter Wesselman hebben aanbesteed drie groote vacken in de Teugse weg ter lengte saemen van 

tweehondert vier enveertig en een halve roede voor een summa van vierhondert twee guldens tien stuijvers 

volgens accoord daarvan opgerigt. 

 

Nog hebben haar Hoogwelgeboren gedaan de uijtsettinge van den onraet over deesen jaere 1742 en sal de gulden 

maar genomen weesen tegens twintig stuijvers. 

 



Waarnae deese vergadering is geëindigt en aan de heer president versogt te maeken een project reglement van de 

verteeringe op den landgerichte en amptsvergaderinge. 
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Reglement op de verteeringe op den landgerigte en ampts vergadering. 

 

Niet tegenstaande soo veel sorg en attentie van tijd tot tijd aangewend, tot menage van de onnodige verteeringe 

op den landgerigte en ampts vergaderinge, deselven evenwel groot sijn en meer of min verswaeren de 

amptslasten. Hebben haar Hoogwelgeborens tot soulaes der goede ingeseetenen daarop naeder geresolveert en 

vastgestelt, dit navolgende reglement. 

 

Dat de heer Landdrost van Veluwen present sijnde, voor sijn defroijement, voor hem en sijn gevolg, van 

domestiequen en paarden, sal daags genieten twaalf guldens, soo lang als het gericht te Wilp is en sullen daar en 

boven gedefroijeert werden, de vier van het gericht die altoos vrij sijn, de landschrijver en sijn clercq, de fiscaal 

en de schrijver van den Drost, voor welkes defroijement den hospes sal genieten daags 14 guldens of voor ieder 

3 guld. 10 stuijvers, sonder dat voor den dag dat het gericht vertreckt betaald sal worden. 
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De jonckers buijten het ampt het gericht assisteerende  , sullen voor defroijement genieten daags drie 

rijksdaelders, voor haar en haar gevolg van knegts en paarden, dog sal niet gereckent worden den dag dat ’t 

gericht ’s morgens vertrekt, en sullen geen gasten mogen brengen tot lasten van het ampt. 

 

De jonckeren van het ampt present en het gericht assisteerende, sullen des daags hebben 6 guldens, voor haar en 

voor haar domestiequen en paarden, waarvan 2 guldens sullen geeven aan den hospes, selfs als daar niet eeten en 

sullen verder betaelen navenant de consumptie die sij maecken en het geen dat sij commandeeren. 

Den scholtis van het ampt sal hebben vier guldens daags, de dagen als sal vaceren op het gericht. 

Den hospes sal mogen declareeren daags eene gulden voor ieder onderschout die present is, gelijk ook eene 

gulden voor den amptsdiender. 

 

Verder hebben haar Hoogwelgeborens opnieuw geresolveert, in ’t toekomende tot lasten van ’t ampt geen gasten 

te noden, wie het ook mag sijn , maar die… 
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voorkomende, voor haar eigen rekening te houden, en sullen derhalven die niet goetgedaan werden in de 

reekening van de verteeringe op ’t gericht, gelijck ook mits deesen werd afgeschaft, het tractement seedert 

eenige jaeren in ’t gebruijk, aan de heeren van de steeden en practisijns, en vastgestelt het niet te geeven als met 

goetvinden van al de presente jonckeren, sonder dat het gepermitteert sal weesen aan de presente heeren 

jonckeren soodaene tractement te spendeeren twee jaeren na malkanderen. 

Ook word hiermeede afgeschaft, de verteeringe van alle bijloopers onder wat naem het ook mag sijn, en 

geordonneert aan den hospes behalven de vier onderschouten en den amptsdiender, het geene te brengen op sijne 

reekeninge tot lasten van den ampte, maar soodaene verteeringe te reekenen aan de  persoon die het 

commandeert, sullende die in de reekening van het ampt niet geleeden worden. En sal van deese resolutie extract 

gegeeven worden aan den brouwer te Wilp, om te strecken tot sijn narigt, en sig exact daarnae te reguleeren.  

 

Dit bovenstaande reglement is bij….. 
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inschrijving door de heeren Jonckeren geapprobeert en gearresteert gelijck hiervan ook gesonden sal worden aan 

de brouwer van Wilp, copije tot sijn narigt. 

 

Ampts vergadering ten huijse van Steven Cronius, gehouden den 27
ste

 Augusti 1743 

Present de Heeren Torc, 

Renesse, Stepraad, Dorth en 

Broekhuijsen. 

                                              

Sijn afgehoord en gesloten ten overstaan van predicanten en kerckmeesters de reekeningen der vier kercken en 

sullen daarvan de sloten gebragt werden en uitgeset in de settinge der amptslasten over dit lopende jaar 1743. 

 

Mercurii den 28 Augustii 1743 

Present omnes. 



                        

Hebben haar Hoogwelgeborens afgehoord en gesloten de rekening van Peter Wesselman wegens sijne 

administratie van de Toll en de Waagh van ’t ampt. Nog hebben haar Hoogwelgeborens afgehoord en gesloten 

de rekening van Cornelis van Haestenburg wegens sijne ontfangsten der……. 
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verpondinge  amptslasten tot den jaere ordinairis 1741 en extraordinairis 1742 incluis. 

 

Op ingekomen requeste, haar Hoogwelgeboren niet sijnde verpligt tot onderhoud en het maken van dit Hoge 

Vonder over de Meulenbeek, willen wel aan de geerfdens en geinterresseerdens voor deese reis daarin te gemoet 

komen en haar daartoe geven eens twaalf silvere ducatons. 

 

Op requeste van Thomas Renssen, soon van de geweesene coster en schoolmeester te Wilp, gaende in sijn 

twintigste jaar en lidtmaat van de kercke, versoekende met de vacante coster en schoolmeesters plaats begunstigt 

te worden. 

Hebben haar Hoogwelgeborens supplicant op veele goede getuijgenisse van sijn bequaamheid en goed gedragh 

daarmee begunstigt bij provisie tot een proef tot wedeseggens toe, werdende de heer president Torck versogt 

darvan te besorgen de nodige commissie uijt naem van haar Hoogwelgeborenens. 

 

Post Meridiem. 

Haar Hoogwelgeboorens hebben samentlijk de schouw gedaan over de beide tolwegen, 
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en goedgekeurd de nieuwe wegh aan Peter Wesselman aanbesteed, soo verre die gemaakt en voltooijd is. 

 

Jovis den 29 Augusti 1743 

Present omnes. 

                         

Haar Hoogwelgeborens hebben gedaan de setting van des ampts onraed, en niet tegenstaande dit jaar de lasten 

groot en meenigvuldig waren, geresolveert de gulden maer te neemen tegen twintig stuijvers, om soo veel 

mogelijk te helpen en te soulageeren de goede ingeseetenen. 

Nog hebben haar Hoogwelgeborens aanbesteed aan Jan Knippenberg eenige reparatien van de Twelse kerck 

voor 24 guldens, te weeten arbeidsloon, steigeren daarin begreepen, ingevolge daarvan gemaakt besteck. 

 

Den Heere van Renesse van Suijleveld, sullende op de Toll aan deesen ampte verstrecken eene capitaele summa 

van een duijsent caroli guldens, werd versogt daarvan de penningen te betaelen aan Peter Wesselman ter goede 

rekening van soodaene nieuwe aangenomene wegh, lang omtrent duijsent roeden, aan hem aanbesteed op den 18 

Junij 1743.  
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Sullende deese bij provisie dienen voor recepisse en aan den heer van Suijleveld tegens intrecking deesen, 

daarvan uijtgelangt worden eene obligatie in forma tegen drie en een half per cent te rekeenen á dato deeses. 

 

Ampts Vergadering begonnen den 9 Octobr. 1744 

ten huise van Steven Cronius in Gieteloo. 

Present de Heeren Torck,  

van Renesse en Broekhuijsen. 

Venens den 9 Octobr. 1744 

 

De heeren Jonckeren hebben afgehoord de vier kercke rekeningen en geresolveert de sloten daarvan te brengen 

in de uijtsettinge der ampts lasten over dit lopende jaar. 

Haar Hoogwelgeborens hebben geresolveert en kerkmeesters van Voorst geauthoriseert, de kercke te Voorst 

vroeg in ’t aanstaande voorjaer ter degen te laeten schoonmaeken en witten, een groot glas te laten vernieuwen 

en tegen het doorstuiven van het stof de soldering boven op te laeten beleggen met latten op de reten. 

 

Haar Hooggeboren hebben geresolveert twee sondagen te laten publiceeren…. 
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in de vier kercken, dat geen costers, leuijers, dootgravers en wie het ook sij, ooijt sal mogen gaan, onder wat 

naam het ook mag weesen in kercken of torens met een brandende pijp, op eene boete van eene goutgulden ieder 

reis te verbeuren, de helft voor den aanbrenger en de andere helft voor de Diaconij. 

 

Nog geresolveert volgens daarvan gemaakt en ondergeteekent besteck, het costers huijs in Terwolde te 

repareeren en aan hem selfs aanbesteed voor eene summa van hondert en vijf guldens. 

Haar Hoogwelgebooren hebbende voor deesen voor het schouwen der Tolwegh toegeleid voor een schouw aan 

ieder Joncker ses guldens, hebben bij ampliatie vastgestelt, dat geen absentie, onder wat naem en pretext het ook 

mag sijn geexcuseert sal worden, maar dat alleen de ses guldens profiteeren sullen de Jonkeren die de schouw 

reëel doen en in persoon waarneemen. 

 

Saturni den 10 Octbr. 1744. 

Present als vooren. 

                              

De Heeren Jonckeren hebben afgehoord en geslooten de reekening van Peter Wesselman wegens sijne ontfangst 

van de toll en de waegh. 

De pacht van de waegh den laatsten Juni 1745 aanstaande expireerende, is deselve voor ses jaeren, met drie 

jaeren… 

 

pag. 252 

aan weerskanten te wederleggen, gecontinueert aan Wolter Brascamp voor eene summa van hondert en vijf en 

twintig guldens, waarvoor hij tot borgen heeft gestelt Jan Meilinck smith en Wijer Jochems Sonneberg die beide 

daarvoor handtasting hebben gedaan. 

 

Luna den 12 October 1744. 

Present als voren. 

                            

De heeren Jonckeren hebben over de beide tolwegen de schouw gedaen en in ogenschijn genomen, de nieuw 

gemaakte dijck door de order marck en deselve gevonden seer goed en voldoende aan het besteck, volgens het 

welke Peter Wesselman die had aangenomen, sijnde daarvan aan hem betaelinge geschied in sijne rekening over 

deesen jaere 1744. 

 

Bij gelegentheid van deese schouw hebben haar Hoogwelgebooren gesien dat aan een steene brugh en kom in de 

Zutphense wegh eenige steenen uijtgeschooten waeren, en hebben tot deese reparatien geauthoriseert Peter 

Wesselman, als ook om in de nieuwe dijck nog te leggen eenige kommen aan hem aangeweesen en eenige 

kommen te vergrooten. 
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Martis den 13 October. 

Present als vooren. 

                                 

De Heeren Jonckeren hebben gedaen de uijtsettinge der ampts lasten over dit lopende jaar gelijk te sien is bij de 

verbaelen daarvan gehouden. 

Haar Hoogwelgebooren hebben aan Anthonij van Enter gecontinueert de toll op de beide wegen voor de summa 

van een duijsent guldens ’s jaars voor de tijd van ses jaeren, met drie te wederseggen. Sullende daaren boven op 

vorige voet betaeld worden de aerme porties en sijn daarvoor borgen gebleeven Marten Hermsen en Henrick van 

Wechel, die daarvoor handtasting hebben gedaan. 

 

Nog hebben haar Hoogwelgeborens afgehoord en gesloten de reckening van den ontfanger Cornelis van 

Haestenburg, wegens beschot der ordinaire verpondinge 1742 en extraordinaire 1743. 

 

Haar Hoogwelgeboorens hebben Hermse Reinders gegeeven het opsigt over de Deventerse wegh en daartoe een 

tractement van dertig guldens ’s jaars en sal hij wel sorg hebben te dragen dat de sporen ’s weekelijks werden 

toegelijkt en het water afgegrept. 
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Present,  

De Heer Casper Anthonij van Haersolte, verwalter landdrost. 

Wegens ’t ampt van Voorst de Heeren Torck en van Broekhuijsen tot de lathmer, 

En wegens Geërfdens der Ordener Marckt expres gecommitteert de Heeren Potgieter,  



van Hamel, van Brienen,  Hermen Proper en Claes Schuering, buurscholt.  

 

Verbael van het geconvenieerde tusschen de Heeren Jonckeren van Voorst en gecommitteerden van geërfdens in 

de Ordener Marckt, in een conferentie gehouden ten huijse van Marten Hermse, op maandag den 17
de

 Junij 1743. 

ten overstaan en door tusschen komen van den Hoogwelgeboren Heer Casper Anthonij van Haersolte in qualiteit 

van verwalter landdrost van Veluwen. 

 

Dat het gepermitteert sal sijn en vrijstaan aan de Heeren Jonckeren van Voorst, door het veld der Ordener Marckt 

tot aan de Zutphense Tollwegh, op haar eigen kosten te maeken, en na behoren te onderhouden, een nieuwe 

wegh of dijck, gelijk haar Hoogwelgebooren gepermitteert word mits deesen ten minsten van de breete van ses 

en dertig voeten Rhijnlands of van sulke breete en hoogte als haar Hoogwelgeboren nodig sullen oordeelen. 

Waartegens de Heeren Jonckeren aanneemen en beloven, eerstelijk, door voornoemde wegh, deukers en 

kommen te sullen leggen. tot genoegen der geërfdens. 

Ten tweede, sal den afwegh aan ’t huijs van den Gulicker sal blijven als van ouds, 
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Alsmeede dat er een afwegh sal sijn na ’t Loo, en nae de voornaemste erven. 

Ten derden,dat gemelde wegh vooreerst niet sal mogen werden bepoot en soo in vervolg van tijd bepoot mogte 

werden, dat alsdan de bomen sullen sijn en blijven ten voordeele van de Ordense Marckt. 

En is overeengekomen, van dit geconvenieerde een dubbelt afschrift te maeken om geteikent te werden door 

bovengenoemde  in margine presente Heren, en gebragt te werden ieder in den haere ten fine van goedkeuringe, 

binnen de tijd van een jaar, te reekenen á dato deeses, sullende bij ontstentenisse gehouden werden voor 

geapprobeert en gesertificeert. 

Twello den 17
de

 Junij 1743. 

 

(was get.) 

F.W. Torck. W.H. van Broekhuijsen. G.J. van Brienen.  

C.A. Haarsolte, verwalter landdrost van Veluwen.  

N. Potgieter. H. van Hamel. H. Proper. 

 Klaes Schuering, buurscholt. 
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De Heeren Jonckerenvan Voorst gesien en geexamineert hebbende, bovenstaande conventie met 

gecommitteerdens der Ordense Markt op den 17
de

 Junij 1743 door haar gecommitterders gemaakt, opgeschreven 

en rectificeerdens hebben met deesen. 

Gietelo den 18 October 1744. 

 

was get. 

F.W. Torck. W.H. Renesse. 

W.H. v. Broekhuijsen. 

 

Ampts vergadering begonnen den 31 Augustie 1745. 

present de Heeren Torck.  

van Renesse. Stepraad en  

van Broekhuijsen. 

                                

De Heeren Jonckeren hebben afgehoord en gesloten de vier kercke rekeningen en geresolveert daarvan de sloten 

te brengen in de eerste te doene settinge, sijnde egter de kerckmeester Marten Hermse schuldig gebleeven, en 

aan van Weechel gegeeven de twaalf questiense guldens van Dominee Alberts om in sijne eerste te doene 

reekening te verantwoorden. 

 

Op versoek van Jan Bresser in de Emster brugh, pachter der kerckeweijde om te hebben eenige verminderinge, 

om reedenen dat voornoemde weijde met veele boomen is beplant endaardoor seer is vermindert.  

Is met ….. 
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hem overeengekomen dat van alle verpondinge in ’t toekomende gelibereert sal sijn. 

 

De koster van Voorst hebbende versogt het repareeren van sijn put, en dat daarop een houten pomp geset worde, 

als ook dat sijn school mogt werden gewit en schoon gemaakt.  



Is het een en ander aan hem aanbesteed voor eene summa van vijf en twintig guldens. 

 

De vloer in de kercke van Voorst seer ongelijk sijnde, en doorgaans aan stucken, hebben haar Hoogwelgebooren 

geresolveert aan de eijgenaeren der groeven te ordonneeren haare groeve te hoogen en vloere te maken met 

ordentelijke sercken of estericken en aan haar daartoe te vergunnen á dato deeses te reekenen , den tijd van 

negen maanden, sullende bij ontstentenisse het geschieden ten lasten en voor reekening der nalaetigen, en sal 

hiervan werden kennis gegeven aan de geinteresseerdens bij drie consecutive publicatien des Sondags ogtens nae 

de predicaties. 

 

Haar Hoogwelgeboren hebben geresolveert weer een nieuw glas te laten maecken in de Voorster kercke en…. 
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de kerkmeesters hiertoe gelast ende geauthoriseert, en daartoe tot nader order te gebruijcken gelijk tot alle andere 

werck  Alexander Elberts, glaesemaker te Deventer, sullende vooraf hierover inneemen het goet vinden van den 

Heer van de Lathmer. 

 

Mercurii den 1 September 1745. 

Present als vooren. 

                              

Haar Hoogwelgeboren hebben afgehoord en gesloten de reekeninge van Peter Wesselman wegens sijne 

administratie van de pacht der Toll en van de Waagh, ende geresolveert tegens morgen ochtend te doen de groote 

schouw over de Tollwegen en vastgestelt op Vrijdag den 3
de

 deeses de uijtsettinge der amptslasten. 

 

Nog hebben haar Hoogwelgebooren aan Cobus Haeke gelast het repareeren en soo veel nodig vernieuwen van 

het schuurtje van den amptsdiender op de meeste menagie. 

 

Veneris den 3 Septbr. 1745. 

Present als voren. 

                            

Haar Hoogwelgebooren considereerende de hooge jaeren en geduurige ongemakken van Hendrick Berents, 
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hebben in sijne plaats tot setter wegens Terwolde aangestelt, gelijk aanstellen mits deesen de persoon van Jacob 

van Beeck, werdende hij gelast sig te addresseeren aan de Heer van de Lathmer, en in handen van sijn 

Hoogwelgebooren af te leggen den eed daartoe staande. 

 

Haar Hoogwelgeborenen hebben gisteren gedaan de schouw over de tolwegen, hebben van eenige nood 

sakelijkheden aan Peter Wesselman ter handen gestelt een memorie en de hem gelast en geauthoriseert deselve 

ten eersten te laten maken.   

verder hebben haar Hooggebooren gedaan de uijtsettinge van den onraad over deesen lopende jaere 1745 en sijn 

daarop van den anderen gescheiden. 

 

Ampts vergaderinge begonnen den 30
ste

 Augusti 1746. 

Present de Heeren, 

Torck, van Renesse en van de Lathmer. 

Martis den 30 Augusti 1746. 

De heeren Jonckeren hebben afgehoord en geslooten de kercke reekeninge der vier kerspels over het afgelopen 

jaar en geresolveert het geene daarin te kort is gekomen te …. 
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brengen in de aanstaande te doene uijtsettinge van dit lopende jaar. 

 

Haar Hoogwelgebooren hebbende bij publicatie op den 5
de

 ,12
de

 en 19
de

 Septbr. 1745 aan de eigenaeren der 

groeven in de kerk te Voorst geordonneert deselve aan te hoogen en daartoe geaccordeert een tijd van negen 

maanden, sien met de uijterste verwondering dat daaraan niet is voldaan, en de vloer in voorschr. kerck door 

soodane agteloosheid ongemaakt blijft liggen, en seer ongemackelijck en gevaarlijck op seer veel plaatsen. 

Hebben ten overvloede der selve resolutie opnieuw weer driemaal doen publiceeren, en daartoe vergund 

nogmaals den tijd van ses maanden á dato deeser, met last en gesinne aan een ieder die sulks mag aangaan binne 

voorschreeven tijd daaraan te gehoorsaemen bij poene dat alle groeven welke na expiratie van voornoemde ses 



maanden, niet aangehoogt sijn, vervallen sullen weesen aan de kercke en ten profijte van deselve verkoft sullen 

worden sonder dat hier ontrent eenig uijtstel of gratie sal worden geaccordeert. 

 

Mercurii den 31 Aug. 1746. 

Present als vooren. 

                          

Alsoo haar Hoogwelgebooren verleegen sijn om de nodige specie tot het maken van de wegh aan de 

Koekoekstraat, is de Heer van Broeckhuijsen tot de Lathmer versogt en geauthoriseert te spreeken en te 

convenieeren met de provisoren van de H. Geest….. 
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te Deventer en met de vrouw van Slangenburg of haar geauthoriseerde, wegens het afgraven en gebruijcken van 

eenige aarde van het land onder het erf de Hombraecke gehorende, belovende te approbeeren ende na te komen 

al ’t geen sijn Hoogwelgebooren hierin sal gelieven te verrigten en de te contracteeren. 

 

De schout van Haestenburg hebbende bij sijne rekeninge der ontfangst van de verpondinge overgegeven een lijst 

van restanten van ampts onraad, soo uijtheemse en inheemsche nalaetig sijn te betaelen. 

Hebben haar Hoogwelgebooren daar geen genoegen mee kunnen neemen, maar in tegendeel voorn. schout van 

Haestenburg gelast en geauthoriseert, nae soo veel waarschouwinge en aanmaeninge alle gebreckigen na rechten 

te vervolgen ente excuteeren, met distractie der goederen van soodanige onwillige, ten einde de goede 

ingeseetenen die gretigh sijn haar lasten te betaelen niet werden gechargeert boven ’t geene schuldig sijn te 

dragen en dus deese nalatigheid der onwilligen niet strecke tot beswaer van anderen. 

 

Den tijdelijken predicant van Voorst, genietende jaarlijks een derde van het geene rendeert de kerckenweide, 

hebben tot voorkoming van alle misverstand in het toekomende verklaard tot narigt van de posteriteit dat sodane 

bomen staande rontom voorschr. kerckenweide alle in ’t geheel aan de kercke….. 
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hooren, sonder dat de predicant daeraan eenige portie kan pretendeeren, om reedenen dat het poten der selve 

alleen bekostigt is door de kercke, en dat ook de kercke last alleen de heele verpondinge van welgemelte 

kerckenland. 

 

Haar Hoogwelgebooren hebben afgehoord en geslooten de rekeningen van de schout Cornelis van Haestenburg 

en van Peter Wesselman, wegens hunne administratie der ontfangst der verpondinge en van Toll en Waghe. 

 

Jovis den 1  September 1746. 

Present als voren. 

                           

De Heeren Jonckeren hebben samentlijk gedaan de groote schouw over de Tollwegen van Deventer en Zutphen 

na Apeldoorn, en eenige noodige reparatien geordonneert, en sijn verder gereeden na de Perkelaer om te doen de 

astimatie der goederen van den heer van Rhede. 

 

Veneris den 2 Septbr. 1746. 

Present als voren. 

                          

De Heeren Jonckeren hebben order gestelt op verscheide seer nodige reparatien aan de kercken van Wilp, Twelle 

en Terwolde  en verder geslagen eenige ordonnantiën. 

 

Saturni  den 3 Septbr. 1746. 

Present als voren. 

                         

De Heeren Jonckeren hebben aan Peter Wesselman, volgens gemaakt besteck een accoord aanbesteed het leggen 

van een nieuwe…. 
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dijck, beginnende aan het hecke van de Hovenck tot tegenover den Hogencamp. 

Haar Hoogwelgeb
s 
hebben de kerckmeesters van Voorst weer gelast en geauthoriseert, door Elbers, glaesemaker 

te Deventer, weer te laten maeken een nieuw glas naast aan ’t nieuwe dat voorleeden jaar is gemaakt. 

 



Haar Hoogwelgebooren hebben gedaan de uijtsettinge der amptslasten over het lopende jaar en een einde 

gemaakt van deese ampts vergadering. 

 

Ampts Vergaderinge begonnen den 22 Augusti 1747. 

Present, de Heeren, 

Torck, van Renesse, Broeckhuijsen 

en Rheede. 

 

Haar Hoogwelgebooren hebben over de tolweegen gedaan de groote schouw, opgenomen en geapprobeerd de 

nieuw gemaakte weg, lang ruijm 300 roeden, beginnende aan de Hoogecamp en gaande tot aan de Beukelaer.  

De ontfanger Peter Wesselman is gelast en geauthoriseert eenige kleine reparatien bij memorie vervat aan 

bruggen en aan de weg te laten maken en onder anderen op te hoogen, de laagtens bij Daetselaers huijs bij van 

Weeghel, bij ’t hecke van Hunderen en bij Kolkhof. 
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Mercurii den 23 Aug. 1747. 

Present, de Heeren, 

Torck, Renesse, Stepraad, 

Broeckhuijsen en Rheede. 

                                       

Haar Hoogwelgebooren hebben afgehoord en gesloten de vier kercke rekeninge en sullen de slooten gebragt 

worden in de aanstaande uijtsettinge. 

 

Den Heer van Rheede tot de Perkelaar is meede gecommitteerd tot de Tolwegh en tot opsigt deselve 

conserneerende. 

aan de coster van Twell, Brascamp, is opgeseid de pagt van de Waag, expireerende aanstaande Junij 1748. 

De heeren Torck en van Broeckhuijsen sijn gecommitteerd en geauthoriseerd, te assisteeren bij de conferentie 

over de weg tussen het Vosje en het Canon, en des noods te convenieeren over een subsidie, geconsidereerd het 

belang dat veel ingeseetenen van dit ampt daarin hebben. 

Nog geresolveerd in de kerck te Voorst te laaten maaken twee nieuwe glaasen, sijnde de kerckmeesters daartoe 

gelast. 

 

Jovis den 24 Augusti 1747. 

Present ut supra, 

except den Heer van Stepraad. 

                                             

Haar Hoogwelgebooren hebben afgehoord en geslooten de reekening van de Toll en van de Waagover de jaar 

1747, en d’ontfanger….. 
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Wesselman gelast in ’t toekomende te doen twee separate rekeningen, van de Toll en van de Waagh en een ieder 

te brengen, d’ontfangst en uijtgaaf deselve conserneerende. 

 

Veneris den 25 Augusti 1747. 

Present, omnes. 

except den Heer van Renesse. 

 

De pagt van de Toll expireerende den 13
de

 April 1748 hebben haar Hoogwelgeb. geresolveert deselve aan de 

pagters te denuntieeren, en daartoe gelast en geauthoriseert den ontfanger Wesselman, sullende nader werden 

vastgestel een dag tot de pubilque verpagtinge. 

 

Haar hoogwelgebooren hebben gedaan de setting van den onraad, over het lopende jaar, en sal de gulden 

gemaand worden tegen 20 stuijvers. 

Nog sijn geordonneert aan de leijendeckker B. Coolhaas volgens gemaakte overslag eenige reparatien aan de 

kerck van Voorst. 

 

Saturni den 26. Augusti 1747. 

Present, den Heeren, 

Torck, Broeckhuijsen en Rheede. 

                                          



De Heeren Jonckeren considereerende het different gereesen tusschen de gemeente van Voorst en de heer 

Huijgens pretense collator der pastorije alddar, heben na drie consecutive publicatien alle de ledematen in de 

kercke geconvoceert en aan deselve voorgedragen de pretensie van de Heer Huijgens met… 
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de stucken door hem geappliceert als ook het advies van een onpartijdig regtsgeleerde hierover ingenomen, en 

hebben daarop na lecture gevraagt de resolutie der gemeente. 

Waarop deselven hebben geantwoord, en versogt deese voor haar soo importante saak nader te mogen 

examineeren en hierover te confereeren met de heeren Jonckeren, door gecommitteerdens die ten getale van acht 

aanstonds sijn genoemd, om na gehouden conferentie aan de gemeinte rapport te doen, en daarop te resolveeren 

soo als vermeine sal te behooren. 

 

met deese saack is de amptsvergaderinge geeijndigt. 

 

Zutphen den 24. Maart 1747. 

Pesent, de Heeren, 

Torck, Renesse en Broeckhuijsen. 

                                

Aangesien de vacature der pastorije te Voorst nog niet is vervuld, en dat daartoe nog geen dag is vastgesteld, 

hebben de Heeren Jonckeren van het ampt die deese saak concerneert, goedgevonden, tot administratie der 

inkomsten van voornoemde pastorije bij provisie aan te stellen Peter Wesselman, ontfanger van Apeldoorn om 

alle desselfs inkomsten geene uijtgesondert te ontfangen, daaruijt alle Sondag te betalen de Heeren predicanten, 

waarneemende deese vacature en om verder daarvan op sijn tijd rekening en rekenschap te doen aan de heeren 

Jonckeren. 
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Lunee den 23
 
Septembr. 1748. 

Present, de Heeren Torck, 

Stepraad, Broeckhuijsen en Reede. 

                                        

De heer van Renesse van Zuilevelt hebbende bij missive versogt geexcuteert te weesen als zijnde sei 

publiceecausa absent, is deselve gedispenseert. 

De vier kercke reekeninge der vier cerpels sijn afgehoort ende geslooten. 

 

Martis den 24 Septembr. 1748. 

Present als voren, except Stepraad. 

                              

De reekeningen van Cornelis van Haastenborg wegens de overschotten der verpondingen over de jaren 1745, 

1746 en 1747 en van Peter Wesselman van de Tollen ende Waag zijn afgehoort en gesloten. 

 

Mercurii den 25 Sept.ber 1748. 

Present als voren. 

                               

De heeren Jonckeren hebben gedaen de groote schouw over de Zutphense en Deventer Tollweegen en volgens 

memorie de reparatien daar in aengeteekent geresolveert en den ontfanger Wesselman daartoe geauthoriseert. 

 

Jovis den 26 Septenbr. 1748. 

Present als voren. 

                        

De uijtsetting der amptslasten over dit lopende jaar is geschied en sijn daarvan de verbalen gesloten. 

De kerkmeesters van Voorstsijn geauthoriseert te laten maken twee kleine kerkglasen. 

En de weduwe van wijlen domine Mörser sijn geaccordeert boven het jaar van gratie…. 
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de drie maanden tractementen en inkomsten van de pastorij waarin de mann is overleden. 

De heeren Jonckeren sijn voorgekomen veele instantie om te reguleeren een dag tot verkiesing van een predicant 

te Voorst in plaats van wijlen Dominus H.F. Mörser. Hebben goedgevonden daartoe te despicieeren Dingsdag 

ogtent den 5 November aenstaende ende hiervan kennis te geven aan de deputati classis van Over Veluwe ten 

einde daartoe gelieve te stellen de nodige orders en is tegelijk geresolveert tot laste van ’t ampt niet te brengen de 

gewone vacatie gelden der predicanten en tractementen in gevalle het recht van collatie der pastorije van Voorst 



mogt competeren aen een particulier collater die met alle onkosten dit beroep concernerende moet blijven 

geschargeert. 

 

Wel Edele en Eerwaarde Heeren. 

 

Bij ons gedelibereert sijnde over de instantien gedaen door U Eerw. tot reguleeren van een dag om te vervullen 

de vacante pastorij te Voorst in plaats van Wijlen Dominus H.F. Mörser hebben wij soo veel in onsis niet willen 

ophouden dit heilsame werck en der halven daartoe vastgestelt Dingsdag ogtent den 5 Novembr. aenstaende ten 

einde U. Eerw.gelieven op voorschreven ….. 
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dag naar kercke ordre te convoceeren alle ledematen der gemeente om te treeden tot vervulling van deese 

vacature. Wij wenschen van herten daer over des Hemels Zeegen en U. Eerwaardens bevelende in Godes Heilige 

bescherminge, verblijven wij met veel consideratie. 

Wel Edele en Eerwaarde Heeren 

U Eerwaardens Dienswillige Dienaren. 

 

Ampsvergaderinge begonnen op Donderdagsch 28 Augusti 1749. 

 

Present de Heeren, 

Torck, Renesse, Stepraad,  

Broekhuijsen en Rhede. 

Jovis den 28 Augusti 1749. 

 

Den heer van Schimmelpenninck is van deese vergadering geexcuseert om dat gen. gewenst is op de 

tegenwoordige landach present te sijn. 

De heer van Rhede van de Parkelaer is versogt en gecommitteert om in oogschijn te neemen de muur van ’t 

kerckhof te Terwole  en die na behooren te laten maaken. 

Tot het repareeren van de muur van ’t kerkhof te Wilp, het verven van de wijser en het setten van een plaat in de 

wheem werden heer van broekhuisen tot de Latmer versogt en gecommitteerd. 
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Den heer Schimmelpenning van der Oijen tot beide Pollen is neevens de andere heeren gecommitteerdens tot de 

Tollweegen versogt en gecommitteert om daarop het opsigt te hebben en des noods order te stellen. 

 

De vier kerke rekeningen en die van P. Wesselman weegens sijn administratie van de Toll en de Waegh sijn 

afgehoort en geslooten. 

De coster van Voorst is geauthoriseert ten dienste der afgegane diakenen te koopen ses nieuwe testamenten met 

de psalmen daarin en dat daartoe moogen besteeden eene summa van vijftien gulden. 

 

Den 29 Augusti 1749. 

Present als voren. 

                          

Haar Hoogwelgeboorens hebben gedaan de groote schouw over de beiden Toll weeghen. 

 

Den 30 Augusti 1749. 

Present als voren. 

                          

Domine Jacobie te Wilp sijnde overleeden den 5 Augusti 1748 en Domine van Wijhe daer wederom bevestigt 

den 23 Februarij van dit lopende jaar, hebben H.H.Welgeborens geauthoriseert ende gelast den ontfanger P. 

Wesselman van inte manen en ’t ontfangen alle inkomsten van de Bolterije van Wilp gedurende deese vacature, 

om daer van op sijn tijd rekenschap te doen, ten einde dan een verdeiling te maaken van het geen competeert aan 

d’erfgenamen van de overleedene ende rest te strecken sooveel moogelijk tot voldoening van de onkosten 

gevallen gedurende de vacature en op den dag van het beroep. 
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Den 30 Augusti 1749. 

 

Volgens resolutie van den 30 April 1661 en van den 24 Augusti 1740 sijnde vastgestelt en een ieder gelast ten 

profite der kerke te betalen eens ses gulden voor ’t overluiden van dooden bij verposing, hebben tot beeter 



nakoming van deese salutaire en voordeelige resolutie voor de kercken geresolveert expresselijk te gelasten aen 

de costers, niemand wie het ook sij, te overluijden bij verposing ten ware aen deselve gebleeken sal sijn dat 

voorgenoemde ses guldens aen de administreerende kerkmeesters is betaalt, sullende bij onstentenisse met 

meergemelde ses guldens de  coster worden gedebiteert. 

 

De schoud geauthoriseert om een paar zackpistolen te koopen voor de amptsdienaar en de zabel die er nog leid 

weer te laaten repareeren. 

 

Veneris den 24 April 1750. 

 

Geconsidereert de slechte staat der pastorie van Voorst en dat daarvan de reparatie passeeren, als ook dat die den 

gedaen te sijn teegens het rooierment van de beroepene predicant. 

Hebben haar Hoogwelgeborenen uit het midden van haar versocht en geauthoriseert, gelick versoecken en 

authoriseeren mits die aen de heer A. Schimmelpenning van der Oije tot beide pollen om ten spoedigsten alle 

nodigen reparatien aen voornoemde pastorije…. 
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te besorgen ende te laten maaken, met authorisatie op voornoemde Heer, daar toe te staan de nodige ordonnantie 

uit de penningen van den inkomsten geduurende de vacature der pastorie van Voorst die geadministreert werden 

bij Peter Wesselman, die van deese resolutie copie sal werden gevonden tot sijn naricht. 

 

Luna den 24 Augusti 1750. 

Present, de Heeren Torck, Stepraad,  

van Broekhuisen, Rheede en  

Schimmelpenning van der Oijen. 

                                         

De heer van Renesse hebbende versogt per missive van deese vergadering te weesen geexcuteert, is daarvan 

gedispenseert. 

Haar Hoogwelgeboren hebben opgeseid aan Berent Henricks teegene d’ eerste verschijnsdag die het heeft 

aangenomen, sodane epistel van 1200 gulden, als de kerke van Terwolde toegezegt heeft tot sijne lasten.  

 

Bij resumptie gedelibereert sijnde over de resolutie van den 24 Augusti 1740, is nogmaals versogt ende 

gerecommandeert aen de Heeren Jonckeren ieder in sijn kerspel, alle moogelijcke regard te neemen op de 

reparatien van kercken, whemen en costerijen, dat daaraan buiten haar goeden goedvinden niet werde 

gerepareert, immers niet boven de ses gulden importeerende, dat derhalven allen reekeningen meerder 

bedragende gecertificeert sullen moeten sijn door de kerspel Joncker, en dat bij onstentenisse van dien deselven 

niet sullen worden voldaen. En sal hier van extract gevonden worden aen de kerkmeesters der vier kerspels, om 

sich daar na te reguleeren. 

 

De kercken reekeningen  der vier kerspels…. 
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sijn afgehoort en sullen de sloten gebracht worden in de eerste te doene setting. 

 

Martie den 25 Augusti 1750. 

Present als voren. 

except den Heer van Stepraad. 

                                   

Haar Hoogwelgeboren hebben aangestelt tot setter in Terwolde Berent Hendriksen, die den eedt daartoe staande 

heeft afgeleid. 

Haar Hoogwelgeboren hebben geresolveert af te leggen de capitalen door het ampt genegotiert van de kerk van 

Voorst, als ook van de kerk en diaconije van Twell.  

 

Peter Wesselman, ontfanger van de Toll en van de Waagh, en de schoud van Haastenburg, ontfanger der 

verpondingen, hebben gedaan haar respective reekeningen, en is omtrent de verpondinge genomen de volgende 

resolutie. 

 

De heeren Jonckeren bij ’t opneemen en sluiten der reekeninge van de verpondinge door Haestenburg als subs
t. 

ontfanger over de jaren ordinaris 1747 en 1748 en extra ordinaris 1748 en 1749 gedaan. gesien hebbende dat den 

prendant de ordinaris verpondinge met de opstuiveren eene summa volgens de maancedulle in sijne ontfangst 



inbrengt en dat meede de extra ord. verpondinge inbrengt met het maangeld. Daarvan dan weeder sijnen 

maanpenning ad. ses p.c. komt te trecken. Hebben goedgevonden om alle confusie voor te komen en sig soo na 

moogelik na de resoluties over de settinge en maeninge der verpondinge  geëmaneert te houden, item subs
t. 

… 
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ontfanger te gelasten gelijck hem gelast was mits deesen. 

Dat ofschoon de maan cedulle van den ampte van Voorst is opgemaakt met guldens van 22 st. ’t stuck, hij eghter 

dewijl de settinge van den opstuivers per guldens niet altijt egaal sijn kan, maar die na de omstandigheden van 

meerder of minder desastres bij de settinge genomen word. 

Hij de verpondinge sal inbrengen teegens den enckel den gulden en volgens de maancedulle dat dit sal uitmaken 

de eerste post van sijnen ontfangst. 

Dat de tweede post sal uitbrengen den opstuiver soo als de selve over die jaren is geset geweest. En dat hij deese 

twee posten addeerende daarvan sal aftrecken sijnen maanpenning. 

 

dat de extraordinaris verpondinge betreffende bij deselven genomen na proportie van de ord
e. 

, sonder eenige 

maanpenning, dewijl deselve bij resolutie ad. 10 duiten per gulden voor de maanpenning ten voordeele van den 

ontfanger is geintroduceert en gearresteert, sal verantwoorden sonder daarvan dan ook eenigen maanpenning af 

te trecken. 

Vermeijnende haar Hoogwelgeborene dat het geene van hem bij goetvinden van ’t specifice is toegelegt aen haar 

H.W.geborene niet behoeft verantwoord te worden, kunnende sulx ook niet anders als tot vergrootinge sijner 

reekeninge verstrecken. En sal hiervan extract ter handen gestelt worden aen den subs
t.  

ontfanger voorn. om sig 

daar na in ’t toekomende te reguleeren. 
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Mercurii den 26 Augustus 1750. 

Haar Hoogwelgeboren hebben gedaen de groote schouw over de Tollweeghen, en hebben geordonneert 

verscheide reparatien volgens een memorie daarvan gemaakt. 

 

Jovis den 27 Augustus 1750. 

 

Haar Hoog Welgeboren hebben geresolveert de veertien gulden volgens resolutie toegeleit aan de vier bediendes 

van de landrost direct aan haat te betalen om in ’t toekomende sich selfs te defroyeren. 

Haar Hoog Welgeboren hebben gedaen de uitsetting van den onraad over dit loopende jaar. 

 

Jovis den 22 April 1751. 

Present, Torck, Renesse,  

Broekhuisen, Rheede en Schimmelp. 

                                        

Haar Hooch Welgeborene hebben geresolveert volgens ordonnantie op heden gegeeven , ’t accordeeren uit de 

amptskast 150 guldens tot afbetaling van de reekening van de  Hr, van Brinen weegens salaris en verschot in de 

procedure over het beroep te Voorst waerop de samentlicke geinteresseerdens niet uijt haar eigen zack 

gefourneert hebben omtrent de ses hondert guldens.  

Haar Hooch Welgeborene hebben verwachter geauthoriseert den heer van Rheede tot de parkelaer om de beide 

capitalen weegens het ampt gedeponeert aan de pastorie en diaconie van Twelle, wederom te beleggen en daarin 

te gebruicken de behoorlijcke accautien. 

 

pag. 276 

Ampts vergadering begonnen den 19 Augusti 1751. 

Present, de Heeren Torck,  

Schimmelpenning van der Oije  

en van Rhede. 

                                       

De heeren van Renesse en van Stepraad sijn op haar versoek van deese vergadering geexcuseert. 

De vier kercken reekeningen over het jaar 1750 sijn afgehoort en geslooten en sullen daarvan de sloten worden 

gebragt in de aanstaande setting. 

 

Haar Hoochwelgeborene hebben geresolveert over twee nieuwe glaasen te maacken in de kerck van Voorst, en 

den heer van den Poll versocht daar het opsigt op te hebben, gelijck ook den heer van de Beukelaar versocht 

worden te laten repareren het latwerck der pastorije vant Twell. 

 



De meester leijendecker Coolhaas van Zutphen is gelast volgens sijn overslag de kerck van Voorst te repareren. 

 

Ampts Vergadering begonnen den 14 Julij 1752. 

Present de heeren Torck,  

Renesse, Rhede,  

Schimmelpenninck van der Oije. 

                                      

Den heer van Broekhuisen tot de Latmer hebbende per missive sig geexcuseert van deese ampts vergaderinge, is 

deselve daarvan gedispenseert. 

De heeren Jonckeren vernemende dat op al de kercken van het ampt duiven werden gehouden en daardoor de 

dachen merckelick werden beschadigt en de bedorven. Hebben daarteegens willen voorsien en in het 

toekomende op het vernieuwde verboden eenige duiven op de kercken te houden,  laetende derhalven de katers 

na de vier kerken sonder uijtstel te ruineren die geene die duiven hebben op voornoemde kercken, bij poene…. 
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dat bij onstentenisse haar Hooch Welgeborens sullen gelasten en permitteeren den amptsdiender van die weg te 

neemen ende te ruineren. 

 

Veneris den 14 Julij 1752. 

 

Door den heer president Torck dis vergadering voorgedragen sijnde dat tot aflopinge der differenten over de 

kosten van het beroep in de vacante plaats tot Voorst met den aankleever van dien reets eenigen tijt  met den 

collator Huijgers gesubsisteert hebbende. 

Eenige poineten van accomadement waren geprojecteert, waarover ten eersten weeder eene nadere comparitie 

voor heeren commissarissen uijt den Hove provintieel ende versogt. Hebben haar Hoochwelgeborene aan wien 

den beklagelijcker toestaadt van die gemeinte seer ten besten gaat en dus bij continuatie niet anders dan een 

spoedige afdoeninge der selve en visageren ter bevordering van ’t selve oogmerck versogt de heeren Torck en 

van de Poll aanstaande weeck te Arnhem sig bevindende, authoriserende haar Hoochwelgeborene niet alleen om 

die conferentie helpen respicieren  en na de voorslagen te luijsteren. Maar ook omtrent die zaack int generaal te 

helpen maacken en arresteren sodanig arrangement, als tot afdoeninge van derselve sullen nodig oordeelen, 

onder belofte dat haar Hooch Welgeborene sullen goedkeuren en approberen, gelijck sij doen kracht deese. 
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het geen de heeren Torck en van de Poll dien aangaande komen te doen en verrigten. En sal het extract deese aan 

haar Hoochwelgeborene tot deselve narigt werden ter hand gestelt. 

 

Sabbathi den 15 Julij 1752. 

Present als voren. 

                        

De heeren Jonckeren met bevreemding siende sooveel restanten van uijtheemse onraat als de schout en ontfanger 

van Haastenburg inbrengt in sijn reekening der verponding en ampts lasten. Kunnen het niet anders considereren 

als een onwilligheid strijdende teegens de goede order, en schadelick voor de goede ingeseetenen van deesen 

ampt. Hebben derhalven geresolveert daar omtrent andere weegen in te slaan, om t’executeeren haare resolutie 

van den 26 Augusti 1740 en inmiddels om alle verdere confusie voor te komen provisionelis de setters gelast 

ende geauthoriseert tot nader order de amptslasten alleen om te slaan over de ingeseetenen wonende in dit ampt 

en daar in t’observeeren een juste en behoorlicke egaliteit en proportie soo meenigmaal aen haar lieden 

gerecommandeert.  
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Luna den 17 Julij 1752. 

Present als voren. 

                        

Haer Hooch Welgeboren hebben op versoeck van Willem Kerkin als kerckmeester van Voorst aen hem zijn 

dimissiegeaccordeert en in zijn plaats aengestelt Jan Rickel Everts die hier op handtasting in plaats van ede heeft 

gedaan. 

Verder is over deses lopende jaeren gedaen de uitsetting der amptslasten, en is de vergadering gescheiden.     

 

Jovis den30 Augusti 1753. 

Present, de Heeren Renesse,  

Broeckhuijsen, Reede,  



en Schimmelpenninck van der Oije. 

                              

De heer Torck op sijn versoeck per missive gedaan, is van deese vergadering geexcuteert. 

De kercken reeckeningen der vier carspels sijn afgehoort en sullen de slooten in de te doene settinge van de 

amptslasten gebragt worden. 

 

Door het overlijden van Heijmerick Woudenberg hebben haar Hoogwelgeboren in desselfs plaats tot 

kerckmeester van Voorst aangestelt Jan Bresser die daerop handtastinge in eedens plaats gedaen heeft. 

 

Nog hebben haar Hoogwelgeboren in plaats van Jan Hissinck, die uit het ampt met de woon getrocken is, 

aangestelt de persoon van Jan Besser tot setter van… 
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het carspel Voorst die den eed daartoe staande heeft afgelegt. 

 

Veneris den 31 Augusti 1753 

Present als vooren. 

             

De Hoogwelgeb. Heeren Jonckeren hebben ten overstaan der setteren gedaan de uijtsettinge van den onraad over 

dit jaar 1753. 

Alsmeede afgehoort de reeckeninge van de Tollen en Waeghe door P. Wesselman gedaan. 

 

De Hoogwelgeboren Heeren Jonckeren hebben om sonderlinge reedenen goedgevonden dat bij provisie in ’t 

toekomende voor defroijement van landschrijver en desselfs clerq, fiscael en des Drosten schtijver in plaats van 

aan deselve daar voor geld te geeven, deselve op de gerichten sullen worden gedefroijeert en sal hiervan extract 

gegeven worden aan sodane hospes alwaar die van den gerigte eeten. 

 

Op voorstel en versoeck van den coster van Twello, in de vergaderinge toegelaaten sijnde, is den heer van de 

Perkelaer versogt om voor deselven in de kercke van Twello te koopen een psalm boeck en een bijbel. 

 

Geleesen de requesten van de kosters van Twello en Terwolde, daarbij vertoonende dat seedert ondenkelijcke 

jaeren ’t genot gehad heben van de duiven, en daardoor de mist van deselven op de kercke te profiteeren, 

versoeckende daarbij te mogen continueeren. 

 

Hebben haar Hoogwelgeborens, inheerenende de resolutie van den 14 Julij 1752 aan deselve gelast en 

geordonneert, gelijck geschied kragt deese om sigt na deselven exactelijk te gedraagen, sonder in ’t toekomende 

Haar Hoogwelgeb. met diergelijcke requesten en versoecken te incommoderen en haar deliberatien te 

interromperen, en sal aan deselven extract van dit… 
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disposities gegeeven worden om sig daarna exactelijk te reguleeren. 

De pacht van Tollen en Waghe d’eerste teegens den 13 April en d’ander ultimo Junij 1754, komende te 

expireren, soo worden de presente gecomm. Heeren Jonckeren tot de tollweegen versogt om die verpachtinge 

weederom in ’t publieck voor den tijt van ses jaren te laaten doen en bij te woonen. 

 

Terwijl den onderhoud der beijde tollweegen jaarijks expressief koomen te kosten, soo hebben Haar 

Hoogwelgeb. goedgevonden en verstaan die beijde tollweegen ten eersten te repareeren en geheel en al in order 

te maacken, en vervolgens het onderhoud van die beijde tollweegen door de Heeren gecommitteerdens soo 

moogelijck in het publieck bij vacken te doen bestaaden op sulcken tijt en dagh als haar H.W.geb. ’t convenabels 

sullen oordeelen. Wordende mits deese de preesente Heeren int ampt versogt en geauthoriseert om daarna 

alvorens een ordentelick besteck te maaken. 

 

Aldus geresumeert den 3 Septemb. 1753. 

 

Ampts Vergadering begonnen Martis den 9 Julij 1754. 

Present de Heeren Torck, 

Broeckhuijsen, Rheede en  

Schimmelpenninck van der Oije. 

                                     

De heer van Renesse van Suilevelt is op sijn versoeck van deese vergadering geexcuteert. 



De vier reekeningen der vier kerken sijn afgehoort en geslooten, en ter dier occasie is er geresolveert de 

volgende publicatie ten eersten te laten doen drie Zondagen agter een. 

 

pag. 282 

Nadien niet teegenstaande verscheijdene gedane publicatien weegens de groeven in de vier kercken deeses 

ampts, verscheijdenene eijgenaaren derselve sijn in gebreecke gebleeven tot hier en soo, niet alleen haare 

gesustineerden eijgendom te doceeren. Maar oock het noodzaackelijks ophogen der selve zig d’ontrecken. 

Soo is dat de Hoochwelgeboren Heeren  Jonckeren deeses ampt, alnog en ten allen overvloet, mits deesen aen 

alle en een ijgelijks die den eijgendom van dien te hebben sustineren koomen te adverteeren. Dat sij ten eersten 

of wel uijterlijk binnen den tijt van twee maanden nae publicatie deeses haar titel aan de respective 

kerckmeesters koomen aen toonen en bewijsen, en ten gevolge van dien het verschot door ’t ampt door ’t 

repareren en verhoogen des selve koomen restitueren en voldoen. Bij poene dat na verloop van die tijt door de 

heeren Jonckeren daat omtrent sal worden gedisponeert soo en als het behoort.  

 

Mercurii den 10 Julij. 

Preesent als vooren, 

                         

De reeckeningen van de Toll en van de Waagh sijn afgehoort en geslooten als ook heeft Wolter alles 

verantwoord sodane penningen ter summa van 237 guldens, als bij provisie heeft ontfangen van verkofte 

heijsters uijt zeecker acker de Pastorije van Wilp toebehoorende waarvan de tijdelijcke predikant sijn gegeven 37 

guldens. 
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Weegens inkomen van gemelte acker, en sullen d’overige twee hondert guldens gevoegt worden bij de hondert 

guldens die de heer van de Latmer sal betalen om samen geplaceert te worden door de ontfanger Wesselman ten 

voordeele van de Pastorije van Wilp. 

 

Jovis den 11 Julij. 

Preesent als voren. 

                       

Haar Hooch Welgeborens hebben gedaan de generale schouw over de Tollweegen. 

 

Veneris den 12 Juli. 

Preesent als voren. 

                       

De settinge der onraad over deesen lopende jare 1754 is geschied ten overstaan der agt setteren en is de gulden 

gelijk eenige jaren gereeckent op twintig stuivers. 

De vergadering is hier mee gescheijden. 

 

Ampts Vergadering, 

Martis den 2 Septbr. 1755. 

Preesent de Heeren Torck,  

Reness, Rheede en  

Schimmelpenninck van der Oijen. 

                            

De Heeren Jonckeren hebben deesen dagh gedaan de schouw over de Tollweegen. 

 

Mercurii den 3 Septbr. 

 

De heeren Jonckeren hebben afgehoort de vier kercken reeckeningen, die van de Toll en van de Waaghe, als ook 

de finale reeckening van de schout Cornelis van Haastenborgh weegens de administratie der verpondinge tot dat 

die is overgegaan…. 
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aan Peter Wesselman, welcke laatste heeft gedaan de reeckeninge over ordinaar 1752  en ¼ van 1753. alsnog die 

van den onraad. 

Haar Hoochwelgeboren hebben den heer van de Perkelaar versocht en geauthoriseert in de kerck van Terwolde 

naast de preeckstoel een glas te laaten maaken, en hebben den selven daage aangestelt tot kerckmeester in ’t 

Twell in de plaats van van Weeghel Jacob van Welbergen. 

 



Jovis den 4 Septembr. 

Preesent als vooren. 

                            

Ingekoomen en verleesen de requeste van Henricus van Wijhe, tijdelijcke predikant tot Wilp, daarbij 

vertoonende hoe hij supplt. sich den 15 Julij 1752 hadde geadresserrt aan haar Hoogw.geb. de Heeren Jonckeren 

en versogt dat aan hem uijt de penningen soo geprovenieert mogten sijn van de getrockene heijsters uijt zeecker 

campjen aan den dijck bij Wilp geleegen voormaals door den predikant van Wilp aan den heer van de Latmer in 

erfpacht uijtgedaan waerop een huijsjen gestaan hadde, dog door den heer van de Latmer met eijckels besaijt. 

De agtestallen van die beloofde pacht ad. tweehondert guldens mogten worden voldaan, opdat aan hem van nu af 

aan mogte gelaten worden de administratie van dat campjen…. 
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om daar door op de beste wijse die agterstallen te herhaalen, en de loopende pacht te genieten, versoeckende 

hieromtrent alsnog Haar H.W.Gbr. finale resolutie. 

Waarop gedelibereert zijnde difficulteeren Haar H.W.gbr. in’t eerste lit van des supplt.versoecke, soo nogtans 

dat aan den supplt. tot de demenagement van de pacht van ’t huijsjen daar op gestaan hebbende, ’s jaarlijks zal 

worden uijtgereijkt de intresse van de tweehondert gulden van de reets getrockene heijsters geprovenieert en 

beleijt. 

Dog betreffende het tweede lit, accordeeren Haar Hoogwelgebr. aan den supplt. desselfs gedane versoeck, en 

geeven aan denselven van nu af aan over de versochte administratie naast ‘t gelibelleerde campjen en ’t genot 

daarvan provenieerende. Soo nogtans dat wel sorg sal hebben te draagen dat de looten in ’t vervolg daar soo 

uijtgetrocken worden dat het ordentelik tot ackermaelshout kan opwassen en tot bos verblijven, en dat den 

supplt. aan de Heeren Jonckeren van jaar tot jaar bij notitie sal kennis geeven van ’t getal soo van heijsters en 

sticken soo daar uijt worden getrocken. 

Verder hebben Haar Hoogwelgebr. goedgevonden dat het geene ieder afgeloopenen jaar van de verkochte 

heijsters uijt dat bosjen ad. f. 30=7=0 is gekoomen aan hem sal overgetelt worden. Gelijck ook al nu in de 

vergaderinge van Haar Hooch Welgebr. geschiet is.  
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Eindelijck hebben Haar Hooch Welgebr. de uijtsettinge der amptslasten over dit lopende jaar 1755 ten overstaan 

der setteren van gelijk eenige jaaren herwaarts.Is de gulden gevonden op twintig stuivers. 

Nog is geresolveert order te stellen van het doodt schieten van duiven op de kercken. 

Hiermeede is de vergadering gescheijden. 
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Ampts vergadering gehouden in den Ampte Voorst. 

Present d’H
ren, 

 van Reede en  

Schimmelpenninck van der Oye. 

                                     

1762 den 7 en 8 Sept. sijn Haar H.Welgebr. op verschrijvinge van den oudsten Heer Amptsjoncker vergadert 

geweest ten huijse van de wed.  Cronius in Gietelo en hebben afgehoord de rekeningen van de kerkenmeesters 

van ’t ampt over 1762, alsmede de rekeningen van den subs
t. 

 P. Wesselman over de ordinairis verpondinge 1759 

en 1760. Over den onraad 1760 en 1761. Item van de tollen en waghe over 1762, en hebben gedaan de 

uijtsettinge van den ampts onraad over 1762  nader gespecifiseert in ’t boek van amptsrekeningen en 

uitsettingen. 

 

1762 den 28 Oct. 

Present de Heren van Reede,  

Schimmelpenninck van der Oye,  

van Lijnden tot den Swanenburg. 

                         

Op requeste en overgegevene stukken van Wilt Hendrik van Broeckhuijsen om als ampts joncker in den ampte 

Voorst geadmitteerd te worden. Hebben Haar Hoogwelgeboren geadviseerd.  

 

De Hoogwelgeboore H
ren. 

 Jonckeren des Ampts Voorst geëxamineerd hebbende dit nevenstaande request en 

deductie met de bewijsen daarbij geappliceerd, sijn van advijs dat den deducent sig tragtende te deriveeren van 

Wilt van Broekhuisen so in 1570 wegens Kel in de ridderschap van de graefschap Zutphen is verschreven 

geweest….. 
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met geen valabel bewijs heeft aangetoond dat denselven zou geweest sijn een broeder van Willem van 

Broekhuisen so in den jare 1586, 1597,1598, 1600. 1605 volgens het attest van den griffier Wouters sub. no. 13 

in de ridderschap van Veluwe is verschreven geweest. 

Souden derhalven van advies sijn dat in desselfs versoek voor alsnog behoorde te worden gedifficulteerd. 

 

1763 den 7 Sept. 

Present d’H
ren 

 van Reede,  

Schimmelpenninck van der Oye, 

Lijnden tot den Swanenburg.  

A. van Eck. 

 

Zijn afgehoord de rekeningen van de kerkmeesters van ’t ampt over 1763. 

Op nadere requeste van Wilt Hendrik van Broekhuisen om als amptsjonker te worden geadmitteerd. 

Hebben haar Hoogwelgeboorens gepersisteerd bij haar advijs op den 28 Octob. 1762 op dat subject gegeven. 

 

Den 8 Sept. 

 

Sijn afgehoord de rekeningen van P. Wesselman over de Tollen en Waghe over 1763 en is gedaan de uitsettinge 

van den ampts onraad over 1763. 

 

1764 den 20 Maart. 

Present F.G. van Reede,  

Andr. Schimmelpenninck van der Oije,  

D. van Lijnden tot den Swanenburg. 

                                                

Zijn na gedane verschrijvinge de heeren ampts jonkeren vergadert geweest ten huijse van de wed. Tonis Warners 

in Twello. 

En hebben de Heeren Schimmelpenninck van der Oije en Lijnden van den Swanenburg geprotesteert tegens het 

beleggen der vergaderinge in Twello als oordeelende dat de plaats om te vergaderen…. 
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behoorde te sijn in ’t eerste cerspel des ampte. Waartegens d’Heer van Reede als oudste jonker heeft vermeijnd 

niet anders in desen gedaan te hebben dan waartoe hij bevoegd was. En dat het nasien van den Tolweg de 

comparitie in ’t Twello noodsakelijk had gemaakt. 

 

Advies: 

Op requeste van Robbert Jasper van der Capellen om als ampts jonker in den ampte Voorst gecommitteerd te 

worden. 

 

Haar Hoogwelgeboorens geëxamineerd hebbende desen requeste met de daarbij gevoegde stukken, sijn van 

advies, dat voor en aleer daarop in ’t generaal te adviseeren den deducent verpligt is vooraf nader en klaarder aan 

te toonen dat dien geslag waarvan sig deducent wil deriveeren een lidt van de ridderschap des quartier van 

Veluwe is geweest. 

 

Vervolgens is goedgevonden na alvorens de ogenschijn genomen te hebben het vak op den Tolweg van het 

huijsje bij Hunderen gehorende tot aan de brug over de Flierte liggende te verhoogen, sodanig dat die altoos vrij 

van water kan sijn, 

. 

Soo is D’Heer van den Parkeler geauthoriseerd om met den heer Fisscher op Hunderen te handelen over den 

afstand van eenig land van een daarbij gelegene kamp, om van daar de nodige aarde te kunnen haalen. 
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1764 den 6 Sept. 

Present Reede,  

Schimmelpenninck van der Oije. 

                             

Zijn op verschrijvinge van den president ampte jonker de Heeren ampts jonkeren vergadert geweest ten huijse 

van de wed. Cronius in Gietelo. 



En heeft de heer van de Parkeler gerapporteerd dat hij van den heer van Hunderen gekogt had 200 roeden lands 

met het akkermaal holt daarop staande voor 195 gld. tot verhoginge van den Tolweg bij de Flierte  en is 

vervolgens den subst. ontfanger P. Wesselman gelast die penningen te betalen. 

mede Quitantie ejusdem anni. 

 

Vervolgens zijn afgehoord de rekeningen van den kerkmeesters van ’t ampt. 

Op versoek van mechteld Oijermans het tractement als vroedvrouw ad. 30 gld. s’jaars voor den tijd van drie 

jaaren, ingaande met den 4 Sept. 1764 gecontinueerd. 

 

Engelbert Brascamp als wagemeester van ’t ampt te kennen hebbende gegeven, dat door Zutphense wegers 

eenige eek in ’t ampt gewogen was tot nadeel van de waghe, gelast daar van condschappen te ligten en tegens de 

pligtigen in regten te ageeren. 

 

1764 den 7 Sept. 

 

Zijn de rekeningen van Peter Wesselman over de ordinaire verpondinge 1761 en 1762 en van den onraad 1762 

en 1763 item van de Tollen en Waghe 1764 afgehoord, en is gedaan de uitsettinge van den ampts onraad over 

1764. 
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1765 den 11 Sept, zijn op verschrijvinge 

van den heer van Reede tot den Parkeler 

als oudste ampts jonker, de Hoogwelgeboore 

Heeren Jonkeren vergadert geweest 

ten huijse van de wed. Cronius in Gietelo. 

Present de Heeren 

Van Reede, Schimmelpennink  

van der Oije, van Lijnden. 

                               

En hebben haar Hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van de kerken des ampts. 

Op aangeven van den predikant te Terwolde dat mevr. Torck tegens 1 Nov. een capitaal groot f. 1000,= gld. aan 

de pastorie stond te restitueeren, is den predikant versogt dat geld weder te beleggen, met mede kennis van den 

heer van den Parkeler of den heer van Swanenburg. 

 

Den kerkmeester van Voorst geauthoriseerd 2 nieuwe balken in den toorn te Voorst te laten maken. 

Engelbert Brascamp als executeur van ’t testament van wijlen Tonis Reuter versoekende te weeten, wie dat 

manier ’t ampt met hem sluijten soude de rekeninge van de incomsten van de pastorie van Twello, over het jaar 

waar in is comen te overlijden voor so verre ’t ampt gedurende de vacature  daarbij geïnteresseerd is, hebben 

haar hoogwelgeboorens daartoe gequalificeerd den subst. ontfanger P. Wesselman. 
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Den kerkmeester van Terwolde geauthoriseerd een regenbak bij ’t huijs van den predikant te laten maken.  

Is goedgevonden geen tweeden amptsdienaar te houden en dat sijn tractement resteeren zal met 1 jaar 1766. 

Is op versoek van de landschrijver van Veluwe voor expeditie van ’t landgerigt in desen jare toegestaan 30 gld. 

en daartoe ordonnantie verleend. 

Is den heer van de Parkeler versogt request te presenteeren aan de heeren gedeputeerden deses, om het 

supplement van den predicant te Twello gedurende de vacature aan ’t ampt vervallen, te kunnen ontfangen, 

daartoe ordonnantie te willen verleenen. 

 

Den 12 Sept. 

 

Is de kerkmeester van Terwolde geauthoriseerd het leijdak van de kerk te doen repareeren. 

Is de kerkmeester van Twello geauthoriseerd een bijbel op den predikstoel te kopen. 

De heer van de Parkeler is door haar H.Welgeborens geauthoriseerd, om een kerkmeester in Twello aan te stellen 

in plaats van den overledenen Marten Hermsen. 
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Mede hebben haar Hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van P. Wesselman, van de waghe en tollen over 

1765. 



En hebben gedaan de uitsettinge van den ampts onraad over 1765. Bij welke gelegentheijd het volgende 

declaration is overgegeven. 

De Heeren van de Poll en Swanenburg niet dan met bevreemdinge op gisteren wanneer voorlopig gesproken 

wierd over de posten die in dese uitsettinge souden dienen te komen, ondervonden hebbende dat niet 

tegenstaande Haar Hoogwelgeboren tot voorkominge van verwijderinge wel gedisponeerd waaren om op den 

ouden voet soo de somma van 50 gulden voormaals voor den oudsten heer Amptsjonker tot een oxhoofd wijn, 

als ’t geene voor den schout Haastenberg nu 47 jaaren achtereen uitgenomen het laatste als schout uitgeset was, 

wederom in ’t verbaal der uitsettinge te brengen. 

 

Den Heer van de Parkelaar tot ’t laatste niet gedisponeert was, sonder dat sijn H.W.G. aan haar heeft gelieven te 

alligieren eenige redenen, het sij van versuijm als anders, alwaarom hij die indignatie hadde geincurreert. 

Dat was de bedieninge van item als schout betreft het aan haar niet kennelijk was dat hij oijt het sij tegens 

resolutien van den Hove, het sij tegens het goeddunken van de officieren hadde  gepicceert, maar integendeel 

met …. 
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ijver en getrouwigheijd sijn ampt heeft aangenomen. dat sij ook niet wisten dat hij in eenige saken het ampt in ’t 

particulier rakende, iets tegen het goedvinden der Heeren Jonkeren hadde gecommitteerd, immers niet voor so 

verre hij sulks met sijn pligt hadde weeten te compasseeren. Dat sij niet hoopten eenige particuliere differenten, 

zowelke immers niet met saken het gemeen rakende behoorden vermeagt veel min daarover gerangeert te 

worden. Daartoe eenige redenen gegeven te hebben. 

Dat hij was een officier bij den Hove op alle boeten en emolumenten in eed genomen . Dat hij die boeten gelijk 

boven gesegt gedurende den tijd van 47 jaaren genooten hebbende het nu aller hards sal ignominiens wat voor 

een man verre in de 70 jaaren geevanceert hem dit te ontneemen , sonder eghter te kunnen anvoeren dit op 

eenige grond van regt of redenen te steunen, Waarom hij ook aan den heer van de Parkelaar overlieten dit 

specieuse reght van content te verantwoorden. Maar dat het ondertussen resoluit is . Dat indien dit ongelimiteert 

in de maght van een enkel lit is en vooral omtrent een saak gefundeert op soo een langwijlige positie en wel 

sonder redenen. De schouten en andere officieren op een indirecte manier van sodanen een lit en niet van de 

Hoge Overigheijd souden dependeeren en de aanstellinge van sodane officieren niet anders als een clumere zijn. 

 

Dat nu wat betreft het difficulteeren….. 
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in de 50 gulden voor een oxhoofd wijn, waarover den heer van den Parkelaar sig komt te beklage, sij wel willen 

adoreeren daartoe dan ongeern gekomen te zijn, dewijl een oudste president amptsjonker veel meer aanloop 

hebbende. Waarom dit so nijet aan denselven toegestaan te zijn te eeren van ’t ampt en om hem daaromtrent 

eenigsints te dedomageeren, waar omtrent Haar Hoogwelgebooren alnog niet indifferent sijn en daarom niet alle 

volvaardigheijd sullen komen tot het herstellen van de eenigheijd tussen de jonkeren indien den heer van den 

Parkelaar die tot die disorepence door dese en verscheijdene andre demarches oorsaak gegeven heeft de selve 

gelieft te herstellen. Met protest tegens de gevolgen die hier uit in een contrairie vol sonde kunnen resulteeren. 

 

And. Schimmelpennink van der Oije. 

D. van Lijnden tot den Swanenburg. 

Waartegens de heer van de parkelaar sig gereserveerd heeft sijn contra aantekeningen zijnde dese door hem 

overgegeven. 

 

De heeren van de Poll en Swanenburg hebbende kunnen goedvinden te difficulteeren in de uitsettinge van de 50 

guld. voor een oxhoofd wijn so als …. 
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van de 50 guld. voor een oxhoofd wijn voor den oudsten Jonker. 

 

Dat hij van sig niet hebbende kunnen verkrijgen, om sig op sodane wijse te doen detourneeren van sijn 

sentimentte minder! Daar ’t ampt tot het geven van tractement niet verpligt was, sijnde wel van tijd tot tijd uit 

consideratie sedert dat aan de schouten op Veluwe geinterdieerd is geworden het trekken van garven, en hamelen 

op versoek bij requeste voor den schout een uitsettinge, dog altoos sonder consequentie gedaan. het dan ook van 

dat gevolg is geweest dat den heer van den Poll gedifficulteerd heeft niet alleen in ’t uitsetten van de 50 guld. 

meer gemeld, maar teffens ook in ’t doen van een uitsettinge voor den schout. 

Dat de schout bij ’t doen deser uitsettinge geen request hebbende overgegeven nog eenig versoek gedaan voor 

hem ook niets heeft kunnen worden uitgeset. 



 

Dat wel waar is, dat wanneer daegs te vooren gesproken wierd over de posten tot de uitsettinge sullende dienen 

en in omvrage wierd gebragt of de 50 guld. voor ’t oxhoofd wijn weder souden worden uitgeset, de…..    
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Heeren van de Pol en Swanenburgh hebben geadviseerd, dat so voor den schout weder sou worden uitgeset, dan 

intgelijks de 50 gld. souden worden uitgeset. Dog teffens is ook waar dat de heer van de Parkeler alleen over de 

50 gld. omvrage gedaan hebbende, geopineert heeft dat die als van ouds behoorden te worden uitgeset en 

belangende de post van de schout dat hij sig daarover niet soude uit laaten also hij van hem geen request 

ontfangen had. Dus hij vermeend door sijn gedrag in desen geen redenen tot diserepence te hebben gegeven en 

voor ’t overige niet wetende iets gedaan te hebben waar toe hij jure niet bevoegt was. So had hij wel gewenscht 

dat de Heeren de geavanceerde verdere demarches waarvoor hij mede oorsaak sou gegeven hebben tot 

diserepence hadden gelieven te detailleeren, vertrouwende, hij sou sig daar van mede hebben kunnen 

exculpeeren. 

Voor ’t overige declareerd hij bij dese dat hem niets aangenamer sijn sal dan de goede harmonie tussen de 

Heeren Jonkeren weder te mogen sien herleven, waar aan hij van sijn kant nooit eenige attente vermeijnd te 

hebben gegeven en in ’t vervolg sulks sorgvuldig sal soeken te vermijden. 

F.G. van Reede. 
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1766 den 23 September sijn op verschrijvinge van den 

Heer van Reede tot den Parkeler als oudste ampts jonker, 

 de Hoogwelgebooren heeren jonkeren vergaderd geweest  

ten huijse van de wed. Cronius in Gietelo. 

Present de Heeren van Reede,  

Schimmelpennink van der Oije,  

van Lijnden. 

                             

En hebben haar hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van de kerken des ampts. 

Hebben den kerkmeester van Twello geauthoriseerd om een kamer te laten maken aan het huijs van den 

predikant en die afte neemen van de deele. 

Op voorstel van de heer van de Pol is aangesteld tot kerkmeester van Wilp bij vertrek van Jan Hissink, Jan 

Goosens Alerds en daar toe volgende acte verleend. 

 

Wij amptsjonkeren van Voorst doen condt. also door het vertrek van Jan Hissink de kerkmeestersplaats tot Wilp 

is komen te vaceeren en wederom een ander bequaem persoon in desselfs plaats dient te worden aangesteld. Dat 

wij ons ’t goed aanbrengen ons gedaan van den persoon van Jan Goosens Alerds en van desselfs goede 

geschiktheijd en bekwaamheijd, den selven hebben gecommitteerd en gesteld tot wederseggens toe, 

committeeren en stellen mits desen in ’t ampt en bedieninge van kerkmeester der kerk te Wilp. 
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Hij sal gehouden sijn de kerkgoederen getrouwelijk te administreeren, voor de meeste penning en op behoorlijke 

pagtcedels verpagten alles wat te verpagten is, en van sijn ontfang en uitgifte alle jaar te doen behoorlijke 

rekeninge, bewijs en reliqua. 

Hij sal goede opsigt hebben op de gebouwen van de kerk en wheem met den aankleve van dien opdat niets 

daarvan vervallen, ook daarop letten dat de kerk klaar en suiver, de banken en voorts alles in goede order 

gehouden worde. 

 

De reparatien van geringe costen als van stopping van eenige gaaten in de vloeren, ruijten in de glasen, worgel in 

de klok en touw aan ’t uurwerk en dier gelijke kleijnigheden de somma van 6 guld. niet te boven gaande sal hij 

sonder voorgaande kennis geving mogen laten maken. Maar saken van meerdere belang sal hij tijdelijk aan ons 

of aan den jonker in ’t kerspel wonende moeten aangeven en daar aan niets laten werken of doen dan na 

voorgaande ordonnantie. 

 

Als aan de kerk of wheem gewerkt word sal hij daarop letten dat ’t werk na behooren gedaan worde, ook sorge 

dragen dat de materialen so mogten overschieten behoorlijk geborgen worden, en mede dat de silveren bekers, 

de ladders en wat meer tot de kerk behoord wel bewaard worde en belet dat iemant tot sijn bijsonder behoef daar 

van eenig gebruijk make.  
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In al het welke en het geene verder tot des kerkmeesters bedieninge behoord, bij hem getrouwlijk sal hebben te 

quijten, gelijk de voornoemde Jan Goosens Alerds ons in eede plaatse bij handtastinge heijliglijk heeft belooft te 

sullen doen. 

Versoekende ontbiedende en bevelende een ieder dien dit aangaan mag den voornoemden Jan Gosens Alerds 

voor kerkmeester der kerk van Wilp te erkennen en daar voor te houden . 

Actum den 23 Sept. 1766 

F.G. van Reede. 

 

De heer van den Parkeler heeft gerapporteerd dat tot kerkmeester van Twello hadde aangesteld in plaats van 

Marten Harmsen  Derk Jochems Hoffenk. 

Aan hem acte gegeven en heeft daarop handtastinge gedaan. 

 

Haar Hoogwelgeboorens hebben Mechteld Weijermans gecontinueerd als vroedvrouw van ’t ampt voor 3 jaaren 

in te gaan met 1 Sept. 1767 op een tractement van 40 guldens s’jaars. 

 

Den 24 Sept. 

 

Hebben haar Hoogwelgeboorens aangesteld tot coster van Terwolde Derk Stevens in plaats van wijlen desselfs 

vader Hendrik Stevens. 
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Acte voor denselven, 

Als door het overlijden van Hendrik Stevenshet kosters en schoolmeesters ampt tot Terwolde is komen te 

vaceeren, so hebben wij amptsjonkeren, gelettet hebbende op de bekwaamheijd van Derk Stevens en op de 

ingekomene attestatien van desselfs geschiktheijd en goed gedrag den selvenaangesteld gelijk wij aanstellen mits 

desen tot koster en schoolmeester te Terwolde op alsulke tractementen en emolumentenals daar toe sijn staande. 

Met last om sig in het waarnemen deser sijner bedieninge edachtelijk te reguleeren na de placaten van den lande 

op ’t stuk van ’t coster en schoolmeesters ampt reets geëmaneerd of nog te emaneeren. 

Ontbiedende en bevelende een ieder dien dit aangaan mag de voornoemde Derk Stevens voor koster en 

schoolmeester te Terwolde te erkennen en te houden. 

Actum den 24 Sept. 1766. 

F.G. van Reede. 

 

Haar Hoogwelgeboorens hebben den heer van den Parkeler geauthoriseerd een setter tot Twello aan te stellen en 

in eed te neemen in plaats van wijlen Egbert Berents. 

En hebben geresolveerd dat den diender van ’t ampt weder sal worden gekleed, als ook dat de put bij ’t huijs van 

den amptsdienaar sal worden gerepareerd.  
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Is mede geresolveerd de Tollen publiecq te verpagten, in te gaan met den 13 April 1767. 

 

Aan Gerrit Ravenschot is toegelegt voor het opnemen van de defecten aan den toorn tot Voorst en het inkopen 

van het nodige holt daartoe, de somma van f. 31=10=0 en daartoe ordonnantie verleend. 

 

Also van het tractement van den tegenwoordigen predicant tot Twello nog iets ten voordeele van ’t ampt komt 

wegens de vacature, so word P. Wesselman gequalificeerd daar over met den predicant te rekenen en te sluijten. 

 

Zijn mede afgehoord de rekeningen van P. WWesselman over de ordinaris verpondinge 1763 en 1764 en den 

ampts onraad 1764 en 1765, item van de Tollen en Waghe over 1766, als ook de rekening wegens de pastorije 

goederen in Twello, gedurende de vacatie aldaar. 

 

Vervolgens hebben Haar Hoogwelgeborens gedaan de uitdettinge van den ampts onraad over 1766. 

En heeft de Heer van de Parkeler van dit volgende aantekeninge versogt. 

 

De heer van Reede tot den Parkeler hebbende moeten ondervinden dat wanneer hij voor twee jaaren als…. 
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voormaals wel geschied is voor den schout des ampts op sijn request een sekere somme, dog die niet 

genoegsaam in ’t oog van den alsdoen mede presenten Heer mede amptsjonker wierde geconsidereerd, wilde 



uitsetten , alsdoen om die redenen de 50 guld. voor het oxhoofd wijn als sedert meenigte van jaaren sonder 

interruptie als een vaste post voor den oudsten jonker is uitgeste geweest, niet is uitgeset geworden. 

En dat in den gepasseerden jaere de beijde Heeren mede leeden het uitsetten daar van hebben geaccrocheerd aan 

het uitsetten van eene somma voor den schout niet tegenstaande door deselve daar toe nog versoek gedaan nog 

request gepresenteerd was. 

Dat alnu wederom in desen jaere 1788 door Haar Hoogwelgeboorens het uitsetten van het oxhoofd wijn is 

geaccrocheert geworden aan het uitsetten van eene somme voor den schout, daar toe request hebbende 

ingesonden. 

 

Dat de ondergeschreven vermeijnd dat dese handelwijse ten sijnen opsigte niet vrij te spreeken is van 

hardigheijd, aangesien die poste altoos sonder daartoe eenig versoek gedaan te sijn, voor den oudsten jonker is 

uitgeset geworden, waarom hij moet protesteeren tegens de in desen ten sijnen nadeele gehoudene handelwijse, 

en dit overlegt om agter het verbaal van den ampts onraad niet alleen…… 
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geplaats maar ook in ’t ampts resolutieboek gerecesseerd te worden dat in de eerste plaats aan hem voorkomt de 

reden te moeten zijn dat het is geconsidereerd geworden als een middel van contrainte om dus den 

ondergeschreven te noodsaken eene somma geproportioneerd na het goedvinden van zijn heeren mede leeden uit 

te setten voor den schout, of in de tweede plaats dat het eijgen belang bekwaam soude sijn den onder geschreveb 

daar toe brengen, sijnde geen derde reden imaginabel. 

Dat wat het eerste betreft hij bij dese durft te verklaaren dat hij sig nooit door middel van contrainte sal laten 

bewegen om iets te doen dat niet dan uit een liberum arbitrium alleen moet voortkomen en het selve tot een 

grondslag heeft, waartoe anders geene de minste verplichtinge gevonden wordt, gelijk in het doen van eene 

uitsettinge voor den schout. 

En dat hij wat de tweede reden betreft niet hoopt dat dat iemand ooit hem tot die laagheijd sal sien vervallen, dat 

hij sig door eijgenbaat sal laten bepaalen. 

 

Declarerende verder dat so lange sijn heeren mede leeden hem … 
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parallel en gelijkstandig met den schout des ampts blijven stellen en aan hem niet eerst weder uitsetten sodane 

van als hem nu sedert drie jaeren voor een oxhoofd wijn niet is uitgeset geworden, hij nooit tot eenige uitsettinge 

van penningen voor den schout sal overgaan. 

F.G. van Reede. 
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1767 den 22 September zijn op verschrijvinge van 

den heer van Reede tot den Parkeler als oudste amptsjonker,  

de Hoog Welgeboore Heeren Jonkeren vergadert geweest  

ten huijse van de wed. Cronius in Gietelo. 

Present d’Heeren van Reede, 

Lijnden, Broeckhuijsen. 

                                     

D’Heer Schimmelpenninck tot den Pol sig bij missive van het bijwoonen deser vergaderinge geexcuteerd 

hebbende, sijn de geallegeerdere desen voor valide aangenomen.  

Haar Hoogwelgeboorens hebben afgehoord de rekeninge van de kerken des ampts. 

De predicant van Terwolde sal het capitaal van duisend guldens, door de wed. Tonis Warners afgelost, aan de 

pastorie weder beleggen, dog over de securiteijt van het onderpand te spreeen met den heer van den parkeler. 

 

Willem Janszen brouwer zal in het vervolg van het capitaal ad. 700, van de kerk van Wilp genegoteerd, in plaats 

van 3 ½ betalen eene rente van 3 ¼ ten honderd. 
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Haar Hoogwelgeboorens hebben aangesteld tot chirurgijn in het ampt, den persoon van Harmannus Damman, op 

een tractement van honderd guldens jaarlijks. Mits sig submitteerende aan het examen van den medicinen doctor 

Komans en den chirurgijn Hengvelt, en dan het examen voldoenden. 

 

Is geresolveerd Willem Janszen niet verder als amptsdienaar te continueren en is hem toegelegd een wekelijkse 

pensioen van dertig stuivers , te beginnen met den 28 Septemb. 1767 en zal zijn woonhuijs met 1 November 

moeten verlaten. Zijnde den ontfanger geauthoriseerd daarvan de wekelijkse betalinge te doen. 



 

De heer van de Parkeler is versogt de reparatien aan het huijs van den amptsdienaar te besorgen. 

Haar Hoogwelgeboorens hebben het tractement van Mechteld Weijermans als vroedvrouw van het ampt 

verhoogd tot sestig guldens s’jaars. 
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Den 23 Sept. 1764. 

 

Hebben Haar Hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van de tollen en waghe. 

En hebben aangesteld tot amptsdienaar Rutger Husum op het tractement als den voorigen heeft genooten. 

 

Harmannus Damman vertoond hebbende een attest door den medicinus doctor Comans en chirurgijn Hengvelt 

van desselfs loflijk volbragte examen afgegeven, is aan hem ter hand gesteld de volgende acte. 

 

Wij Jonkeren des ampts Voorst hebben op het goed aanbrengen ons gedaan van den persoon van Harmannus 

Damman en de vertoonde blijken van desselfs kundigheijd en bekwaamheijd, denselven aangesteld tot chirurgijn 

in den ampte van Voorst, tot wederseggens toe, op navolgende instructie. 

 

Dat hij sijne functie als chirurgijn getrouwelijk sal waarneemen en de beveelen die hem door de Heeren worden 

gegeven met alle exactis zoude observeeren en nakomen. 
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Dat hij op requisitie van de diaconen de armen, so door haar onderhouden worden of dies ’t om gootwille komen 

te versoeken gratis sal moeten bedienen, dog de geleverde medicamenten sullen na redelijkheijd betaald worden. 

 

Dat gehouden sal sijn van alle gequetste persoonen bij hem verbonden wordende, datelijk na ‘t eerste verband, 

aan den scholtis kennisse te geven. 

Soo als hij mede van alle contagieuse en besmettelijke ziektens, dewelke hem mogten voorkomen, ’t zij van 

ingesetenen of van vreemdelingen, aanstonds de vereijschte notificaties sal doen. 

 

En sal hij teffens des gerequireerd, de schouw van verongelukte lijken moeten adsisteeren, de selve visiteeren en 

daarvan behoorlijk relaes afgeven, profiteerende het geene daartoe staat. 

 

Dat hij soo veel gevoeglijk geschieden kan midden in ’t ampt sijn gefixeerde wooning sal moeten neemen, 

houdende sig soo veel mogelijk present en bij de hand, en sig niet buiten het ….. 
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ampt mogen begeven dan met speciale permissie van den oudsten in loco present sijnden heer Amptsjonker. 

Dat jaarlijks sal genieten voor een vast tractement de somma van eenhonderd guldens. 

 

Laatstelijk dat hij gehouden sal sijn sig na dese instructie en ’t geen in ’t vervolg door de Heeren Ampts 

Jonkeren mogte geordonneerd en voorgeschreven worden te rigten en daarop eed in forma af te leggen . 

Actum den 24 Octobr. 1767. 

F.G. van Reede. 
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1768 den 28 Sept. sijn op verschrijvinge  

van den heer van Reede tot den Parkeler  

als oudste Ampts Jonker, de Hoogwelgeboore  

Heeren Jonkeren vergaderd geweest ten huijse  

van de weduwe Cronius in Gietelo. 

Present de heeren van Reede,  

Schimmelpennink van der Oye,  

Lijnden, Broekhuijsen. 

                                       

Haar Hoogwelgeboorens hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren des Ampts. Hebben 

goedgevonden dat Willem Jansen brouwer van het capitaal dat hij van de kerk van Wilp op rente heeft in het 

vervolg drie per cent sal betalen. 

 

Den 29 Sept. 



Present als voren. 

                            

Hebben afgehoord de rekeningen van P. Wesselman wegens de tollen en waghe over 1768 en van de 

verpondinge over 1765 en 1766. Amptslasten 1766 en 1767. 

 

Voorts hebben haar Hoogwelgeboorens gedaan de uitsettinge van de amptslasten over 1768. 

En den heer Wilt van Broekhuisen, gecommitteerd om mede het opsigt te hebben op het maken en onderhouden 

der tolwegen en sluisen daar toe specterende. 

Alard van Wechel tot setter van Wilp aangesteld sijnde in  plaats van Gerrit Gerrits. Heeft den eed gedaan. 
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1769 den 30 Augusti zijn op verschrijvinge van den 

heer van Reede tot den Parkeler als oudste amptsjonker  

de Hoogwelgeboore heeren jonkeren vergaderd geweest  

ten huize van de wed. Cronius in Gietelo. 

Present de heeren van Reede,  

Schimmelpennink van der Oije,  

Lijnden, Broekhuisen. 

                                   

Haar Hoogwelgeborens hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren des ampts. 

En hebben tot kerkmeester van Terwolde aangesteld Willem Schultink Bredenoord in plaats van wijlen Jacob 

Hendriks Bredenoord. 

Acte gegeven. 

 

Den 31 dito. 

Present als voren. 

                            

Hebben haar Hoogwelgebooren gedaan de uitsettinge der amptslasten over desen jaare 1769. Alsmede afgehoord 

de rekeningen van P. Wesselman wegens de tollen en waghe over den jare 1769. 

 

Verder is geresolveerd om de twee capitalen tot laste van den Tol, als 1000 gld. ten voordeele van de heer 

Schimmelpenninck tot den Pol, en 2000 gld, ten voordeele van Mevr. de douariere Torck tegens d’eerstkomende 

verschijndag te denuntieeren, en die penningen wederom te negotieeren uit de casse van de waghe. Te verrenten 

met 3 per cent. 
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1770 den 20 Maart zijn de Hoogwelgeboore  

Heeren Amptsjonkeren vergaderd geweest ten 

huijse van de wed. Cronius in Gietelo. 

Present de heeren van Reede, 

van Broekhuisen. 

                                 

Haar Hoogwelgeboorens hebben vastgesteld Donderdag den 29 Maart om als dan te treeden tot ’t beroepen van 

een predicant in Terwolde in plaats van Wijlen Willem Debetz. 

En is geresolveerd dat den deputatus classis daar van kennis sal worden gegeven alsmede dat aan de Heeren 

deputatie classis de wagenvragt sal worden goedgedaan met versoek egter dat het sodanig gedirigeerd mag 

worden dat se sig samen van hetzelfde rijtuig kunnen bedienen. 

 

Voorts dat de andere predicanten sig van eijgen rijtuig moeten voorsien als mede dat inplaats van eene maaltijd 

geld sal worden gegeven. 
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1770 den 12 Sept. zijn op verschrijvinge van den heer  

van Reede tot den Parkeler de Hoogwelgebooren Heeren   

Jonkeren des ampts Voorst vergaderd geweest ten huijse  

van de wed. Cronius in Gietelo. 

Present de Heeren van Reede,  

Schimmelpenninck van der Oije tot de Pollen.  

Broekhuijsen. W.A. Schimmelpenninck van der Oije.  

                                      



Haar Hoogwelgeboorens hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren des ampts. De Hr. van de 

Parkeler is versogt te koopen twee tinne inktkokers en een groen lakens tafelkleed om in tijden van ’t landgerigt 

te gebruijken. 

Haar H.W.Geborens hebben tot setter in Terwolde aangesteld Teunis Berends in plaats van wijlen Jacob 

Hendriks Bredenoort. 

(Eed gedaan.) 

 

De Hr. Andries Schimmelpenninck van der Oije tot de Pollen voor de commissie tot het besorgen der tolwegen 

bedankt hebbende, is daar toe weder gecommitteerd d’Hr. W.A. Schimmelpenninck van der Oije. 
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Op voordragen dat de school tot Voorst te kleijn is om al de scholieren te bevatten is de heer van den Pol versogt 

te examineeren hoe die best te vergrooten, ende costen van dien te laten opnemen. 

 

Op voordragen dat de predikstoel in de kerk van Twello so bouwvallig is dat er geen repareeren aan is, hebben 

haar Hoogwelgeboorens versogt den Heer van de Parkeler een model of aftekeninge en bestek van een dito stoel 

te doen formeeren en eene begrotinge van costen van dien, om aldan daar omtrent nader te resolveren. 

 

Haar Hoogwelgeboorens hebben goedgevonden dat eene publicatie sal worden gedaen tot waarschouwinge dat 

in ’t toekomende niemant eenig vlas om te reuten sal vermogen te leggen in de sloten bij langs de tolwegen.  

 

Den 13 Sept. 

Present als vooren. 

                              

De Heer van Lijnden tot den Swanenburg sig bij missive geëxcuseerd hebbende van het bijwonen deser 

vergaderinge hebben Haar Hoogwelgeboorens die excuse voor wettig aangenomen. 

 

Verder is den subst. ontfanger P.Wesselman gequalificeerd om met de wed. van wijlen W. Debetz, predicant te 

Terwolde, als mede met den tegenwoordigen predicant te liquideeren over het geen ’t ampt competeert uit het … 
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tractement gedurende die plaats vacant is geweest. 

Haar Hoogwelgeboorens hebben gedaan de uitsettinge van den ampts onraad over den jaare 1770. 

Alsmede afgehoord de rekeningen van P. Wesselman van de waghe over 1770 en van de tollen over 1770, 

alsmede de rekeningen van den selven wegens de verpondinge over 1767 en 1768 en amptslasten 1768 en 1769. 

 

1771 den 11 Sept zijn op verschrijvinge van den heer  

van Reede tot den Parkeler, de Hoogwelgeboore  

Heeren Jonkeren des ampts Voorst vergaderd geweest  

ten huijse van Gerrit Slijckhuijs in Gietelo. 

Present d’heeren van Reede,  

Schimmelpenninck van der Oije tot de Pollen,  

Broeckhuijsen, Lijnden tot den Swanenburg,   

W.A. Schimmelpenninck van der Oije. 

                                                   

Haar H’welgeborens hebben afgehoord de rekeningen van de vier kercken over                                              

desen jaare. 

 

Den 12 dito. 

Present als voren. 

                         

Afgehoord de rekeningen van P. Wesselman van de Tollen en Waghe over 1771. 

Item gedaan de uitsettinge van den ampts onraad over den jaere 1771. 
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1772 den 8 September zijn op gedane verschrijvinge 

van de heer van Reede tot den Parkeler,  

de Hoogwelgeboore  Heeren amptsjonkeren vergaderd  

geweest ten huijse van Gerrit Slijkhuis in Gietelo. 

Present d’heeren F.G. van Reede,  



Adr. Schimmelpenninck van der Oije tot de Pollen,  

W.H. van Broeckhuijsen, W.A. Schimmelpenninck van der Oije. 

 

En hebben haar Hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren rakende de vier kerken des 

ampta over deses jaare. 

Op voordragen dat de buitenmuuren van het huijs van den predicant tot Twello aan de Noord en Westzijde en het 

rietdak aan die selve kanten mede behoorde vernieuwt te worden, so hebben haar Hoogwelgeborens den heer van 

de Parkeler versogt het daaromtrent nodige te willen besorgen, en teffens goedgevonden den dak in plaats van 

riet het dak met pannen zal worden gemaakt. 

 

Op aansoek van den tegenwoordige pagter van de Tollen Jacob van Welbergen om in die pagt…… 
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te mogen continuerene, vermits de pagt  met den 13 april 1773 stond te expireeren, so hebben haar 

Hoogwelgeboorens goedgevonden hem die pagt nog voor drie jaaren te laten continueeren voor deselve somme 

en op alsulke conditiën als die thans verpagt zijn. 

 

Den 9 dito. 

Present als vooren. 

                         

Hebben haar Hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van P. Wesselman wegens de Tollen en Waghe over 

desen jaare 1772 alsmede wegens de verpondinge over 1769 en 1770 en amptslasten over 1770 en 1771. 

Item hebben haar Hoogwelgeborens gedaan de uijtsettinge van den ampts onraad over den jaare 1772. 

 

1772 den 28 Decemb. 

 

Op goedvinden en vooraf ingenoomen advies der absente  heeren Jonkeren aangesteld tot amptsdienaar Albert 

Buiter inplaats van Ruth Husum en aan hem acte gegeven. 
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1773 de 8 Sept. zijn op gedane verschrijvinge 

van de heer van Reede tot den Parkeler, als oudste ampts jonker  

vergaderd geweest  de Hoogwelgeboore  Heeren amptsjonkeren des ampts   

Voorst ten huijse van Gerrit Slijkhuis in Gietelo. 

Presentibus d’heeren F.G. van Reede, 

Andr. Schimmelpenninh van der Oije, 

 D. van Lynden, W.H. van Broekhuisen,  

W.H. Schimmelpennink van der Oije. 

            

En hebben afgehoorde de rekeningen van de kerkmeesteren, rakende de vier kerken des ampts over desen jaere. 

Haar Hoogwelgeboorens hebben den subst. ontfanger P. Wesselman gequalificeerd om met den tegenwoordigen 

predicant van Twello te liquideeren over het geen ’t ampt competeerd uit het tractement en emolumenten 

geduirende dat die plaats vacant is geweest en hebben den selven geauthoriseerd om te betalen aan Dorus van 

Wijhe als deputatief van de classis van Overveluwe, de rekening van de predikbeurten geduirende de vacature in 

Twello gevallen.  
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Den 9 dito. 

Present als vooren. 

                      

Hebben haar Hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van P. Wesselman, wegens de Tollen en Waghe, over 

desen jaere 1773. En vervolgens gedaan de uitsettinge van den ampts onraad over den jaere 1770. 

  

1774 den 14 Sept. zijn op gedane verschrijvinge 

van de heer van Reede tot den Parkeler, als oudste ampts jonker  

vergaderd geweest, de Hoogwelgeboore  Heeren amptsjonkeren  

des ampts Voorst, ten huijse van Gerrit Slijkhuis in Gietelo. 

Present d’heeren 

F.G. van Reede tot den Parkeler, 

Andr. Schimmelpenninh van der Oije tot de Pollen, 



D. van Lynden tot den Swanenburg, 

W.H. van Broekhuisen,  

  

Door de heer van den Pol namens den heer W.A. Schimmelpennink van der Oije, voorgedragen zijnde dat zijn 

Hoogwelgebooren wegens indispositie belet wierd dese vergadering bij te woonen. 

Hebben haar Hoogwelgeboorens den selven geëxcuseerd. 

 

Op voordragen dat de nieuwe berijne, de psalmen in de kerken stonden in gebruijk gebragt te worden, hebben 

haar Hoogwelgeboorens de jonkeren in de respective cerspelen woonagtig versogt de nieuwe psalm boeken  voor 

de predicanten, costers, kerkmeesteren,… 
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en diaconen te willen besorgen om teffens ter plaatse daar de kerkbijbels voor de kerkmeesteren en diaconen 

mogten mankeeren, die mede te besorgen. 

 

Het uurwerk in den toorn van Twello moetende vernieuwd worden, is den Heer van den Parkeler versogt een 

bestek van een nieuw uurwerk te laten formeeren en vervolgens het selve te laten maken. 

 

Op voordragen dat het tolhek hangende op de Zutphenseweg diende vernieuwd te worden hebben haar 

Hoogwelgeboorens den heer van den Pol versogt ‘t selve te willen laten maken. 

 

Haar Hooggeborens hebben afgehoord de rekeningen van de respective kerkmeesteren der 4 kerken deses ampts 

over den jaare 1774. 

 

Den 15 dito. 

 

Hebben Haar Hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van P. Wesselman over de Tollen enWaghe over 

1774. Item wegens de verpondinge over 1771 en 1772 en de amptslasten 1772 en 1773. 

Vervolgens gedaan de uitsettinge van den ampts onraad over den jaare 1774. 
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1775 den 1 Sept. zijn op gedane verschrijvinge 

van de heer van Reede tot den Parkeler, als oudste ampts jonker  

vergaderd geweest, de Hoogwelgeboore  Heeren amptsjonkeren  

des ampts Voorst, ten huijse van Gerrit Slijkhuis in Gietelo. 

Present d’heeren, 

F.G. van Reede tot den Parkeler, 

Andr. Schimmelpenninh van der Oije tot de Pollen, 

D. van Lynden tot den Swanenburg, 

W.H. van Broekhuisen,  

W.A. Schimmelpennink van der Oije. 

                            

Op voordragen dat het tolhek in Twello diende vernieuwd te worden, hebben Haar H.W.Geb. den heer van den 

Parkeler versogt ’t selver te laten maken. 

De Hr. van de Parkeler gerapporteerd hebbende dat hij een horlogie maker te Deventer met naame de …. 

bereidheid gevonden die aangenoomen heid het oude uurwerk in Twello te repareeren voor 50 gld. en ’t 

onderhoud van ’t selve geduirende 10 volgende jaaren voor 2 gld. s’jaars. Is sulks voor notificatie aangenomen 

en zijn H.Welgeb. voor desselfs attentie bedankt en geauthoriseerd om ’t zelve goedgekeurd zijnde, eene 

ordonnantie tot betalinge op den ontfanst te geven. 

Haar HoogWelgeboorens hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren van de 4 respective ….. 
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kerken deses ampts over den jaare 1775. 

Den 2 dito. 

 

Hebben Haar Hoog W.geb. afgehoord de rekeningeb van P. Wesselman over de Tollen en Waghe over 1775. En 

gedaan de uitsettinge van den ampts onraad over 1775. 

 

1776 den 10 Sept. zijn op gedane verschrijvinge 

van de heer van Reede tot den Parkeler, als oudste ampts jonker  



vergaderd geweest, de Hoogwelgeboore  Heeren amptsjonkeren  

des ampts Voorst, ten huijse van Gerrit Slijkhuis in Gietelo. 

Present d’heeren, 

F.G. van Reede tot den Parkeler, 

Andr. Schimmelpenninh van der Oije tot de Pollen, 

D. van Lynden tot den Swanenburg, 

W.H. van Broekhuisen,  

W.A. Schimmelpennink van der Oije. 

                       

Haar Hoogwelgeboorens hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren van de vier repective kerken 

des ampts over den jaare 1776. 

Op voordragen dat aan de fundamenten van de brug liggende over de Voorster Beeke eenige reparatie nodig 

was, wijl men bevond dat tussen en uit de steenen els struijken gegroeijd waaren, is de heer van den Pol versogt 

de nodige voorzieningen te doen dat die gerepareerd worde. 

 

Haar Hoogwelgeb. hebben tot setter in ’t cerspel van Wilp aangesteld Jan Gosens Alerds, die den eed daartoe 

staande…….. 
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heeft afgelegd. 

De muuren van de kerk vanWilp dienende gerepareerd te worden. Hebbende Haar Hoogwelgeborens versogt den 

Hr. W.A. van Broeckhuisen om onder zijn toesigt en directie die reparatie door den metzelaar Jan Claessen te 

laten doen. 

 

Mercurii den 11 Sept. 

 

Hebben Haar Hoogwelgeboorens afgehoord de rekeningen van P. Wesselman wegens de Tollen en Waghe over 

den jaare 1776. 

Item wegens de verpondinge over 1773 en 1774. En de amptslasten over 1774 en 1775. 

En heben vervolgens gedaan de uitzettinge van den ampts onraad over den jaare 1776. 
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1777 den 29 Aug. zijn op gedane verschrijvinge 

van de heer van Reede tot den Parkeler, als oudste ampts jonker  

vergaderd geweest, de Hoogwelgeboore  Heeren amptsjonkeren  

des ampts Voorst, ten huijse van Gerrit Slijkhuis in Gietelo. 

Present d’heeren, 

F.G. van Reede tot den Parkeler, 

D. van Lynden tot den Swanenburg, 

 W.H. van Broekhuisen. 

  

En hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren van de vier respective kerken des ampts over de jaare 

1777. 

Haar Hoogwelgeboorens hebben goedgevonden dat het stukje lands te vooren van den heer Fisscher tot 

Hunderen bij de Flierten brugge gekogt om daaruit de grond tot verhoginge van de Tolweg te halen, zal worden 

bepoot met peppels. En hebben den heer van den Parkeler versogt zulks te willen besorgen. 

 

Haar Hoogwgb. hebben aangesteld tot kerkmeester van Twello in plaats van wijlen Derck Jochems den persoon 

van Harmen Barnecate. (Acte gegeven) En tot kerkmeester in Terwolde Berent Beumer. (Acte gegeven) 

 

Saturni den 30 Aug. 

 

Haar Hoogwelgeboorens hebben… 
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afgehoord de rekeningen van P. Wesselman wegens de Tollen enWaghe over den jaare 1777. En vervolgens 

gedaan de uitsettinge van de amptslasten over den jaare 17777. 

 

1778 den 10 Sept. zijn op gedane verschrijvinge 

van de heer van Reede tot den Parkeler, als oudste ampts jonker  



vergaderd geweest, de Hoogwelgeboore  Heeren amptsjonkeren  

des ampts Voorst, ten huijse van Gerrit Slijkhuis in Gietelo. 

Present d’heeren, 

F.G. van Reede tot den Parkeler, 

Andr. Schimmelpenninh van der Oije tot de Pollen, 

D. van Lynden tot den Swanenburg, 

W.H. van Broekhuisen,  

W.A. Schimmelpennink van der Oije. 

                                          

Haar Hoogwelgeboorens hebben den Heer Schimmelpenninck versogt om de eijke boomen staande in de kerken 

weijde te Voorst, dewelke op geen voordeel meer staan, te laten verkopen. 

En hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren van de vier respective kerken des ampts over 1778. 

 

Veneris den 11 Sept. 

 

Haar Hoogwelgeboorens hebben aangesteld tot kerkmeester te Voorst in plaats van wijlen Jan Hissink den 

persoon van Claes van Schooten. 
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En afgehoord de rekeningen van P. Wesselman wegens de Tollen en Waghe over 1778, item wegens de 

verpondinge over 1775 en 1776 en de amptslasten 1776 en 1777. Alsmede gedaan de uitsettinge van de 

amptslasten over desen jaare 1778. 

 

Haar Hoogwelgeboorens hebben geresolveerd de Tollen op nieuw voor de tijd van 6 jaaren, voor den 13 April 

1779 te laten verpagten ten overstaan van de heeren gecommitteerdens tot de tolweegen.  Alsmede de 

amptswaghe voor den 1 Junij 1779. 

Naderhand is de pagt van de Waghe voor 3 jaaren aan Engelbert Brascamp gecontinueerd. 
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1779 den 3 Sept. zijn op gedane verschrijvinge 

van de heer van Reede tot den Parkeler, als oudste ampts jonker  

vergaderd geweest, de Hoogwelgeboore  Heeren amptsjonkeren  

des ampts Voorst, ten huijse van Gerrit Slijkhuis in Gietelo. 

Present d’heeren, 

F.G. van Reede, 

W.H. van Broekhuisen,  

W.A. Schimmelpennink van der Oije. 

                                    

Op versoek bij missive gedaan is de heer van Lijnden tot den Swanenburg wegens zijne indispositie van het 

bijwoonen deser vergaderinge geëxcuseerd geworden. 

Haar Hoogwelgeboorens hebben aangesteld tot ontfanger en administrateur van de Tollen, tot wederseggens toe, 

op een tractement van 30 gld. s’jaars, Hendrik Wesselman in plaats van wijlen desselfs vader. Insgelijke van de 

Waghe, mede tot wederseggens toe, op een tractement van 6 gld. 

hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren van de vier kerken van ’t ampt. Alsmede de rekening van 

Hen. Wesselman namens de administratie die wijlen desselfs vader heeft over de verpondinge 1777 en 

amptslasten 1778. 

En hebben aangsteld Jan Brouwer tot kerkmeester van Wilpe. 

(Acte gegeven en daarop handtastinge gedaan) 
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Den 4 Sept. 

 

Haar Hoogwelgeboorens hebben afgehoord de rekeningen van de Tollen enWaghe over den jaare 1779 van 

Hendr. Wesselman, door wijlen desselfs vader geadministreerd geweest. 

En gedaan de uitsettinge van de amptslasten over deesen jaare 1779. 

 

 

Martis den 26 Octobr. 1779. 

Present d’heeren, 

G.G. Bentink, landrost van Veluwen. 



F.G. van Reede tot den Parkeler, 

D. van Lynden tot den Swanenburg, 

W.A. Schimmelpennink van der Oije. 

  

De Hoogwelgeboore Heeren Jonkeren des ampts Voorst op heeden den 26 Octobr. 1779 op versoek van den 

Heere landrost van Veluwen op de gedeputeerde camer binnen Arnhem vergaderd zijnde ten eijnde om over de 

stuijting van de roode loop en wat middelen en praecantien dien aangaande zoude kunnen en behooren genomen 

te worden, te delibereeren en resolveren, heeft den Heere Landrost voorgedragen, dat nadien sig de rode loop 

zeedert eenige tijd in den ampte van Voorst hadde geopenbaard, zijn Hoogwelgeb. sig verpligt hadde gevonden 

uijt hoofde van ’t quartiers resolutie van den 11 Maij 1753. De heeren….  
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Jonkeren te convoceeren, ten einde te delibereeren als bij die resolutie vermelt, hebben haar Hoogwelgeb. in hoc 

singulari casu wel aggreerende de thans weegens bijzondere ’t zamenlopende omstandigheeden gedaene 

verschrijvinge binnen de stad Arnhem ongeprejudicieerd de verschrijvinge als van ouds binnens ampts moetende 

geschieden, goedgevonden en verstaan. 

 

1
ste

 

Dat de onderrigtinge ter voorbehoeding teegen de roode loop, benevens de consultatien door de regeering te 

Brussel publicq gemaakt, welke in de stad van Arnhem alomme is aangeplakt, ook in den ampte van Voorst aan 

de kerken en voorts op de voornaamste plaatsen zal worden geaffigeerd. 

 

2
de

 

Dat den quartiers doctor word gelast om sig ten spoedigsten na ’t ampt van Voorst te begeeven, om aldaar met 

assistentie van den ampts chirurgijn de patienten te visiteeren, om daar aan door ’t ordonneeren van de nodige 

medicamenten als anders. 
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Soveel soulaas als eenigsints doenlijk te tragten toe te brengen, blijvende gemelte medicine doctor ingevolge van 

den 6
de

 art. sijner instructie verpligt en gehouden van tijd tot tijd, de nood sulks vereijschende en hij in gemoede 

dienstig sal oordeelen sodaenige visitatie te hervatten. 

 

3
de

 

Gelijk mede aan den chirurgijn van ’t ampt gelast word, om naar inhoud van ’t quartiers resolutie van den 11 

Octobr. 1759 den medicine doctor, so ras daar door word gerequireerd, aanstonds na desselfs vermogen te 

assisteeren, de personen aan de grasseerende ziekte laboreerende, so dikwijls de nood vereijscht, te visiteeren, de 

geordonneerde medicamenten daar aan te appliceeren, en die patiënten in alles so veel doenlijk de behulpsame 

hand te bieden. 

 

4
de

 

Dat ten eijnde de patiënten sonder oponthoud van de vereijschte medicamenten worden voorzien, voor so…..  
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verre deselve door den ampts chirurgijn niet of niet spoedig genoeg gefourneerd konden worden in de naburige 

steeden Deventer en Zutphen in een goede en naast aan de poort zijnde apotheek die bestellinge zal worden 

gemaakt, dat men aldaar de geeijscht wordende middelen aanstonds late volgen op een certificaet van een doctor, 

chirurgijn, predicant of diacon, inhoudende dat sulk een krank is, en deese of dies oock van geneesmiddelen 

nodig heeft, sodanig dat van die geleverde medicijnen in de opgemelde apotheekcquen behoorlijke en 

specificque aantekening werden gemaakt om vervolgens omtrent de betalinge derselver te worden gedisponeerd 

soo en als na teneur deses quartiers resolutie sal bevonden worden te behooren. 

 

5
de

 

Dat voor soveel de behoeftige , welke door deese ziekte mogte worden aangetast, betreft, en welke ’t aan ’t 

noodige deksel en voedsel als andersints ontbreekt, in ieder der vier cerspelen, althans in die geene waar in sig de 

siekte openbaard heeft, een daartoe meest geschikt persoon, (tegen een modicque…. 
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ontgeltenis indien anders niet te bekomen zijn.) zal worden gesteld, om so ras door den doctor, chirurgijn, of van 

elders omtrent den armoedigen toestand van de patiënten soude geïnformeerd zijn, aan deselve het vereijschte te 

doen versorgen, en ten dien eijnde de nodige inkoopen voor so verre sal kunnen nagaan daar van gebruijk te 



zullen werden gemaakt, te doen, houdende pertinente aanteekening van ’t geen aan ieder persoon wegens of ter 

occasie van die ziekte heeft verstrekt en gefourneerd. 

 

6
de

 

En op dat het soo aan de voorschr. sieken als alle andere door meergemelte sieke besogt wordende , aan de 

noodige oppassing en bewackinge niet kome te mankeeren, diend, om daarin te voorsien, in de kerspels alwaar 

die quale thans grasseerd, of sig naderhand mogte openbaaren, een zeeker getal luijden tegens behoorlijke 

betaelinge, wanneer zouden worden geëmploijeerd, ten voorschr. einde geëngageerd te worden, en derselver 

namen aan den doctor en chirurgijn opgegeeven, om daar de nood sulks vereijschende aanstonds gebruijk te 

kunnen maaken, welk getal…. 
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van oppassers niet suffucient bevonden wordende , of de ziekte zig verder uitbereijdende , tijdig diend te werden 

vermeerderd. 

7
de

 

Dat aan de inwoonders van een besmet huijs, of daar sig onverhoopt die siekte weder mogte openbaaren alnog 

werde gerecommandeerd om in haare huijsen de reijnigheijd en zuijverheijd allesints in agt te neemen, dagelijks 

dikwijls azijn in deselve, bijsonder in de vertrekken alwaar de sieken leggen, te sprenkelen, de excrementen van 

de sieken aanstonds weg te neemen en in de grond te begraven, en wijders in ’t gebruijk van voedsel de nodige 

omsigtigheijd te doen plaats hebben. 

 

8
ste

 

Ook zal geinterdiceerd worden van geene kinderen, uijt de huijsen alwaar zig de ziekte bevind, ter schoole te 

senden, met verbod teevens aan de custers en andere door welke school gehouden of eenig ander onderwijs 

gegeeven word, van geene kinderen uit een besmet huijs komende, …. 
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te admitteeren. 

9
de

 

Dat de onderscholten zullen werden gelast om so dra zij verneemen sullen dat deese of geene onder haar kerspel 

door de siekte word aangevallen sig daarop so veel nodig te informeeren, daar van als dan ten eersten aan de 

schout kennis te geeven, die ’t zelve datelijk aan den amptschirurgijn doende weeten. Gemelde chirurgijn zal 

gehouden zijn, zo ras mogelijk sig derwaarts te begeeven en de patiënten verder te assisteeren. 

 

10
de

 

Om wijders zoveel mogelijk de besmetting voor te komen, dat de lijken der geene, welke aan die siekte komen te 

sterven, volgens de daartoe reeds gestelde ordres binnen den tijd van tweemaal vier en twintig uuren moetende 

worden begraven, daar en boven te sterksten werd aanbevoolen om de doodkisten met mos en pek so als in 

diergelijke omstandigheden gebruijkelijk is, werde bewerkt en voorzien. 

 

11
de

  

Dat sulx zonder eenige ceremonie of lijkstatie behoord te geschieden, … 
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en nog bij, of na derselver overlijden nog bij de begravenis de klokken te werden aangetrokken. 

 

12
de 

En eijndelijk om ’t kisten en begravenis te spoediger te kunnen doen geschieden en hier in mede omtrent de 

onvermogende alle oponthoud voor te koomen, dat in ’t besmette kerspel een of meer timmerlieden, na maete 

der omstandigheeden zullen worden besprooken en gesteld, bij welke de vereijschte doodkisten in gereedheijd 

konnen werden gevonden ofte ten eersten gebragt, sullende so omtrent de betaelinge derselve als van andere in 

voorige articulen voorkomende pointen geobserveerd worden. ’t Geen dien aangaande bij deezes quartiers 

resolutien ten dien opzigte is geresolveerd en bepaald. 

 

En ten einde aan ’t geene voorschr. ’t voorgestelde effect te doen geworden, sal copie van voorschr, resolutie 

werden ter hand gesteld aan den quartiers doctor, schout en amptschirurgijn en wijders de persoonen welke 

volgens die resolutie geëmploijeerd zullen worden, van desselfs inhoud geïnformeerd. 
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dat ook ten aansien der pointen daar in voorkomende, welke direct het publicq concerneeren, op aanstaande 

Sondag de noodige publicatie voor alle kerken van ’t ampt zal worden gedaan, en voorts deselve met en nevens 

de bovengemelde consultatie aan de kerken en op verdere plaatsen, daar sulx van dienst mogt worden geoordeeld 

worden geaffigeerd. 

 

Luijdende de publicatie. 

 

De Hoog Welgeboore Heeren Landrost van Veluwen en Jonkeren deezes ampts Voorst, considereerende dat in 

deeze tijds omstandigheeden, daar er op sommige plaatsen binnen het ampt een besmettelijke siekte onder de 

menschen bevonden word te grasseeren, met een bijsondere attentie behoord te worden sorge gedraegen. 

teneijnde alle bekwaeme middelen werden bij der hand genoomen, waar door onder Gods Zeegen den verderen 

voortgang dier siekte zoude konnen voorgekoomen en aan die geene, welke daarmede zijn besogt, ’t noodige 

secours werden toegebragt, hebben goedgevonden bij deezen alle en een iegelijk der goede ingeseetenen deezes 

ampts te recommandeeren om so drae eenig vermoeden van de beginselen der ziekte hebben mogte, daar van 

datelijk… 
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aan den amptschirurgijn, ofte aan den onderschout in ’t kerspel kennis te geeven, ten einde spoedig de noodige 

assistentie te kunnen bekoomen, en zullen de onvermogende, soo van medicamenten als andersints volgens de 

daar toe reeds gemaakte dispositien sonder ontgeltenisse werden versorgd. 

Ook word in ’t generael de zuijverheijd en ’t schoonhouden der huijsen en woonplaatsen op ’t ernstigste 

gerecommandeerd, en in ’t bijsonder aan de inwoonders van een besmet huijs, om dagelijks, dikwijls asijn in 

deselve, vooral in de vertrekken alwaar de zieken leggen te sprenkelen, de excrementen van de zieken aanstonds 

weg te neemen en in de grond te begraven, en wijders in ’t gebruijk van voedsel de noodige omsigtigheijd te 

doen plaats hebben.  

Voorts hebben Haar Hoog Welgeboorens noodig geoordeeld, de ingeseetenen te adresseeren, dat ingevolge de 

gedagten van deskundige het veelvuldig gebruijk van alle versche witte kool in deese tijds omstandigheeden, 

zeer ondienstig zij, en dus een iegelijk ernstig te raaden, daar van niet dan met alle menagement tot hun voedsel 

te neemen, en vooral niet anders, dan nae dat alvoorens de kool zij afgekookt en ’t water daar van wegge…. 
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daen, zoo als daarentegens tot narigt diend, dat de zuure of ingeleijde kool niet naedeelig geoordeeld word. 

Terwijl wijders bij deezen aan een ieder worden aangepreesen, alzoo daene praecautien als bij de directie en 

consultatie uit Brussel, welke thans op verscheijde plaatsen in deesen ampte is aangeplakt, staan 

voorgeschreeven. 

 

Voorts werd hiermede geinterdiceerd van geen kinderen uijt de huijsen alwaar sig de siekte bevind ter schoole te 

senden, met verbod teevens aan de custers en andere door welke school gehouden of eenig ander onderwijs 

gegeeven word, van geen kinderen uit een besmet huijs koomende te admitteeren. Terwijl voor het overige 

volgens de gestelde ordres de lijken der geene welke aan die siekte koomen te sterven, binnen den tijd van 

tweemaal vier en twintig uuren zullende moeten werden begraven, op te sterkste word aanbevoolen, dat de 

doodkisten met mos en pik, soo als in dier gelijke omstandigheeden gebruijkelijk is, worden bewerkt. Welke 

begraeffenissen zonder eenige ceremonie of lijkstaatsie zullen geschieden, en nog bij of nae ‘t overlijden nog bij 

ter aarde besteeding de klokken werden aangetrokken. 
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En op dat ten spoedigsten bij voorenstaande resolutie beraamde schikkingen werden in ’t werk gesteld, worden 

de heeren jonkeren, welke zig op heeden of morgen wederom nae ’t ampt staan te begeven versogt, om sonder 

uijtstel de daarbij vervatte arrangementen, so met de apothequen in Deventer en Zutphen als omtrent ’t soeken en 

stellen van een persoon ten einde als art. 5 vermelt, ook ’t aanneemen van luijden tot oppassing der patiënten als 

art. 6.  ’t maaken der doodkisten art. 12 bepaald, als andersints ten aller eersten haar beslag te doen geworden. 

 

1780 den 12 Sept zijn op verschrijvinge van den Heer van Reede tot de Parkeler,  als oudste Amptsjonker, 

vergaderd geweest de Hoog Welgeboore Heeren  Jonkeren des Ampts Voorst, ten huijze van Gerrit 

Sluijkhuijs in Gietelo. 

Presentes. 

D’Heeren F.G. van Reede. 

D. van Lijnden. 

W.H. van Broeckhuijsen. 

W.A. Schimmelpennink van der Oije. 



 

En hebben afgehoord de rekeningen van de kerlmeesteren van de vier kerken van ’t Ampt. 

 

Mercurii den 13 Sept. 

 

Haar Hoog Welgeboorens hebben afgehoord de rekeninge van Hendrik…. 
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Wesselman wegens de Tollen over 1780 alsmede deszelfs rekeninge wegens de Waghe over 1780. 

Dan nog zijn rekeninge wegens de verpondinge over 1778 en amptslasten 1779 afgehoord. 

Haar Hoog Welgeboorens hebben gedaan de uitsettinge van de amptslasten over deeze jaere 1780. 

 

Op requeste van Engelbert Brascamp verzoekende dat zijn zoon Wolter Brascamp aan hem als coster, 

voorzanger en schoolmeester in Twello mogte worden geadjungeerd. Hebben haar Hoog Welgeboorens, gelet op 

de bekwaamheijd van desselfs zoon, dat verzoek gunstig geaccordeerd en denzelven aangesteld so als doen mits 

deesen tot adjunct coster, voorzanger en schoolmeester te Twello. En daartoe de volgende acte verleend. 

 

Wij Jonkeren des ampts Voorst in overweginge genomen hebbende het verzoek door Engelbert Brascamp, 

coster, voorzanger en schoolmeester te Twello bij requeste gedaan, ten daerende om zijn zoon Wolter Brascamp 

tot zijn adjunct in voorschreven zijne bedieninge te mogen hebben. En daarbij gelet hebbende op de 

bekwaemheijd en geschiktheijd van denzelven zijn zoon daartoe, so hebben wij, dat verzoek gunstiglijk… 
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accordeerende, dien zelven Wolter Brascamp aangesteld, so als aanstellen mits deezen tot adjunct coster, 

voorzanger en schoolmeester te Twello, om ’t selve ampt met en neffens zijn vader waar te neemen. En na zijn 

vaders dood alleen daar van te blijven jouisseeren, op al zulke emolumenten, voordeelen en tractement als 

daartoe is staande. En zal deeze hem verstrekken tot acte. 

Actum Gietelo in onse Amptsvergaderinge den 13 Sept. 1780. 

 

De uitgegevene acte is door de samentlijke jonkeren onderteekend. 

 

1781 den 5 Sept. zijn op verschrijvinge van den Heer van Reede tot de Parkeler, als oudste Amptsjonker, 

vergaderd geweest de Hoog Welgeboore Heeren Jonkeren des Ampts Voorst, ten huijze van Gerrit Sluijkhuijs in 

Gietelo. 

 

Present 

D’Heeren F.G. van Reede tot de parkeler 

D. van Lijnden tot de Swanenburg. 

W.H. van Broeckhuijsen. 

W.A. Schimmelpennink van der Oije. 

 

En hebben afgehoord de rekeningen van de kerkmeesteren van de vier kerken van ’t ampt. 

 

Den 6
 
Sept. 

 

Hebben Haar Hoog Welgeboorens afge…. 
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hoord de rekeninge van Hendrik Wesselman wegens de Tollen over 1781.  Alsmede deszelfs reekeninge wegens 

de Waghe over 1781.  

En gedaan de uitsettinge van de amptslasten over deesen jaere 1781. 

De pagt van de waghe Junij 1782 staan. 

De te expireeren, zijn de heeren gecommitteerde amptsjonkeren tot de tolwegen versogt en geauthoriseerd om 

met de tegenwoordige pagter eene nieuwe pagtinge uit de hand in te gaan of die publicq te verpagten. 

 

 

1782 den 12 Sept. zijn op verschrijvinge van den Heer van Reede tot de Parkeler, als oudste Amptsjonker, 

vergaderd geweest de Hoog Welgeboore Heeren Jonkeren des Ampts Voorst, ten huijze van Gerrit Sluijkhuijs in 

Gietelo. 

Present 



D’Heeren F.G. van Reede. 

D. van Lijnden. 

W.A. Schimmelpennink van der Oije. 

 

En hebben afgehoord de reekeningen van de kerkmeesteren der vier kerken van het ampt. 

 

Den 14 Sept. 

 

Hebben afgehoord de reekeninge van Hendr. Wesselman over de Tollen over 1782. 
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Alsmede desselfs reekeninge over de waeghe over 1782. 

Dan nog zijn reekeninge wegens de verpondinge over 1779 en 1780 en amptslasten 1780 en 1781. 

 

En gedaan de uitsettinge van de amptslasten over deesen jaere 1782. 

Haar Hoog Welgeboorens goedgevonden hebbende te plaatsen uit de voorhanden zijnde penningen in de casse 

van de Waeghe dese ampts, eene somme van 2500 gulden en dezelve ten dien eijnde overgegeeven aan den heer 

F.G. van Reede tot de Parkeler. So heeft die daar voor obligatie onder zijn hand gepasseeerd, in dato den 15 Mai 

1782. En tot securiteijt overgegeven twee obligatien ad. duizend guldens ieder genumereerd 29 en 30. En eene 

groot vijfhonderd guld. nr. 31 ten laste van ’t comptoir van Twenthe, staande ten zijnen naeme, rentende 3 p.c. 

en verschijnende op den 15 Mai. Die door hem of zijne erfgenaemen op requisitie van de Heeren ampts jonkeren 

zullen worden gecedeerd aan zulk een als Haar Hoog Welgeb. zullen gelieven goed te vinden, tegens intrekkinge 

der door hem gepasseerde obligatie. 

Welke obligatien aan den ontfanger hendr. Wesselman zijn overgegeven om onder hem…. 
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te blijven berusten. 

 

Haar Hoog Welgeboorens hebben goedgevonden nieuwe cedullen, inhoudende de naemen der plaetsen en 

huijzen in ’t ampt te laeten drukken, om te dienen tot de uitsettinge der amptslasten. En wel voor ieder cerspel 

eene riem. 

 

Haar Hoog Welgeboorens hebben tot vroedvrouw van ’t ampt voor de tijd van drie jaeren op een tractement van 

20 guld. s’jaars aangesteld IJfke Fakken, wed. van Wolter Jan Meijlink, woonagtig in Twello. 

Gelijk mede tot amptsvroedvrouw hebben aangesteld  Anna Margreta van der Vecht, huijsvrouw van Gerrit 

Eijkelboom voor den rijd van 3 jaeren op een tractement van 40 guld. s’jaars. In te gaan als zij in ’t ampt zig 

metter woon zal nederzetten. 

(Is den 27 Sept. 1782 in ’t Ampt gekoomen.) 

 

1783 den 29 Aug. zijn op verschrijvinge van den heer van de Reede tot den Parkeler als oudste amptsjonker 

vergaderd geweest de Hoog Welgeb. Heeren Jonkeren des ampts Voorst ten huize van Roelof Enter in Twello.  

Present 

De Hr. F.G. van Reede tot de Parkeler. 

                         

De Heeren D. van Lijnden tot den Swanenburg, W.A. Schimmelpennink van der Oije, A.A. van Reede en W.A. 

Torck zijn op haar verzoek van ’t bijwoonen deeze vergaderinge geëxcuseerd geworden.  

 

De reekeningen van de kerkmeesteren van de vier kerken van ’t Ampt zijn afgehoord. 

 

Den 30 Aug. 

 

Heeft Hendr. Wesselman gedaan zijn reekeningen wegens de Tollen en Waghe over 1783. En is gedaan de 

uitsettinge der amptslasten over 1783.  


