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Soms hebben we geluk en 

vinden we een schat aan 

gegevens over een bepaalde 

boerderij.1 In het archief van 

Armen de Poth zijn genoeg 

stukken om een gedetailleerd 

beeld te geven van Luttike 

Weede, vooral in de 17e eeuw. 

Hoe was de bedrijfsvoering 

en verbeterde deze? 
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4
Een Hooglandse boerderij van  
Armen de Poth (1351-1832)

Kaart van het erve Luttike Weede Kaart, 
door Dirk van Groenou, 1655. 
De bruine vlekken zijn ontstaan toen men in het verleden 
verbleekte tekst met tinctuur beter leesbaar probeerde te maken. 
Dat hielp op korte termijn, maar daarna verdween het contrast 
weer en waren de bruine verkleuringen het eindresultaat.
Het Utrechts Archief (HUA), Archief Familie Van Weede, toegang 
201 inv. nr. 281-1.
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1 Eerder kon Bijlerhoef in Hoogland goed beschreven worden 
dankzij het archief van het Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis: 
A.F.M. Reichgelt, ‘De Hoef/Bijlerhoef: een voorbeeld van het 
ontstaan en beheer van grondbezit door het Sint-Pieters- en 
Bloklandsgasthuis over de periode 1500-1800’, in: Flehite: jaarboek 
15 (2014) 96-121.   2 C. Dekker, ‘Een mislukte cope in het Wester-
woud. De eerste aanzet tot de ontginning van Woudenberg’,  
in C. Streefkerk en S. Faber (red.), Ter recognitie: opstellen aangebo-
den aan Prof. Mr. H. van der Linden (Hilversum, 1989) 113-136, ald. 113; 
R.M. Kemperink, ‘De Mannen van Weede en Emmeklaar’, in J.A. 
Brongers e.a. (red.), Amersfoortse opstellen (Amersfoort, 1989) 
25-40. Zie ook van hem ‘Oude bosnamen langs de Eem’, Naam-
kunde 2 (1970) 211-215.   3 C. Dekker, Een zeer oud en voornaam 
college. Geschiedenis van de malen op het Hoogland buiten Amers-
foort. (Amersfoort, 2000) 37; Dekker verwijst hierbij naar de 
Archeologische Kroniek Provincie Utrecht (1994-1995) 32;  
M. Krauwer, ‘Waterlopen, oude wegen en nieuwe ontginningen’, 
in: Amersfoortse opstellen (noot 3) 11-24, ald. 20. Volgens Francien 
Snieder zou het vooral gaan om Weerhorst. Zie ook Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, AMK-IKAW, nrs. 12283, 12284 en 12285.   
4 C.J.C. Broer, Uniek in de stad ; de oudste geschiedenis van de 
kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de 
Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk 
en de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000 – ca. 1200 
(Utrecht, 2000) 39.   5 Broer, Uniek 261.   

Inleiding
De naam Wede of Weede is mogelijk terug te voeren 
op de bekende schenkingsoorkonde van 777, waarin 
Karel de Grote de Utrechtse kerk van Sint-Maarten 
bedacht. Hij schonk onder andere de villa Lisiduna 
(Leusden) met de vier foreesten (keizerlijke 
bosgebieden) Hengestscoten (Henschoten bij 
Woudenberg), Fornhese (Vernhese bij Amersfoort), 
Widoc en Mocoroht. Het laatste is niet te lokaliseren, 
maar Widoc moet bij Weede gezocht worden.2 

Ontginningen Eemland
De rijkdom aan archeologische vondsten in het 
gebied van de boerderijen Weerhorst en Boelenhoef 
wijst op een hoge ouderdom. Dekker stelt dat bij 
Weede de ‘verhevenheid’ van (Groot) Weede en 
We(de)rhorst het oudst bewoond is, met 
archeologische vondsten uit de 10e eeuw.3 Die 
´verhevenheid´ is de Wedereng.

In 1028 schonk de bisschop kerk en tienden te 
Leusden en veertien hoeven te Soest en Hees aan de 
abdij Hohorst op de Heiligenberg (later als Paulusab-
dij verhuisd naar Utrecht4). Daarna volgden nog zes-
enhalve hoeve te Maarn en Soest en de tienden te 
Zeist en Amersfoort.5 Broer beredeneert dat de tien-

Kaart van de gemeente Hoogland. 

J. Kuyper, Gemeente atlas van de provincie Utrecht, naar officiële bronnen bewerkt (Leeuwarden,1868, facsimile-editie Groningen, 1986).
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den rustten op gronden die in of bij Amersfoort 
lagen. Dat betekent dat op de dekzandrug tussen  
De Hoef en Coelhorst al akkers hebben gelegen die 
ressorteerden onder de Paulusabdij. Op grond van 
de toponiemen met -laar moeten we hier dan de 
vroegste bewoning stellen, in ieder geval rond 1000.6

In de 13e eeuw waren er twee schouten: een van 
de bisschop, genaamd Wouter van Amersfoort, en 
een namens de abdij, Adam van Lokhorst.7 Bij de 
laatste hoorde een hof in Emmeklaar, vermelding in 
1254.8 De westelijke helft van Hoogland (Coelhorst, 
Kouwenhoven, Krachtwijk) viel immers onder juris-
dictie van de bisschop.9 In 1282/1283 was voor het 
eerst sprake van de malen van Weede en Emmeklaar, 
dat wil zeggen een vertegenwoordiging van de 
grondeigenaren in deze beide gerechten.10 Zij traden 
ook als dorpsbestuur op, samen met de respectieve-
lijke schouten.

Aanvankelijk beschikten de eigenaren of malen 
naast hun kernland op de eng over een uitgestrekt 
gemeenschappelijk gebied in het noorden. 

Al eerder was het erf Luttike Weede afgesplitst.14 
Dekker stelt dit op grond van naamkundige 
gronden, maar de eerste vermelding van belening is 
ook ouder, namelijk van Wouter van Weede in 1351. 
Vanaf 1363 beleenden de Van Weedes steeds de 
Amersfoortse families Van der Maath en Poyt 
ermee.15 In de jaren 1589-1591 kwam het tot een 
scheiding van het goed tussen Gijsbert van der 
Maath en Gijsberta Poyten(dochter), weduwe van 
Jan Swart.16 Na het overlijden van Jorden van der 
Maath in 1626, werd Armen de Poth hiermee 

Geleidelijk is dit echter onderling verdeeld. Omdat 
de terreinen sterk verschilden in hoogte en vrucht-
baarheid kreeg elke eigenaar een aantal slagen  
(stroken tussen afwateringssloten) die over het  
hele gebied verspreid waren.

Ontstaan Weede
Vanaf het begin van de 14e eeuw was Weede bezit 
van de familie Van Weede. In 1334 werd Hendrik van 
Weede hiermee beleend door de leenhof van 
IJsselstein. Daarna vinden we de familie Van Weede 
steeds terug in het leenregister, met in de kantlijn 
‘Groot Weede’. Het leenhof van IJsselstein was sinds 
1328 de opvolger van dat van Stoutenburg 
(oorspronkelijk het schoutambt van Amersfoort).11 
Het erf Klein Weede werd in 1360 afgesplitst door 
Steven van Weede.12 Daarbij werden ook de stroken 
in het buitengebied gesplitst. Het werd in leen 
gegeven aan Jan Careman of Karreman en via zijn 
dochter Wendelmoed kwam het bij de familie Both 
en later bij de familie Van Dolre terecht.13 

beleend, aan wie Jorden al zijn bezittingen had 
nagelaten. 

De beide helften van Luttike Weede zijn grosso 
modo toch weer samengekomen, omdat ook Dirk 
Swart, de zoon van Gijsberta Poytendochter, zijn 
bezittingen naliet aan Armen de Poth.17 In het 
pachtboek zijn de percelen afkomstig van Dirk Swart 
en Jorden van der Maath onder aparte kopjes gezet.18 
In een eerste poging tot ordening hebben we deze in 
twee aparte groepen ondergebracht. 

Bezittingen van de families  
Van der Maath en Swart. 

goederen van wijlen jorden van 
der maath zoals bij zijn testament 
aan de armen de poth zijn 
nagelaten
Het erve Weede met zijn volgende annexen:
kamp land voor de deur van ’t erve Weede 
genaamd de Goorse Camp
kamp land in de Gooren genaamd de tweede 
vierdel
kamp land de Oude Hofstad
twee kampen land in de Gooren achter de 
Thins-weg
1½ land op de Eng van Van der Maath
1¼ morgen19 Eng gelegen als voren
½ morgen Eng gelegen als voren
2 morgen gelegen als voren

stuk land Heicampen 
stuk land genaamd het bos gelegen in erve 
Kattenbroek
1 perceel land de Broodheuvel
3½ morgen en de akker in Duist, tiende uit 5 
morgen land in Duist
het benedenste heetveld aan de weg bij Klein 
Schothorst
het bovenste heetveld als voren gelegen

lenen van de hofstede Stoutenburg 1300-1797 (Houten, 2010), 
inleiding.   12 Dekker, Malen 37.   13 Ibidem, 39.   

6 Ibidem, 279; Dekker, Malen 12.   7 Dekker, Malen 16.    
8 Ibidem, 14 en 17.   9 Ibidem, 18-19.   10 Ibidem, 25. Zie ook 
Kemperink, voetnoot 2.   11 J.C. Kort, Repertorium op de 

14 Ibidem, 37.   15 Archief Eemland, Armen de Poth inv. nrs. 
758 en 1074.  16 Ibidem, inv. nrs. 318, 319, 1080, 1234 en 1254.   
17 Ibidem, inv. nrs. 945 en 1236.   18 Ibidem, inv. nr. 515 (1664-
1678).   19 0,86 ha.   20 0,57 ha (meestal weiland).   

Tekening van Luttike Weede door Brouëius van Nidek, ca. 1725. 
Zijn tekeningen zijn doorgaans onbetrouwbaar, maar het was vermoedelijk wel een groot huis. Museum Flehite.

erve en goed in Neerlangbroek onder het gerecht en 
heerlijkheid van Hardenbroeck
het halve erf en goed Middel-Ronselaar op Voskuilen 
onder Woudenberg 

erve weede met zijn buitenlanden 
van dirck swart gekomen
het erf Luttike Weede
3 morgen op de Wedereng
maat land aan de Oude Eem
morgen land op de Wedereng
perceel land Oost-stall
morgen land Wedereng
2 morgen land naast de Barrekuil aan de weg naar 
Coelhorst
4 morgen in de polder van Nieuwland
dammaat20 bouwland onder Broodheuvel

De beleningen vonden vervolgens weer plaats door 
de heren van IJsselstein zelf. In 1596 kocht Johan van 
Oldenbarnevelt de heerlijke rechten van Luttike 
Weede, nadat hij twee jaar eerder al die van 
Stoutenburg had verworven.21  In de 18e eeuw vonden 
de beleningen opnieuw door de Van Weedes plaats. 
De laatste belening dateert van 1793.22  Met de 
invoering van de Bataafse Republiek (1795-1806) 
werden alle adellijke rechten afgeschaft, onder 
invloed van de idealen van de Franse Revolutie. In 1832 
was het nog steeds eigendom van Armen de Poth.
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21 Poth, inv. nr. 321; Gerard Raven, ‘Een Amersfoortse heer in 
Hoogland: de landerijen van Johan van Oldenbarnevelt’, De 
Bewaarsman 15 (2009) 39-45, ald. 43.   22 Ibidem, inv. nr. 1238.   



eerst een (de) boerderij heeft gestaan.23 Curieus is 
de aanduiding voor N: een kamp land voor de deur 
van het huis of naast de boomgaard. De boomgaard 
werd aangeduid met P; dit klopt als de deur van de 
boerderij niet naar de weg maar naar westen gericht 
was. De percelen V tot en met Z lagen verspreid en 
zijn als zodanig getekend. De percelen D-I en N-T 
vinden we op de kadasterkaart van 1832 terug, nog 
steeds met Armen de Poth als eigenaar. Ook het 
bezit bij Schothorst (Y en Z) en Barrekuil (W) is 
terug te vinden. 

Bedrijfsvoering
In het gebied van Groot, Klein en Luttike Weede 
treffen we verschillende landschapselementen aan 
die essentiële onderdelen van het landbouwsysteem 
waren. We beginnen met de Wedereng. Deze is een 
onderdeel van de hoger gelegen dekzandrug van De 
Hoef naar Coelhorst. Hier vinden we de oudste 
bewoning met permanente akkers op de engen, 
zoals ook de Rollekoter Eng. Deze akkers zijn oude 
bouwlanden die door plaggenmest in de loop der 
tijd verder zijn opgehoogd. Aan de oostkant gaat dit 
over in lagergelegen graslanden, de Goren, langs de 
Goorse of Koopse Wetering. De namen zijn afgeleid 
van de bodemgesteldheid of van boerderij de Koop. 
Langs de Eem en de Oude Eem in het zuiden 
bevinden zich de maatlanden, hooilanden die vaak 
onder water kwamen te staan in de winter.

In het noorden en oosten van Hoogland was het 
buitenveld in gebruik als plaggenvelden. Hier werden 
plaggen gestoken voor de bemesting, graasden de 
schapen en in de hakhoutbosjes werd hout gekapt 
voor brandstof, omheiningen en andere toepas -
singen. Deze verscheidenheid aan landschappen, 
vereist voor een zelfvoorzienend landbouwbedrijf, 
vinden we in Hoogland ook terug in het goederen-
bezit van het Sint-Pietersgasthuis en van Armen de 
Poth, het bezit dat afkomstig was van de Amers-
foortse families Van der Maath en Swart. De 
inventaris in het pachtboek van de beide families 
noemt grondbezit bij de Barrekuil, aan de rand van 
de Wedereng in het noorden, voorts langs de weg 
naar Schothorst, in Nieuwland en ook Broodheuvel, 
bij de Laak op de grens met Nijkerk. Over de 
dekzandruggen lopen ook wegen, zoals de 

Coelhorsterweg, de Schothorsterweg en naar het 
noorden de Hamseweg (zie de tabellen van Bijlage 
op p 63, 64 en 65). 

Het valt op dat de pachtsommen hier niet op 
een boerderij betrekking hadden, maar op 
afzonderlijke kavels. Zij functioneerden 
waarschijnlijk toch als één bedrijf, zoals bij Hendrik 
Tonisz (1631-1642), Meeus Willemsz (1642-1659) en 
hun beider (zie onder) weduwe Neeltje Willems 
Haan (1659-1668). In de pachtboeken over de 
periode 1642-1678 hebben we ons verder op deze 
pachters geconcentreerd.24 Zij hadden de meeste 
kavels in bezit en de rest was over verschillende 
pachters verdeeld. Deze kavels zijn na het overlijden 
van Neeltje Willems Haan in verscheidene percelen 
openbaar verpacht. De opsplitsing was voorbereid, 
want al tijdens haar laatste pachtperiode werd 
bepaald dat haar kinderen de pacht niet meer 
konden overnemen. Een commissie werd belast om 
aan de hand van de kaart een inventaris te maken 
van de percelen.25 Het bedrijf als zodanig hield op te 
bestaan, zoals blijkt uit de verpachting bij de al 
genoemde beschrijving van perceel N: ‘een kamp 
land voor de deur van de gewesen huise op Luttike 
Weede’ (4 januari 1676). 

De bepalingen in de pachtcontracten kunnen in 
een aantal groepen onderverdeeld worden:

a pachter, ingaan van de pacht en 
de termijn, pachtsom, toepachten 

De pachters in deze periode waren Hendrik Tonisz 
en Meeus Willemsz. Vanaf 1659 zien we alleen de 
weduwe van de laatste in het pachtboek verschijnen. 
Zij was vermoedelijk eerder weduwe geweest van 
Hendrik Tonisz, omdat bij Meeus staat dat hij met de 
weduwe van Hendrik Tonisz was getrouwd. De 
pacht ging doorgaans in per 22 februari (Sint Pieters 
Stoel) en liep meestal over zes jaar. De laatste jaren 
voor de opdeling waren de termijnen korter. De 
pachtsom bedroeg steeds 105 gulden. Vanaf  
21 september 1665 werden de percelen tegen 
afzonderlijke bedragen verpacht. 

23 Vergelijk Raven, ‘Amersfoortse heer’, 43 en ook de daarbij 
behorende fietsroute langs de bezittingen van Oldenbarnevelt 
in Hoogland, uitgegeven door de Johan van Oldenbarnevelt 
Stichting in 2008.  24 Poth, inv. nrs. 514 (1642-1664) en 515 
(1664-1678).   25 Ibidem, nr. 3 (resolutieboek van de regenten).   

Lokalisering
De lokalisering van dit erf is lastig vanwege de 
afsplitsingen van Luttike en Klein Weede van Groot 
Weede, het gedeelde bezit van Luttike Weede door 
de families Van der Maath en Poyt en het feit dat in 
de loop van de 17e eeuw het erf in afzonderlijke 
percelen werd verpacht (zie afbeedling op pagina 
52-53).

De percelen zijn met letters aangegeven met de 
bijbehorende oppervlakte. In het pachtboek vinden 

we een aantal letters terug bij de beschrijving van 
verpachte percelen. A was de maat land tussen de 
Oude Eem en Wedereng. De aanduiding E vinden 
we terug in het pachtboek als een halve morgen op 
de Eng, afkomstig van Jorden van der Maath. We 
nemen aan dat deze percelen behoorden tot wat in 
het pachtboek de Vermatheneng wordt genoemd. 
De percelen K tot en met T behoorden tot wat 
omschreven werd als erve Luttike Weede. K werd de 
Oude Hofstad genoemd, een aanwijzing dat hier 
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A

E

 
D

B

C

Kadastrale situatie in 1832. Het van de 
families Van der Maath en Swart 
afkomstige bezit is geel gekleurd:  
A Luttike Weede, B naast de Barrekuil, 
C bij Schothorst, D in Nieuwland en  
E Broodheuvel. 
Kadastrale Atlas Utrecht. 
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26 J.J. Herks. De geschiedenis van de Amersfoortse tabak  
(Den Haag, 1967).   27 Poth, inv. nr. 3, 7 mei 1669 en inv. nr. 
123, bestek 1668.   

b belastingen
Armen de Poth betaalde de reële ongelden 
(belastingen voor het gewest Utrecht of plaatselijke 
contributies) die op zaken berustten, bijvoorbeeld 
het Oudschildgeld op de grond. De personele 
ongelden (aan de persoon gebonden) werden door 
de pachter opgebracht. 

c huis met toebehoren
Hier hebben we maar één keer een bepaling 
aangetroffen, namelijk dat de pachter moest zorgen 
dat het huis wand- en dakdicht bleef.

d gewassen en eventuele 
vruchtwisselstelsels 

Als gewassen werden rogge en boekweit genoemd, 
vaak gespecificeerd als het ene jaar rogge en het 
andere jaar boekweit. Een enkele keer (winter)hard 
graan en zomergraan. Bijzonder is de vermelding 
van tabak, die in de loop van de 17e eeuw in de 
Gelderse Vallei werd geteeld.26 Dit vinden we in de 
pachtboeken vanaf de splitsing van de percelen in 
1668. In het resolutieboek werd deze opsplitsing 
gemotiveerd met het doel om deze zo rendabel 
mogelijk te verhuren. Verscheidene percelen werden 
met tabak beplant. In dezelfde tijd werd de eerste 
steen gelegd voor de bouw van een tabaksschuur 
aan de Coninckstraat, bij de gebouwen van Armen 
de Poth.27 Dit heeft mogelijk te maken met het feit 
dat er veel vraag was van Amersfoortse tabakstelers 
en -handelaren en ook met de korte afstand van 
Weede tot de stad. 

e bemesting
Vaak werd vermeld dat aan het eind van de 
pachtcyclus de grond opgeleverd moest worden met 
roggestoppelen (‘in gemeste roggestoppelen’), of 
ook in plaats daarvan in (tweejarige) driest (braak). 

Uitsnede uit de geomorfologische kaart, blad 32 Amersfoort. 
De dekzandruggen zijn herkenbaar aan de gele vlakken met stippeling.
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, herziene uitgave 1982.
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Vanwege de betrekkelijk korte periode en de 
fragmentering van de kavels is het niet zo goed 
mogelijk een mooie reeks van pachtsommen door 
de tijd heen te construeren als bij boerderij 
Bijlerhoef, waar alles in één hand bleef. Voor de kern, 
het erf Luttike Weede, zien we een daling van 135 
gulden in de jaren 1630 naar 105 gulden in de jaren 
1641 tot 1664. 

Conclusies
In de middeleeuwen ontstonden door splitsingen en 
erfscheidingen complexen van goederen, zoals 
Liendert, Zielhorst en Weede. Vaak droegen delen 
van deze complexen dezelfde naam, die erop duidt 
dat ze oorspronkelijk bij elkaar hoorden.

Aan het eind van deze periode was een groot 
deel van de grond in handen van families uit 
Amersfoort en van stedelijke instellingen als Armen 
de Poth en het Sint-Pietersgasthuis.

Eigenaren hadden vaak percelen op verschillen-
de plaatsen om zelfvoorziening mogelijk te maken. 
Dit gold ook voor de genoemde instel  lingen die in 
heel Eemland bezittingen hadden. In de loop van de 
17e eeuw werd deze behoefte minder en kon men 
zich op commerciële gewassen toeleggen, zoals 
tabak. Hierbij speelde de nabijheid van Amersfoort 
voor verwerking en export een rol. Dit hebben we 
met name geconstateerd bij de boerderij Luttike 
Weede. De opbrengsten van de landbouw werden 
verhoogd door kortere perioden van braak, met het 
ontstaan van het drieslagstelsel en de ontwikkeling 
van de bemesting.

f houtgewas
Het houtgewas was voor Armen de Poth. Zo was 
perceel R een bos eikenbomen. Dit bos was gekapt 
in 1676, gezien de formulering ‘naast het gewezen 
bos’ bij de beschrijving van een perceel van twee 
morgen in de Goren. De pachter mocht wel wilgen 
en populieren snoeien en het hout gebruiken voor 
afrastering (tuinen en vredingen).

g wallen en sloten, overpad
Steeds keert de bepaling terug dat de wallen en 
sloten opgemaakt en opgegraven moesten worden. 
Overpad werd bij uitzondering toegestaan aan de 
naburige pachter (ook van Armen de Poth) die zijn 
land moest kunnen bereiken. Maar de pachter moest 
toezien dat er beslist geen bruggen of vonders 
(smalle bruggen) over de wetering werden gelegd.

h banwerken en schouw
Wat raadselachtig is de steeds terugkerende 
bepaling dat de percelen uit de (malen)schouw 
moesten worden gehouden. Mogelijk werd bedoeld 
dat bijbehorende banwerken (wegen en waterlopen, 
die geschouwd werden door malen) in orde 
moesten zijn, zodat er geen boetes of naschouw 
zouden volgen.

In de pachtboeken vinden we pachtsommen en in 
sommige gevallen pacht in natura, de toepachten. 
Dit zien we als restant van een middeleeuwse 
pachtvorm. De toepachten bestonden uit drie 
talingen (eendensoort), een kluit boter en acht 
kippen. Verder de helft van de opbrengst van de 
boomgaard (halve ooft). De toepachten werden 
vanaf 1666 niet meer afgedragen. Het fruit bleef wel 
gehandhaafd en moest door de pachter persoonlijk 
bij Armen de Poth afgeleverd worden. 

bijl age

Pachten Luttike Weede over de periode 1631-1668

Jaar/termijn Goed Pachter Bedrag in 
guldens 
per jaar

Pacht in 
natura 
(Toepacht)

Bron
Archief Eemland 
(AE)

1631-1634 Luttike Weede Hendrik Tonisz 150 8 smal-
hoederen
kluit boter

AE Poth 428

1 morgen Wedereng Elis Woutersz 18 

1 morgen Wedereng
naast Schoonoord

Tonis Hendrik 
Brantsz

14,5

2 morgen naast 
Barrekuil

Dirk Petersz 20

1629-1634 4 morgen Nieuwland Tonis Huijghen 55 1/8 deel van 
de boter 
helft van het 
fruit

1634-1642
1643

Goorse Kamp Hendrik Tonisz
Meeus Willemsz

37 AE Poth 429

1634 
1636-1639
1640
1641

Oude Hofstad Herbert Barten
Hendrik Tonisz
Gijsbert Cornelisz 
Voerman
Hendrik Tonisz

40

1634-1643 twee kampen
tegenover de  
Oude Hofstad over 
de wetering

Gijsbert Cornelisz 
Voerman

54

1634
1636-1643

Geer Eng 1,5 morgen Weduwe van Peter 
Willemsz
Andries Gerritsz 
getrouwd met de 
weduwe van Peter 
Willemsz

34
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1634-1643 1,25 morgen eng Reyer Hendriksz 
Hoogenheerdt

29

1634-1642
1643

0,5 m eng Hendrik Tonisz
Meeus Willemsz

13 3 talingen 

1634-1643 2 morgen eng Gerrit Aertsz 50

1635-1641 Luttike Weede Hendrik Tonisz 135 8 smalhoen-
deren, kluit 
boter, helft 
van het fruit 
en 3 talingen

AE Poth 429

1638-1647 Wedereng Elis Woutersz 20

Wedereng Tonis Hendrik 
Brantsz

15

bij Barrekuil Dirk Petersz 22

1637-1639
1640-1643

Tweede Vierdel Reyer Jansz op 
Schothorst
Aart Arisz waard in 
de Ham

20 AE Poth 429

1641-1647 Luttike Weede Hendrik Tonisz
Meeus Willemsz 
getrouwd met de 
weduwe van Hendrik 
Tonisz

105 8 smalhoen-
deren, kluit 
boter
en de helft 
van het fruit

AE Poth 429

Wedereng Elis Woutersz 20

Wedereng Tonis Hendriksz 15

Bij Barrekuil Dirk Petersz 22

1647-1652 Luttike Weede 
Oude Hofstad
Goorse Kamp
½ morgen eng

Meeus Willemsz en 
Neeltje

105
30
15
13

8 smalhoe-
deren, kluit 
boter, helft 
van het fruit 
en 3 talingen 

AE Poth 514

1652-1659 Luttike Weede
Oude Hofstad
Goorse Kamp
½ morgen eng

Meeus Willemsz en 
Neeltje

105
30
15
13

8 smalhoe-
deren, kluit 
boter, helft 
van het fruit 
en 3 talingen

AE Poth 514

1659-1664 Luttike Weede
Oude Hofstad
Goorse Kamp
½ morgen eng

Neeltje Willems 
weduwe

105
30
15
13

8 smalhoe-
deren, kluit 
boter, helft 
van het fruit 
en 3 talingen

AE Poth 514

1664 Luttike Weede
Oude Hofstad
Goorse Kamp
½ morgen eng

Neeltje Willems 
Haan
Weduwe Meeus 
Willemsz

105
30
15
13

8 smalhoe-
deren, kluit 
boter, helft 
van het fruit 
en 3 talingen

AE Poth 515

1666 Luttike Weede
Oude Hofstad
Goorse kamp
Kamp laatst bij 
Gijsbert Cornelisz 
gebruikt
½ morgen eng

Neeltje Willems 
Haan

40
35
20
17

13

De helft van 
het fruit
N.B. Als de 
weduwe 
overlijdt, 
houdt de 
pacht op 
en gaat niet 
over op de 
kinderen

AE Poth 515

1667 Kamp land in de goor, 
het Tweede Vierdel 
genaamd

Neeltje Willems,
laatst gebruikt door 
Aert Arisz

16 AE Poth 515

1668 kamp land in de goor, 
genaamd het tweede 
vierdel van ’t erve 
Luttike Weede

Willem Hendriksz, 
zoon van Neeltje Wil-
lems Haan

14 AE Poth 515

lu t tik e weede 6 4

Jaar/termijn Goed Pachter Bedrag in 
guldens 
per jaar

Pacht in 
natura 
(Toepacht)

Bron
Archief Eemland 
(AE)

Jaar/termijn Goed Pachter Bedrag in 
guldens 
per jaar

Pacht in 
natura 
(Toepacht)

Bron
Archief Eemland 
(AE)


