Namen van inwoners van Otterlo en Harskamp ( destijds Aenstoet genaamd) in het jaar 1440 + 1557

Bron: Gelders Archief, toegang 0583, inv.nr. 311

Afbeelding 1

Renten van de custerie in die Kercke tot Otterloe [in het jaar 1440]
Item vyth Suirlants goit een schepel roggen.
Item vyth Elbert Hermens goit 3 spint roggen.
Item vyth vrouwe Engelens goit 3 spint roggen.
Item vyth Brant van Delens goit daer Lubbert Melissen woont 25 gerven, 3 brooden.
Item vyth Berchhuis 25 gerven, 3 brooden.
Item vyth Melis Verborches goit 25 gerven , 3 brooden.
Item vyth Wolter Peters goit 18 gerven, 2 brooden.
Item vyth Arent van Brenens goit 12 gerven, 2 brooden.
Item vyth Westerhuis 12 gerven, 2 brooden.
Item vyth Cleen Westerhuis 12 gerven.
Item vyth Philips Harnismaeckers goit tot Deelen daer Jan Lubberts op wont 1 schepel roggen.
Item Philips Harnismaeckers goit tot Delen daer Jacob Janssen op wont 1 scepel roggen.
Item vyth Deelens goit tot Delen daer Brant Janssen op woont 1 scepel roggen.
Item vyth Thonis van Reemps goit 1 scepel roggen.
Item vyth Moorsschel 1 scepel roggen, 3 brooden.
Item vyth Nienhuis 1 scepel roggen.
Ite vyth den Typpelenborch 4 gerven, 3 brooden.
Item vyth Tengnegels goit daer Jan Frericks op woont 12 gerven, 2 brooden.
Item vyth Tengnegels goit daer Henderick Bruinis op woont 25 gerven, 3 brooden.
Ite die gerven sullen wesen goede rogge gerven.
Item vyth allen huisen dese kerspels n’Anstoet heeft den custer jaerlix 1 spint roggen ende alle kersmissens vyth ider huis
eenen goeden grooten cleen roggen. Ende op Paesschen vyth allen huisen twee gast goede honder eijeren.
Item anno MCCCCXL (= Anno 1440) heeft Hendrick Janssen custer ten Aenstoet van den pastor: Brant van Delen ende den
kerckmrn (= kerckmeesteren) vercregen te timeren op de custeriehof daer jaerlix vyth gaet tot profijt der custerie 25
stuivers thient vrij en dat hij op dese conditie sal moetjen timeren ende het huis sal vroeger staen wanneer hij sal jaerlix
betalen den custer 25 stuiver vrij gelt ende waterganck langs het huis … maecken en geen vuijthganck maecken op des
pastors landt. Item noch hebben voirss pastor Delen ende kerckmrn Willem Janssen ….. timeren op den custerienhoff
sonder vuijthganck op des pastors landt te maecken daervan hij den jaerlix sal betalen …. aen den custer.
Renten tot die kercke tot Otterloe (NB: dit betreft een opgave uit het jaar 1557!)
Item Smachtenborch jaerlix den derden gerven ende 2 pont was.
Item Jacob Derrick erfg genoomt die Koecken 11 rijder gulden.
Item Jan Wolters geeft jaerlix 1 pont was.
Item die weduwe daer Rotert Helmerts op plach te woonen jaerlix 3 gulden.
Item Rijckien Aelten een stuck landes op de gerven half de kercke ende half de pastor.
Item Evert Wijnen jaerlix 1 daler ende 1 pont was.
Item Brant Roeters 1 rijder gl jaerlix.
Item de Teppelenborch 2 canne wijns jaerlix.
Item de lantscheer 2 canne wijns jaerlix op Paeschen.
Item Jan Rijners den olden 1 keijsers gl.
Item Rotert Gerritsen geeft jaerlix vant lege wijeltien de derde gerven.
Item die bewoonder op Moeckencamp jaerlix 1 pont was.
Item Jacob Wolters jaerlix 1 pont was.
Item Gijsbert Janssen hof aen den brinck jaerlix 1 pont was.
Item Rooversberch jaerlix 1 pont was.
Item den Opstal jaerlix 1 pont was.
Item Gerrit Derrix jaerlix 1 pont was.
Item Jan van Rempst jaerlix 1 pont was.
Item Driestien bij de kercke jaerlix 2 pont was.
Item Rotert Elberts woonende op Moeckenhof geeft jaerlix eenen halve enckelen golden gulden van eenen kampe daer bij
gelegen.

NB 1: Persoonsnamen, boerderijnamen, veldnamen en plaatsnamen zijn hierboven vet gedrukt.
NB 2: Transcriptie van het laatste gedeelte van deze bladzijde wordt hieronder weergegeven.

Afbeelding 2

Renten van St Anthonis vicarie [datering tussen 1440-1557, maar nog onbekend]
Ite een sestendeel van een erve genoet Rintiens goit gelegen in Oostenwolde.
Ite die tienden vijth den Kerckacker, Cotacker ende Bernacker ende den smalen tienden vijth den Stickampe in
Hascampe gelegen.
Ite jaerlicx een molder roggen vyth den Boomcampe te Eschoten gelegen.
Ite jaerlicx op Martini eenen halven enckelen golden gulden vijth een hoof gelegen tot Hascampe bij
Moeckenhof.
Ite het goit Ploichsmaet met alle sijn recht inde meente tot Hascampe.
NB: bovenstaand fragment is het laatste gedeelte van afbeelding 1.

Renten gehoorende tot die pastorie tot Otterloe offte Aenstoet [datering tussen 1440-1557, maar nog
onbekend]
Ite het kercken erve thient groff en smal vrij met alle sijn recht en thoebehoiren gelegen aen de kercke.
Ite den thienden groff en smal vijth Morren erve gelegen ten Aenstoet.
Ite de thient groff en smal vyth die huize gelegen ten Aenstoet.
Ite den thient groff en smal vyth Peter Wolters erve tot Hascampe.
Ite die thiende vyth Wylchuisen.
Ite 2 molder roggen jaerlix op Martini vijth den thiende vande heeren van [het kapittel van Sint Marie te]
Utrecht gaende vyth ….. Eschoten.
…..gen jaerlix op ….. eijenberschen …..vijth Eschoten, Laer en Essenbroicke.
Ite …. van een molder lands genoomt den Kerckenacker gelegen tusschen Hascampe ende Westenenge.
Ite 5 schepel roggen jaerlix op Martini vyth het erve Kreijl.
Ite 1 molder roggen jaerlix op Martini vyth het erve Moisschel.
Ite 1 daler jaerlicx op Martini vyth eenen hoff tot Westenenge die Born Aelberts gebruickt.
NB 1: Persoonsnamen, boerderijnamen, veldnamen en plaatsnamen zijn hierboven vet gedrukt.
NB 2: het muziekfragment linksboven is Gregoriaans en in het Latijn. Het betreft Mattheüs 1 vers 15 vanaf
Eleazer tot en met vers 16, een fragment van het geslachtsregister van Jezus Christus.
NB 3: het fragment rechtsboven is een tekst uit het Marcus evangelie: Marcus 12: 41-44: Het penninkse der
weduwe. De tekst is in het Latijn.
Voor de transcriptie en informatie is ook gebruik gemaakt van de publicatie “Kerckenboick ten Aenstoet” van
C.L. van Otterlo en Ph. J. van Daal, Zeist/Rhenen 1993.
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