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Memorie van de dijkgeslaagden te Elden die de dijk hebben helpen besanden 
 
No 24 Jacob van Beem heeft   2 roeden 2 voet 
 25 Pastorie, pagter Jan Custer  1   11 
 26 Frerick Jansen    4   11 
 27 Cath. Gasthuis    4   8 
 28 St Peters gasthuis, pag.r Otto Velen 8   8 
 29 het selve, pagter Costerman  2   10 
 30 Cath. Gasthuis    7   12 
 31 Wed. Van der Hoop    2   : 
 32 de hr Sandijk en de wed. Wilbrennink 1   6 
 33 De wed. Wilbrennink   2   6 
 34 De hr Henessen modo de Smit  1   : 
 35 Derk van Heumen    :   8 
 36 Cornelis van Heumen   :   8 
 37 De Rekenkamer    4   8 
 38 De hr Henessen modo Van der Hoop 6   : 
 39 Hendr. Slinkman    7   7 
 40 De kerk van Elden    1   : 
 41 De pastorie Elden    11   2 
        63  r  106 voet 
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Narigten van den Ruttenbergsen tient onder Elden, soo als deselve in loco door de 
persoonen, die denselven veele jaaren hebben getient, en seer wel kenden, met 
namen Bart Slinkman, N. Bitter en de custos A. van der Marck, aan mijn 
ondergeschrevene sijn aangeweesen en opgegeven. 
 
Den tient begint boven aan het Cleefse, gaat door heel Elden onder en boven de 
Grift, als mede door Mijnerswijk en het Grote en Kleine Griet. 
 
Den selven is verdeeld in drie blokken, en smallen en krittenden, of bloedtient. 
 
Is een leen, gehoort thans aan de Baron van Sonsfeld bij Rees op Aspel, leenroerig 
aan het Dom capittel te Utrecht, modo P.W. Engelbertz. 
 
Is aangeslagen in de verponding op / 83-7-: /ordinaer 

 
Is gereekent in de ampts en dorpslasten van ouds op 20 mergen, dog tegenswoordig 
maar op 13 mergen, sijnde op de 4 mert 1751 verminderd met 7 mergen, te weeten 
met 3 binnendijks en met 4 mergen buitendijks, alsoo veele gronden tot wijlanden 
waaren aangeleid, heeft altoos voor 4 mergen buiten en voor 16 mergen binnendijks 
betaalt, en gevolglijk de 4 mergen buiten in Mijnerswijk en het Griet heel 
afgeschreven, als sijnde alles in wijland veranderd. 
 
Den tient betaalt jaerlicks volgens conventie met de geerfdens edog tot 
wederseggens toe aen wedersijden, voor de tient maalteiden 1 -10 - : 
 
Den tabakstient word volgens placaat betaalt, voor ider mergen 9 gulden, als op St 
Victor betalen [21 juli, MS], anders word er 10 gulden gereekent, verminderd in 
mergentalen en vermeerdert na dat veel of wijnig getoebakt word. 
 
De lammeren worden getient volgens placaat in het district daar in de 12 dagen na 
Christmis sijn geweest, en inval deselve in voorschreven 12 dagen op twee plaatsen 
geweest waaren, verschulden op bijde de plaatsen de tient. 
 
Hoenders, gansen nog de beien is in Elden in geen gebruik te tienden, gelijk mede 
niet de hofvrugten, knollen, wortelen en aardappelen,  ook niet de klaver, maar wel 
de hennip en het vlas. 
 
Desen tient word gehouden voor een spring tient, en kan daarom geen wijlanden, 
inval gescheurd worden, tienden, ten sij het van tevoren bouwland was geweest, en 
destijdes het koorn opgetient was; is gedecideert bij het hof van Gelderland in 
saaken van de heer generaal van Sonsfeld als tientheer ca de pastorie van Elden. 
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De woningen waaruit thans de krietende of bloedtiend gegeven word,  

sijn de volgende. 
 
In het eerste blok 
 
De bouwing van het St Catharina Gasthuis te Arnhem aan de dijk 
 
De bouwing van de wed: Van der Hoop aan de dijk 
 
De bouwing van de wed; Wilbrennink aan de dijk 
 
De hofstede van de Hr Rentmeester Wilbrennink aan de dijk 
 
De hofstede van Arent Roelefs aan de dijk 

 
In het tweede blok 
 
De plaats van Van Olden aan de moieweg 
 
De bouwing van de Clusenaars te Arnhem, leggende mede aan de moieweg 
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Het eerste blok beginnende aan het holthuisense hekken aan het Cleefs 

 
1. ½ mergen, de pol genaamt, buiten dijks, onder de bovenste plaats van het St. 

Cath. Gasthuis binnen Arnhem, wijland althans, tient Ruttenburg. 

2. ½ mergen het geerhoekje genaamt, schietende aan de dijk en neffens het 

Cleefs, tient Ruttenburg. 

3. Van het Cleefse walleken na beneden 6 akkers onder en boven den … van het 

Cleefs tot aan de seeg, tient Pastorie van Elden. 

4. Van daar na beneden van boven van het Cleefs tot aan de seeg, sijnde boven 

de moieweg 5e onder deselve 6 akkers, wat Elsepas, tient Menthen. 

5. Van daar na beneden van boven van het gerhoekje no 2 over den moieweg tot 

aan de seeg, uitgenomen het derde gewant, toestendig de erfgenamen 

Hansen 3 mergen tientvrij, bestaande boven de moieweg in 6 akkers, en 

daaronder ook, tient Ruttenburg, wordende het laatste gewand Papenkamp 

genaamt. 

6. Van den dijk tot aan de seeg beneeden, 4 akkers, de Hertogelanden tientvrij. 

7. De bouwing van het Gasthuis aan de moieweg leggende geeft bloedtiend aan 

de pastorie van Elden. 

8. Twee gewante voor het selve huijs na de dijk tient past: van Elden heel 

9. Een kämpken of boomgaard neffens het huis, tabaksland mede pastor tient. 

Einde van den eersten bouwinge. 

10.  De plaats van het Gasthuis aan den Bandijk, is in erfpagt voor 30 jaar 

uitgedaan aan Arnoldus Hoogveld, geeft de bloedtiend aan Ruttenburg. 

11.  7 akkers voor het selve huis tot aan de moieweg geven tient aan Ruttenburg 

12.  Over de moie weg tegen voorschreve 7 akkers, eerste twee gewand wijland , 

den 3 gewand bouland, genaamd Broekhuisen, welke heel of alle 3 gewante 

Rutenburg tient, en ook onder de 2de plaats van het gasthuis gehooren. 

13.  Een plaats aan den dijk van den Hr Van der Hoop bloettient Rutt: 

14.  Voor het huis tot aan de moieweg ouds het goed gehorende 17 akkers 

waarvan den eersten van boven Rutt: tient,de twee daaraanvolgende 

Menthen, de twee daaraanvolgende tient vrij, en de overige alle onder de tient 

van Rutt: 

15.  Over de moieweg tegenover de 17 akkers, onder deselven bouwing, word 

getient regt door als boven de straat tot aan de seeg, thans wat dries en wat 

bouland, leggende in verschillende gewanten, het eerste gewant aan de 

moieweg bestaat in 16 akkers, dog de anderen accorderen over al niet. 
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16.  Van de dijk al verder na beneden tot aan de seeg de Hertogelanden tient vrij. 

17.  De plaats aan de dijk van de wed: Wilbrennink of Hr Tulleken geeft den bloet 

tient aan Rutt: 

18.  Dan onder deselve bouwing 1 stuk lands van het huis tot aan de moieweg en 

over de moieweg 3 stukken lands ook alle onder Ruttenburg, in dese woning 

heeft de wed: Petit gemeenschap gehad, dog is nu aan de Hr Wilbrennink. 

19. Een hofstede van de Hr Wilbrennink aan de dijk geeft bloettient Ruttenburg, 

gelijk mede het tabaksland en een camp lands voor het huis tot aan de 

moieweg wat thans dries is, word in 1764 weer gebouwt. 

20.  Een kamp de heer Beekkink toebehorende Ratingskamp genaamt van de 

dijk tot aan de moieweg, 6 akkers, de 5 eerste van boven tient Ruttenburg, de 

6e t laatste neffens de hofstede van Art Roelefs tient Menthen. 

21.  Van de moieweg na Rikkerswoerd een camp lands in twee gewanten, van de 

Hr Sandijk, geven heel tient Ruttenburg, genaamt de [Planissen]. 

22.  Een hofstede aan de dijk van Art Roelefs geeft bloed tient Ruttenburg. 

23.  Van het huis tot aan de Rikkerswoerdse straat 2 akkers, 1 tient vrij, en de 

2de neffens de straat tient Rutt: 

24. Van de moieweg neffens de Rikkerswoerdse straat twee gewante lands, ider 

gewand 5 akkers van St Nicolaas te Arnhem, thans dries dog in 1757 en 

1758 nog gebouwt en getient, geven tient aan Menthen en Ruttenburg, te 

weten de twee bovenste akkers neffens Sandijke land tient Menthen, de drie 

andere neffens de Rikkerswoerdse straat tient Ruttenburg. 
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Het tweede perceel beginnende aan de Rikkerswoerdse straat en 

eindigende aan de Grift 
 
1. Een camp groot 10 mergen, 15 akkers, van de dijk tot aan de moieweg 

neffens de rikkerswoerdsestraat aan de Van Oldens toebehorende, waar 

van de drie eerste of bovenste Ruttenburg tient, de vier daar aan volgende 

Menthen, de volgende of agsten is tient vrij, de overige seven tient 

Ruttenburg. 

2. Een camp groot 3 mergen of 8 akkers, van de Heer Heemessen van de 

moieweg neffens de rikkerwoerdsestraat leggende, de drie eerste neffens 

de straat tient Rutt:, de vier daar aan volgende Menthen en de laatste of 

onderste tient vrij. 

3. Een camp aan het einde daar aan schietende, van de Van Oldens, de 

[schranerij] genaamt, waar van de vier eerste akkersvan de straat af 

gerekent, rutt: tient, de vier daar aan volgende Menthen, dan de negende 

of volgende tientvrij de twee laeste Ruttenburg tient, sijnde alles 10 

akkers. 

4. Een camp van de Hr Sandijk daar weeder aan schietende neffens de 

Rikkerswoerdse straat, waar op de twee eerste neffens de straat door 

Rutt: getient worden, dan 4 volgende Menthen, dan 1 akker of de 

volgende 2 tientvrij, en de laeste of agsten akker weeder Ruttenburg. 

5. De plaats van Van Olden aan de moieweg geeft bloet tient aan Ruttenburg 

6. Drie akkers voor het huis onder deselve plaats tient Rutt: 

7. Een camp de brouwer Vos toebehorende aan de moieweg, word getient 

door Ruttenburg, uitgenomen eene hoek vierkant aan de moieweg, 

Vossenbongertje genoemt; 

8. Een camp met het einde daar aan schietende,Vos mede toebehorende, 

word heel door Rutt: getient. 

9. Nog drie akkers daar nevens na boven, sijnde dries, aan Van Olden 

toebehorende. 

10.  Een camp van Vos aan het einde van het vorige vossen lant aan 

schietende Rutt: heel 

11.  Een camp en een hofstede van de dijk tot aan de moieweg, de Heer 

Brantsen toebehorende, sijnde verdeelt in 7 akkers, waarvan de ses 

eerste, neffens de camp van Van Olden te beginnen, op de helfte getient 

worden van de moieweg of straat te beginnen, getient worden bij Rutt: en 

den 7 of laaste word op de helfte mede door Rutt: getient van de dijk of 

bongert te beginnen, daarentegen worden de 4 eerste van boven van de 

dijk af te rekenen te beginnen, door de coster of costerie getient, de twee 

andere halfschijds van de twee volgende akkers van de bongerd of 
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hofsteede afgereekent sijn tientvrij tot op de helfte, te weeten daar de tient 

van Rutt: op heeft gehouden en de sevende of laaste akker is tientvrij voor 

de halfscheid van de moieweg te beginnen, tot aan de tient van Rutt: , de 

hofstede heeft altoos aan de costerie bloettient gegeven, pro memoria  aan 

de voerweg die midden door de akkers heenloopt is een witte keisteen 

gelegt, op den welken door de costerie en Rutt: op de helft getient worden, 

als mede op welk de halve akkers, te weeten somenige, soo als hier voor 

beschreven, tient vrij gelaten worden. 

12.  Een camp onder het goed van St Peters Gasthuis te Arnhem, de [.]roeden 

genaamt, leggende in drie gewanten, van de moieweg beginnende tot aan 

het wijland, worden door Rutt: heel getient. 

13.  Een camp van Kerkhoff van den dijk tot aan de moieweg, sijnde verdeeld 

in 11 akkers, waar van 5 akkers van boven neffens het lant van de Hr 

Brantsen Rutt: tient geven, de twee volgende sijn tient vrij, dan de laaste 

vier korte akkers van de moie weg te rekenen aan Rutt: weeder tient 

geven, ten einde deselve korte akkers is het land, na de dijk te rekenen 

tient vrij, gelijk mde het andere kempken van Kerkhoff, dat na beneden 

daar aan legt. 

14. De plaats van St Nicolaas aan de moieweg, pagter H. Slinckman,geeft 

bloed tient aan Rutt: , geeft heel tient uitgenomen eenen langen akker 

midden in de plaats, leggende onder het huis, dewelke getient word door 

de costerie, dan nog twee akkers sijn tient vrij op het kämpken aan den 

moieweg, boven het huis,  sijnde de twee akkers die neffens de 

boomgaard off den hoff leggen, een stuk lands van dese plaats lijd over de 

moieweg, boven de boomgaard van St Peter. 

15.  Mateland van de Clusenaars leggende aan de moieweg, sijnde 4 gewand, 

drie akkers, van dewelke de twee eerste of bovenste door Menthen getient 

worden, en de laaste of benedenste door Ruttenburg. 

16.  Het pastorieland aan de moieweg, 3 gewant, 4 akkers, waar van het 

agterste dries is, de eerste of bovenste akker word door Rutt: heel 

doorgetient, de twee aan volgende door Menthen, en de laaste door de 

pastorie selfs. 

17.  Den eshoff, vrouw Duim toebehorende, lijd van de dijk tot aan het goed 

van St Peter, waarop Ruttenburg de twee onderste, die na het noorden 

leggen, tient, de andere tient vrij. 

18.  Een akker van de meester van Elden tussen het land van vrouw Duim en 

de straat, is tientvrij. 

19.  Een camp 2 mergen, aan de dijk tot aan de Tappestraat onder het goed 

van St Peter, waarop een geerakker en nog twee akkers daar aan 

volgende, die boven aan leggen, neffens het straatje aan de dijk, tient vrij 

sijn, de vier daar aan volgende regtdoor word door Rutt: getient, en de 
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vijfde neffens den boomgaard van Slinkman word door Rutt: getient, soo 

lank als de boomgaard is, sijnde het andere gedeelte van die akker tot aan 

de dijk tient vrij, gelijk mede tient vrij is het daar aan volgende stuk van 

een akker tussen de dijk en den boomgaard van Slinkman leggende. 

20.  Een camp 2 mergen naast den boomgaard van St Peter aan de moieweg , 

onder de plaats van St Peter tient Rutt: heel. 

21.  Daar tegen over van de moieweg tot aan de seeg regt door leggende 

Hertogelande die tientvrij sijn. 

22.  Van de moieweg na beneden, neffens de Hertogelande tot aan de bouwing 

van St Peter, en verder tot aan de wij onder de plaats worden regt door 

getient door Menthen, sijnde aan st Peter toestendig,  en leggende in 2 

gewante boven en 2 gew. onder het huis. 

23.  De hofstede van Hermen Schildering, m.e Hend Berns, neffens de 

boomgaard van Hendk Slinkman geeft tient aan Menthen, gelijk ook 

mede de bloet tient aan Menthen. 

24.  Een camp tabaksland aan Tappestraat, toebehorende het Groenhoff te 

Arnhem is tient vrij. 

25. Het tabakland van de meester Van der Mark en het land van de kerk, 

leggende aan de Tappestraat, is tientvrij. 

26.  Een camp van ms Kerkhoff schietende aan de moieweg 4 mergen, waar 

in de bovenste Ruttenburg tient, de twee daar aan volgende sijn tient vrij, 

de overige worden door Menthen getient. 

27.  Een hofstede aan de dijk Muleman toebehorende is tientvrij. 

28.  Een hofstede mede aan de dijk van Hendk van Worcum met 4 hont 

lands, in welk land Ruttenburg 1/3 tient en de pastorie van Elden 2/3 

gedeeltes. 

29.  De pastorie weem is tientvrij 

30.  5 hont, 2 akkers van de Commanderie van St Jan te Arnhem,tabaksland 

tient Ruttenburg. 

31.  Een hofstede van ms Kerkhoff aan Tappestraat is tientvrij, sijnde over 

een klein gedeelte dat op het tabakland tientpligtig aan Ruttenburg was, 

een accoord door ms Kerkhoff en de Hr Baron van Sonsfeld in 1759 

gemaakt, waar bij de tient hier is uitgekogt voor 1 anker roode wijn. 

32.  1 mergen van Frerik Jansen aan Tappestraat en tegen het land van ms 

Kerkhoff is tient vrij, uitgenomen dat een voorhoofd of antvoor op het 

selve onder de tient van Menthen gehoord; welk ook na dato uitgekogt is 

door Frerik Jansen. 
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33.  De hofstede van Derk van Humen aan de moieweg, tientvrij 

34.  Een stuk lands aan de moieweg in westelijk gewant tot aan het wijland, 

gehorende St Peter, tient de pastorie. 

35. Een hofstede aan de dijk, daar de timmerman woont,  tientvrij 

36.  Het costershuis en hofland, is tientvrij, gelijk mede de hofsteden aan de 

dijk van de Hr Hemesen en van de smit te Elden tientvrij sijn. 

37.  Een stukje lands aan den hoff van de smit, st Peter gehorende, is tientvrij 

38.  De kerkenakkers, of hertogelande, sijn tientvrij 

39. De hofstede van St Peter neffens de klijdijk, is tientvrij 

40.  De hofstede van Cornelis van Huemen, neffens de klijdijk tot aan de 

moieweg, tientvrij. 

41.  De hofstede van Wessel Hendriks aan Tappestraat, is tientvrij 

42.  Aan de moieweg een campken van St Peter, is tientvrij 

43.  Een camp van ms Kerkhoff. De höff genaamt, 2 mergen, 2 akkers 

leggende neffens de klijdijk, tient Ruttenburg. 

44.  Een campke lands van st Peter, neffens de klijdijk, tientvrij 
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Het derde perceel beginnende aan Tappenbrug, en gaande van de 

Klapstraat na den dijk, verder door een gedeelte van Mijnerswijk en 
eijndigende  aan het eind van het Griet 
 
1. 3 akkers tabakland, gehorende onder de herberg alwaar de 

Tappenbrug uithangt, tient Rutt:, den akker neffens de sandijk aan 

Jacob van Beem toebehorende is tientvrij. 

2. Het land van de wed. Bod daarneffens na beneden is tientvrij. 

3. Het land van de heer Raukens daarneffens 4 akkers tient Ruttenburg. 

4. 2 akkers van Van Lunteren [.. de .. ..], waarvan de benedenste Rutt: 

tient,  en de bovenste de Costerie. 

5. Een boomgaard van juffer Bongers tientvrij. 

6. 3 akkers van de Hr Pieck, waarvan de einden die aan de Klapstraat 

schieten tientvrij sijn, soo wat tot de schijding van de boomgaarden 

aan wedersijden, de rest tient Rutt: 

7. 3 akkers van juffer Bongers, waarvan den bovensten tientvrij is. 

8. 3 akkers van Beekhuisen, of in erfpagt aan Jan Gorseling, waarvan de 

einden die aan de Klapstraat schieten tientvrij sijn, te weeten tot aan 

het einde van de boomgard van juffer Bongers aan de bovenste sijde, 

en tot aan het einde van de boomgard van Toon Danen aan de andere 

sijde, gaande alsoo schuijns over de drie akkers. 

9. De boomgard van Toon Danen, tientvrij. 

10.  Eenige akkers van de griffier Tulleken, neffens de queldam, is nu pas, 

tient Menthen. 

11.  3 akkers daar neffens na boven, sijnde pas, van de griffier Tulleken, 

waarvan den onderste akker Rutt: tient, de 2 andere sijn tientvrij. 

12.  2 akkers daar benevens na boven, tient Menthen, een van deselve is 

thans ook pas. 

13.  3 akkers van de Hr Tulleken daarneffens , waarvan den bovenste 

tientvrij is, de andere tient Rutt:, leggende in 2 gewanten. 

14. 3 akkers daar onder aan van Sandijk, waar den onderste tientvrij is, 

de 2 andere tient Rutt: 

15.  De wijde van de Hr Engelbertz, tient Rutt: 

16.  1 akker bij de hofstede van Doefhuis, neffens die wijde van de Hr 

Engelbertz tient Rutt. 
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17.  Het land van Costerman daarneffens, waarop Rutt: 3 akkers tient, 

leggende tot aan de schijding van de boomgard van Doefhuis, de 

dwars akker tient Rutt: heel, de overige drie akkers tient de pastorie. 

18.  4 akkers op het land van Frerick Jansen daar aan gelegen,  waarop 

de twee bovenste en de onderste door Rutt: getient worden, den eenen 

of derden van boven is tientvrij. 

19.  3 akkers pastorie land, tient Rutt: 

20.  Het land van de griffier Brantsen neffens de sandijk, sijnde 3 akkers, 

de twee bovenste neffens de dijk, tient Rutt:, de onderste tient de 

pastorie. 

21.  De hofstede van Peter Gorseling tient de pastorie. 
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In Mijnerswijk, nu wijland 

 
1. Een wijde van de Hr griffier Tulleken, geeft aan Rutt: tient tot aan 

de sloot van de Hr Onland, de rest geeft aan Menthen de tient. 

2. Een wijde van den selven heer, nu risward, genaamt de korte 

kamp, tient Rutt: 

3.  Een wijde mede aan den selven, tient Rutt:, genaamt de lange 

kamp. 

4. Een wijde van J. Duim, den eersten akker westwards neffens de Hr 

Tulleken, en 2 akkers, sijnde de 5e en 6e akker, tient Rutt. 

5. Een wijde van de costerie, tient Rutt: 

6. Een wijde van ms Örings, nu Evers, groot 3 mergen, tient Rutt: 

7. Een wijde de Rietkamp genaamt van het gasthuis te Arnhem, 

worden nu getient door Rutt:, omtrent 2 mergen aan de suidsijde. 

8.  Een wijde van de Hr Onland, waarin Rutt: tient de korte akkers, 

de lange tient Menthen. 

9. 2 akkers van de Hr Pieper, in de wijde van Evers,  schietende met 

het oosteinde aan het kämpken van Wilheesen, en op eene akker 

na neffens de togtgraaf van Mijnerswijk tient Rutt: 

10.  ½ mergen aan de nieuwe sandijk, Wilheesens kämpke genaamt, 

tient Rutt: 

11.  Een wijde van Tulleken, nu de Rekenkamer, Cranekamp genaamt, 

tient Rutt. 
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Op ’t Griet, nu wijland 

 
1. Een wijde van de Hr Pieper, nu de Borger weesen, het korte stuk genaamt, 

met een akker daarneffens, in het noorden tegen de 5 mergen, tient Rutt: 

2. 3 ½ mergen wijland, het Spijk genaamt, geeft heel tient aan Rutt, 

uitgenomen eene mergen die onder de pastorietient gehoord, leggende tussen 

het Spijk en het korte stuk. 

3. Een wijde groot 4 mergen, neffens het korte stuk, waarop de twee walakkers 

aan wedersijde tient geven. 

4. Een wijde, de ossekamp genaamt, leggende in twee gewanten geeft heel tient 

aan Rutt: 

5. Nog een wijde genaamt de agt mergen, in 2 gewanten, geeft heel tient aan 

Rutt: uitgenomen eene akker regt door die tientvrij is, sijnde den 2de akker 

aan de suidsijde van de akkers van de Commanderie van St Jan. 

6. Een wijde aan verschijde geerfdens toebehorende, te weeten aan de 

Commanderie van St Jan, en de Rekenkamer van Gelderland, waarin 6 

mergen van de Commanderie, die deselve van ouds hebben gehad tient aan 

Rutt: geven, een akker, sijnde agt hond, voor desen de wed: Wilbrennink, nu 

mede de Commanderie, een akker van de Heer Griffier Brantsen, nu ook de 

Commanderie, en laastelijk een akker van Caatje Aelbers, nu insgelijks de 

Commanderie, alle drie aan Rutt: geven de tient, de andere akkers sijn de 

Hertogelande, sijn tientvrij. 

7. Het vergraven land van Johannes Cornelissen, sijnde pas, nu de Hr 

Engelbertz, geeft tient aan Rutt: 

8. Het kerkekämpken daar in tient Rutt: 1/3 en de pastorie 2/3. 

9. Een wijde van de Rekenkamer, de Hertogelanden, tientvrij. 

10.  Een akker voor desen de de Witten, nu Engelbertz, tient Menthen. 

11.  Een akker van de wed: Wilheesen, nu Engelbertz, tient Menthen. 

12.  Twee akkers van Van Olden, nog bouland, tient Menthen 

13.  De Clootakker van de Hr Onland, nu Engelbertz, tient Menthen 

14. Den eijkelakker van de Hr Engelbertz, tientvrij 

15.  Een wijde van Antoni Costerman, geeft tient aan Menthen 

16.  De Hertogelanden sijn tientvrij 

17.  4 hond van de Hr griffier Brantsen, geven tient aan Rutt: 
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18.  En laastelijk 2 mergen van de Hr Beekhuisen, geven tient Rutt: 

 

N.B. Na no 15 lijd nog een camp bouland tussen de wijde van Costerman en de 
Hertogelanden, toebehorende St Peters Gasthuis te Arnhem, welke aan Menthen 
tient geeft. 
  [w.g. P.W. Engelbertz] 
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