34b
Quoijer des Kerspels
Silvolden.
Alsoo die beampten deser Hogh
ende Heerlijckheijt Wisch hebben gelaft
ende bij eede verclaert om te gaen ende ma
verbael ende aenteickeninge van bouw als
weidelanden ende aparte huisen ende thienden
onder het kerspel van Silvolden gelegen,
nopende de Verpondinge ende quoijer gelijck
van Landtschappen ende steden is geordonniert
te doen.
Soo hebben meergh.te beampten den 13. Maij
1644 hijr toe geauthorisiert dese naevolgende
personen: Arnold Tengbergen Rentm., Claes
then Beest, Karst Vos Schultis, Gosselinck
Tollener, Gerrit Gosselinck, Gerrit Raebelinck, ende alsoo Karst Vos Schultis is overleden soo is in sijn plaets Jan Venhorst.

35a
Hebbende hier van aenvanck gemaeckt op den 28. december 1646
gelijck altijt te sien is, ende
sonderlincx gelettet die groote
vande Landen naegesien, nae
inhout vant verbael van Contributie
ende pontschattinge van Anno 1625
soo ende gelijck die Heeren Gede-

putierden door verscheiden mannen
hier toe geautorisiert sijnde ende
doen of neemen, ende den beurder van
Contributie ende pontschattinge
Rentmr. Arnold Tengbergen
doen ter tijdt Schultis sijnde
tot Silvolden in handen gestelt.

35b
1. In den eersten erschenen Gerrit
Bruijninck, pachter van het
stedeken Bruijninck, toebehorende
die kercke tot Silvolden, hadde
met huijs en hoff 1¼
mergen bouwlants:
-15-10-6
2/3 ende 1/2 pontsch.

-1-4-6

Inslach 1½ mergens, gaff neffens
den gerven thient aen Graeff
van Stijrumb, aen de voorst.
kercke te pacht 11 Daler
vrij gelt:

-16-10-0
- 33-5-0.

-30-11-9

2. Henskes stedeken, pachter Hendrick Luimans modo Luitjes
van Oostendorp, ad idem

________
-30-11-9

36a
toestendich, hadde met
huijs ende hoff 1½ mergen
omtrent:

-18-8-0

2/3 en 1/2 pontsch.:

-0-11-4.

Gaff neffens die gerven
thient te pacht 11 dl.
vrij gelt

-10-10-0
-35-9-4.

met eenige knoot eicken.

- 32-12-3
Ackermael.

3. Gerrit Voornties pachter
van Arenties stedeken, eigenaer
de kerke voorsch., met huijs
ende hoff groot twie mergen
slecht waeterich landt,
gaff te pacht neffens den
thient 11 Dlr vrij gelt:
2/3 ende 1/2 pontsch.:

-16-10-0
- 2-6-4
-18-16-4

-17-6-2
- 49-18-5

36b
4. Een Camp Costers Camp
ii mergen bouwlants, pachter
Gerrit Bruininck, geeft mede de thient, wordt voor
die darde garve gebout en
vrij gelt, den Coster een
dardendeel in de pontschattinge

-18-8-0

-18-8-0.

5. Hend. Pellen pachter van
Pellen steede, die kercke tot
Borch toestendich, aen bouwlant
huijs ende hof 2½ mergen, daer
bij weinigh jonck heisterholt.

Opgaende

holt
Bouwt voor die darde garve,
geeft thient:

-30-14-0

-28-4-10.
-46-12-10

37a
6. Hijr bij een stuck landts Joncker
Bodt toestendich ½ mergen,
wordt die garve gebouwt, geeft
mede thient, vrij gelt, tot
pontschattinge 1 gl 11 st
2/3 ende 1/2 pontsch.

-6-2-8
-1-11-2

-7-13-8.

7. Hendrik Loovick pachter vanden
Lovick, die kercke ther Borch
toestendich, aen bouwlandt
met huis ende hoff 2½ mergen, geeft den tient, gaff
te pacht 28 dl.
2/3 ende 1/2 pontsch.

-42-0-0
-1-9-2
- 43-9-2

-39-19-7.

Noch hiertoe 1¼ mergen hietachtig inslach
met eenige opgaande boomen

Opgaende holt.
________
47-13-3

37b
8. Den Heiden Camp wesende
drie heerich,

pachter Werner

Heidencamp. groot met huijs
en hoff 1¼ mergen, geeft
neffens den thient te pacht
11 dl.:

-16-10-0.

Volgens verklaringe 2¼
vrij gelt
2/3 ende 1/2 -

3-12-6

Opgaende holt

met eenige opgaende eijcken heisters ______
-20-2-6

-18-10-4

9. Den Haesenbrinck, pachter Lubbert Haesenbrinck ad idem
toestendich, groot met huis
ende hoff 4 mergen met
omtrent een mergen slecht
inslagh, neffens den thient

________
-18-10-4

38a
te pacht 15 daler vrij gelt,
een dardendeel wordt bij de
Belheme betaelt
-22-10-0
2/3 ende 1/2 pontschat.

-4-13-4

Opgaende boomen

met eenige eijcken opgaende boomen._____
-27-3-4

-24-19-10

10. T'goet Hommelinck Grave
van Stijrumb toestendich.
Aen bouwlant omtrent 10
mergen. Pachter Berent
Hommelinck

-122-14-0
2/3 ende 1/2 pontsch.

-15-16-9.

Item bus en hiethorsten, omtrent 6 mergen; bouwt voor
die darde garve, van ge-

_________
-24-19-10

38b
lijcken Graeff van Stijrumb
neemt die thiende garve ende
bloet thient, vrij gelt,
een pachtvercken ofte 5 dl.
-7-10-0
-146-0-9
Met eenig opgaende heijsters
ende knoot eijcken.

-134-6-8
Opgaende holt
en Ackermael.

11. Item een stedeken gent. het
Berk stedeken, die kercke tot
Silvolden toestendich, met huis
ende hoff aen bouwlant 1¼
mergen; pachter Gerrit Herbers;
ende inslach, hiethorsten, ende sunftig
met holt betogen 3 mergen.
Betaelt neffens de smalen

________
-134-6-8

39a
thient ende groven thient 8 dld.
-12-0-0.
Geeft aen t'Convent Bilheem
eenen uitganck 20 st. 's jaers.
Item aen d’armen aldaer 20 st.
‘s jaers.
Noch t’ Etten aende kerke
20 st, wordt bij de pacht
betaelt

-0-3-10.

Met eenige opgaende jonge eijcken ________
boomen.

-5-10-0

Opgaende holt
-14-5-2. .

12. T'goet Haev, Bilheeme
toestendich, groot aen bouwlandt 10 mergen
Inslach 2½ mergen, gaff
groven ende smaelen thient, bouden

________
-14-5-2

39b
voor die darde garve,
voor den inslach 7 daler

-20-10-0.

Bouman gent. Frederik te Haeff.
Onvrij gelt.
Pachter Wessel Cnuvinck
voor 60 dlr.:

-90-0-0
-110-0-0

-101-4-0.

met eenige opgaende eijcken boomen

Opgaende holt

met knoot eijcken.

en ackermael.

Ende wordt bevonden dat dit garven
saet niet met die taefel
overeenkompt en onder die
waerde verpacht is.

13. T'goet Hisselinck ad idem
toestendich, aengeslaegen
op 10 mergen, geeft mede

________
-101-4-0

40a
mede groff als smaelen thient;
bouwt voor die darde garve
Gerrit Gosselinck, bouwman op het
voorn. goet:

-122-14-0.

Voor huijs ende hoff niet aengeslaegen, ergo kompt hijr 21 dl

-31-10-0.

Met eenige opgaende eijcken boo- ________
men.

opgaende holt

154-4-0.

-142-4-0.

-10-10-0.

-10-10-0.

14. Gerrit Gosselick, bouwman opt
voors. goet, eijgenaer vant
Kemper slagh 1½ mergen seer
slecht weidelant, kreegh
te pacht 7 dl

15. T'goet then Beest, toe

_________
-152-14-0

40b
stendich Graeff van den Berghe,
aen bouwlant met huijs
ende hoff 10 mergen, daer
bij een bosch then deele
met boomen ende ander struivellen, ende hiethorsten betogen
ther groote omtrent vieff
mergen, bouden voor die darde
gerve, gaff mede groff ende
smaele thient, pachter Willem
te Beest, modo Hendrick
Luimans, geeft den garven thient
aen den Graeff van Stijrumb;
vrij gelt 2/3 en 1/2 pontschatt.

-122-14-0.
15-3-2.
137-17-2

16. T' goet Rabelinck, pachter

Opgaende holt

126-16-6.
_________
126-16-6

41a
Gerrit Rabelinck veclaeret
te hebben qualick acht mergen
bouwlants, tot den Schuilenborch
gehorende, geeft aen den Graeff
van Stijrumb 7 schepell
roggen, als ook smallen thient,
geeft altemet 30 st. oock 2 gl.;
gaf te pacht 100 gl, vrij
gelt:
2/3 en 1/2 pontschat.
Op dit goet staen eenige heijsters

-100-0-0.
-9-5-4.
109-5-4

109-5-9

ende eenige knoot eijcken om die
wallen.

Opgaende holt.

17. Het goet Huebinck, Graeff
van Stijrumb toestendich, pachter Berent Huebinck verclaerde t’ hebben acht mergen

________
109-5-9

41b
bouwlants, inslach van bosch
ende heide ende horsten 4 mergen,
voor t’welcke hij toe pacht
was gevende neffens 7
schepel rogge ende den smaelen thient 65 dlr

Opgaende hout
- 97-10-0;

18. Den Hartsheuvel, wesende
bouwlant, weduwe zaell.
Jan Leijen toestendich, geeft
mede garven thient, Berent Leijen bouwt voor die
darde garve.
Groot 2 mergen, onvrij gelt.

-24-10-0.

19. De Huebinck mathe, eij-

_________
121-0-0

97-10-0

42a
genaer ende pachter als voors.,
sijnde seer slecht landt,
groot omtrent 4 mergen weidegront, gaf te pacht 18
daler vrij gelt:
-27-0-0

27-0-0.

-7-10-0

7-10-0.

20. Noch den voorn. Beernt in
pacht een weitgen genaemt
Herbers weitgen, groot omtrent
een mergen, gaf te pacht
vieff daler, eijgener als boven,
vrij gelt

21. Het goet Verholte, eijgenaer
Bruckheese tot Emberik, groot

________
34-10-0

42b
aen bouwlant met huijs ende
hoff 8 margen, inslach
seer slecht, eenige maeten
met eicken boomen bewassen,
groot omtrent 6 mergen;
Geert Bouwman gaf
te pacht 80 gl als mede
den groff ende smalen thient,
vrij gelt;
volgens pachtcedule 90 gl:
-90-0-0.
2/3 en 1/2 pontscht.

Opgaende holt

-27-1-4
117-1-4

107-14-0. .

22. Noch twie parcelen van lant
soude uit Jan Leijen Harthuevel genomen ther grothe
van 1¼ mergen, sijnde then

__________
107-14-0

43a
deele hofflant, Geert Verholte
pachter, betaelde aen Joncker
Bodt, eijgener, 10 dlr vij
gelt:

-15-0-0

23. Het stedeken Withach,
Breuchese toestendig, groot
aen bouwlandt met huijs
ende hoff 3½ mold.
Inslach then deele met eijcken
holt, ende hiethorsten, en struijvellen bewassen, omtrent
drie margen.
an bouwman gaff te
pacht 40 gl. van gelijcken

________
-15-0-0

-15-0-0.

43b
groff en smalen thient,
volgens pachtschedul 45 gl.
vrij gelt:

Opgaende holt
-45-0-0.

2/3 ende 1/2 pontsch.

-12-6-4
-57-6-4.

52-14-7.

24. Den Hartsheuvell, Jan van
Groll ende consorten toestendigh,
met huis en hoff groot 3½
mergen.
Warne bouwman bouden voor
die darde garve:
-42-18-8.
2/3 ende 1/2 pontsch.

-2-12-2.

Gaff groff ende smallen thient
25 st.:

-1-5-0.
46-15-10.

43-0-10.

Vrij gelt; met eenige opgaende
heisters.

Opgaende holt.
95-15-5

44a
25. Timmermans steetien tot d'
Schulenborch gehorende, met
huis en hoff 1 mergen,
geeft te pacht 5 daler,
pachter Arent Sluiter.
-7-1-0.

-7-0-0.

26. Item een halv goet, Lubberts gent., Graeff vanden
Berghe toestendich, met huijs
ende hoff aen bouwlant 5½
mergen, 2½ mlr. inslach
met hiet en struijvelen bewassen.
Berent die bouwman gaff neffens
groff ende smaelen thient

_______
-7-0-0

44b
t'pacht 24 dlr.
-36-0-0

-33-2-4.

Met eenige opgaende heijsters
ende dat dit goet onder die waerdije
verpacht is, als ver onder
die taefel lopende.

Opgaende boomen.

27. Hebinck, eijgenaer die Graeff
vanden Berghe, groot aen boulant met huijs ende hoff
6 mergen.
Weidelant ende inslagh omtrent
vier mergen slechten gront.
Gerrit bouwman gaff, neffens
groff ende smaelen thient, 40
dlr:
2/3 en 1/2 pontschatt.

-60-0-0.
-12-12-0.

Met eenige opgaende heisters ende________
72-12-0

-66-15-9
-99-18-1

45a
knoot eijcken, vrij gelt; ende
dat dit goet mede onder de
waerdije verpacht is, ende ver
onder die tafel lopende.

28. Jacob Smits, een arm man, sijnde
seer out en lam, pachter van
Graties stedeken, met huis ende
hoff qualick een mergen bouwlants,
tot den Schulenboch gehorende, gaff te pacht 9
gl 10 st vrij gelt:

-9-10-0.

2/3 ende 1/2 pontsch.

-1-3.-4
10-13-4.

9-15-3.

29. Buemers stedeken, Graeff
vanden Berghe toestendich,

_______
9-15-3

45b
pachter Gerrit Buemers, met
huijs ende hoff 2½ mergen,
bij hem hebbende een oude
lamme moeder, leeft meest
vanden armen middelen, gaff
te pacht 4 dl, gaff
mede garven thient, vrij gelt:
-6-0-0.
2/3 en 1/2 pontsch.

-2-13-8.

Soude te gelegener tijdt meer
ter pacht kunnen doen.

_________
-8-13-8.

7-19-9.

-15-15-0.

-14-9-9.

30. Vennen stedeken, die Bilheme
toestendich, groot met huis
ende hof 2 mergen.
Gerrit bouwman gaf neffens
garven thient 10 dl 15 st
met brocken hofken, onvrij gelt:

-22-9-6

46a
31. Jan Bruijns, wonende inden
derpe van Silvolden op een
huisplaetse geheeten Heijnen steetien, qualick ¾ mergen
met huis en hoff, heeft
daer toe een stedeken sonder
huijs Munstermans stedeken
tot die pantschap Schulenborch
gehorende, aen bouwlant
2½ mergen, met omtrent 6
mergen weidelant, gaf te
pacht 55 gld.
-55-0-0.
2/3 ende 1/2 pontsch.

-8-3-0.
63-3-0

-58-2-11.

Hijr van leijt een weijken
onder Gendringen, groot een
mergen, met eenige eicken
knoot willigen. Vrij gelt.

Ackermael.
-58-2-11.

46b
Alhijr volgen eenige parceelen van bouw- als groenlanden daer van voor desen
Seijger van Middachten eijgenaer is geweest
ende door die erfgh. voor een
jaer oft drie bij parceelschwijze verkoft worden, welck
int verbael van contributie
ende pontschattingen voor dese
waren aengeslagen als volgt.

Die bouwlanden int geheel 19¼
mergen.
Doch sijn dieselve stucksewijse onder die voornoemde erffgenaemen verdeilt ende ver-

47a
coft, gelijck hier nae sijn
gespecificiert.
Dese volgende parcelen worden
op die swaere garve gebouwt.
Wordt mede verhaelt dat
die voorst. landen vrij sijn
van groff ende smaelen thient
ende worden meest van die
sware garve gebouwt

32. Eerstelijck Huijninckx Camp,
groot 3 ende ¼ vierdedeel mergen.
Daer bij twie Buijninckx kempkes, groot ½ mergen, pachter
Aloff Welsinck met Geurt

47b
Wickingh, bouwen te garve.
Eijgenaer Graeff van Stijrumb
-73-11-8.

-73-11-6.

33. Hersinck kamp ad idem toestendich, groot twie mergen,
pachter Jan Holtdrost ende
bouwt als voor te garve.
Rentmr. Diepholt geeft
te pacht 22 dlr
-33-0-0

33-0-0.

-54-0-0.

-54-0-0.

34. Wint acker ad idem toestendich, groot 2¼ margen,
Jan Drosten bouwt voor die
garve, geeft te pacht 36
dlr.:

160-11-6

48a
35. Noch twie weijties aen die
Paesberch, ad idem toestendich,
groot omtrent een mergen,
sal door sijn gen. Rentmr. aengegeven worden.
-16-7-0.

-16-7-0.

-38-16-0

-38-16-0.

36. Den Amptman Huntelaer 2
ende ij vierendeel mergen:

Wordt mede te gerve gebouwt,
pachters Jan van Groll, Jan
Drosten, ende Berent Wikinck,
bouwen op die swaere garve.
Jan van Groll 3 schepell.

37. Adam Smits 3¼ margen bouw

_________
-53-1-0

48b
landt, verclaerende te pacht te
krijgen 20 dl.;
nae de taefel gekomen
soude bedraegen
-53-1-0

-52-1-0.

38. Burgerm. Boekhost 6 schepel
geseij met een haefken groot
omtrent een spint lijns geseij; wordt gebouwt als
voors. te garve:
-20-13-0

20-13-0

-8-3-0.

-8-3-0.

39. Burgerm. Hengevelt 3 schepel geseij, wordt mede te
garve gebouwt:

80-17-0

49a
40. Derk Honnekes 4 schepell
geseij, wordt mede te
gerve gebouwt
-10-18-0

-10-18-0.

41. Berent Hengevelt met die weduwe
Boekhorst 4 schepel
geseij, wordt gebouwt als
voor de garve
-10-18-0

-10-18-0.

-10-18-0

-10-18-0.

42. Herman en Ghewolt Simens
met Wessel Graes een
mudde geseijs, gebouwt
als voors.

43. Aeltien Drosten met haere

________
-31-14-0

49b
kinderen eenen mergen de hoge
Loovick. Dede te pacht 7
dl.

-10-10-0

-10-10-0

44. Jan Holdrosten, een stuck, groot
¾ mergen, wordt gebouwt als
voors. die swaere garve:
-12-5-0

-12-5-0.

-6-16-0

- 6-16-0.

45. Wessel Graes, een stuck
groot anderhalv vierendeel
mergen, wordt gebouwt als
voorst.

46. Arent van Essen in twie
parcelen 6 schepel geseij,

________
29-11-0

50a
wordt gebouwt als voren
-16-13-0

-16-13-0.

-13-12-0

-13-12-0.

47. Volgens naeder bericht soude
voorn. van Essen noch hebben
5 schepel geseij

48. Derck Muller 3/4 mergen, bouwt
als voors.

- 12-5-0

-12-5-0.

49. Joncker Both ende consorten een
weide ses mergen, geheten
Wijlicker slagh, kreech te
pacht 16 daler, sijnde
weijdelant, pachters Berent
Jegelinck ende Gerrit Graes
-54-0-0

- 54-0-0
-90-10-0

50b
Memorie, soude dit weidelant
te goet coop verpacht sijn,
worden bericht wel 9,½ mergen
groot te sijn.

50. Noch dieselve Salants Slaghken
i mergen weidelant, dede
te pacht 4 dler, pachter
van dese 2 parcelen Berent
Jegerinck

-6-0-0

-6-0-0

Met eenige eijcken knooteicken,
onvrij gelt.

Ackermael.

51. Capitein Laer tot Lichtenberch hijr van een weitien
die Pinne, groot 1½ mergen.

______
6-0-0

51a
Noch dieselve daer bij een
weijtien een mergen, pachter
van dese parcelen Jan Wechhorst ende Jan Belterman,
gaven tot den jaere 45
15 dl.

-22-10-0

-22-10-0.

Modo pacht Steven Fockmielt.

Hijr mede eindigen die Salants
landen.

52. Entinck steetien, Graeff vanden
Berghe toestendig, groot
met huijs en hoff 2 mergen

________
-22-10-0

51b
bouwlants.
Inslach met holt en hiet horsten
betogen, omtrent 2 mergen,
Willem Entinck pachter, een
arm man, gaf neffens den
thient 10 dl. vrij gelt,
met eenige opgaende eijcken
heijsters:
Schattongen

-15-0-0.
-3-2-8.

Opgaende
holt

-18-2-8

-16-13-8. .

-4-10-0

- 4-10-0.

- 7-10-0

- 7-10-0.

53. Jan vanden Berghe een campken aen die Winckensteghe, sijnde
Wisch ende Berghs ½ mergen bouwlant, gaff te pacht 3 dl.

54. Lambert Cruijts een kampken,
sijnde vicarijen landt, ¾ mergen,
gaff te pacht 5 dl.

-28-13-8

52a
55. Noch 3 mergen bouwlants
inde pastorije ther Borch, wordt van
verscheiden luiden gebouwt,
weduwe Lambert Heebinck verclaerde te pacht te doen 18½
dl.

-27-15-0

-27-15-0

-46-10-0

-46-10-0.

56. Daer bij een weijde, pachter
predicant Piscator, 6 molder,
gaf te pacht 31 dl

57. Noch drie stucken van landt,
die Dulmers geheten, omtrent
een mergen, Graeff van Stijrumb
toestendich, sullen door sijn
gen. Rentm. aengegeven worden

_________
74-5-0

52b
aen de heeren gecommitierden;
wordt op die darde garve gebouwt
-12-10-0

-12-10-0.

58. Noch hijr bij een kempken ad idem
toestendich, ¼ mergen
-3-2-8

-3-2-6.

59. Noch een kempken, tot die costerije
ter Borch gehorende, i mergen,
geeft thient, wordt voor die
darde garve gebouwt, door
Willem Smits, pachter Hendrik
van Reinderen

-6-5-0

-6-5-0.

60. Die Lichtenberchsche halven
Dulmer, eijgenaer Capiteijn

________
-21-17-6

53a
Laer, 4 mergen, pachter Willem
Smits, thientbar vrij gelt,
bouwt op die darde garve
-50-0-0
schattinge

-5-13-4

-55-13-4.

61. Die Ruwen Oortschen Dulmer,
7 mergen, bouwt ad idem, vrij
gelt
schattinge

-87-10-0
-8-3-0.

Hijr bij noch eenich bouwlant
een parceel een mergen

-12-10-0

Noch daer bij een stuck ¼ mergen

-3-2-8.

Dese voors. parcelen behoren
mede Laer.
Van dese pacht Willem Smits,
bouwt voor die darde garve.

________
111-15-6

111-15-6.
167-8-10

53b
62. Struickberchs weideken met eenige
haevkes tot de Schuilenborch
gehorende, groot omtrent twie
mergen seer slecht landt, pachter Claes then Beest, gaff
te pacht thien daler vrij
gelt
Schattinge

-15-0-0.
-1-1-0

-16-1-0.

-9-0-0

-9-0-0.

63. Camis campken ½ mergen ad
idem toestendich, pachter Reint
Rabelink, gaf te pachter
6 daler

64. Noch een stucke landts tot
die pantschap Schulenborch gehorende, pachter Gerrit Vrieseler,
het Hoge Stuck geheeten, sijnde

____________
25-1-0

54a
een hogen sant bulte ¾ mergen,
gaf te pacht 6 dl.
-9-0-0

-9-0-0.

65. Noch een stuck lants ad idem
toestendich, groot ¾ mergen,
pachter Geert Wickingh Scholtis,
geeft neffens den thient
10 dl. vrij gelt
-15-0-0
schattinge

-0-17-6

-15-17-6.

66. Noch drie campen bouwlants,
eenen camp geheeten den Groten
Kamp, groot 3 mergen.
Den Langen Camp 2½ mergen.
De Hoge Weijde groot 1¼ mergen,
almede tot den Schulenborch
gehorende, dese heeft in pacht
den Rentm. van den Schulenborch

__________
14-17-6

54b
ende daer bij een weijde geheten
den Schulenborchschen haghen,
welcke weijde per abuijs voor
desen was aengeslaegen door de
geautorisierden van Zutphen op
20 mergen, nochtans niet meer
bevonden te wesen omtrent 12
mergen sijnde seer slechten suiren
grondt, dese voors. landen
als weidegront hier vooren genoemt, mitsgaders den omloop vant
huijs ende graften heeft den Rentmr. Tengbergen van sijn Gen.
Heere principaal in pacht voor
250 gl.

-250-0-0

-250-0-0.

Memorie:
Het Graefflijcke huijs metten hoff
ende omloop van Schulenborch onder die
pacht begrepen.

____________
-250-0-0

55a
67. Noch op die hoghe weijde een
stuckxken bouwlant gelegen
ende daer neffens twie stucken
horende in St. Mattheus vicarije,
groot omtrent 6 schepel geseij, wordt then aensien dat het
thient geeft voor de darde
garve gebouwt, pachters Berent Mockinck ende Stoffel Clumper.

-12-10-0

-12-10-0.

68. Die Cleijne Spijck, wesende
groen landt tot de Schulenborch gehorende, groot omtrent 2 mergen, pachter Jan
Bijvinck, gaff 20 daler
vrij gelt:
Schattinge

-30-0-0.
-5-17-10

-35-17-10.
-48-7-10

55b
69. Die Grote Spijck mede tot
die pantschap gehorende, groot
aen slecht weidelant omtrent
3 mergen, geeft te pacht

……………

30 dl.

Jan Holtdrost pachter, vrij
gelt
Schattinge

-45-0-0
-5-17-10

-50-17-10.

70. Een halff goet den Bijvinck, eijgener als voor, aen
bouwlant met huijs ende hoff
omtrent 7 mergen, inslach ende
weijdegrunt ten deele met
eijcken als ander holt betoghen,
en hiethorsten daer in geplagget wordt, omtrent 14
mergen, pacht 50 dl.
vrij gelt:
schattinge

-75-0-0

Holtgewas

-17-15-4
- 92-15-4

-85-6-10.
-130-4-8

56a
71. Noch een halff goet, den
Kempen genaemt, ad idem toestendich, van qualiteijt ende
quantiteijt als voor, bouwlant
7 mergen, inslach 14 mergen,
pacht 50 dl.
Dese twie parcelen geven
mede groff ende smaelen thient
aende Graeff van Stijrumb,
pachter Herman Kemperman,
vrij gelt

-75-0-0

schattinge

-17-15-4

Opgaende boomen
ende knoot eijcken

met eenige opgaende eijcken boomen
ende knoot eijcken.

________
-92-15-4

-85-6-10

72. Guerinckx steetien, wesende
twie heerich goet, wordt
gebruickt van Berent Coops,

_____________
-85-6-10

56b
omtrent 1½ mergen, dese heeft
eenige jaeren beddelegerich geweest,
wordt alnoch van goede luijden
onderhouden, geeft then aensien sijns
armoets 7 dl, neffens den
gerven thient, vrij gelt
-10-10-0
schattinge

-2-9-6
-12-19-6

-11-18-8.

73. Den Hasenkamp, scherp een mergen,
eijgenaer Toobenbroeck, geeft
mede thient, Hendrik Bulten
bouwt voor die darde garve
-12-10-0

-12-10-0.

74. T'goet Toobenbroeck tot
die Schulenboch gehorende, groot
met huijs ende hoff, leegh en slecht bouwlant
omtrent 9 mergen, inslach en

________
-24-8-8

57a
weijdegronden then deele met eijcken heijsters, ende ander holt bewassen ,
hiethorsten ende andere slechte
plackgronden, omtrent 40 mergen,
Herman bouwman geeft te
pacht 265 gl.

-265-0-0

2/3 ende 1/2 schattinge

-35-17-6

met eenige opgaende eijcken; jonge
heijsters; vrij gelt.

__________
-300-17-6

Opgaende heijsters
-288-17-6.

Volgen alhijr eenige slege oft
weijdegronden, aen de grense van
Bredenbroeck gelegen.

75. Een slagh genaemt Staeckenbroekx slach, daer van de sael-

___________
-288-17-6

57b
stede onder Gendringen gelegen, ende voor desen van den zaell.
Landtdrost Heeckeren aen een
borger tot Aenholt vercoft
ende was onder Silvolden
in contributie als in pontschattinge aengeslaegen, door voorgh.
Heere Landdrost, soo vant
verbaell, als aen het contingent
van Silvolden affgedaen, ende onder
Gendringen betaelt geworden,
sunst ther groote van 15 mergen, hijr bij noch twie
panden, groot omtrent twie
mergen, gaven sunst te pacht
65 dl

-97-10-0

schattinge

-10-10-0

-108-0-0.

Memorie dat dit goet te leech
aengeslaegen is, ende voortaen die
pontsch. onder Silvolden wederom betaelt worden.

__________
-108-0-0

58a
76. Item het Clootslagh, 4
mergen, Capitein Laer toestendich, pachter Hendrick Reijnders,
geeft te pacht 40 gl
vrij gelt, met eenige knoot
willigen

-40-0-0

2/3 ende 1/2 pontschatt.

-2-16-0

-42-16-0

-60-0-0

-60-0-0.

77. Item een weijde, het Speckslagh, groot 6 margen, eijgenaer Graeff van den Berghe, pachter Luiten Hartgerinck ende consorten, ende geeft
te pacht 40 dl

78. Els Haever slach, Graeff van
Stijrumb toestendich, ter

__________
-102-16-0

58b
groote soeven mergen weijdelant,
Geert Vrieseler, geeft te pacht
38 dl. vij gelt

-57-0-0

2/3 en 1/2 pontsch.

-4-14-0

-61-14-0.

79. Noch twie panden, geheeten t'
Nije Slagh, eijgenaer Graeff
vanden Berghe, 1½ mergen groot,
Wickinck geeft te pacht
7 dl.
volgens verclaringe 8 dl,
vrij gelt:
2/3 ende 1/2 pontschatt.

-12-0-0
-1-1-0

-13-1-0.

80. Noch een Nieuwe Slagh, 1½ mergen groen landt, eijgenaer
Capitein Laer, sijnde slecht
weidegrunt, Jan Wessels
pachter, geeft te pacht 6 dl
-9-0-0

-9-0-0.
-83-15-0

59a
81. Noch een weide, geheten het
Bulsegoor, 10 mergen Bilheeme
gront, Derck Jedinck en consorten geven te pacht 50
dl.

-75-0-0

Pachter Engelbert Bloemendaell
voor 38 dl.. vrij gelt
schattingh

-5-12-4

-80-12-4.

82. Het vierdedeel van Luessleeghken ½ margen, eijgenaer Gerrit
Schreven, ende krijgt te pacht
3 dl 15 st.:

-5-5-0

-5-5-0.

83. Lubbert Wijnvelts Kocks
sleghken, 1½ mergen, geeft te
pacht aen Capitein Laer

_________
-85-17-0

59b
vieff daler vrij gelt

-7-10-0

schattinge

-1-1-0

-8-11-0.

84. Het Eernst slagh, eijgenaer Capitein
Laer, ter groote van 4 mergen,
Derck Wessels geeft te pacht
40 gl:

-40-0-0

-40-0-0.

85. Het Cappellaens slagh, tot Schuijlenborch gehorende, in twie panden
gelegen, slecht groen landt
met hiet horsten, en struivelen bewassen, Frederik Semelinck
geeft te pacht 23 dl, ter
groote 4 mergen

-34-10-0

86. Het stedeken Bisepoth, eijgenaer

-34-10-0.

________
-83-1-0

60a
Arent Tengbergen, Berent Biesepoll bouwt voor die darde
garve, geeft mede gerven thient,
groot 2½ mergen, vrij gelt
-31-5-0
schatt.

-2-10-0

Hier en daer eenige eijcken heisters

-33-15-0

heijsters.

87. Nog een sleeghken, geheeten
Hengevelder sleghken, eijgenaer
Gerrit Vriesen, 1 mergen weigront, doet in pacht 8 dl
-12-0-0

-12-0-0.

88. Aelbert then Thuijnt met
Geert Wickinck Tuijnter slagh,

________
-45-15-0

60b
groot 2,½ mergen, toestendich
graeff vanden Berghe ende Boetselaer eijgenaers, 15 dl
-22-10-0

-22-10-0.

89. Noch drie panden groenlandt
gehorende tot den Schuilenborch,
geheeten die Pinne, groot omtrent 3 mergen. Meijsther
Laeghe geeft te pacht 22
dlr vrij gelt, mede
pachter Berent Biesenpoll
-33-0-0
2/3 ende 1/2 pontsch.

-2-2-0

-35-2-0.

90. T' goet Avercamp, eijgenaer Derck
Avercamp, geeft groot en smalen

________
-57-12-0

61a
thient aen een burger van Sevener, aen bouwlant 8 mergen
-98-3-0
Aen weijdelant mede acht
mergen

-48-0-0

gebruickt het selven, elcke
mergen weijlants op 4 dl.

_________
-146-3-0

-134-9-1.

91. Derck Averkamp gebruickt
het Naegelslagh t' darde
part, groot 4 mergen, gaff
aen den eijgenaer Graeff vanden
Berghe voort darde part
12 dl.

92. Noch een halv goet inden

-18-0-0

-18-0-0.

_______
152-9-1

61b
Nottel, eijgenaer Graeff van
Aenholt, groot aen bouwlant
met huis en hoff 7 mergen, weijlant 13 mergen, pachter Gosselinck Tollner, geeft groff ende
smaelen thient als voorsch.
Geeft te pacht 14 mudden haever

- 42-7-0

schattinge

-17-10-0

5 mudden boekweijt
-24-10-0.
en dartich daler vrij gelt
- 45-0-0
-129-7-0

-119-0-0

Met eenige eijcken heijsters ende
eijcken knoten.

93. Noch een van gelijcke goederen,

________
119-0-0

62a
eijgenaer als voren, 7 mergen boulants.
13 mergen weidelants, Hendrik
op te Nottel pachter,
geeft 14 mudde haever
-42-7-0
schattinge

-17-10-0

5 mudde boeckweijte
-24-10-0
30 daler vrij gelt
-45-0-0
-129-7-0

-119-0-0

Gaet uit mede thient als boven,
met eenige eijcken heijsters ende
knoot eijcken.

Item also omtrent den Rooden
bergh eenige parcelen van bouwlant naer haer bericht 1½

________
-119-0-0

62b
mer. weidelant, omtrent 4½
mergen, welck hierna is gespecificiert.

Omtrent voor 4 jaeren van de
Heer van Aenholt verkoft.

Eerstelijk.

94. Weduwe Lambert Bosboom
2½ mergen

-31-5-0

-31-5-0.

-14-0-6

-14-0-6.

-14-0-0

-14-0-0_

95. Berent Leijen een mergen ende
een halv vierdel

96. Geert Verholte een mergen ende
een halv vierdel

-59-5-0

63a
97. Evert Cuiper een halv
mergen

-6-5-0

-6--5-0.

-6-5-0

-6-5-0.

-2-5-0

-2-5-0.

98. Tijs Molts ½ mergen bouwlant

99. Hendrik Lumans anderhalv
vierdedeel mergen groen lants,
pachter Berent Leijen

100. Noch daer bij gelegen ¼ mergen
bouwlants, eijgenaer Capitein
Jan Wessels, bouwt voor die

_________
-14-15-0

63b
garve

-3-2-8

-3-2-6.

101. Noch een clein pesken groenlants
wesende pastorijen landt, groot
¼ mergen, pachter Herman Everdinck
die daer bij is hebbende 1½
mergen bouwlants met een haefken waer op sijn huis is staende,
geeft aen den predicant Piscator
te pacht s'jaers 16 dl
onvrij gelt

-24-0-0

- 24-0-0.

102. Noch een stuck sandig landt
die kerck te Silvolden toestendich, ½ mergen bouwlants,
weduwe Kerst Vos betaelt

_________
27-2-6

64a
hijr van 1 dl 20 st

-2-10-0

-2-10-0.

-6-5-0

- 6-5-0.

103. Noch een stuck Capitein Laer
toestendich, ½ mergen bouwlants,
doch wordt te gerve gebouwt
door Gerrit te Haeve

104. D'Weeme met een hoft,
gebruickt die predicant, daer
bij een weijtien, ther groote
van omtrent een mergen voor
omtrent 25 jaeren geleden van
de Heeren Gedeputeerden die
predicant indertijdt wesen-

_______
8-15-0

64b
de int gratie hijr bij gegeven
worden.

Memorie.

105. Noch drie stuck bouwlants,
pastorijen grondt 2¼ mergen
-28-2-8

-28-2-6.

106. Opt' welck een arm dachhuirder Hendrik van Harenborch
geheten een huisken heeft staen,
daer van hij te pacht geeft
met een kleijn haefken 7
daler 5 st, geeft mede
den garven thient, onvrij
gelt
memorie: das
dese tegenwoordigen pachter arm
is, soo isset gelijckervel? nae die
taefel uitgetrocken

-10-15-0

-10-15-0.
-38-17-6

65a
107. Het Costerijen landt t'welck
die coster gebruickt, ter groote van 1½ mergen, wordt
te gerve gebouwt, geeft
gerven thient, sijnde hoge
bulten
-18-15-0

-18-15-0.

108. Item een bouwgoet genoemt
Revermaet, die Graeff van den
Berghe toestendich, met huijs ende
hoff, hooch sandich buwlant,
omtrent acht mergen, inslach
omtrent twie merghen, bout
voor die darde garve
-98-3-0
2/3 en 1/2 pontschatt.

-8-7-8

_________
-18-15-8

65b
geeft van den inslach then aensien
dat hij sijne placken daer inne
moet soeken, 4 dl vrij gelt,
geeft mede groff ende smallen thient,
vrij gelt:

-6-0-0.
-112-10-8

-103-18-10.

Pachter Wessel op Avermaethe,
met eenige opgaende eijcken heij
sters.

opgaende holt.

109. Hier neffens een weiken, eigenaer Claes then Beest, ther
groote van twie mergen, slechte
gront, doet s'jaers te pacht
12 dlr.

-18-0-0

-18-0-0.

110. Noch een weitien, de armen ther
Borch toestendich, ende Silvolden,

________
121-18-0

66a
groot omtrent 1/2 mergen, Jacob
Smits geeft te pacht drie
daler

-4-10-0

-4-10-0.

111. T'goet Egginck, gehorende
in seeckere Vicarije tot Sinderen,
met huis en hoff, aen bouwlant omtrent 6 mergen, bouwt
te gerve

-75-0-0

inslach 4 mergen,
Roeloff Egginck betaelt aen den
predicant tot Varsevelt 8 dl,
onvrij gelt:

-12-0-0
-87-0-0

112. T'goet Brunsinck, Bilheeme

-80-0-9.

________
84-10-9

66b
grunt, Herman bouwman verclaert te hebben met huijs ende
hoff 8 mergen hooch sandich
landt, bouwt op die darde
garve

-98-3-8

voor den inslagh 8 dlr
groot 4 mergen, geeft neffens
smallen thient, onvrij gelt

-12-0-0
-110-3-6

Met eenige eijcken knootwilligen.

-101-7-3.
eijcken knootwilligen.

113. Jegeringh, wesende omtrent
6 mergen lants, is voor 3 jaeren
door Willem then Holte vercoft
aen verscheiden luiden.
Joncker Bot ende Amptman Hun-

_______
101-7-3

67a
telaer die Saelstede behouden ad 1½ mergen, bouwt te
gerve, geeft thient
-18-15-0

-18-15-0.

114. Schultis Wickingh ¼ mergen,
bout te gerve

-3-2-8

-3-2-6

-3-2-8

-3-2-6.

-9-0-0

-9-0-0._

115. Gerrit Rabelinck ¼ mergen,
bouwt te gerve

116. Noch dieselve een weitgen,
seer slechte gront, sijnde met
molhopen op geworpen, 1¼ merg.,
doet the pacht 6 dl

34-0-0

67b
117. Herman Kemperman ½ mergen,
bout te gerve

-6-5-0

-6-5-0.

118. Berent Leijen ¾ mergen, bouwt
als voor

-9-7-8

-9-7-6.

119. Wessel Belterman een mergen,
bout als voor

-12-10-0

-12-10-0.

120. Gerrit ther Horst heeft ¼ mergen,
bout als voor

-3-2-8

-3-2-6.

-4-10-0

-4-10-0.

121. Adolph Wolsinck ¼ mergen,
doet ther pacht 3 dl.

35-15-0

68a
122. Die stede ther Voert, geeft
aen te hebben 3 mergen bouwlants, daer nochtans int verbaell
van pontschattinge wordt bevonden te wesen 5 mergen
ruijm.
3 mergen weidelant, bouwt
voor die garve, geeft van
groenlant 13 dl.
-19-10-0.
Mede groff en smallen thient,
met eenige eicken boomen.

opgaende holt.

Volgens verklaringe vande lantmeeter soude groot sijn 5 molder
drie schepel Zutphensche maethe
-38-6-8
-57-16-6

123. Noch een stuckxken int Sil-

-57-16-6.

_________
-57-16-0

68b
volden, die kercke ther
Borgh gehorende, pachter Gerrit
Trommeslaeger, geeft te
pacht eenen daler, sijnde drie
spint geseijs

-1-10-0

-1-10-0.

-25-0-0

-25-0-0.

124. Noch vier stuckxkes
boulant, die kercke tot Silvolden toegehorende, groot
omtrent 2 mergen, geeft
mede thient
Wordt gebouwt door Berent
Leijen, Gerrit Herbers ende
Gerrit Aevermaet.

________
26-10-0

69a
125. Het goet Wekhorst, eijgenaer
Graeff van Stijrumb, groot 8
mergen hooch sandig bouwlant:
-98-3-0
-10-10-0
weijlant ende inslach 5 mergen.
Jan Wechhorst geeft van den
inslagh oft weijdegrunt
12 dlr.

-18-0-0
-126-13-0

-116-10-3

Bouwt voor die darde garve,
groff ende smallen thient, van
den smallen thient 1 gl. vrij
gelt.

126. T'goet Lieftinck, sijnde
Bilheme gront, Berent

_________
116-10-3

69b
Lieftinck bouwman, omtrent
6 mergen bouwlant, voor die
3e garve

-75-0-0

6 mergen bouwlant.
Acht mergen weijdelant, geeft
daer voor 26 dl.
-39-0-0
-114-0-0

-104-15-7

Met eenige knoot eijcken willigen
ende opgaende heisters.

127. T'goet Belterman ad idem
toestendigh, Jan Belterman
pachter, heeft met huijs ende
hoff ses mergen bouwlants,
bouwt voor die darde gave
-75-0-0

_________
104-15-7

70a
geeft voor omtrent 5 mergen
groenlant te pacht 14 daler
-21-0-0
-96-0-0

-88-6-4

Geeft mede groffe en smallen
thient.
Met eenige eicken heisters ende Eijcken holt
knoot eijcken.

128. Koornties stede, eigenaer
docter Ruerbeeck, groot met
huis en hov ende bouwlant
4 mergen, aen weidelant 2
mergen, bouwt voor die garve
-50-0-0
2/3 ende 1/2 pontsch.

-9-14-8

t'weidelant 4 dl
-6-0-0
-65-14-8

-60-9-6
148-15-10

70b
Op dese kaeterstede worden hier
en daer eenige heisters bevonden Houtgewas
vrij gelt
pachter Jan Koornties.

129. Jan Koornties geeft voor het
dardepart vant Naegelslagh
12 dl.

-18-0-0

-18-0-0

Eigenaer Graeff vanden Berghe, groot
4 mergen, vrij gelt.
Met eenig jonge opgaende boomen.

130. Noch een stedeken sonder huijs,
Berent Lieftinck ende consorten,
geheten die Kreijenberch geheten,

________
-18-0-0

71a
2½ mergen bouwlants, wordt
voor die darde gerve gebouwt:
-31-5-0

-31-5-0.

-18-0-0

-18-0-0.

131. Krijgt voor omtrent 2 mergen
weidelant 12 dl

Geeft mede garven thient, gebruickt selve.

132. Muggen steetien, Eijgenaer
Jan ther Wuest, Herman
Sluiter pachter, verclaert aen
bouwlant te hebben met huis
ende hoff 2 mergen met ½
mergen inslagh, geeft twelff
dlr ende gerven thient, vrij gelt
-18-0-0
schatt.

-2-5-0
-20-5-0

-18-12-7
-67-17-7

71b
133. Sellen goet, met Smits kempken,
Bilheme gront, 6,25 mergen bouwlants, Jan Cellen bouwt te
gerve

-78-2-8

geeft van omtrent 2 mergen inslagh soeren grondt met holt
betaegen, wordt tot placken gebruickt, geeft 3 dlr, geeft
mede groff ende smallen thient, onvrij
gelt

-4-10-0_
-82-12-6

-82-12-6

Met eenige knooteijcken.

134. Noch een weitien, genaemt
het Messinghs slach, is omtrent

_________
82-12-6

72a
groot vieff mergen, sijnde seer
slechte gront met hiet horsten ende
plagh gront. Eigenaer Jan
Bijvingh ende consorten, ende gebruickt
het selven, getaxeert op 16
daler jaerlix.
Den mergen gereekent op vier
daler, solde bedragen
-30-0-0

-30-0-0.

-18-0-0

-18-0-0.

135. Die Braeckingh Horst, wordt
ten deele gebout ende ten
deele met hiethorsten, wesende
plagh horsten, goot 3½ mergen, Herman Kemperman als
eigenaer ende gebruiker, gestelt
op 12 dlr

-48-0-0

72b
136. Jacob Sluiter, een out arm weever, woont op een haevken
tot die kerck ther Borgh gehorende, geeft daer van te
pacht 2 gl

-2-0-0

het huisken aengeslaegen op 2
dl. t'huir

-3-0-0

-5-0-0.

137. Jacob Hesselinck, eijgenaer van
Lichtenberchs steetien, met huis
en hoff bouwlant groot omtrent 2 mergen, aen seer slecht
groen landt 4 mergen, getaxiert
neffens die thiende gerve op
25 dlr.

-37-10-0

-34-9-11.
-39-9-11

73a
138. Jan Vonderhost het stedeken
Vonderhorst, wesende twie heerich,
met huijs ende hoff 2 mergen,
geeft neffens de thiende gerve te pacht 10 daler vrij gelt
-15-0-0
2/3 en 1/2 pontsch.

-1-15-0

-15-8-1.

139. Een steetien Sporcx geheten,
Graev van den Berch toestendich, groot met huis ende
hoff 1½ mergen bouwlant,
1½ mergen inslagh, wesende
met eenige eijcken boomen als
then deele met hiet betoghen,
geeft neffens den garven thient
17 dl., pachter Ghewolt
Sporcker, modo die weduwe,

________
-15-8-1

73b
geeft in alles te pacht 17
dl vrij gelt
-25-10-0
schatt.

-3-11-11
-29-1-11

-26-15-5.

140. Het Bergerslach, eijgenaer Graeff
van den Berghe, ten deele gebout
als oock daer bij eenige eicken
boomen en hiethorsten betooghen,
groot 4 mergen, geeft
neffens den thient 23
dlr. Hendrik Bergerslach
pachter; vrij gelt

houtgewas
-34-10-0
-2-16-0

-37-6-0..

-21-0-0

-19-6-4

141. Reijnders steetien, met huis
en hoff 2 mergen, eijgenaer
Capiteijn Laer, te pacht
14 dl

Pachter Hendrik Reijners. Opgaende boomen.

________
83-7-9

74a
142. Noch een steetien, Muggenpath geh.t.,
2 heerigh, groot met huijs en hoff
3 mergen bouwlants, geeft in
pacht 15 dl.
-22-10-0

-20-13-11

met eenige opgaende boomen.

143. Daer bij het darde part vant' Naegelslagh, groot 4 mergen, geeft
nevens die thiende gerve aen graeff
vanden Berghe als eijgenaer vant
Naegelslagh 12 dl, vrij gelt
-18-10-0
-1-10-0
-19-10-0

-19-10-0.

144. Hendrik Sporckx Kruisen steetien,
eijgenaer Graeff van Stijrumb,

________
-40-3-11

74b
groot aen huijs, hoff en bouwlant een mergen;
inslagh seer slecht ¼ mergen,
geeft neffens die thient 8 dl.
-12-0-0

-11-0-9.

145. Enselmans steetien, pachter D.
Hendr. Enselmans, groot met
huis ende hoff 2½ mergen, is voor
dese tot die kosterije tot Silvolden gebruickt, modo Graeff
van Srijrumb, geeft nevens
den thient te pacht aenden Graeff
van Stijrumb 12 dl
-18-0-0
2 schepel haver ende twie
paer hoender

_-1-10-0
-19-10-0

-17-18-9
-28-19-6

75a
146. Haefs steetien, eijgenaer die kerck
tot Silvolden, groot met huijs
ende hoff een mergen, geeft te pacht
neffens die thiende gerve 8 dl;
pachter Gerrit Haefs, vrij gelt,
met eenige opgaende heijsters
-12-0-0
-0-14-0
-12-14-0

-11-11-9

-21-0-0

-21-0-0

147. Jan Belterman, pachter vande
Wedemer stee sonder huis, toestendich Bilheme, groot
drie mergen, geeft neffens den
thiende gerve t' pacht 14 dl
onvrij gelt

32-11-9

75b
148. Jan Koornties een weicken slechte
gront, omtrent twie mergen,
horende in vrouwe Morkinx
vicarie, geeft te pacht 6 dl
-9-0-0

-9-0-0.

-27-0-0

______

149. T'goet Wessels, horende tot
den Lichtenberch, groot aen bouwlant t'welck onder Silvolden gelegen 7 mergen, wordt op die garve gebouwt

-87-10-0

weilant 8 mergen gehorende onder
den Lichtenberch, bouwman Derck
Wessels, den mergen weilant
gereeckent op 4 dl, ende doet
te pacht 18 dl

-9-0-0

76a
Een vercken ofte drie daler, 3
pont suicker

-6-15-0
-120-5-0

-110-12-7.

150. Noch een stede Velts stede, eijgenaer Capitein Laer, bouwt
onder Silvolden omtrent 5 mergen
bouwlant, wordt voor die
garve gebouwt, pachter
Jan then Velde,
-62-10-0
Weijlant 6 mergen, gehorende
onder den Lichtenberch, geeft
voor weidelant
-40-0-0
Een vercken 3 dl; 3 pont suicker
noch voor den inslach twaelff

-6-15-0
_________
-110-12-7

76b
daler

-18-0-0
-127-5-0

-117-1-4.

151. Item voor ther Borch twie
kempen bouwlants, toestendich den
Grav van Stijrumb, groot
omtrent 4 mergen, hijr van is
noeijt eenige contributie off
pontschattinge off mergentael bet.;
bouwt op die swaere garve,
heeft voor desen te pacht gedaen
70 oock 80 dl.
-120-0-0

-120-0-0.

152. Hier omtrent seecker weijde gelegen, slechten suiren gront, geheten die Borchsen Haegen, voor
desen aengeslaegen op 40 mergen,
eijgenaer Graeff van Stijrumb ende
Graeff vanden Berch, sal van

________
-237-1-4

77a
sijn Gen. Officieren worden aengeslaegen, sijnde weijdelant,
heeft voor desen te pacht gedaen 350 gl., suir quaden
gront

-350-0-0

-350-0-0.

153. Wessel Tollenaer, hebbende een
huis in den dorpe Silvolden staen
op kercken gront, tapt altemet
een kanne bier, ende also hij
sijn kost daer niet met can
winnen, moet hem met seijen
en bouwen soecken te erneren, hebbende nochtans weijnich middelen, ther huir gestelt op 5 dl,
ende voor den gront aende kercke
12 st oft een pont was,
volgens verklaringe vande setters
9-9-0

7 dl

-10-10-0
350-0-0

77b
154. Den Rentm. Tengberch hebbende
int dorp tot Silvolden staen een
huisken met een kempken lants
ter groote van eenen mergen, verhuijrt aen Berent Luimers voor
12 dl.

-18-0-0

-16-11-2.

155. Noch bij het dorp een hutte
gelegen, wordt van drie parthijen arme luiden, haere kost voor
elcke deuren soeckende, bewoont.
Pauperes.

156. Noch daer nevens een stucken
hutte gelegen, wordt als boven
van drie parthijen arme hoochduitsche

________
-16-11-2

78a
bewoont, soecken mede haere kost
als voren.
Pauperes.

157. Bartelt Wechhorst, sijnde een
arm dachhuirder, heeft eene
hutte daer in hij woont, betaelt
aen die kercke des jaers 12 st.,
gestelt ter huir een daler
-1-10-0

-1-10-0

158. Gerrit Egginck, een arm out
man, hebbende een hutte daer
inne hij is wonende, gansch
geene middelen hebbende, gestelt
1-10-0
______

op een daler

-3-0-0

Modo pauper.

-1-10-0.

78b
159. Weduwe zaell. Jan Brunsinck,
hebbende een huisken staen op gemeenen sandberch, bij haer hebbende
eenen soon van kleijn verstant,
nochtans gaet hij then aensien van
geene middelen hebbende, dach huiren
om voor hem en sijn moeder, haer
kost te winnen, ther huir gestelt op 2 dl.
-3-0-0

-3-0-0.
Voor die gront aende kerkce 12 st.
160. Op desen berch staet een huisken, behoort die gemeene armen,
wordt met verscheijdene arme luiden
bewoont om Godts willen.
Pauperes.
161. Geert Wickinck schultis heeft

________
-3-0-0

79a
een huisken, daer inne hij is wonende,
geeft die kercke aldaer s'jaers
12 st, aengeslaegen ther huir op 4 dl.
-6-0-0

-6-0-0.

162. Noch een arme weduwe, Geertien Retelers geheten, hebbende
een huisken, maer wordt vanden
armen middelen onderhouden.
Pauper.

163. Derck Huesinckvelt een out
vervallen huisken, gekoft en
gerepariert, noch geen hanteronge doende, is in december daer
in getrocken, te huir gestelt op
-6-0-0 4 dl.
_______
-12-0-0

-6-0-0

79b
164. Aloff Welsinck, hebbende een
huis, staende op Schulenborchsche gront,
ther groote met huijs ende hoff
½ mergen bouwlants en omtrent
een mergen weidelant, geeft
te pacht 24 gl, vrij gelt
-24-0-0
-2-0-0

-23-10-4.

165. Wessel Beltermans, hebbende
een huijs daer in hij woont, sijnde
van cleijne middelen, brouwt ende
tapt altemet bier, maer een seer
slecht darp wesende, is cleijne
neronge, te huir gestelt op
-10-16-0.

8 dl.

-12-0-0

166. Noch dieselve in pacht ¼ ml.
________
-10-16-0

__________
-23-10-4

80a
bouwlant tot die kerck gehorende,
geeft te pacht 2½ dl.
-3-15-0

-2-15-0.

167. Peter Rabelinck, een huijs hebbende daer in hij woont, staende
op pastorijen gront, geeft te
pacht 17 st, een dachhuirder
sijnde, gestelt op 6 dl.
-8-2-0

-9-0-0

168. Derck Kemper, een arm snijder,
heeft een huisken, staende op pastorijen gront, geeft daer voor
een rijcksdaler te huijr, ge-6-0-0 stelt op 4 dl.
_______
-14-2-0

-6-0-0
_________
-2-15-0

80b
169. Laurents Vriesen, wesende
een arm lam man, gaet met
die marse sijn kost soecken, heeft
een huisken, gestelt op drie
daler
-4-10-0

-4-10-0.
170. Noch dieselve een stuck bouwlant van de kercke, 1/2 molder,
gaeft een rijkxdaeler
-2-10-0

-2-10-0.

171. Aeltien Vos, een arme weduwe, heeft een huisken, staende
op pastoreijen gront, geeft te
pacht 15 st., ther huir gestelt op 3 dl.
-4-10-0

-4-10-0.

172. Noch dieselve een stuck bouw_______
-9-0-0

________
-2-10-0

81a
lants van die kercke, groot ½
mergen, geeft te pacht een
Rijkxdaeler
-2-10-0

-2-10-0.

173. Jan van Groll, voor den Borch
een huis, staende op kercken gront,
daer van hij betaelt een dl.,
soeckt sijn cost te winnen met
saijen ende bouwen, brout en
tapt altemet, maer heeft
seer kleijne neronge, ter
huir getaxiert op 12 dl.
-16-4-0.

-18-0-0

174. Volget alhijr seeckere thient gelegen inde Nottel, eijgener
geweest tot den jare 1645,
________
-16-4-0

________
-2-10-0

81b
een burger van Sevener, Gosen
Heijster gent.
Jan Koornties dieselve anno 1645
ad 46 voor het stroo aengevuirt
ende gedorst, daer van naer gissinge
7 molr rogge en 14 molder
weeck saet als haver en boeckweijte. Anno 1646 11
molder roggen 14 mlr. weeck
saet.
Dese 2 jaeren verdeelt sal
jaerlix bedragen
-110-0-0

-110-0-0.

Anno 1647 Bloemendael dese
voorn. thient gecoft. Derck
Avercamp voor het stroo aengevuirt, sijnde noch niet
gedorschet.

________
-110-0-0

82a
175. Noch een tientien int' Silvolder
velt gelegen, toestendich en gebruicker Capitein Laer, aengeslagen op 6 dl jaerlix volgens
bericht van sijn El. persoon, gestelt op 10 dl.
-15-0-0

-15-0-0.

-90-0-0

-90-0-0.

176. Den Hogen Berch, genoemt den
paesbergh, sijnde heiden gront,
wordt met haer Gr. Gen.
schapen onder wijlen bedreven
ad 60 dl.

177. Item een stuck lants, tot
haeven gemaeckt, groot
omtrent een schepel geseij,

_______
-105-0-0

82b
pachters Drost Boecop ende den
Rentmr. Diepholt, voor 4
dl.
-6-0-0

-6-0-0.

-18-0-0

-18-0-0.

-12-0-0

-12-0-0.

178. Een stucke lants geheiten den
Broerdijck, groot omtrent 7 spint
geseij, doet te pacht 12 dl.

179. Een stuck lants, geheeten
het Joden kempken, groot omtrent 7 spint geseij, doet
ther pacht 8 dl.

180. Item ettelicke thienden in
Silvolden, doen t' eene jaer min

________
-36-0-0

83a
ende t'andere jaer meer omtrent ad
8 a 900 gl.
Het eene jaer door het andere aengeslaegen op 1000 gl.
-1000-0-0

-1000-0-0.

181. Een wint ende rosmeulen, halff
sijn Gr. Gen. van Stijrumb, en
halff sijn Gr. Gen. van Berch
toestendich, pachter Arent ther
Stege off moller.
Volgens verclaeringe soude te
pacht betalen 250 gl, 2
vette verckens off 16 dl.
-250-0-0
-24-0-0
-274-0-0
Afgetrocken die 5 pond voor die
-219-4-0
-219-4-0

reparaties

-219-4-0
1000-0-0

83b
Lijste van bouw ende weijdelanden, gelegen onder het adelijcke huijs ofte heerlijckheijt
Lichtenberch.

182. Het adelijcke huijs, hoff ende boomgaert Lichtenberch
-126-0-0

-140-0-0
Houtgewas en bosch.

Opgaende holt.

183. Een stuck lants in Silvolder
velt, groot ½ mergen seijlant,
geheten Bulsinck stuck, ad 2
dlr.

-3-0-0

-3-0-0.

184. Noch den Lichtenberchschen haev,
groot ½ mergen seijlant
-6-5-0
-126-0-0

-6-5-0.
9-5-0

84a
185. Noch twie panden weilants onder
het huis Lichtenberch gelegen,
groot 3 mergen ad 4 dlr de
mergen

-18-0-0

-18-0-0.

-18-0-0

-18-0-0.

-18-15-0

-18-15-0.

-12-0-0

-12-0-0.

186. Noch twie panden groenlants
van 3 mergen ad 4 dl

187. Noch drie kempkens seijlant,
groot 1½ mergen

188. Noch twie panden groenlants,
ten dele met elshout betaegen,
ther groote van twie mergen
ad 4 dlr elck mergen

-66-15-0

84b
189. Noch drie panden groenlants,
mede met elshout betagen, ther
groote van 8 mergen ad 4
dlr de mergen
-48-0-0

-48-0-0.

190. Item het goet Wessels stede,
aen weidelant groot 8
mergen, aengaende die bouw
ende seij-gronden sijn onder Silvolden
aegegeven, fol. ...... hijr voren.

memorie.

191. Item Jan te Velts stede,
aen weijdelant groot 6 mergen,
van dese sijn mede van hoij ende
bouwlant onder Silvolden gelegen
en aengegeven te sien hijr voren. memorie.

_______
-48-0-0

85a
Dese voors. twie parcelen behoren
mede onder de voorgemelten heerlijckheijt, daer onder de huisen
off saelsteden mede gelegen.
-------------------------------------------------------------------------Dese quoijeren vant kerspel Silvolden,
gehorende onder die hoochh. Wisch, is bij
de ondergesch. setters met haere naemen onderteeckent, ende hadden den eet in forma gedaen.
Arent Tengbergen

Gerrit Gosselinck

Gerrit

Jan

merck

Rabelinck merck

Wek

horst merck

--------------------------------------------------------------------------

85b
Dese quoieren van Kerspel Silvolden, gehorende onder die hoochh.
Wisch, daer onder begrepen des
Graven van Stirumbs goederen,
als mede die goederen gelegen
onder die jurisdictie vanden Lichtenberch, toebehorende Capitein
Laer, sijn bij de Commissarissen
gesommiert, gelatrisiert en gesloten, en met haere naemen onderteeckent, en bevinden sich int
geheel uit te brengen soeven
duisent acht hondert negenentachtich gl soeventien st.
Actum Zutphen den 23st. 7ber
anno 1647.
-7889-17-0
Cl. Vijgh
Mattheis vanden Poll
Hendrik van Bushoff
W. Valcke
Johan Oliphier van Middachten

Hend. Brusse

86a
Het quoijer vant kerspel Silvolden onder
die hooch.t Wisch resorterende, is bevonden deductis deduteudis uijt toe brengen
voor gronden landerijen en thienden, soeven
duijsent ses hondert negentien gl. darthien stv. en elff dt. Ende daer van den sesden penn. Een duijsent twee hondert
negen en sestich gl. achtien st. elff dt. ende
moet t’ sestendeel dus sijn
iM ijC Lxix gl xviij st xi 5/6 dt.
Noch wegens molens en huijsen, vier hondert
twee en twintigh gl en viefftien st ende
daer van den negenden penninck sesch ende veertigh gl negentien st. vieff en drie negende
deel dt. dus sijn
xlvj gl xix st. v3/9 dt.
Ende is t'vereende, bij de heeren Commssarissen nevens den Secr. onderteekent binnen
Zutphen den 2en martij anno 1650
A Tengnagell

W. Streuff
Gerhardt Casijn van der H....
Everhardt Sluijsken
Ludolphij Sylvuissio

