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[279r] Buerschap Swolle 
 
Erven 
 
Raesinck. Toestendich dat clooster tot Groenloe ende consorten. Den uytganck is den bloettient an 
Plettenborch. Is groet an gesaey 8 molder, tesaemen thientbaer den 10den gast met het stroe an 
Plettenborch. Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflandt 1½ schepell. Voor huys und hoff 1 
pachtvercken, 4 pond vlas. Pontschattinge 6 gulden, 9 stuver.  
In 't geheell: 67-18-0           62-9-3 
 
Reinerdinck. Toestendich Jan Silvolt met sijn consorten. Is groet aen gesaey 10 molder, tientvrij. 
Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlandt 1 schepel. Voor huys und hoff een pachtvercken, 5 
pond vlas. Pontschattinge 9 gulden, 18 stuver.  
In 't geheel: 92-11-10           85-3-9 
 
Toppys. Toestendich voor die eene helftte Gerrit Rabe, ende voor d'andere helftte het [280r] 
clooster tot Grolle. Is groet an gesaey 10 molder, te saemen tientbaer den 10den gast met het stroe, 
aen jonker Marhulsen, mit den bloettient. Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlant 3 schepel. 
Van huys unde hoff 6 pond vlas und een pachtvercken.  
In 't geheel: 84-18-0           78-2-1 
 
Wissinck. Toestendich den heer van Croenenborgh met sijn consorten. Den uytganck is 6 schepel, 
[280v] roggen tot tient aen Sijn Graefflijke Genade. Is groet an gesey 9½ molder, tientvrij. Wort 
gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlant 2 schepel. Van huys und hoff 6 pond was, een 
pachtvercken. Pontschattinge 9 gulden, 18 stuver.  
In 't geheel: 88-17-9           81-15-6 
Idem Wissingh heeftt een maete in pacht van 2 dagh meyens, toebehoerende jonker Eerde op den 
Pleckenpoell, ende doet ter pacht 7 daler. 10-10-0       10-10-0 
 
Conerdinck. Toestendich dat clooster tot [281r] Groenloe, met dr. Basten te Aelten. Is groet an 
gesey 9 molder, daervan 6 schepel tientbaer den 10 gast met het stroe an Plettenborch. Wort 
gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlant 3 schepell. Van huys ende hoff 6 pond vlas, een 
pachtvercken van 3 daler. Pontschattinge 9 gulden, 18 stuver. In 't geheell:  83-13-9 76-19-10 
Coenerdinck heeftt noch  in pacht een maete van twee dagh meyens van jonker Eerde op den 
Pleckenpoell, waer 7 daler. 10-10-0         10-10-0 
 
[281v] Mensinck. Is toestendich jonffer Schnoy met haer consorten. Is groet an gesey 12 molder, 
tientvrij. Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflandt: ½ molder. Hoeylandt 2 dagh meyens. Geeftt ter 
pacht van huys ende hoff 5 pond vlas, 3 paer hoener, een pachtvercken [of] 3 daler. Pontschattinge 
11 gulden 2 stuver. Een weinich jonck heggenholtz. 
Heggenholt. In 't geheel: 109-7-9   100-12-9 
 
Groet Oesterholt. Toestendich Berent Weninck [282r] toe Wenterswijck. Den uytganck is 3½ 
molder roggen tot tient, und den bloettient aen Sijn Genade, tot laste des pachters. Is groet an gesey 
10 molder, tientvrij. Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlandt: 1 schepel. Een hoeymaete van 5 
dagh meyens. Ter pacht: 5 daler, 3 pond vlas. Pontschattinge 9 gulden. In 't geheel: 112-16-4  
              103-15-9 
 
Klein Oesterholt. Toestendich Berent Weninck. [282v] Den uytganck is 3½ molder roggen tot tient 
und den bloettient aen Sijn Graefflijke Genade tot last des pachters. Is an gesey 9 molder, tientvrij. 
Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlant: ½ molder. Een hoeymaete van 2 dagh meyens. Voor 
huys, hoff und hoeylandt ter pacht 6 daler, 1 pachtvercken. De pontschattinge: 9 gulden 18 stuver.  
In 't geheel: 110-11-4           101-14-5 
 
[283r] Caeters 
 
Noortman. Toestendich Berent Weeninck. Is groet an gesey 2½ molder, thientvrij. Den hoff 1 
schepel. Doet in alles ter pacht 20 daler. Pontschattinge 24 stuver.  
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30-16-0             28-6-8 
 
Stroetman. Eygen goet. Groet an gesaey 3½ molder, tientvrij, lichte garve. Gaerdenlant: 1 schepel. 
Huys ende gaerden getaxiert 4 daler. 33-19-10        31-5-7 
 
[283v] Tycheloeven. Toestendich het clooster tot Groenloe met dr. Basten. Is an gesey 4 molder, 
tientvrij, op de lichte garve. Gaerdenlandt 1 schepel. Van huys ende hoff 4 pond vlas unde 1 daler. In 
't geheel: 34-3-11            31-8-3 
 
Mas. Toestendich Jan Mas, twee kleyne huyskens. Hofflant twee schepel. Ter pacht 8 daler. 12-0-0 
              10-16-0 
 
[284r] Masbroeck. Is toestendich Sijn Graefflijke Genade. Bouwet mester Herman Tycheler, ende is 
groot an gesey 6 molder tientvrij. Ter pacht 34 daler. 51-0-0      51-0-0 
 
Die Tycheloeven. Verpacht die stadt van Groenloe aen meyster Herman Tycheler. Hofflant 2 
schepel. Met huys , hoff und brandtoevent: 60 gulden. 60-0-0      55-4-0 
 
Oestendorp. Is een vicariëngoet genoemt [284v] Messalini oftte sancti Sylvestri. Is groet aen 
gesaey 7 molder, tientvrij. Wort gebouwet op die lichte garve. 55-19-10    51-10-4 
 
Bargermeester Roloff Schaelen heeftt een camp genoemt den Anstootercamp, groet aen gesey 6 
molder, tientvrij. 47-19-10           47-19-10 
 
't Clooster te Groll heeftt eygen Conerinckmars à 81 koeweyden, waervan vrouw Ellerinx toecoempt 
die helftte, getaxiert 13 daler. 19-10-0         19-10-0 
 
[285r] Lambert ten Boem heeftt in pacht van Herman de Courboem 2 molder geseys, tientvrij, op die 
derde garve, genoemt het Nieulandt. 15-19-11        15-19-11 
 
Lambert ten Boom, uyt Boemershuys, heeftt in pacht van Hendrick Reyrinck ende Derck Kourboem 3 
molder geseys, tientvrij, op die lichte garve. 23-19-11       23-19-11 
 
Noch heeftt hij eygen 6 schepel geseys, tientvrij. 11-19-10     11-19-10 
 
Steven Maes heeftt een molder [285v] geseys, hem eygen, genoemt Malbraecx camp. Hyr gaet uyt 2 
rixdaler an den armen tot Groll. 7-19-112         7-10-11 
Noch een hoeymaete van 3 dagh meyens, soo hem mede eygen, getaxiert 3 daler,  
4-10-0              4-10-0 
Noch 1½ schepel geseys, tientvrij, soe hem oock eygen. 2-19-10     2-19-10 
 
 
Thienden 
 
Jonker Marhulsens tiende uyt Toppys getaxiert 23-18-9       23-18-9 
 
[286r] Plettenborchs garfftiende uyt Raesinck ende Conerdinck getaxiert 22-15 stuver. 22-15-0 
 
Onderstont: 
Op huyden den 9. decembris 1646 hebben Jan Raesinck ende Warner Wissinck, setters in dese 
buerschap Swoll, den gepræfigierden eedt in forma gedaen als dat haeres wetens uyt dese buerschap 
niet en is vergeten, ende datt alle die pachten ende hueren der voorschreven buerschap recht ende 
well angegeven zijn, ende van gelijcken de landen der eygenaeren nae advenant getaxiert, ter 
præsentie van de heeren Cock, Holl, Bentinck ende Sluysken. 
 

                                                 
1 "7" doorgehaald. 
2 "4-10-0" doorgestreept. 
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Noch leger stont: 
Summa grossa deser buerschap Swoll beloopt: 1231 gulden, 7 stuver, 4 denariën. 
 
Die opcompsten van de landerijen und huysen der buerschap Swoll, zijn naer defalcatie van den 12den 
und 10den penninck respective bevonden te bedraegen die somma van eenduysent een hondert twee 
und sestich gulden, soeventien stuver, twee denariën, naementlijk an landerijen 1152-1-2 und an 
huysen 10-16-0. Doende daervan den 7den penninck een hondert twee und negentich gulden, twee 
und een derdendeel denarie. Ende den 9den penninck eenen gulden, vier stuver. Ende toesaemen: 193 
pont 4 stuver 2 1/3 denarie. 
 
[Getekend:] 
A. Tengnagell (1649), Mattheus van der Poll, Alex. van der Capellen, Gerhardt van der Holl, Fred. van 
Essen, Everhardt Sluysken, Ludolphus Sylvius, secretarius (49). 
 


