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Die buerschap Aevest

Groete Naehuys. Is een Gasthuysgoet tot Groenloe. Den uytganck is 3 schepel mancsaet an Sijn
Genade, und een schepel missaet. Is groet van gesey 10 molder, tientvrij. Wort gebouwt op die lichte
garve. Hofflandt 1 schepel. Hoeymaete een dagh meyens. Voor huys, hoff und hoeymaete 4 daler,
een pachtvercken, 3 daler. Pontschattinge 9 gulden 15 stuver. In 't geheel: 101-6-2
93-4-0
[267v.] Kleyne Naehuys. Toestendich Warner Willinck und sijn consorten. Den uytganck is een
schepel missaet. Is groet van gesaey 10 molder, tientvrij. Wort gebouwt op die lichte garve.
Gaerdenlant: 1½ schepel. Hoeymaete 2 dagh meyens. Voor huys und hoff 6 daler, 2 pond vlas.
Pontschattinge 9 gulden, 15 stuver. In 't geheel: 87-3-5
80-3-11
Menckhorst. Is een vicaryengoet. Groet van gesey 3½ molder. Hofflandt: 1½ schepel. [268r.] In
alles ter pacht 22 daler. Pontschattinge 3 gulden.
In 't geheel: 35-0-0
32-4-0
Bouwhuys. Is toestendich Berent Wansinck met sijn consorten. Is groet van gesey 5½ molder,
tientvrij. Wort gebouwt op de lichte garve. Gaerdenlant 1 schepel. Een broeckmaete van een dagh
meyens. Van huys, hoff und maete ter pacht 8 daler, 8 daler, 4 pont vlas, een vercken. Pontschattinge
4½ gulden. Weynich eyckenholt.
Eyckenholt.
In 't geheel: 64-13-10
59-10-4
[268v.] Item bouwet 3 schepel gesey, toestendich Berent Wansinck, tientbaer den 10 gast aen Sijn
Genade met het stroe. Wort gebouwet op die vierde garve, 4-1-0
4-1-0
Die Luke. Toestendich Rutger Muller. Is den uytganck 2½ daler an de geestelijcken rentmeester, tot
last des pachters. Is groet van gesaey 3 molder, daervan 5 schepel tientbaer den 10den gast met het
stroe aen Sijn Genade. Wort gebouwt op de lichte garve. Gaerdenlant 1 schepel. Geefft ter pacht voor
huys [269r.] ende hoff 3 daler, 3 pond vlas. Pontschattinge 1 gulden, 16 stuver.
In 't geheel: 27-14-10
25-9-5
Groetcamp1. Is toestendich hem selven met sijn consorten. Is groet van gesey 5 molder, daervan 1
schepel tientbaer den 10 gast met het stroe aen Sijn Graefflijke Genade. Wort gebouwt op die lichte
garve. Gaerdenlandt 1 halff molder. Een hoeymaete van twee dagh meyens, daer jaerlix uytgaet een
schepel roevesaet in de kercke tot Eybergen. [269v.] Huys, hoff ende hoeylant 5 daler. In 't geheel:
46-16-10
43-1-10
Koppelboem. Toestendich die weduwe Haeffkes. Daer uyt gaet jaerlix een mishoen. Ende is groet
van gesey 5 molder, tientvrij. Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflandt 5 spint. Ses koeweyden,
een dach meyens. Voor huys ende hoff ter pacht 3½ daler, 5 pond vlas. Pontschattinge 1 gulden, 16
stuver. In 't geheel: 47-18-11
44-2-2
[270r.] Noch heefft hij in pacht een stuckxken van 1 molder geseys nieuw angemaeckt landt, die
voornoemde weduwe toebehoerende, tientvrij, op die lichte garve. Hyrbij een klein heggesken
holtgewas. Hegge holt. 7-19-11
7-19-11
Veltcamp. Toestendich baevengemelte weduwe Haeffkes. Is groet van gesey 4 molder, tientvrij.
Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflandt 5 spint. Van huys und hoff ter pacht 3 daler, 5 pond vlas.
In 't geheel: 37-19-11
34-19-0
[270v.] Huyskes. Is toestendich Jan in den Busch. Is groet van gesey 3 molder, tientvrij. Wort
gebouwet op die lichte garve. Hofflant: 1 spint. Huys und hoff toe pacht 3 pond vlas. Pontschattinghe
2 gulden, 14 stuver. In 't gheel: 26-13-11
24-11-2
Vrucht. Wort gebruyckt bij den eygenaer. Den uytganck is 3 schepel roggen und 6 schepel
mancksaet met den bloettient aen Sijn Genade, offt een vercken [271r.] in die plaets. Is groet aen
gesaey 5 molder, tientvrij. Gaerdenlandt: 3 spint. Een hoeymaete van een dagh meyens, broecklant.
Huys ende gaerden getaxiert 4 daler.
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In 't geheel: 45-19-11

42-6-4

Derck Spillendreyerije. Hem eygen met sijn voorkinders. Is an gesey met den gaerden 6 schepell.
Uyt den gaerden gaet een halff pond was in de kercke tot Grolle. [271v.] In 't geheel getaxiert op 6
daler. 9 gulden 0-0
8-5-7
Coene Spillendreyerije. Is hier achter angeslaegen.
Startman. Is een Gasthuysgoet tot Groenloe. Is groet an gesey 42 molder, daer van 5 schepell
tientbaer den 10den gast met het stroe an den pastoer tot Groenloe. Gaerdenlandt: 1 schepel. [272r.]
Een hoeymaete van een dagh meyens. Ter pacht 2 daler. Pontschattinge 2 gulden, 5 stuver. In 't
geheel: 33-4-10
30-11-8
Berent in die Hoite. Is toestendich Segelinck. Is groet van gesey met den gaerden 3 schepel. Ter
pacht 5 daler. Pontschattinge 15 stuver. In 't geheel: 8-0-0
7-7-2
Item bouwet 2 schepel [272v.] gesey, toestendich Warner Willinck, op die lichte garve, tientvrij.
3-19-11
3-19-11
Boitinck. Toestendich Reint Goyckinck. Is groet an gesaey 4¼ molder, daervan 2½ molder
tientbaer den 10den gast met het stroe an den prædicant tot Groll. Hofflandt: 1 schepel. Huys ende
hoff getaxiert 6 daler. In 't geheel: 36-3-10
33-6-0
[273] Twee dienste met waegen ende peerden. Pontschattinge 4 gulden, 16 stuver. In 't geheel:
37-15-10
35-3-7
Groete Bucht. Is toestendich joncker Holtinck. Is groet van gesey 6 molder, daervan 5 molder
tientbaer den 10den gast met het stroe an de pastoer tot Groll. Wort gebouwt op die lichte garve.
Hofflandt 1 schepel. Een hoeymaete van een dagh meyens. Van huys, hoff und hoeymaet 3 pond vlas
ende 3 daler. [274r.] Pontschattinge 6 gulden, 6 stuver.
In 't geheel: 44-11-11
41-0-7
Willhem ter Huyrne. Is toestendich vrouw Elderincks. Is den uytganck 1 schepel missaet. Is groet
an gesey 7½ molder, daervan 4½ molder tientbaer den 10den gast met het stroe an den pastoer tot
Groll, ende ½ molder aen Sijn Graefflijke Genade. Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflandt 1½
schepell. Een hoeymaete van 1 dach meyens. [274v.] Ter pacht 2 pond vlas und 3 daler.
Pontschattinge 6 gulden, 6 stuver.
In 't geheel: 48-15-0
45-16-11
Tuynte. Is een cloostergoet tot Groenloe. An gesey 5½ molder, daervan een molder tientbaer den 10
gast met het stroe an den pastoer tot Groll. Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlandt 1½
schepel. Van huys und hoff ter pacht 2 daler. Pontschattinge 6 gulden, 6 stuver. In 't geheel:
48-11-10
44-14-1
[275r.] Jan ter Lucke. Is toestendich die weduwe Marten ter Lueke. Is groet aen gesaey 4½
molder, tientvrij. Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflant: ½ molder. Geefft voor huys ende hoff
tot pacht 2 daler. Pontschattinge 4½ gulden.
In 't geheel: 40-13-10
37-8-10
Tonnis ter Huyrne bouwet een stucke van een molder geseys, toestendich Berent ten Noever. Ter
pacht 5 daler. 7-10-0
7-10-0
[275v.] Cunne Spilendreyers huys ende hoff 1 schepel geseys groet, geefft daervoor jaerlix an
den armen 4 gulden an de gemeinte van Hupsen. 1 daler. 5-10-0
5-10-0
Bouwt daerenboeven 7 schepel gesaeys, tyentvrij, op die lichte garve, hem eygen toecoemende.
13-19-10
13-19-10
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Elsken ter Bucht heefft eygen 4 schepel gesaeys, tientbaer aen Sijn Graefflijke Genade. Huys ende
hoff 1 schepel, getaxiert 3 daler. 9-18-0
9-2-1
[276r.] Noch heefft hij in pacht ½ molder geseys, tientbaer aen die pastoer te Groll, op die vierde
garve. 2-14-0
2-14-0
Het Gasthuys te Groll heefft 1 molder geseys, tientbaer an Sijn Graefflijke Genade, gebruyckt bij Jan
5-8-0
Becker, op die 4de garve. 5-8-0
Hendrick Sticken heefft eygen die Banninckbree. Aen gesaey 5 schepel, tientvrij, lichte garve. 9-19-10
9-19-10
Jan van Aemelonesen heefft in pandtschap een stucksken [276v.] van zalliger Gerrit Landtschriver
van 1½ schepel gesaey, tientvrij, voor 25 daler. 2-5-0
2-5-0
Burgermeester Rodolph Schaep heeftt den Bloemencamp, an gesaey 3 molder, tientvrij, doch daer
gaet uyt 1 molder roggen in die vicarie Sacramente, ende 1 molder an den armen te Groll. 23-19-11
23-19-11
Die weduwe Lalemans heeftt ½ molder gesey, tientbaer an de pastoer te Groll op die vierde garve.
2-14-0
2-14-0
[277r.] Jan Hellerinck een hoeymaete een halven dagh meyens,
verpacht voor 0-15 stuver 0
Noch in pacht van Dries Abbinck een hoeymaete van 2 dagh meyens, voor 5 daler,
7-10-0

0-15-0
7-10-0

Jan ter Laerberch, van vrouw Haefkes in pacht 2½ molder gesaey, tientvrij, op die lichte garve.
19-19-10
19-19-10

Tienden
Plettenborch garfftiende uyt Rulinck ende Conerdinck, getaxiert op 22 gulden, 15 stuver3. Dit moet
staen achter die buerschap Swoll.
[277v.] Summa grossa deser buerschap Aevest beloept: 961-9-1.

Onderstont:

Op huyden, den 12 decembris 1646 hebben Herman te Nahuys ende Willhem ten Haeve, setters der
buerschap Aevest, den eedt in forma gepræstiert, als dat haeres wetens uyt dese buerschap niet en is
vergeten, ende dat oock alle die pachten ende hueren wel ende te rechte nae haere beste kennisse
ende wetenschap angebracht zijn, ende van gelijcken oock der eygenaeren landeriën getaxiert, ter
præsentie van de heren Cock, Singendonck, Holl, Bentinck ende Sluysken.
[278r.] Affgetrocken den 12den penninck zijn die landerijen van de bourschap Aevest bevonden uyt
toe brengen die summe van achthondertnegentich gulden, vieff stuver4, ende den 6den penninck
eenhondert achtendeveertich gulden, seven stuver, ses5 denariën, dus hyr: 148 pont, 7 stuver, 6
denariën.
[Getekend:] A. Tengnagell (1649), Mattheus van der Poll, Alex. van der Capellen, gerhardt Casyn van
der Holl, Fred. van Essen, Everhardt Sluysken, Ludolph Syvius, secretarius (1649).
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