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Quoyer van de huysen, erven ende landerijen onder die vooghdie
van Beltrum sortierende

Buerschappen: Beltrum, Lindtvelt, Aevest, Swoll ende een deel van Aevest bij
burgers ende inwoenders van Groenlo gebruyckt.
[197r.] Anno 1646 den 12 october, heb ick, onderschrefen, neffens die setters
opgenoemen uth genedich bevell, meyns genedigen heren, heeren Otto Graeff tot
Lymburch ende Bronckhorst, heer tot Stieromb, Wisch und Borculoe, bannerher des
Furstendombs Gelre ende Graeffschaps Zutphen, meynen genedigen heeren, die
erven ende landerijen in 't vaechtampt Beltrum met sijne einliggende bourschappen.
Onderstont,
Peter Eckhardt, voget.
Die erven in die voechdie Beltrum
Wolterinck. Toestendich doctor Basten ende [197v.] Crabbenborch, daervan den
uytganck is: 3 schepel rogge an Sijn Genade, tot laste des pechters, 4 stuiver goets
gelts. Is groet van gesey 10 molder, daervan aen sijn hoff ½ molder thientbaer mit
het stro; 3 dach werck; wort gebouwet op die lichte garve. Van huys end hoff 3
daler, 5 pont vlas. Pontschattonge 10 gulden 1 stuiver. Doet in 't geheel: 96 gulden,
1 stuiver, 0.
88-7-3
Een molder geseys, toestendich den bouwman, van de Appelbree, tientvrij, lichte
garve, 7-19-11. 7-19-11.
96-7-2
1616-1640

Wolterinck. Groet 9 molder saets Borckeloesche mathe. Hoege lant.
Met ongefeer 2 dach gresmeiens

[198r.] Herdinck. Toestendich joncker Dyenborch van Rhemen toe Boeckholt.
Daervan den uytganck 3 schepel roggen aen Sijn Genade. Item 3 gulden und 2
stuver pertenholtz, ein schepel missaet, 4 stuiver goetsgelts, tot laste van den
bouwman. Is groet van geseij 11 ['10' doorgehaald] molder, tientvrij, lichte garve.
Gaerdelant ½ molder, 2 dachwerck. Doet ter pacht 10 molder roggen end 7 molder
boeckweyten, 5 pont vlas. Van huys und hoff ein pachtvercken, wort betaelt 3 daler.
Pontschattinge: 10 gl. 1 st.
Doet in 't geheel: 104-1-6
95-15-0
1616-1640

Heerdinck. Groet ongefeer 9 molder saet. Met 1 ½ dach gresmeiens.
Heetachtige gront.

[198v.] Narpvelt. Soe toestendich Claes Wildeman met sijn consorten. Daervan
den uytganck 3½ molder thinsroggen aen Sijn Genade; 5 schepel haever an Silvolt
te Groll die 't in pacht heeftt van Plettenberch, half tot laste des bouwmans; und ein
schepel missaet, und den bloetthient 4 stuiver goets gelts. Is groet van gesey: 9
molder, thientvrij. Gaerdenlant ½ mudde. Wort gebowt op die lichte garve; 5 punt
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vlas. Een broeckmaet van een dagh meyens, die pacht: ein varcken: 3 daler.
Pontschattinge: 9 gulden, 7½ stuiver. [199r.]
Doet in 't geheel: 96 gulden 6-2
88-11-10

1616-1640

Narfelt. Groet 8 molder saet. Met qualick een dach gresmeiens.

Culinck. Toestendich die weduwe Haefkens mit haere consorten. Den uytganck 3
schepel tientroggen an Sijn Genade tot last des bouwmans; ein schepel missaet und
4 stuiver goets gelt. Is groet van gesey 15 ['14' doorgehaald] molder, tientvrij.
Gaerdenlandt 1 molder. Wort gebouwet op die lichte garve. Een hoeymaet van 4
dagh meyens. Huys ende hoff toe pacht 6 daler, 2 pachtverckens, 10 pont vlas.
[199v.] Pontschattinghe 10-1-0.
Doet in 't geheel: 152 gulden 18 - 6
140-18-6
Item 2 koeweydens. Is slecht landt. Heeftt die lantheer an sich. Getaxiert: 4-0-0.
4-0-0
1616-1640

Kuijlinck. Groet 9 molder saeth. Met twee dach gresmeiens. D’beeste
int velt.

Gunnewijck. Is een vicaryen guet. Uitganck: ein molder thientroggen aen Jan
Boekhoorn toe Vreeden, tot last des landtheers; ein schepel missaet ende 4 stuiver
grasgelt. Is groet van gesey: 12 ['9' doorgehaald] molder, tientvrij, is daervan een
half molder tientbaer met dat stroo den 10 gast an Plettenborch.
[200r.]Gaerdenlandt ½ molder. Wort gebouwt op die lichte garve. Een kleyne
hooymaete van twee dagh werck. Van huys en hoff 6 ['5' doorgehaald] daalder.
Pontschattinge: 9 gulden, 7½ stuver. Die garve verpacht voor 81 daalder. Doet in 't
geheel 143-6-2 131-16-10
Noch heeftt Gonnewich eygen 1 schepel geseys, tientvrij, lichte garve, 1-19-11. 119-11

1616-1640 Gunnewick 8 ½ molder saet. Met noch 1 ½ dach gresmeiens, d’beeste
int heetfelt.
Vranckinck. Toestendich juncker Coeverden, [200v.] heer tot Raen. Den uytganck
is 5½ schepel mancksaet tot Groll in 't klooster. Ein schepel missaet den pastoer tot
Groll, 4 stuver grasgelt d'landtrentmeester, ein par huner. Is groet van gesey 10
molder. Wort gebouwt up die lichte garve. Van hoeylant drie dagh meyens. Huys en
hoff ter pacht 6 daalder. Hofflandt 1 schepel groot. Betaelt den uytganck. Ende an
pontschattinge 10 gulden, 1 stuver. Doet in 't geheel: 102-18-1.
94-13-4

1616-1640

Franckinck groet 10 molder saeth, met 3 dach gresmeiens, sonder
enich inslach

Roerdinck. Toestendich joffer Le Cour. [201r.] Den uytganck 3 molder, 3 schepel
thintroggen an heer de Bruin, ein schepel missaet de pastoer tot Groll, und 4 stuver
grasgelt den landtrentmeester. Is groot van gesey 9 molder. Daer van ein molder
thientbaer met het stroe den 10 gast an den graeff. Wort gebouwt up die lichte
garve. Den hoff 1½ schepel gesey. Weydegrunt een dagh meyens, 4 punt vlas, und
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an geltpacht 2 gulden. An pontschattonge betaelt pachter 8 gulden, 8 stuver. Den
rogge geeftt pachter ende die landtvrouw halff ende halff. Het miscoorn betaelt
pachter als oock het grasgelt. [201v.]
Doet in 't geheel: 91-4-3.
83-18-3
1616-1640

Roerdinck. Een versplittert erve. Groet 8 molder saet. Met 1 klein
weideken van ongefeer 1 dach meiens

Liefttinck. Toestendich den heer van Croonenborch mit sijn consorten. Den
uytganck 17 schepel rogge aen Arent te Broeck tot Groll, ende 2 schepel an den
rentmeester Sels, an den lantrentmeester Schimmelpenninck een molder coppelhaever. Alles tot last van den bouwman. Een schepel missaet, 4 stuver grasgelt. Is
groet van gesey 14 molder, thientvrij, 1 schepel gaerdenlandt, 2 koeweyden ende 7
dagh meyens. [202r.] Wort gebouwt op die lichte garve. Weinigh holts. Van huys,
hoff ende weydelant 20 daler, 2 pachtverckens ende pontschattinge: 10 gulden, 1
stuver. Doet in 't geheel: 173-6-10
161-6-10

1616-1640

Lieftinck, groet 10 ½ molder saeth, met 3 dach gresmeiens

Schuerinck heeftt van die Heren Gedeputeerden 4 stucken landts uyt Aerninck
Bree, groot 4½ molder, thientbaer aen Sijn Graeflijcke Genade, voor 14 daler. Facit:
21-0-0.
21-0-0
Noch een hoeymaete van een dagh werck gelegen an Boyckinck, gelijckfals van die
Heeren Gedeputeerden, voor 5 daler. 7-10-0
7-10-0
[202v.] Schuyrinck is een vicaryen guet. Den uytganck: 6 schepel tientroggen und
den bloettient an Sijn Genade tot last des bouwmans, 1 schepel missaet; 4 stuver
grasgelt. Is groet van gesey 8 ['11' doorgehaald] molder, tientvrij. Hofflandt 3
schepel, vier koeweyden ende twee dagh werck. Wort gebouwt op die lichte garve.
Voor huys, hoff ende weydelant 6 daler. Pontschattenge: 10-1-0.
Die garve 56 daler. Doet in 't geheel: 108-17-11
100-3-8

1616-1640

Schuerinck, groet 9 molder saeth, met 1 ½ dach gresmeiens

[203r.] Geverinck. Toestendich joncker Coevorden. Den uytganck 7 schepel
roggen an de heren Gedeputeerden. Een molder roggen und twee molder mancksaet
zu tient an Plettenborch, waer van die pachter twee deelen moet draegen; een
schepel missaet; 4 stuver grasgelt. Is groot van gesey: 8 molder tientvrij.
Gaerdenlant 1 schepel, een dagh meyens. Wort gebouwt op die lichte garve. Van
huys en hoff een pachtvercken. Pontschattinge 6 gulden. Doet in 't geheel: 88-15-8
81-13-7

1616-1640

Geverinck, 10 ½ molder saet, met 3 dach meiens; beeste int velt

[203v.] Arninck. Toestendich Meister Siell ende Aert ten Broeck. Den uitganck: den
bloettient, een schepel missaet, 4 stuver grasgelt. Is groot van gesey 17 molder.
Daervan is 5 molder gesey vercofft. Dit lant is alle toemael tientbaer den 10 gast an
Plettenborch mit dat stroo. Hofflandt: ½ molder. Wort gebowt op die lichte garve.
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Twee koeweyden. Van huys, hoff und weidelant 7 daler und 2 pachtvercken, 4 pond
vlas. Pontschattinge: 10 gulden, 1 stuver. Doet in't geheel:115-1-7
105-17-6
[204r.] Noch heeftt Arinck een gaerdeken van 2½ schepel, tientvrij, lichte garve,
4-19-10
4-19-10

1616-1640

Niet genoemd.

Hemminck. Toestendich Jan Hemminck. Uitganck 6 schepel, een spint tintroggen
und den bloettint aen Sijn Graeflijke Genade, een schepel miscoorn. Is groet 9 ['8'
doorgehaald] molder, tientvrij, lichte garve. Gaerdenlandt: 1 schepel. Hoylandt: vier
dach meyens, is broecklant. Huys, hoff ende weydelant [204v.] getaxiert op 12
daler. Doet in 't geheel: 89-19-10
82-16-0

1616-1640

Hemminck1, 9 molder saet groet, met 3 ½ dach meiens; hoege lant

Boitinck. Toestendich Berent Wansinck end Tonnis Kistemaecker. Den uytganck:
een molder coppelhaever, 3 stuver grasgelt; een paer hoender an den landtrentmeister tot last des bouwmans. Is groot van gesey 10 molder t'saemen thientbaer
den 10 gast met het stroe an Frans Bilevelt und Jan Amelons. Wordt gebouwt op die
lichte garve. Is weinich holtgewas. Holtgewas.
[205r.] Een hoeymaete van drie dagh meyens. Van huys ende hoff toe pacht: 6
daler. Item 2 pachtverckens 6 daler, 6 pond vlas. Pontschattinge: 8 gulden, 11
stuver. Doet in 't geheel: 100 gl., 3 st., 0.
92-2-9

1616-1640

Boickinck2, 9 molder saet ongefeer, met 3 dach gresmeiens

Hulshoff. Toestendich het Capittel tot Vreden, bepandet bij Jan Hulshoff. Is den
uytganck: 2 schepel missaet, 2 stuver grasgelt. Is groet van gesey 10 molder.
Daervan 3½ molder tientbaer den 10 gast met het stroe aen Plettenborch. [205v.]
Gaerdenlandt: ½ molder. Is weinich holtgewas.
Holtgewas.
Een hoeymaet van drie dagh meyens, broecklandt. Huis, hoff en weydelant getaxiert
op 12 daler. Doet in 't geheel: 95-3-9
97-11-6
Item bouwet een stucke landes van 5 schepel gesey, tientvrij, toestendich Jan ter
Schote, ter pacht jaerlix: 6 schepel roggen, 1 schepel boeckweyten. 14-12-8
14-12-8

1616-1640

Holshoff, groet 10 ½ molder saet, met 3 dach gresmeiens

Elferinck. Toestendich die weduwe [206r.] Haefkes. Den uytganck 6 schepel
roggen und 9 schepel mancksaet, und den bloettient aen Sijn Graeflijke Genade tot
last des pachters, een schepel missaet, 4 stuver grassgelt. Is groet van gesey 9
molder. Daervan 1 molder thientbaer den 10. gast met het stroe an Sijn Graeflijke
Genade. Wort gebouwet op die lichte garve. Een broeckmaete van vier dagh
meyens. Huys en hoff ter pacht: 7 pond vlas en an gelt 9 daler. Pontschattinge: 9
gulden. Doet in 't geheel: 111-14-1
102-15-3
1

In register 1616-1640 vermeld vóór Boickinck. Vrij zeker te identifeceren met Hemminck. Zie echter
ook: Hemminck onder de halve erven van Beltrum
2
Geïdentificeerd met Boitinck, omdat het erve in het register uit 1616-1640 genoemd wordt vóór
Holshoff en na Hemminck.
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Elfrinck, groet 10 molder saet, met qualick 3 dach meiens

[206v.] Egginck. Toestendich den heer van Middachten. Is den uytganck 3 schepel
missaet, 3 stuver grasgelt, een tintvercken. Is groet van gesey 11 ['10' doorgehaald]
molder, tientbaer an Plettenborch den 10. gast met het stroe, uytgenoemen een
molder. Gaerdenlant 1½ schepel. Wort gebouwt op die lichte garve. Twee
koeweyden met een maete van vier dagh meyens. Van huys en hoff geen pacht.
Pontschattinge: 10 guldens, 1 stuver. Doet in 't geheel 12 molder rogge ende 6
molder boeckweite ende 6 molder haever, 1 vercken. 115-11-6
106-6-7

1616-1640

Niet genoemd

[207r.] Gebbinck. Toestendich Jacob Wildeman und sijn consorten. Is den
uytganck 6 schepel roggen und 9 schepel mancksaet, 4 stuver grasgelt, alles tot last
van den bouwman. Is groet aen gesaey 13 ['12' doorgehaald] molder, is daervan 1
schepel tiendtbaer, den 10 gast met het stroe an Sijn Graefelijke Genade.
Gaerdenlandt: 2 schepel. Wort gebouwet op die lichte garve. Een hoeymaet, 3
koeweydens van ses dach meyens. Van huys en hoff ter pacht 10 gulden.
[207v.] Geeft noch 2 pachtvercken, 10 pont vlas. Pontschattinge 10 gulden, 1
stuiver. Doet in 't geheel: 156-7-11
144-7-11
Die eygenaers bouwen daervan selver met malckanderen een molder gesey, tientvrij.
7-19-11
7-19-11
Noch heeftt hij eygen twee koeweyden, verpacht aen Tonnis Cuerboem en Jacob
Wildeman voor 8 daler. 12-0-0
12-0-0

1616-1640

Gebbinck, 10 molder saeth, met noch 4 dach gresmeiens

Abbinck. Toestendich Berent Marquerdinck. Den uytganck 3 gulden, 2 stuivers,
[208r.] peerdeholtz Sijn Genade, aen heer Bruin een molder koppelhaever, die
landtrentmeister 3 stuver grasgelt, oock die landtrentmeister. Is groet van gesey 8
molder, tientvrij. Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlandt: 1½ schepel. Een
kleyne hoeymaete, 2 dagh werck. Van huys und hoff ter pacht: 4 daler, 5 pond vlas.
Noch 1 pachtvercken: 4 daler. Den uytganck betaelt pachter als oock die
pontschattinghe ad 9 gulden.
Maeckt in 't geheel: 88-14-10
81-12-10

1616-1640

Abbinck, groet 9 molder saeth met 3 dach meiens qualick3

[208v.] Frackinck. Toestendich Jan Frackinck. Den uytganck: 6 schepel roggen
und 9 schepel mancksaet tot tient, und den bloettient an Sijn Graefflijke Genade.
Ende Wisscher pacht 5 schepel roggen und 5 schepel haever, 2 pachtvercken offt 4
daler in die plaets, unde 1 molder coppelhaever, 4 stuver grasgelt an den landtrentmeister; 1 schepel missaet aen pachtheeren. Is groet van gesey 11 molder,
tientvrij. Hoeylant: 5 dach meyens. Huys, hoff en weydelant getaxiert 15 daler, 2210-0, 't ander: 87-19-9 [totaal:] 110-9-9 101-13-0
3 Qualick = 1) slechte grond; 2) nauwelijks, minder dan (dialect: kwellike)
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[209r.]Noch heeftt hij, Frackinck, ½ molder geseys, tyentbaer an Plettenborch,
angecoftt uyt Egginck, 3-12-0
3-12-0

1616-1640

Wrackinck, gaerden, hues ende gaerden.
Wrackinck, groet 8 molder saeth, lege landt, met 2½ dach gresmeiens

Rootinck. Toestendich joncker Keppel zu Oinck. Is den uytganck 7 schepel roggen
an Plettenborch ende 7 spint haever aen Sijn Graefflijke Genade een schepel
missaet, 4 stuver grasgelt. Alles tot last van die pachter. Is an gesey 11 molder.
Daervan tient die pastoer te Groll 3 molder en ½ molder. Sijn Graefflijke Genade den
10 gast met het stroe. [209v.] Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlant 2
schepel. Een kleyne hoeymaete van 5 dagh meyens. Van huys en hoff ter pacht 4
daler. Een pachtvercken, een boete vlas. Pontschattinge 9 gulden 15 stuver. Doet in
't geheel: 114-10-1
105-4-10

1616-1640

Roetmerdinck4, halff thientbaer, groet 9 ½ molder saeth, met 3 dach
gresmeiens

Beerninck. Toestendich Coene Coencens. Den uytganck 3 gulden, 2 stuver
peerdeholts aen Sijn Graefflijke Genade tot last des landtheeren. [210r.] Een molder
koppelhaever, 4 stuver grasgelt an den landtrentmeister, een paer hoener, een
schepel missaet. Is groet van gesey 9 molder, waervan 1 schepel tientbaer an Sijn
Graefflijke Genade ende ½ schepel an de pastoer tot Groll. Wort gebouwt op die
lichte garve. Hofflandt 1½ schepel. Een hoeymaete van 4 dagh meyens. Voor huys
en hoff ter pacht 4 daler, 1 pachtvercken. Pontschattinge 10 gulden, 1 stuver. Doet
in 't geheel: 95-18-3
88-2-0
Noch heeftt hij in pacht van Derck Wygerinck een molder gesaey, tientvrij, op die
lichte garve. 7-19-11
7-19-11

1616-1640

Berninck, 8 molder saet groet, met oeck twee dach gresmeiens

Schoetman. Is een cloostergoet in Groenloe. Is den uytganck 1 schepell missaet,
4 stuivers grasgelt. Is groet van gesey 10 ['9' doorgehaald] molder. Daer van 7
molder tientbaer an Sijn Graefflijke Genade den 10den gast mit het stroe. Wort
gebouwt op die lichte garve. Een weynich holtgewas. Een hoeylandt van twee dagh
meyens. [211r.] Geeftt een pachtvercken. Pontschattinge: 10 gulden, 1 stuiver en 5
pond vlas.
Doet in 't geheel: 88-7-6
81-6-1

1616-1640

Schoete, halff thientbaer, groet 8 molder saeth, met 2 dach meiens

Segelinck. Toestendich heer Bruins tot Emmerick. Is den uytganck 6 schepel
roggen und 9 schepel mancksaet tot tient, und den bloettient aen Sijn Graefflijke
Genade. Noch 2 schepel roggen an den pastoer tot Groll, en 1 schepel an den
rentmeister Sels tot last van den pachter, een schepel missaet an den pastoer tot
4 Geïndentificeerd met Rootinck, omdat het erf in het register 1616-1640 vermeld wordt na
Wrackinck.
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Groll. Is groet 11 molder, [211v.] waervan 6 schepel thientbaer an Sijn Graefflijcke
Genade. Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlandt: 5 spint. Een broeckmaete
van twee dagh meyens. Geeft een pachtvercken van 3 daler, 6 pond vlas.
Pontschattinge: 10 gulden, 1 stuver.
Doet in 't geheel: 122-9-2
112-13-2

1616-1640

Segelinck, groet 10½ molder saeth. Met 2 dach meiens.

Hoffman. Toestendich Jan Hoffman. Is den uytganck 10 schepel roggen voor den
huysarmen in Beltrum, een schepell [212r.] missaet, 4 stuver grasgelt. Is groot van
gesaey 11 molder, tientvrij, lichte garve. Gaerden 3 schepel. Twee koeweydens,
broecklant, unde acht dagh meyens. Huys, hoff ende weyden getaxiert 10 daler.
Maeckt in 't geheell: 102-19-9
94-14-11

De Hof te Beltrum. 1616-1640: Ten Haeve, groet 10 molder saeth, met 6 dach
meiens, quaet [slecht] hoege landt
Baeckhuys. Baeckhuys toestendich. Uytganck 2½ schepel roggen an de Begijnen
tot Groenloe, een molder koppelhaever ende een paer hoener die landtrentmeister,
een schepel missaet, een tientvercken oftt 2 daler [212v.] an die Begijnen. Is groet
van gesey 9 molder, tientvrij. Gaerdenlandt: ½molder. Twee koeweydens, heel
slecht landt, twee dagh wercks. Huys, hoff ende weydelant getaxiert 10 molder. Doet
in 't geheel: 86-19-10
80-0-7
Idem bouwet 2 schepel gesey, tientvrij, van Herman Voss, op die lichte garve,
3-10-11
3-19-11

Baks. 1616-1640: Backhues, groet 8 molder saeth, met 1 dach meiens
Scherenborch. Is een Gasthuysgoet tot Groenloe. [213r.] Is den uytganck 1½
schepell tientroggen und den bloetthient aen Sijn Graefflijke Genade, 1 schepel
missaet, 4 stuver grasgelt, tot last van den bouman. Is groet van gesaey 10 molder,
tientvrij. Wordt gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlant: 1 schepell. Twee dagh
meyens. Voor huys ende hoff met het pachtvercken 6 daler. Pontschattinge: 9
gulden 3 stuver. Is weinigh holtgewas.
Holtgewas.
Maeckt in 't geheel: 102-16-11
94-12-4

Scharenborg. 1616-1640: Scharenborch, 9 molder saet, met 3 dach meiens
[213v.] Mentinck. Is een Capittels goet tot Vreden. Is den uytganck een molder
coppelhaever, 3 stuver grasgelt, een paer hoener an den landtrentmeister, een
schepel missaet tot laste van den pachter. Is groet van gesey 6 molder, tientvrij.
Wort gebouet op die lichte garve. Hofflandt: 3 spint. Drie dagh meyens. Van huys en
hoff: 1 ryderdaler. Maeckt in 't geheel: 59-4-5
54-9-8
Tonnis Mentinck in pacht 1 molder gesey, tientvrij, op die lichte garve, 7-9-11
7-9-11

1616-1640

Mentinck, 8 molder saeth, met 1 dach meiens

7

Verpondingskohier buurschap Beltrum 1646 (origineel)

© B.H.M. te Vaarwerk

[214r.] Hassinck. Is toestendich Jan Daven cum suis. Is den uytganck een molder
tientroggen, und den bloettient aen Sijn Graefflijke Genade tot last van den
bouwman, een molder coppelhaever, 4 stuver grasgelt, een paer hoener den
landtrentmeister, een daalder toe thins aen Sijn Genade Graeff Jurrien Ernst. Is groet
an gesey 9 molder, tientvrij. Wort gebouwt op die swaere garve voor die helfte, van
de rest die lichte garve. Gaerdenlandt 1 schepel. Een maete van twee dagh meyens.
[214v.] Geeftt van huys en hoff met het pachtvercken 7 daler, 10 pond vlas.
Pontschattinge 10 gulden.
Maeckt in 't geheell: 113-7-3
104-5-10
Item heeftt den bouwman in eygendomb een maete van twee dagh meyens,
getaxiert 5 daalder, 7-10-0
7-10-0

1616-1640

Hassinck, groet 9 ½ saeth, met 2 dach meiens

Horstwijck. Is een hoffstat, toestendich captein Huninga, commendeur tot
Groenloe. Groet an gesey: 7 molder, daervan vieff schepell tientbaer den 10den gast
[215r.] aen Sijn Graefflijke Genade met het stroe. Item een hoff van 2 schepel
gesey. Hoeylandt vier dagh meyens. Voor huys, hoff en hoeylant 10 daalder. In 't
geheell: 69-19-10
64-8-0
Item een weydelant van sijn suster in pacht voor 9 daler. 13-10-0
13-10-0

1616-1640

Horstwick, Buerssens olde havesate, groet ongefeer 18 molder
saet, met 4 dach meiens

DIE HALVE ERVEN
Wielacker. Is toestendich Tonnis Wielacker. Is den uytganck 5 daler an [fol.
215v.] een geestelick heer tot Boeckholt, een halff molder roggen voor die Armen
tot Groll. Is groet van gesey 7 molder. Daervan 2 molder thientbaer den 10 gast met
het stroe, toe weten an de Graaff 2½ ende an Plettenborch ½ mud. Een hoeymaet
van twee dagh meyens. Een hoff van 1 schepel geseys. Huys, hoff en weydelant
getaxiert op 7 daler. De pontschattinge: 6 gulden, 6 stuver. In 't geheell: 79-4-8
72-17-11

1616-1640
velt.

Wijlack. Groet 6½ molder saet sonder enige hoijmehen. Beeste int

Hemsinck. Toestendich joncker Naegell toe Ampsen. [216r.] Is den uytganck 3
schepel roggen und 5 schepell mancksaet tot tient an Sijn Genade. Is groet an gesey
10 ['9½' doorgehaald] molder. Daervan 3 molder thientbaer is, den 10 gast oock an
Sijn Genade. Geefft daervan ter pacht 7 molder roggen, 7 molder boeckweyten naer
uytwijsen sijn pachtschedel. Den hoff is groet 2 schepel gesey. Geeftt geen
geltpacht. Betaelt den uytganck. Een pachtvercken off 5 daalder. An pontschattinge
6 gulden. In 't geheel: 88-1-0
81-0-1

1616-1640

Hembsinck. Groet 4½ molder saet. Met 1 dach gresmeiens. D’beeste
int velt. Roden Kamp groet 5 schepel saet. Heetlant.
8
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[216v.] Loynck. Toestendich Keeht [?] t'Aenholt cum suis. Is den uytganck 3½
stuver grasgelt an den landtrentmeester. Is groet aen gesaey 5½ molder, daervan 3
molder thientbaer sijn, den 10 gast mit het stroe an de heer Graeff etc.. Den hoff 5
spint gesey. Geeft ter pacht: 7 molder roggen, 4 molder boeckweyten. Geefft an
pontschattinge: 5 gulden, 14 stuver. Huys en hoff getaxiert 4 daalder. In 't geheel:
64-18-3
59-14-4

1616-1640

Lueinck, groet 8 molder saeth, met 1 mathe van 1 ½ dach meiens

[217r.] Kleyne Sweir. Toestendich Swier. Is den uytganck een hoen. Is groet an
gesey 3 molder, daervan 3 schepel tientbaer mit het stroe aen Sijn Genade den 10.
gast. Een broeckmaet van twee dagh meyens. Hofflant: 1½ schepel. Huys, hoff ende
weydelant getaxiert 5 daler. In 't geheel: 30-17-10
30-8-5

1616-1640

Clein Sweer bij sijn hues ende gaerdeken noch 2 molder saeth
qualick.

Henrick Bomerdt. Is toestendich heer Borckeloe toe Vreden. Is groet van gesey 5
molder, [217v.] daervan 4 molder thientbaer den 10. gast met het stroe aen Sijn
Genade. Wort gebouwt op die lichte garve. Een hoeymaet van twee dagh meyens.
Hofflandt van 1 schepel. Ter pacht van huys en hoff: 4 daler. Van de pontschattinghe
3 gulden, 6 stuver. In 't geheel: 44-19-11
41-8-0

1616-1640
Ten Boom. Groet 3 molder saet. Sonder enich hoilandt. [Kan echter
ook betrekking hebben op het halve erve van Jan ten Boom, zie aldaar]
Tonnis Papen. Toestendich Claes Schroers van Lichtenvoerde, nu sijn kinderen.
Is groot 3 molder gesey, [218r.] daervan 3 schepel thientbaer den 10 gast met het
stroe aen Sijn Genade. Een kleyne hoeymaete, twee dagh meyens. Ter pacht voor
hoey- en saeylant en voor huys en hoff, groot 1 schepel gesey, 30 daler. An
pontschattinge betaelt 3 gulden. In 't geheel: 47 gulden 0-0
43-4-9

1616-1640
hoimehen.

Derck Papen. Hues ende gaerden met noch 2½ molder saet. Sonder

Jan Stevens, toestendich heer Borckeloe toe Vreden. Is groet an gesey 7 molder.
Daervan 5 molder thientbaer den 10den gast met het stroe an den Graeff. Wort
gebouwt op die lichte garve, het [218v.] tientvrije en thientbaere opte vierde garve.
Hoeylandt drie dagh meyens. Den hoff 5 spint gesey. Ter pacht 4 daler. An
pontschattinge: 3 gulden.
In 't geheel: 50-19-11
46-18-4
Item die selve bouwet noch een stucke landts van heer Bruyns, is tientvrij, an gesey
groot 1 molder, genaamd die Swherte Bree.Wort gebouwt op lichte garve. Is
tientvrij, 7-19-11
7-19-11

1616-1640

Jan Stevens bij sijn hues 2 ½ molder saeth. Met 1 dach gresmeiens.
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Adam Papen, is toestendich [219r.] Aerent ter Borch met sijn consorten. Den
uytganck is een halff schepel missaet an de pastoer tot Groll, 2 stuver grasgelt an
den landtrentmeister. Is groot van gesey 4 molder. Daer van 2 schepel tientbaer den
10 gast met het stroe aen Sijn Genade. Wort gebouwt op die lichte garve. Den hoff 1
schepel gesey, geefft 4 pond vlas. Aen pontschattinge: 3 gulden, 14 stuver. In 't
geheel: 37-4-7
34-5-0

1616-1640

Twee mogelijkheden:
1. Derck Papen hues ende gaerden, met noch 2 ½ molder saet
sonder hoimehen. [In register 1616-1640 vermelding vóór Jan
Stevens, daarom het meest waarschijnlijk]
2. Papenhues, groet 5 ½ molder saeth, sonder enich inslach ofte
hoymehe, quaet lant doorgaens

Scheinck5. Toestendich Lubbert [219v.] Scheinck. Daer van den uytganck is 3
gulden, 2 stuver peerdeholts aen Sijn Genade, 4 stuver grasgelt an den landtrentmeister. Is groet an gesey 6 molder. Daervan 2 molder thientbaer den 10. gast met
het stroo aen Sijn Genade. Een hoeymaete twee dagh meyens, broecklandt. Den
hoff, groot 2 schepel geseys. Huys en hoff en weylandt geæstemiert op 7 daler. In 't
geheel: 60-3-11
55-7-9

1616-1640

Scheinck, 5 molder saeth, met 3 dach meiens, sonder inslage

Gohsen Hemminck. [220r.] Toestendich jonker Bockstert tot Aenholt. Is den
uytganck den bloettient an Sijn Genade. Is groet an gesey 8 molder, daervan 6½
tientbaer den 10 gast met het stroe aen Sijn Genade. Wert gebouwt op die lichte
garve. Een hoeymaete van 7 dach meyens. De hoff 1½ schepel gesey. Geeft ter
pacht van huys, hoff ende weydelant 9 daler, van den hoff 4 pond vlas,
eenpachtvercken off 3 daler. Betaelt an pontschattinge 3 gulden, 14 stuver. In 't
geheel: 72-9-11
66-13-11

1616-1640
Niet genoemd. Zie echter ook het erve Hemminck onder de
gewaarde erven van Beltrum.
Hoyhaer. Hem selven toestendich [221v.]. Groet an gesey 3 molder met den hoff.
Een broeckmaete van anderhalven dagh meyens. Van 't bouwlant sijn 2 molder
thientbaer an de graeff, derde garve. Huys, hoff ende weydelant geæstimeert op 5
daler. In 't geheel: 29-17-11
27-10-11
Idem bouwet van juncker Gijginck 2 molder geseys op die lichte garve. Geeft an heer
Bruins 1 schepel roggen, ende in 't Gasthuys te Groll 2 daler. In 't geheel: 15-19-11
14-14-4

1616-1640

Hoyhaer, groet 3 ½ molder saeth, sonder hoilandt

[221r.] Bultman. Toestendich Claes Wildeman, apotheecker tot Groll. Aen gesey 5
molder, tientvrij, wort gebouwt op die lichte garve. Een broeckmaete van drie dagh
5

"Weinck" doorgehaald.
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meyens. Hofflant 1 schepel saets. Voor huys und hoff 6 daler. Betaelt in
pontschattinghe 2 gulden, 5 stuver. In 't geheel: 49-15-11
45-16-3

1616-1640

Niet genoemd; wel de "Bulter gaerden, groet 3 molder saet, sonder
heigront". Identificatie dus onzeker.

Een hoffstede. Toestendich sijn vrouwen vaeder. Daervan den uytganck een
schepel roevesaet an de kercke [221v.], 5½ stuver tientgelt an den landtrentmeister, und 2 paer hoener. Aen gesey 5 molder, tientvrij, wort gebouwt op die lichte
garve. Een broeckmaete van 3 dach meyens. Den hoff 5 spint gesey: 4½ daler. Aen
pontschattinge: 5 gulden, 5 stuver. In 't geheel: 52-0-5
47-17-2
Heeft noch een kempken van Jan Russchen: 6 schepel gesey, tientvrij, lichte garve.
11-19-10
11-19-10
Noch een bree uyt een vicarie [222r.]: 5 schepel gesey, opte derde garve,
gehoerende onder die vicarie Massalini ofte Sancti Silverstris. 9-19-10. 9-19-10

1616-1640

d’Hoffstede, groet 4 molder saeth, noch 2 schep[el] saet in den Esch,
met ½ dach meiens

Willerdinck. Toestendich vrouw Ellerincks. Is den uytganck 2 schepel koppelhaever
an den landtrentmeester, een halff schepel missaet, 1½ stuver grasgelt, tot laste van
den pachter. Aen gesey 8 molder tientvrij. Wort gebouwt op die lichte garve.
Hofflandt 1 schepel. Broeckmaete 2 dagh meyens. Van huys und hoff 76 pond vlas.
[222v.] Doet uit jaer 6 diensten mette peerde, offte in plaetse van dien getaxiert op
6 gulden. In 't geheel: 80-19-1
74-9-6

1616-1640

Willerdinck, 3 ½ molder saet, sonder hoimehen. Identificatie
onzeker; zie ook de volgende vermelding.

Hennerick Willerdinck. Toestendich Oeveljonck. Is den uytganck 2 schepel
coppelhaever an den landtrentmeester, 1 schepel missaet, 1½ stuver grasgelt, tot
laste van den pachter. Aen gesey 7 molder, tientvrij. Wort gebouwt op die lichte
garve. Hofflandt: een schepel. Hoeylant: 3 dagh meyens. [223r.] Van huys ende
hoff 6 pond vlas. Thien dagh helpens oftt 10 gulden in die plaets. Pontschattinge: 5
gulden, 5 stuver. In 't geheel: 72-11-4
66-15-2
Idem bouwt een stucke nieuw angemaeckt landt, hem eygen, groet an gesey: 6
schepel, thientvrij, lichte garve. 11-9-10
11-19-10
[223v.] Groet Haenevelt. Toestendich Egbert toe Haenevelt cum suis. Is dem
uytganck 4 stuver grasgelt. Aen gesey 7 molder, waervan 3 schepel tientbaer aen
Sijn Genade. Een broickmaet van 4 dagh meyens. Huys ende 4 dach meyens
getaxiert op 5 daler. In 't geheel 64-17-9
59-13-11

1616-1640

6

Hanefelt, groet 6½ molder saet, met 1 dach meiens.

"16" doorgehaald.
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Den Catercamp. Toestendich dat Clooster tot Groenlo. Is den uytganck 10 schepel
[224r.] roggen an den pastoer, tot last van 't clooster. Aen gesaey 2 molder,
tientvrij, lichte garve. Doet ter pacht 4 molder roggen und 2 schepel boeckweyten.
In 't geheel: 24-2-4
24-2-4

1616-1640

Geen vermelding

Stevert. Toestendich Jacob Stevert. Is den uytganck een schepel missaet, 3 stuiver
grassgelt. Aen gesaey 8 molder slecht landt, tientvrij. Hofflandt 3 spint. Een
broeckmaete van twee dagh meyens. [224v.] Huys, hoff ende weydelandt getaxiert
op 6 daler. In 't geheel: 74-4-5
68-5-8

1616-1640

Geen vermelding

Siewerdt. Toestendich Tonnis ten Sewert. Uytganck een mishoen. Aen gesaey 6
molder, daervan 6 schepel tientbaer den 10 gast met het stroe an Sijn Graefflijke
Genade. Hofflandt ½ schepel. Hoeylant ½ dagh maeyens. Huys, hoff ende weyde
getaxiert op 4 daler. In 't geheel: 52-15-10
48-10-4

1616-1640

Twee mogelijkheden (ten gevolge van opsplitsing?):
1) Jan ten Severt, 2 molder saet, sonder hoigront
2) Geert ten Severt, 3 molder saeth

[225r.] Poolman. Toestendich Jan Roussinck. Den uytganck 8 stuver grasgelt. Aen
gesey 6 molder tientvrij, op die lichte garve. Hofflandt 1 schepel. Broeckmaet van 2
dagh mayens. Huys ende hoff: 6 dagh arbeydens, getaxiert tot 6 gulden.
Pontschattinge: 5 gulden, 2 stuver. In 't geheel: 57-15-10
53-2-4

1616-1640

Willem ten Poelles guet, groet 5 molder saeth, met 2 dach
gresmeiens

Beurschenweyden. Toestendich Huninga, commendeur tot Groenloe. Aen gesey 5
molder, tientvrij, op die lichte garve, 39-19-11
39-19-11

1616-1640

Geen vermelding

[225v.] Jan ten Boom. Huys ende hoff kompt den bouwman toe. Aen gesey 3
spint. Hoylandt 3 dagh meyens, getaxiert 6 daler, 9-0-0
8-5-7

1616-1640

Zie hiervoor bij Henrick Bomerdt.

DIE KAETERS IN BELTRUM
Den olden Wolterinck woent in een kleyne hutte, 1 stuver gras. Den gaerden met
sijn landt groet 1 molder gesey, tientbaer den 10 gast met het stroe aen Sijn
Genade, 7-4-0
7-4-0
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[226r.] Tonnis Merkes [Nierkes]. Toestendich hem sleven ende Hendrick
Rodinck. Hofflandt 1 schepel. Huys ende hoff getaxiert 4 daler, 6-0-0
6-0-0
Idem bouwet een stucke vicaryenlandt, Mescalini oftte Sancti Sylvesteri. Groet 2
molder, tientvrij, op die lichte garve, 15-19-11
15-19-11
Noch een stucke landes, toestendich Gerrit Wansinck und sijn consorten, groet 1
molder, daervan tientbaer an Sijn Genade ½ molder, lichte garve 7-11-11
7-11-11
[226v.] Die selve bouwet noch een stucke, toestendich den armen tot Beltrum, van
3 schepel gesey, tientvrij, lichte garve. 5-19-11
5-19-11
1616-1640

Nierkes hues ende gaerden, 1½ schepel

Willhem Vele. Toestendich Berent Ellerinck. Aen gesey 67 molder, waervan 2
molder 2½ schepel tientbaer den 10 gast met het stroe an Sijn Graefflijke Genade,
ende 5½ schepel an Plettenborch. Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflant 1
schepel. Een kleyne hoeymaete van 2½ dagh meyens. [227r.] Van huys ende hoff
ter pacht 48 daler. Pontschattinghe 4 gulden, 10 stuver. In 't geheel: 54-11-11
50-4-7

1616-1640

Geen vermelding

Pijper. Toestendich Derck Pijper. Den gaerden 2 schepel. Huys ende hoff getaxiert 4
daler. 6-0-0
6-0-0

1616-1640

Piperie hues ende gaerden, met 1 molder saet

Commer. Toestendich Berent Wessels. Aen gesey 6 schepel, tientvrij, die lichte
garve. Hofflandt 1 schepel. 11-19-10
11-19-10
Van huys ter pacht 2 daler. Pontschattinge 4 gulden, 4 stuver. 4-4-0
4-4-0

1616-1640

Geen vermelding

[227v.] Cnyppinck. Hem selven toestendich. Aen gesey 1 molder, tientvrij.
Hoefflant 1½ schepel. Huys ende hoff getaxiert op 4 daler. t'Samen: 13-19-11
12-7-7
Idem bouwet een stuck vicariëngoet. Aen gesaey 1½ schepel, thientbaer an Sijn
Genade. Ter pacht 2 daler. 3-0-0
3-0-0
Idem bouwet den Helmmersgaerden, groet 1 molder geseys, tientbaer, und een
weyde voor een kalff. Den uytganck is 6 schepel roggen an Plettenborch tot last van
den landtheer, ende 4 stuver grasgelt. [228r] Doet ter pacht 12 daler. 18-0-0
16-11-2

1616-1640

Geen vermelding

Jan Beken. Toestendich Gerrit Hemminck. Aen gesey 1 molder, tientvrij, lichte
garve. Hofflandt 1½ schepel. 7-19-11
7-19-11
7
8

"5" doorgehaald.
"6" doorgehaald.
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Twee dagh maeyens. Ter pacht voor huys, hoff ende weydelant: 8 daler.
Pontschattinge 15 stuver, 12-10-0
11-5-0
Idem bouwt een stucke landes van Berent ten Noever van 7 schepel gesey, tientvrij,
voor 17½ daler, 26-5-0
26-5-0

1616-1640

Geen vermelding

[228v] Gerrit Crabbe sijn eygen een stuck gaerden van 3 schepel, met het huys
getaxiert op 4 daler, 6-0-0
6-0-0
Item bouwet een stucke landes van de weduwe Haefkes van 3 schepel gesey,
tientvrij, op die lichte garve, 5-19-11
5-19-11
Item bouwet een stucke van herman Lamberts van 1½ gesey, tientvrij, op die lichte
garve, 2-19-10
2-19-10
Noch van Aert ten Broeck [229r.] 1½ schepel tientvrij, 2-19-10
2-19-10
Item Crabbe woent op sijn eygen stedeken. Hofflant 1 schepel. Huys ende hoff
getaxiert op 4 daler, 6-0-0
6-0-0
Aen gesey 2 molder, tientvrij, 15-19-11
15-19-11
Item bouwet van Mentinck 6 schepel gesey, tientvrij, op de lichte garve, 11-19-10
11-19-10
Und een kleine broeckmaet van 1 dagh meyens 2 daler, 3-0-0
3-0-0

1616-1640

Krabbe, hues ende gaerden, met 5 schep saet; Idem, besunder
van Marcellinio te Groll, 3 schep saet

[229v.] Gerrit Blominck op sijn eygen. Aen gesey 3 molder, waervan 1 molder
tientbaer aen Sijn Graefflijke Genade. Een hoff van 5 spint. Noch twee dagh meyens.
Huys, hoff ende weyde getaxiert 6 daler. In 't geheel: 32-3-11
29-22-5
Item bouwet een stucke landes van Hendrick Gonnewijck van schepel geseys, ter
pacht 3 daler. 4-10-0
4-10-0

1616-1640

Bloeminck, hues ende gaerden, met 1 schep saeth

Aerent ten Brincke sijn [230r.] eygen landt van 5 schepel gesey, thientvrij, op die
lichte garve: 4 daler. 9-19-10
9-19-10
Idem van den gaerden van 1 schepel lients, tientvrij. Voorts huys ende hoeylandt
van een dagh meyens 89 daler. Pontschattinge 3 gulden. 14-0-0
12-12-0
Item bouwet noch een stucke landes van Henrick Gunnewijck, van een molder
gesey, tientvrij, ad 4 daler. 6-0-0
6-0-0

1616-1640

Brinck, hues ende hoff met 3 ½ schep saet ongefeer, sonder
hoigront

Cuerboem. Bouwet een [230v.] stucke landts van 3 schepel gesey, tientvrij, op de
lichte garve. 5-19-11
5-19-11
10
Gaerdenlandt 1 schepel. Van huys ende hoff 5 daler. 7-10-0
6-15-0
9

"4" doorgehaald.
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Item een inslach van sey- ende weydelant van ongeveer 3 schepel gesaeys,
toecomende Jacob Wildeman, ad 8 gulden. Pontschattingh 1 -10 stuver. 9-0-0
9-0-0

1616-1640

Geen vermelding

Lambert Vaerwerck van sijn moeder een hoff van 2 spint, ende een weinich
[231r.] weydelandts van een halve dach meyens. Huys, hoff ende weydelant
getaxiert 5 daler. 7-10-0
6-15-0
Item bouwet van sijn vrouwen moeder een molder gesey, tientvrij, op die lichte
garve. 7-19-11
7-19-11
Item 5 schepel gesey van joncker Coeverden, waervan 3 schepel tientbaer met het
stroe an den predicant tot Groll. Wort gebouwt op die lichte garve. 9-7-10
9-7-10

1616-1640

Geen vermelding

Die Vrucht. Toebehoerende [231v.] Harmen die Wruchte met sijn susters ende
broeders. Aen gesaey 2½ molder. Daervan 2 schepel tientbaer den 10den gast met
het stroe an Sijn Genade. Hofflant 3 spint. Een kleyne broeckmaete van ½ dagh
meyens. Huys, hoff ende weydelant getaxiert 6 daler. In 't geheel: 28-19-11
26-13-7
den
Item½ molder van sijn eygen gesey, thientbaer den 10 gast an Plettenborch.
3-12-0
3-12-0
[232r.] Item van Jacob Wildeman 2 schepel gesey, tientvrij op die lichte garve.
3-19-11
3-19-11
Item van Berent Wessels een halff molder geseys, tientvrij, op die lichte garve.
3-19-11
3-19-11

1616-1640

Geen vermelding

Groete Swier. Toestendich sijn vaeder. Aen gesey 2 molder, tientvrij, op die lichte
garve. Hofflandt 3 spint. Een maete van ½ dach meyens. Huys, hoff voor 6 daler.
In 't geheel: 24-19-11
23-0-0
[232v.] Item bouwet 3 schepel vicaryen landt van Adam Dillers ende Peter van
Loenen, tientbaer den 10den gast aen Sijn Genade met het stroe. Wort gebouwt op
die lichte garve, 5-8-0
5-8-0

1616-1640

Groete Sweer bij sijn hues ende gaerdeken 5 schep saeth

Roscher. Toestendich Gerrit Roscher. Groot met den hoff 2 schepel gesey, tientvrij.
Item een broeckmaete van een dagh meyens. Huys, hoff ende maete getaxiert op 7
daler, 10-10-0
9-11-2
[233r.] Item 5 molder geseys gehoerende onder Horstwijck, daervan 4½ schepel
tientbaer den tienden gast in de pastorie tot Groll. Wort gebouwet op die lichte
garve. In 't geheel: 39-0-9
35-18-4
10

"4" doorgehaald.

15

Verpondingskohier buurschap Beltrum 1646 (origineel)

© B.H.M. te Vaarwerk

Item een broeckmaete van 2 dagh meyens verpacht ad 511 daler. 7-10-0 7-10-0

1616-1640

Geen vermelding

Reiner Pijpers. Toestendich Jan Hulshoff. Groet met den gaerden 1 schepel gesey.
In pacht voor 5 daler, 7-10-0
7-10-0
Item 2 schepel geseys[233v.] toestendich Dries Schillelinck, tientvrij, op die lichte
garve, 3-19-11
3-19-11
Pijpers sijn eygen landt, groet 4½ molder gesey, daervan 2 schepel tientbaer den
10 gast met het stroe an Plettenborch, lichte garve, 35-11-11
35-11-11

1616-1640

Zie hiervoor onder Pijper.

Craenenborch. Toestendich Tonnis Craenenborch. [234r.] Aen gesey 3 molder,
daervan 1 molder tientbaer den 10 gast met het stroe aen Sijn Graeflijke Genade,
ende 2 schepel an Plettenborch. 22-15-10. Gaerdenlandt 1 schepel. Een broeckmaet
van 1 dagh meyens. Huys, hoff ende hoeylandt getaxiert 6 daler. 9-0-0. 31-15-10
29-4-11

1616-1640

Cranenborch, 2 molder saet, ondervaegt

Kleyne Beerninck. Toestendich Schaerenborch. Aen gesey 3 molder, tientvrij. Wort
gebouwet op die lichte garve. Hofflant 2 schepel. Een kleyne broeckmaet [234v.]
van anderhalven dagh meyens. Van huys ende hoff: 512 daler. Pontschattinge 4
gulden 10 stuver. In 't geheel: 34-9-11
31-14-9

1616-1640

Clein Berninck, 2 ½ molder saet, sonder hoigront

Drouberinck. Toestendich Jacob Drouberinch. Groet met den hoff 3 schepel gesey,
getaxiert 4 daler. 6-0-0
6-0-0
Noch heeftt hij ½ molder saets in pacht van Garrit Elferinck, tientbaer an
Plettenborch op de lichte garve. 3-12-0
3-12-0
[235r.] Item 1 schepel vicaryenlandt van Jan Slae, ad 1 daler. 1-10-0 1-10-0

1616-1640

Geen vermelding

Berent ter Vrucht heeft van sijn moeder in pacht twe molder geseys, tientvrij.
Hofflandt 3 spint. Den uitganck is 2 schepell tientroggen aen Sijn Graeflijke Genade,
4 schepel grasgelt. Wort gebouwt op die lichte garve. Een halven dagh meyens.
Huys, hoff ende hoeylant 4 daler. In 't geheel: 21-19-11
20-4-9

1616-1640

Geen vermelding
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Nieuwhoff. Toestendich Derck Nieuwhoff. [235v.] Aen gesey 2 molder, tientvrij,
lichte garve. Hofflandt 1½ schepel. Een broeckmaete van twee dagh meyens. Huys,
hoff ende hoeylant getaxiert 6 daler. In 't geheel: 24-19-11
23-0-0

1616-1640

Geen vermelding

Nollen. Toestendich Harbert Nollen. Een hoff van 1 schepel, getaxiert 4 daler.
6-0-0
6-0-0
Item bouwet een molder van joffer Le Couwe, tientvrij, op die lichte garve.
7-19-11
7-19-11
Item een vicaryenstucke [236r.] van Adam Vellers ende Peter van Loen van 1½
molder, genoemt de Vleerbrinck, tientbaer den 10den gast met het stroe aen Sijn
Graeflijke Genade. Wort gebouwet op die 4e garve. 8-2-0
8-2-0
Item een molder geseys van een jongen genoemt Herman Nolen, tientvrij, lichte
garve. 7-19-11
7-19-11

1616-1640

Geen vermelding

Klein Haenevelt. Toestendich Jan Frackinck met sijn consorten. Aen gesey13 4
molder, tientvrij, op die lichte garve. [236v.] Van huys und hoff ter pacht 514 daler.
Pontschattinge 1 gulden 10 stuver. In 't geheel 40-9-11
37-5-2
Item 2 schepel gesey, gehoerende onder Horstwijck, tientvrij, op die lichte garve.
3-19-11
3-19-11
Noch ½ molder van de weduwe van Capitein den Ouden, tientvrij, lichte garve,
3-19-11
3-19-11

1616-1640

Cleine Hanevelt, groet 2 molder saeth

Berent ten Pooll. Toestendich Henrick ten Busch met sijn consorten. [237r.] Aen
gesey 3 schepel, tientvrij, op die lichte garve. Van 't huys und hoff ter pacht, hofflant
sijnde 1 schepel: 5 daler. Pontschattinge 2 gulden 5 stuver. In 't geheel: 14-19-11
13-16-5
Item 3 schepel gesey, tientvrij, op die lichte garve, toestendich Berent ten Busch,
5-19-11
5-19-11
Item een broeckmaete, Berent ten Pol eygen, van een dagh meyens, 2 daler,
3-0-0
3-0-0

1616-1640

Mogelijk: Clein Poell, hues ende gaerden met 2 schep saet met
qualick een dach meiens

Sewerdt. Is toestendich Jan ten Sewerdt. Den uytganck is den bloettient an
Plettenborch, 2 stuver grasgelt. [237v.] Aen gesey 2 molder, daervan 1 molder

13
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thientbaer den 10den gast met het stroe an Sijn Graeflijke Genade. Hofflandt ½
schepel. huys ende hoff getaxiert 4 daler. In 't geheel: 21-3-11
19-8-3

1616-1640

Jan ten Severt, 2 molder saet, sonder hoigront

Marrie ten Boem, een schepel gosen(?), tientvrij, haer eygen, 1-19-11 1-19-11
Ter Horst. Toestendich Jan ter Horst. Aen gesey 3 molder, tientvrij, lichte garve.
Hofflandt 2 spint. Huys ende hoff getaxiert 3 daler. In 't geheel: 28-9-11 26-4-4
1616-1640

Geen vermelding

[238r.] Hooffkes. Toestendich Jacob Hooffkes. Aen gesey 3 schepel, tientvrij,
lichte garve. Hofflant 3 spint. huys ende hoff getaxiert 3 daler. In 't geheel: 10-9-11
10-0-2
Item bouwet 1½ schepel gesey, gehoerende onder Horstwijck, tientvrij, op die
lichte garve, 2-19-10
2-19-10
1616-1640

Geen vermelding

Jan Winckelman. Toestendich Bucht. Aen gesey 3½ molder, tientvrij. Hofflant ½
schepel. Doet ter pacht 30 daler. 45-0-0
41-8-0

1616-1640

Mogelijk: ’t Winckell, hues ende gaerden, met 6 schep saeth

Vos. Toestendich Coert Vos. Aen gesey 3½ schepell, daervan 2 schepel thientbaer
den 10 gast met het stroe aen Sijn Genade. Hofflant 1 schepel. Huys ende hoff
getaxiert 4 daler. In 't geheel: 11-11-10
10-13-3

1616-1640

Geen vermelding

Abbinck. Toestendich Gerrit Abbinck. Aen gesey 2 molder met den hoff, tientvrij.
Hofflandt ½ schepel, 1 broeckmaete van een dagh meyens. Hyrvan is den uytganck
1 schepel roevesaet in de kercke te Groll. Huys, hoff ende hoylant getaxiert 6 daler.
In 't geheel: 24-19-11
23-0-0
[239r.] Idem bouwet 3 schepel gesey van Peter van Bruggen, tientbaer met het
stroe den 10 gast an Plettenborch, ende wort gebouwt opte lichte garve, 5-8-0
5-8-0
Item bouwet van meester Berent Banninck 4½ schepel gesey, tientvrij, opte lichte
garve, 8-19-10
8-19-10

1616-1640

Geen vermelding

Borrent. Toestendich Schutte Borrent. Aen gesaey een molder, thientvrij. Hofflandt
3 spint. Huys ende hoff getaxiert op 3 daler. In 't geheel: 12-9-11
11-9-11
[239v.] Idem bouwet 5 schepel gesey, tientvrij, gehoerende onder Horstwijck,
toecommende den commendeur Huninga, op die lichte garve, 9-19-10 9-19-10
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Geen vermelding

Elferinck. Toestendich Henrick Elfferinck. Aen gesey 1 molder, tientvrij. Hofflandt ½
schepel. Huys ende hoff getaxiert 2 daler. In 't geheel: 10-19-11
10-2-4

1616-1640

Elfrinck, groet 10 molder saet, met qualick 3 dach meiens

Nieuwlandt. Toestendich Tonnis Nieuwlandt. Aen gesey 5 molder heel leege landt,
tientvrij. [240r.] Hofflandt 3 spint. Een broeckmaete van 5 dagh meyens. Huys, hoff
ende 5 dagh meyens getaxiert op 6 daler. In 't geheel: 48-19-11
45-1-7

1616-1640

Geen vermelding

Die Wevershoff. Toestendich Stiene Wevers. Aen gesey 5 schepel, tientvrij. Ter
pacht 12 daler. 18-0-0
18-0-0
1616-1640

Geen vermelding

Peter Eckhart, vaeght, bouwet een stucke landes van Sijn Graeflijke Genade, den
Everscamp genoemt, groot 1½ schepel, tientvrij, ad 1½ daler, 2-5-0
2-5-0
[240v.] Schillinck. Camp, bouwet een stucke landts van 2½ molder gesey,
toestendich Willhem Jansen und sijn consorten, daervan 4½ schepel thientbaer den
10den gast aen Sijn Genade, ende ½ schepel an Plettenborch. Wort gebouwt op die
lichte garve, 19-0-9
19-0-9
Jan ter Maet, van sijn eygen 3½ schepel gesey, tientvrij, lichte garve, 6-19-10
6-19-10
Derrick ter Maet, van sijn eygen 6 schepel gesey, daervan ½ schepel tientbaer,
den 20 gast aen Sijn Genade. [241r.] Wort gebouwt op die lichte garve, 11-17-9
11-17-9
Menevelt heeftt 1½ molder geseys, liggende op de Beltromschen Esch, ende
tientvrij zijnde, verpachtet an Gerrit Schaerenborch voor 7 daler, 10-10-0 10-10-0
Schrofttman bouwet van sijn eygen ½ molder geseys, tientvrij, 3-19-11 3-19-11
Burgermeester Jan Silvolden heeftt ½ van een hoylant genoemt die
Mollersmaete, ½ dagh meyens. Die reste is bij Willem Nolen angegeven, getaxiert 1
daler. 1-10-0
1-10-0
[241v.] In Clooster in Groll hebben een maetjen, genoemt het Schoeter maetjen, 1
dach meyens, verpacht an vrouw Suyrhuys, voor 4 daler, 6-0-0
6-0-0

Thienden
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Plettenborch sack- en garfftiende uit verscheyden parceelen deser buerschap, bijeen
gereeckent is getaxiert op 108 gulden, 15 stuver, 5 denarien. 108-15-5 108-15-5
Frans Bilevelt ende Jan Amelons thiende uit Boitinck [242r.], getaxiert 23 gulden, 18
stuver, 9 denarien, dus hyr: 23-18-9
23-18-9
Aerent te Broeck te Groll heeftt jaerlix 7 schepel roggen uyt Liefttinck, getaxiert op 9
gulden, 4 stuver, 9 denarien, 9-4-9
9-4-9
Heer Bruyns heeftt jaerlix uyt Roerdinck 3 molder 3 schepel roggen, ende uyt
Gygincks landt, soe Hoyhaer bouwt, 1 schepel roggen. Ende uyt Abbinck 1 gulden tot
thins, getaxiert op 22 gulden, 2 stuver, 4 denarien, 22-2-4
22-2-4
[242v.] Het Capittell tot Vreeden heeftt uyt Frackinck 5 schepel roggen ende 5
schepel haever ende 2 verckens off 4 daler in de plaets. Geset op 15 gulden, 14
stuver, 5 denarien, 15-14-5
15-14-5

Onderstont:

Op huyden den 10 december 1646 hebben Jan Hulshoff ende Gerrit Backhuys den
eedt in forma gepræsteert als dat haers weetens uyt deze buerschap niet en is
vergeten. Ende dat alle die pachten ende huyren deser buerschap nae haere beste
kennisse ende wetenschap angegeven zijn, ende die landen [243r.] bij de eygenaers beseeten, nae advenant getaxiert, ter præsentie van de heeren Cock, Holl,
Bentinck ende Sluysken.

Noch leger stont:

Somma grossa deser buerschap Beltrum: 5754-8-5.

Die landerijen, huysen ende hoeven in de buerschap Beltrum, zijn naer affkortinge
van den XIIden ende Xden penninck bevonden te bedraegen vieff duysent driehondert
twee ende twintich gulden, drie stuver ende 1 duit, namentlick an landerijen 5256
gulden, 12 stuver, 1 denarie, ende an huysen 65 gulden 11 stuver. Dat daervan den
VIden penninck is doende achthondert ses ende seventich gulden, twee stuver ende
een sestendeel denarie. Ende den IXden penninck: soeven gulden, vieff stuver, acht
denarien. Ende toesamen: 883 pont, 7 stuver, 8 1/6 denarie.
[Getekend:]
A. Tengnagell (1649), Mattheus van der Poll, Alex. van der Capellen, Gerhardt Casin
van der Holl, Frederick van Essen, Everhardt Sluysken; Ludolph Sylvius, secretarius
(1649).
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