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[107r.] Die buyrschap Brammeloe1 
 
Dat erve Weynck, toebehoerende Conninck tot ........ Bestaet in huys ende gaerden, 
groet 3 schepel gesaeys. Aen bouwlandt 15 molder geseys, tientvrij op die lichte 
garve. Aen weyde offt inslagh 8 koeweyden, gelijck het den bouwman angegeven 
heefft. Dit selve doet ter pacht jaerlix [107v.] 10 molder roggen, 8 molder 
boeckweyten, 2 molder haeveren. uutganck an thienden: 7 molder roggen an den 
pastoer tot Nede, 6 schepel mancksaet an die kercke tot Haexbergen, 6 schepel 
mancksaet in Wedderen, 1 schepel roevesaet in die kercke tot Nede tot last des 
pachters. Pontschattinge 17 gulden 14 stuver. In 't geheel: 155-11-4.  143-11-4 
 
Dat erve Haevinck, [108r.] toebehoerende die Landtschap van Oeverissell. Heefft 
neffens 't huys een gaerden van 2 schepel gesaeys. Aen weyde offte inslagh 10 
koeweydens. Aen bouwlandt 16 molder gesaeys, tientvrij op die lichte garve. Doet 
ter pacht 70 gulden. Ende heefft daer op staen 900 gulden, daervan die rente mede 
in consideratie moet coemen. Uytganck an thienden in Wedderen: 4 molder roggen 
tot last des pachters. Pontschattinge 17 gulden 18 stuver. Wat eyckenholts.  
184-19-8. Opgaende eyckenholt.   172-19-0 
 
Dat erve Tiesselinck. Toebehoort gelijckfals an die Landtschap van Oeverissel. Hyr 
toe is nevens 't huys een gaerden van 2 schepell geseys. Aen bouwlandt 13½ molder 
geseys, thientvrij op die lichte garve. Aen weyden 10 koeweydens. Doet ter pacht 90 
gulden. [109r.] Uytganck an thienden: 3 molder roggen in die kercke tot 
Haexbergen tot last des pachters. Pontschattinge 15 gulden 4½ stuver. Wat 
eyckenholts. 164-19-8 Opgaende holt. 
 152-19-8 
 
Dat halve erve Broeckhuys. Die voornoemde Landtschap van Oeverissell toebe-
hoerende. Daertoe is neffens 't huys, een gaerden van 1½ schepel gesaeys. Aen 
bouwlandt 5¼ molder2 geseys sijdelandt [109v.] thientvrij. Verclaert geen 
weydelant toe hebben. Dese geefft ter pacht 16 goldgulden van 28 stuver 't stucke. 
Uytganck an thienden: 2 molder haeveren in Wedderen tot last des pachters. noch 
12 stuver toe Nede in de kercke. Pontschattinghe: 7 gulden 16 stuver. 52-3-10. 
   48-0-4 
 
Een halff erve soe Hendrick Temminck bewoent, al mede die Landtschap van 
Oeverissel toebehoerende. [110r.] Hyrtoe gehoert nevens het huys een gaerden 
van 1 schepel geseys. Aen bouwlandt 7 molder gesaeys, tientvrij op die lichte garve. 
Aen schrae inslagh 2 koeweyden. Geefft ter pacht oever al: 16 goldgulden ad 20 
stuver het stuck. Uytganck aen thienden toe Haexberghen in die kercke: 2 molder 
ende 2 schepel mancksaet tot last des pachters. Pontschattinge 7 gulden 16 stuver. 
75-15-10.             69-13-9 
 

                                                 
 1  Het betreft hier het ten noorden van de Schipbeek gelegen deel van het tegenwoordige  

 Needse kerkdorp  Rietmolen. Het zuidelijk deel van Rietmolen (inclusief het gelijknamige erve) 
 ligt ten zuiden van deze beek in de buurschap Hoonte. 

2 "3 margen" doorgehaald. 
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[110v.] Noch een halff erve, dat Hans Temminck bewoent, oock die Landtschap 
van Oeverissel toebehoerende. Waertoe nevens het huys eenen gaerden groet een 
schepel geseys. Aen bouwlandt 7 molder saets, tientvrij, op die lichte garve. Aen 
weydelant twee koeweyden, schrae gront. Doet ter pacht 16 goldgulden ad 28 stuver 
het stuck. Uytganck an thienden in de kercke tot Haexbergen: 2½ molder mancksaet 
tot last des pachters. [111r.] Pontschattinge: 7 gulden 16 stuver. 75-15-10. 
   69-13-4 
 
Het erve Traeman. Eygenaer jonker Diderich van Bulo tot Welmerinck. Hyr gehoort 
voor eerst het huys ende een gaerden van 2 schepel geseys. Aen bouwlandt 15 
molder saets, tientvrij, op die lichte garve. Aen weyden 8 koeweyden. Geefft ter 
pacht: 16 molder roggen, 10 molder boeckweyten, [111v.] an gelt 30 gulden, twee3 
pachtvercken off 64 gulden. Pontschattinge: 17 gulden 14 stuver. 178-9-7. 
   166-9-7 
 
Die Flierhaer. Eene cavenstede. Eygenaer welgemelte jonker Buloe. Daer toe is, 
neffens 't huys, een gaerden, groot een schepel geseys. Aen bouwlant 5 molder 
saets, tientvrij op die lichte garve. Aen weydelandt 3 koeweyden. [112r.] Geefft ter 
pacht: 6 molder roggen, 3 molder boeckweyten. Aen gelt: 7 gulden, 10 stuver. Voor 
een pachtvercken 3 gulden. Pontschattinge: 4 gulden 7 stuver. 58-0-9. 53-8-1 
 
Dat erve Middelhuys. Toebehoerende die weduwe Wegincks met Arent Marien-
borgh. Heefft an gaerdenlandt 2 schepel geseys. Aen bouwlandt 10 molder geseys, 
tientvrij op die lichte garve [112v.] Aen weyden 6 koeweiden. Doet ter pacht: 12 
molder roggen, 6 molder boeckweyten. An geltpacht: 22 gulden 10 stuver. Een 
pachtvercken offte 2 daler in die plaets. Pontschattinge 14 gulden 12½ stuver.  
124-9-6.             114-10-4 
Noch een kempken bij dat Wuilbusch, groet 3 schepel saets, tientvrij, verpacht voor 
6-0-0.             6-0-0 
 
Dat erve Brouwer. Eygenaers Arent [113r.] Marrienborch ende consorten. Hyrtoe 
is een huys ende een gaerden van 1½ schepel saets. Aen bouwlandt 15 molder 
tientvrij op die lichte garve. Aen weyden 10 koeweydens. Geefft ter pacht: 18 molder 
roggen, 12 molder boeckweyten. Aen geltpacht: 31 gulden 10 stuver. Een 
pachtvercken offt 2 daler. Pontschattinge 17 gulden 14 stuver. 166-7-9. 154-7-9 
 
Die Vaerenshorst, toebehoerende jonker van Bulo. [113v.] Daertoe is naest het 
huys een molder geseys, tientvrij, ende 4 koeweydens. Doende ter pacht: 45-0-0. 
   41-8-0 
 
Dat halve erve Essinck. Toebehoerende Hobbenschot met sijn consorten. Daertoe is 
huys ende hoff, groot 1½ schepel geseys. Aen bouwlandt 8 molder saets, tientvrij op 
die lichte garve. Aen weydelant 2 koeweyden. Geefft ter pacht 75 gulden. Uytganck 

                                                 
3 "Een" doorgehaald. 

4 Doorgehaald. 
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an thienden in Dieperinck soe Bevervoerde [114r.] toekompt5: 3 schepell roggen, 2 
molder haeveren tot last des pachters. Pontschattinge: 8 gulden 5 stuver. 89-9-2. 
   82-6-0 
 
Gert op dat Leerken bewont een caevenstede hem selven toebehoerende. daertoe 
is een gaerden ende an bouwlandt 3 schepel geseys, ende aen koeweyde schrae 
broecklant, geset op 126 gulden. 15-0-0.       13-16-0 
 
Berent Wittebuer, van schulte Weynck een caevenstede [114v.] van 3 schepel 
geseys, tientvrij. Doet ter pacht 12 gulden ende 16 daege toe te helpen. 18-0-0. 
   16-11-2 
 
Arent Lanckheet een caevenstede, bestaende in huys ende gaerden, groet ½ 
schepel, getaxiert op 5 daler. 7-10-0. Noch an bouwlandt 3½ molder geseys, 
tientvrij, op die lichte garve. 27-19-10. [Totaal:] 35-9-10.    32-13-0 
 
Een caevenstede die Stege genoemt, bestaende [115r.] in huys ende gaerden van 
½ schepel geseys, geset op 5 daler. 7-10-0. Ende an bouwlant 3 molder geseys, 
tientbaer op die lichte garve, 23-19-11.       29-0-4 
 
Berent op 't Broeck, bewoent een huysken ende gaerdeken van 3 spint, daer hij ter 
pacht betaelt an Egbert Tiesselinck: 6-0-0.       6-0-0 
 
Jan Havinck bewoent een caevenstede, Bornegoer genoemt, bestaende in huys 
[115v.] ende een gaerden van 1 schepell, met den Havinckcamp, groet 2 molder7 
geseys, tientvrij. Noch 2 koeweyden. Doet ter pacht: 2 molder roggen, 2 molder 
boeckweyten ende an gelt 12 daler8. Pontschattinge: 1 gulden 5½ stuver. 37-19-11. 
   34-19-2 
 
Thienden 
 
Die kercke te Haeckxbergen treckt jaerlix uyt Tiesselinck 3 ,older roggen, uyt Weinck 
6 schepel mancksaet ende uyt Temminck 5 molder [116r.] mancksaet, getaxiert op 
43-18-3.             43-18-3 
 

                                                 
5 Een inliggend blad, geschreven in een latere hand, vermeldt: Bij dit goed Essink onder Nede 

in de boerschap Brammelo, wordt den uytgank of tiend aen Bevervoorde gestelt: 3 schepel 
rogge en 2 molder haver. En het der blad verder onder de tiendens in Brammelo op 3 
molder roggen en 2 molder haver. En alsoo van dien uytgang of tiend extract gevraegt 
wierd, en dat sig dit different quam voor te doen, is zulx in de vergadering van maert 1762 
ter kennisse van Haar Edele Mogende gebragt, en verstaan dat in het uyt te geevene 
extract die beyde stellingen zouden geïnsereert worden, soo als ook geschied is. Dit pro 
memorie om sig in futurum te reguleren. 

6 Doorgehaald. 

7 "6 schepel" doorgehaald. 

8 "gulden" doorgehaald. 
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Jonker Bevervoerde heefft jaerlix uyt Essinck 3 molder roggen ende 2 molder 
haeveren, geset op 20-16-9.         20-16-9 
 
Onderstont: 
Op huyden onderschreven hebben Johan Haevinck ende Derck Tiesselinck, setters in 
die buerschap Brammelo, den eedt in forma gedaen, als dat naementlick haeres 
wetens uyt dese buerschap niet en is vergeeten, ende dat alle die hueren ende 
pachten oprechtelick zijn aengegeven, oock der eygenaeren goederen nae proportie 
[116v.] getaxiert, ende dit alles nae haere beste kennisse ende wetenschap, ter 
præsentie van de heeren Cock, Singhendonck, Hell, Bentinck ende Sluysken desen 
18 december anno 1646. 
 
Noch leger stont: 
Summa grossa deser buerschap Brammeloe: 1598-17-7 dr. 
Sijnde den XIIden ende Xden penninck offgetrocken van dese buerschap Brammeloe, is 
bevonden noch te blijven die summe van een duysent vierhondert drie ende 
soeventich gulden, twee stuver ende elff dr., naementlick an landerijen 1467-2-11, 
end an huysen 69 gulden. Ende dat daervan den VIden penninck bedraeght twee 
hondert vier ende veertich gulden ende tien9 stuver, vieff ende vieffsesten10 deel dr., 
ende den IXden penninck: dartien stuver, doende te saemen: 245 pond, 3 stuver, 9 
5/6 dr.. 
 
[Was getekend:] 
A. Tengnagell, 1649; Mattheus van den Poll; Alex. van der Capellen; Gerhard Casyn 
van der Hell; Fred. van Essen; Everhardt Sluysken; Ludolph Sylvius, secretarius, 49. 
 

                                                 
9 "achttien" doorgehaald. 

10 "acht ende tweederdendeel dr." doorgehaald. 


