[169r]

BUERSCHAP DIEK

Die haevesaete Jolinck is Sijn Graeflijke Genade. Is bij Sijn Genade in 't
Schependomb aengegeven.
Het huys Ameschot is Sijn Graeflijke Genade thoe. Hyrvan sal den rentmeister die
heeren bericht doen. Getaxiert op 60 gulden.
54-0-0
Dat erve Hameschot is Sijn Graeflijke genade toestendich. Huys en hoff van 2
schepel gesey ende 4 koeweiden, slecht lant. Aen gesey 10 molder thientvrij, lichte
garve. Hyruit gaet 1 schepel rogge voer den pastoor tot Eibergen en 1 spint die
kuster, tot last van den bouwman. In alles ther pacht: 100 daler. Pontschatting: 10
gulden, 10 stuivers. 158-6-4.
146-6-4
[169v] Dievelde. Is secretaris Hall toestendich. Huys en gaerden van 1 schepel
gesey ende 3 dachwerck ende 4 koeweiden, slecht lant. Is van gesay 6 molder,
thientvrij. Geeft 1 pachtvercken ende 6 daalder. Geeft hyrvan 7 molder roggen, 3
molder garsten, 1 molder boeckweiten, 1 molder haveren. Hyr gaet aen den pastoor
tot Eybergen 1 schepel garsten, den kuster 3 spint roggen neffens 3 daler van
peerdegeholt; zeven spint roggen aen 't Gasthuis te Grolle, te saemen tot laste van
den bouwman. Pontschatting: 7½ gulden. 84-2-2.
77-7-7
[170r] Noch bouwt hij 1 molder gesey, thientvrij, van Bernt Bannincx op die swaere
garve. 9-11-11.
9-11-11
Larinck. Is Sijn Graeflijke Genade toestendich. Huys en hoff van ½ molder gesey.
Aen bouwlant 13 molder, waervan 8 molder tientbaer aen die kercke toe Eibergen.
Vijf koeweiden, neffens 5 dagh werck, slecht lant. Zeven schepel roggen aen 't
Clooster toe Wedderen tot last van den bouwman. Doet aen pacht 122 daler.
200-9-9.
188-9-9
Noch 2 schepel miscoorn aen die kercke toe Groll. Hyrbij is weinich holtgewas.
Holtgewas
Pontschatting: 10 gulden, 10 stuivers.
[170v] Huninck. Is Sijn Graeflijke Genade toestendich. Huys, hoff van½ molder
gesey; 14 molder gesey; 4 koeweiden; 3 dachwerck, slecht lant. Hyr uit gaet 4
molder roggen aen burgemeester Winshem, nevens die bloetthiende. Noch gaet van
5½ molder gesey den thienden aen den rentmeester Sels. Doet aen pontschattinge
10 gulden, 10 stuiver. Aen pacht 120 daler. En den uitganck is tot laste van den
bouwman. 208-2-4.
196-2-4
[171r] Velthuys. Is Sijn Graeflijke Genade toestendich. Huys en gaerden van 1½
schepel gesay. Bouwlant 12 molder thientvrij, sware garve; twee koeweiden; 3 dach
werck.Doet aen pontschattinge: 10 gulden, 10 stuivers. Ther pacht in alles: 132
daler. 205-0-0
193-0-0
Item heeft Velthuys in pacht die Gansemathe, groot drie koeweyden, vicarienlandt,
voor 13 daler. 19-10-0.
19-10-0
Item heeft 1 molder eygen lant, thientvrij, lichte gerve. 7-19-11.
7-19-11

[171v] Roller. Is Sijn Graeflijke Genade thoestendich. Gaerdenlant 2 schepel; 3
koeweyden; 3 dach werck, slecht lant. An gesey 11 molder, thientvrij, swaere garve.
Doet aen pacht 122 daler. Hyr bij is weinich holtgewas. Holtgewas
Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver. 190-0-0.
178-0-0
Twel. Is Sijn Graeflijke Genade toestendich. Gardelant 1 schepel; 4 koeweiden; 2
dach werck. Aen gesaey 7 molder, slecht landt, thientvrij. Doet aen pontschatting 7
gulden, 10 stuivers. Aen pacht 52 daler. 83-0-0.
76-7-2
[172r] Blomenae. Is Sijn Graeflijke Genade toestendich. Gaerdenlant van 2 schepel
nevens 2 koeweiden; 2 dach werck, slecht lant. Aen bouwlant 8 molder, waer 1
molder thientvrij.Hyr gaet den thienden van 3½ molder aen borgmeister Winshem.
Item van 1 molder gaet den 20sten gast, en van 2 molder den 10den gast aen
rentmeister Sels. Doet daer boven te pacht 71 daler. 111-10-0.
102-11-6
Hyrbij is redelick jonck holt.
Jonck holt.
Den bouwman heeft bijsonder [172v] in pacht ½ molder, thientvrij, van de olde
vrou te Rode, lichte garve. Pontschattinge: 7 gulden, 10 stuivers. 3-19-11.
3-19-11
Welinck. Is Sijn Graeflijke Genade toestendich. Gaerdelant ½ molder gesaey; 2
koeweiden; 4 dach werck. Aen gesaey 8 molder. Gaet van 't heele landt den thiende
aen die Heeren Gedeputierden. Doet aen pacht 56 daler. Hyruit heeft burgemeester
Winshem van ½ molder gesey den thienden met dat stro. Pont-schatting: 7 gulden
10 stuivers. 89-0-0.
81-17-7
[173r] Ficken. Is Sijn Graeflijke Genade toestendich. Gaerdenlant van 1½ schepel;
2 koeweiden, slecht lant. Aen boulant 4½ molder gesey, thientvrij, lichte garve. Doet
ins alles ther pacht 40 daler. Pontschatting: 4 gulden, 10 stuiver. 63-0-0. 57-19-2
Noch heeft hij in pacht een stuck lant die Brake genoemt, vicarienlant, ongeveer 3
schepel gesaeys voor 7 daler. 10-10-0.
10-10-0
[173v] Blanckenburch is toestendich den pastoer Klaphouwer en sijne consorten.
Gaerdenlant van 1 schepel gesey; 3 koeweyden; 2 dach werck, veltgront. Aen gesey
7 molder, thientvrij. Bouwet op die swaere garve. Doet aen geltpacht 10 daler. Hyr
bij is weinigh holtgewas.
Holtgewas
Pontschattinge 6 gulden, 6 stuiver. 67-3-10 [+] 19-4- 0 [=] 86-7-10.
79-9-7
Item heeft Blanckenburch 1 molder gesey in pacht, vicarienlant, thientvrij, voor 6
daler. 9-0-0.
9-0-0
[174r] Noch heeft hij eygen een dagh werck, ad 3 daalder. 4-10-0.
4-10-0
Harteler. Is een geestelick erve, onbetimmert. Tien molder gesey, thientvrij. Drie
dagh werck. Bouwt op die lichte garve. Doet in 't geheel 85 daler. Ende
pontschattinge: 10 gulden, 10 stuivers. 134-10-0.
134-10-0
Noch heeft Arnt Cronen, pachter van Hartelaer, cum suis, huys ende hoff van 1½
schepel ende daerbij 3 molder geseys, thientvrij, lichte garve. Geeft van 't halve
huys, hoff ende die helfte van 't gesaey 4 molder roggen en 2 molder boeckweite.
59-10-4.
54-14-9

[174v] Pagenboom. Is toe Geert op dat Have in Swyp. Huis ende gaerden van 1
molder gesey, thientvrij. Doet 10 daler. 15-0-0.
13-16-0
Jan Platvoet. Is hem eygen. Huis en hoff van 1 schepel, getaxiert 12 daalder.
18-0-0.
16-4-0
Gesey aen bouwlant 2 molder, thientvrij, lichte garve. 15-19-11.
15-19-11
Neffens 1½ dach werck. 6-0-0.
6-0-0
Hyruit hebben die Heeren Gedeputierden jaerlix 11 daalder, so den rentmeister Sels
ontfanckt. 16-9-0.
35-15-11
r.
[175 ] Jan Platvoet bouwt van den pastoor Claphouwer 1 camp van 3½ molder
gesey op die sware garve. Pontschatting: 5 gulden, 8 stuiver. Is in 't Schependomb
aengeslagen.
Die havesaet die Hoffe genoemt. Toestendich joncker Creynck. Aen gesay 7
molder, thientvrij, sware garve. 67-3-10. Gaerdenlant 1½ schepel; 2 koeweiden,
daer hij voor geeft als mede voer huys ende hoff 20 daler. 30-0-0. Noch heeft hij in
pacht 2 koeweiden en 3 daghwerck voor 16 daler. 67-3-10 [+] 24-0-0 [+] 30-0-0 [=]
121-3-10.
111-9-11
[175v] Naeldenberch, toestendich joncker Kreynck. Aen gesaey 5½ molder,
thientvrij, swaere garve. 52-15-9. Gaerdenlant 1 schepel. Hyr gaet uyt 6 pond was,
het pond ad 15 stuivers, tot laste van den bouwman. Drie koeweyden en 3 dagh
werck. Van huys, hoff en weydelant 16 daalder en tot pontschattinge 3 gulden.
30-10-0.
52-15-9
Drietelman. Toestendich Dapper toe Deventer, nu burgemeester Marcker. Huys,
hoff van 3 schepel gesey. [176r] Twee dagh werck. Aen bouwlant 10 molder,
thientvrij, lichte garve. Noch heeft dit erve 3 molder gesaeys, thientbaer in Ruirlo
gelegen, soe hyr mede aengeslagen sijn. Doet aen pacht: 20 molder roggen en 15
molder boeckweiten. Hyruit gaet then drie jaren een halff vath honich aen Sijn
Graeflijke Genade, voor 14 daalder gereckent, tot laste van den pachter. Hyrbij is
redelick inslach van jonckholt.
Jonckholt
Doet aen pontschattinge 10 gulden, 10 stuivers. 184-8-0.
172-18-0
[176v] Heeft den bouwman een dagh werck eygen, doet 3 daalder. 4-10-0. 4-10-0
Noch heeft hij in pacht 1 dach werck, genaemt het Beyers maetjen van Willem Muller
te Deventer, van 8 gulden. 8-0-0.
8-0-0
Schenckfort. Eygenaer Willem Muller cum suis. Huys, hoff en bouwlandt in alles 2
molder, thientvrij. Doet 12 daalder met die schattinge. 19-4-0.
17-13-3
Hyrbij bouwt hij een molder gesey, thientvrij, daer van die helfte hem eygen, d'ande
helfte [177r] Henrick de Roller tot Ruirloe toecompt, swaere garve. Pontschattinge 1
gulden 16 stuivers. 9-11-11.
9-11-11
Toldick. Sijn eygen. Huys en gaerden van 1 schepel gesey, gestelt op 5 daler.
7-10-0.
6-15-0
Noch heeft hij drie schepel gesay, slecht lant, tientvrij, lichte garve, op 5-19-11.
5-19-11
Drie dagh werck, slecht lant, is gestelt op 9 daler. 13-10-0.
13-10-0

Havickhorst. Sijn eygen. Huys en gaerden 1½ schepel gesey, geset op 4 daler.
6-0-0.
6-0-0
[177v] Noch ses schepel gesaey thientvrij, lichte garve, 11-19-10.
11-19-10
Lary. Eygenaer Derck te Twelle. Huys en gaerden van 3 schepel gesaey, thientvrij,
doet 10 daler.
15-0-0.
13-10-0
Hendrick en Rutger te Velthuys. Eigenaer Roelof te Velthuys te Wesel. Huisken
en gaerden 1 schepel gesay. Doet 6 daler. 9-0-0.
8-2-0
Beyersharst. Toestendich die erffgenamen van Peter Trommesleger. Huys, hoff van
1 schepel gesey, 6 daler. 9-0-0.
8-2-0
[178r] Bouwlant 4½ molder thientvrij. Bouwt op die lichte garve. 35-19-11.
35-19-11
Jan op Dievelde. Is den kuster tot Eybergen toestendich. Huys en hoff 3 spint,
getaxiert op 3 daler. 4-10-0.
4-10-0
Bouwlant 5 molder, thientvrij. Bouwt op die swaere garve. 47-19-10. Pontschatting:
3 gulden, 6 stuivers. 2-4-0.
50-3-10
Joost Nollenberch, 1 hoeymaete van drie dachwerck. Is gestelt op 9 daalder. 1310-0. 13-10-0
[178v] Noch 1 campken genaemt den Pepelhoff bij die Gronterbeecke. Aen gesay
1½ schepel, thientvrij, swaere garve. In 't Schependomb aengeslaegen.
Elsken Kottenberch heeft 2 dach werck eygen, in Haerl aengeslagen.
Quappenburch. Is toestendich weduwe Mullers cum suis. Huys en gaerden van 1
schepel gesaey. Aen boulant 3 molder thientvrij. Wordt gebouwt op die swaere
garve. 28-15-11. Een pachtvercken; 5 pond vlas; 1 paer hoender; aen gelt 4 daler.
Noch een maetjen van 1 dagh werck. Pontschatting 3 gulden, 5 stuivers. 14-3-0 [+]
28-15-11 [=] 42-18-11.
39-10-3
[179r] Muggenberch. Gehoort die erffgenamen van Peter Trommeslager. Van
gesaey 3½ molder, thientvrij. Bouwt op die lichte garve. Pontschattinge: 3 gulden, 3
stuiver. 29-1-10.
26-15-4
Scheperie is niet betimmert. Is eygen Tonnis Sprockencamp. Een molder gesaey,
thientvrij, lichte garve. 7-19-11.
7-19-11
Derck Blencken, ondervaecht. Huys en gaerden van ½ schepel gesey hem eygen
cum suis; 3 schepel bouwlant, thientvrij. Gaet hyruit in de kercke jaerlix 1 gulden, 4
stuivers. Is gestelt in alles op 5 daler. 7-10-0.
6-15-0
[179v ] Gerdt Drosten. Is hem eygen. Huys en gaerden van 3 schepel, thientvrij,
gestelt op 10 daler. 15-0-0.
13-10-0.

Batery. Eigenaer Jan Lerinck. Huys, hoff van 1½ schepel gesaey, 6 daler. 9-0-0.
8-2-0
Hendrick Cockx camp bij die Lebbenbrugge. Is in 't Schependomb aengeslaegen.
Bernt Rycholts, 1 dagh werck bij Develer in den Dijck. Geset op 3 daler. 4-10-0.
4-10-0
[180r] Borgemeester Meilinck een cavestede genaamt die Vrucht. Aen gesay 3½
molder thientvrij, lichte garve. 27-19-10.
25-15-0

Tienden
Joncker Schaep, nu burgermeester Winshem ende joncker Van Remen hebben uit
Huyninck 4 molder roggen, ende thienden uit Bloemendael 3½ molder, en uit
Welinck 2 schepel gesaeys, getaxiert op 27 gulden, 2 stuiver, 4 penningen. 27-2-4.
27-2-4
Die thiende uit halff Larinck, geheel Welinc, met noch eenige thienden van Blomena
en Huininc en Swerinc, hebben die weduwe Bloems en Derck Bitters in pacht van de
Heeren Gedeputierden voor 23 daler. 34-10-0.
34-10-0

Onderstont:

Arnt te Hartler en Jan Platvoet als setters in de bourschap Dijck hebben op huiden
onderschreven den gepræfigieden eedt gedaen, als dat haeren wetens uit dese
boerschap niet vergeten, ende dat sij alle de goederen, pachten en huiren in deze
bourschap gelijck nae haere beste kennisse wetenschap getaxiert hebben ther
præsentie van die heeren Lock, Hell, Bentinck ende Sluisken, desen 1sten december
1646.
Summa grossa deser buirschap Dijck beloopt: 2604-10-3
Die suyvere somme van dese buerschap Dijck is naer respective defalcatie van den
XIIden en Xden penninck bevonden te blijcken: tweeduysent vieffhondert twee en
negentich gulden, vier stuivers, ses denarien, naementlijk an landerijen 2446-14-6,
ende an huysen: 145-10-0. Doende dat van den VIden penninck vierhondert soeven
gulden, viefftien stuivers, negen denarien. Voorts den IXden penninck sestien gulden,
drie stuivers, vier denarien. Ende toe saemen: IIIIc. XXIIIpond XIXsuiver I denarie.
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