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Die buirschap Hupsel

Assessores: Engelbert ten Vaerwerck, Joan Gerdinck.
Joan Borckincx goet, hoert Joan Duiven 3 deelen ende Gert Hesler een deel. Huis
met twie gaerden groot 3 schepel saet, ende aen bouwlant 12 molder 1 schepel saet,
thientvrij. Doet jaerlix die darde garve. Voor huis ende gaerden 4 daler.
Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver. 110-19-8.
102-2-1
Hendrick Schuirinckx goet, hoort dat Gasthuis te Vreden. Huis met 2 gaerdens,
groot 2 schepel saet ende een [271v.] hoymathe van 2 dagh meyens, jaerlix
daervan 3 gulden. Aen bouwlant 8 molder saet, te pacht die derde gerve. Uitganck:
uyt 2½ molder saet den thienden gast, met den bloetthienden aen Sijn Graaflijke
Genade bij 't Huis te Borckeloe. Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver. 71-19-10.
66-4-9
Joan Gerdincx goet, hoort Peter Trommensleger ende Joost [272r.] van Eyll.
Daertoe is het huys met 2 gaerdens, groot 3 schepel saet, ende een inslagh, groot 2
koeweiden, waerin staen elsen ende eicken telgen. Eycken telgen.
Een hoymathe groot een koeweyde, doet jaerlix ther pacht 13 gulden, 10 stuiver,
ende 2 pachtvercken ofte 12 gulden daervoor. Aen bouwlant 16 molder saet, doet
die darde garve. Uitganck uyt 8 molder ende 3 schepel den thienden gast met den
bloetthienden aen Sijn Graaflijke Genade. Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver.
153-9-9.
41-9-9
[272v.] Joan Schulte van Hupsel, hoort aen 't huys Holtinck bij Boeckholt. huis
met 2 gaerdens, groot 7 spint saet. In den bosch bij 't huis staen etlicke telgen,
groot 2 koeweyden, slecht gront. Een hoymathe is 2 dagh gresmeysens, doen jaerlix
7 guldens, 10 stuiver, een pachtvercken ad 3½ daler. Aen bouwlant 10 molder saet,
tientvrij, doet jaerlix de derde garve. Uitganck: een molder roggen aen den pastoer
Marquerinck. Pontschatting: 10 gulden, 10 stuiver. 105-0-5.
96-12-5
[273r.] Berent Wolberinck goet, hoert Trine Gosens toe Groll. Huis met een
gaerden, groot 2 schepel saet. Een inslach bij 't huis, groot 2 koeweiden, ende een
koeweide bij Geessinck, is hietgront, doet jaerlix een pachtvercken ofte 4 gulden.
Aen bouwlant 7½ molder, thientvrij, saet, doet jaerlix die darde garve.
Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver. 70-19-9.
65-6-4
[273v.] Jan Tetinck goet, hoort Roloff Teben toe Bredevoert. daertoe is een huis
met een gaerden, groot 3 schepel saet. Dat hietlant groot 1½ koeweide, daer staen
etlicke telgen in. Doet jaerlix 9 gulden.
Telgen.
Aen bouwlant 15 molder saet, doet jaerlix die darde garve. Uitganck: uit 10 molder
saet den thienden gast met den bloetthienden aen Sijn Graaflijke Genade.
Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver. 127-19-11.
117-15-2
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[274r.] Noch soo heeft Joan Tetinck eygen 6 schepel saets, tientvrij. 11-19-10.
11-19-10
Noch heeft hij eygen 3 dach meyens ad 2 daler den dach meyens. 9-0-0. 9-0-0
't Goet soo Welmer Bruninck bouwet, hoort Sijn Graaflijke Genade bij 't Huys te
Borckeloe. Daertoe is het huys met een gaerden, groot 2 schepel saet ende 6
koeweiden, is slechte gront. Aen bouwlant 14 molder saet, [274v.] thientvrij, doet
jaerlix ter pacht 158-5-0. Uitganck: 5 schepel roggen, 3 molder haever aen Sijn
Graaflijke Genade hoochgemelt, tot last des pachters. Pontschattinge: 10 gulden, 10
stuiver. Weinich eicken holt. 179-6-11.
Eyckenholt.
167-6-11
't Goet soo Hendrick Elferinck bouwet, hoort Gert Hessels halff ende den
bouwman ende Bruininck halff. Daertoe [275r.] is het huys met een gaerden ende 2
hoymathen, groot 4 dagh gresmeyens. Huys, hoff ende weide getaxiert op 6 daler.
Geefft jaerlix daervan een schepel roevensaet[?], 2 pont wasses in de kercke toe
Borckeloe. Aen bouwlant 10 molder, thientvrij, geeft jaerlix die darde garve.
Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver. 93-19-10.
86-9-3
[275v.] Jan Leppinckx goet, hoort in de Hoge Schoole te Vreeden. Huis met een
gaerden, groot 2 schepel saet. Huis ende hoff gesatt op 4 daler. 1 Koeweide ende 2
dach mayens geset op 4 daler. Aen bouwlant 9 molder saet, thientvrij, doet jaerlix
ther pacht: 6 molder roggen, 6 molder boeckweyten. Pontschattinge: 10 gulden, 10
stuiver. 90-19-10.
83-14-4
[276r.] Lubbert Hulsinck, hoort die heeren gedeputierden. Daertoe is het huis
met 2 gaerdens, groot 2 schpel saet, ende den hoff bij 't huys staet met telgen ende
ander inholt, groot 1 schepel saet.
Telgen.
Ende 1 koeweide, is hietgront, jaerlix 11 daler. Aen bouwlant 8 molder, 3 spint,
thientvrij, doet ther pacht 65 daler. Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver. 121-0-0.
111-6-4
Noch heeft hij in pacht van [276v.] Berent Abbinck 3 molder saet, thientvrij. Doen
jaerlix die darde garve. 23-19-11.
23-19-11.

Halve erven
Hendrick Rietmans goet, hoert Elisabeth Roerinck. Daertoe is het huis met een
gaerden, groot 6 spint saet. Een kempken wordt geweidet, groot een koeweyde,
ende ½ dagh gresmeyens. Doet jaerlix 1 molder roggen [277r.] ende 6 schepel
boeckweyten. Aen bouwlant 9 molder saet, thientvrij. Doet jaerlix die darde garve.
Pontschattinge: 10 gulden, 10 stuiver. 90-14-11.
83-9-9
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Willem Lutticke Esch goet, hoort borgermeester Eybergen. daertoe is het huis
met een gaerden, groot 1½ schepel saet. Is lege gront. Aen bouwlant 9 molder saet,
thientvrij. Doet jaerlix die darde garve. Pontschattinge: 2 gulden, 14 stuiver.
73-15-10.
67-19-9
[277v.] Engelbert ther Vaerwerck, hoert Jurrien then Ham. Daertoe is 't huys
met een gaerden, groot 1½ schepel saet, ende een hoymathe van 1 koeweide,
jaerlix aen sijn lantheer 6 gulden. Aen bouwlant 9 molder, thientvrij, doet jaerlix die
derde gerve. Pontschattinge: 2 gulden, 14 stuiver. 79-15-10.
73-7-7
Berent Duiven goet, hoert Crusbeecke. Daertoe is het huis met een gaerden, groot
1½ schepel saet, met [278r.] 2 kleyne kempkes. Aen veltgront: 1 schepel saet ende
1¼ koeweide. Doet jaerlix 10 gulden, 10 stuiver. Aen bouwlandt 7½ molder
thientvrij, doet jaerlix de derde garve. Pontschattinge: 4 gulden, 10 stuiver. 73-9-9.
67-12-2
Noch heeft hij eigen 6 schepel saet, thientvrij. 11-19-10.
11-19-10
Wessel in 't Vehne hoort dat Gasthuis toe Vreden. Daertoe [278v.] het huys met
2 gaerdens ende aen nieuwe lant 1½ schepel saet. Aen bouwlant 2 molder ende 3
schepel saet. Doet jaerlix die darde garve. Hyrvan 3 schepel thientbaer aen Sijn
Graaflijke Genade. 24-7-9.
22-8-9
de
Noch van Borckinck in pacht 3 molder geseys, thientvrij, op die 3 garve. 23-19-11.
23-19-11
Noch een kempken van 3 schpel bij die Schurinck gehorende, thientvrij, die 4de
gerve. 4-9-11.
4-19-11
[279r] Caeters
Esken Niehoff, hoert borgermeester Eibergen. Daertoe is het huis met een
gaerden, groot 4 schepel saet. Is lege lant, thientvrij, derde garve. 9-16-11.
8-17-3
Noch aen bouwlant 6 schepel saet, thientvrij, doet jaerlix die darde garve aen Jorrien
then Ham. 11-19-10.
11-19-10
Noch een campken van 5 schepel, thientvrij, van Elisabeth Roerinck, op die 3de
garve. Pontschattinge: 1 gulden, 17 stuver. 9-19-10.
9-19-10
[279v.] Weduwe Huiskers caevenstede, hoort Geert Frackinck. Daertoe is een
huis ende een gaerden van 1 schepel saet, ende een kempken, hiet den Duvencamp,
groot 2 schepel saet, thientvrij, doet jaerlix 13 gulden, 10 stuiver. Pontschattinge: 4
gulden, 10 stuiver. 16-10-0.
14-17-0
Noch heeft sie in pacht van Tiekinck ende Hendrick Hulshoff, met Wolter Duven, 2½
molder saet, thientvrij. Doet jaerlix die darde garve. 19-19-10.
19-19-10
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[280r.] Wolter Duiven heeft een eigen huis met een gaerden, groot 1 schepel
saet, geset op 3½ daler. 5-5-0.
5-5-0
de
Aen bouwlant 3 molder, een schepel saet, thientvrij, 3 gerve. 25-19-10. 25-19-10
Joan in de Werffe ende Derck ter Meerbecke een hutte ende een gaerden,
groot 2 spint saet, geset op 2 daler. 3-0-0.
3-0-0
Een kamp, groot 4½ schepel saet, thientvrij. 8-19-10.
8-19-10
[280v.] Joan Aenstoot, heeft een eigen huys met een gaerden, groot 3 spint saet.
is een arm gebreckelick man, thientvrij, getaxiert op 2 daler. 3-0-0.
3-0-0

Omliggende landt
Aloff Tanninck in Lintvelde, een camp bij Bruininck, groot 3½ molder saet, tientvrij.
27-19-10.
27-19-10
Herman then Nahuis ende Reind ter Start, een camp, groot [281r.] 10 schepel saet,
hoert dat Gasthuys t' Grolle, thientvrij, doet jaerlix die darde garve. 19-19-10.
19-19-10
Joan Altinck heeft eigen in Hupsel 2 schepel saet nieuw veltlant, thientvrij. 3-19-11.
3-19-11
Het miscoorn uit dese vaechdije heeft in pacht de predicant Rump, voor 44 daler.
66-0-0.
66-0-0

Tienden
Sijn Graaflijke Genade Van Bronckhorst [281v.] soo schepel als gerffthiende uit dese
voeghdije t'saemene gestelt, beloopt 314 gulden, 13 stuiver. 314-13-0. 314-13-0
Die pastoer Marquerinck heeft jaerlix uit het goet van Schulte Hupsel 1 molder
roggen, getaxiert op 5 gulden, 5 stuiver, 7 penningen. 5-5-7.
5-5-7

Onderstont:

Op huiden ondergeschreven hebben Engelbert [282r.] te Varwerck ende Joan
Geerdinck, setters in Hupsel, den eedt in forma gedaen, als dat haers wetens uit
dese buirschap niet en is vergeten, ende dat die pachten ende huiren nae haere
beste kennisse ende wetenschap wel ende oprechtelick sijn aengegeven, ende oock
der eigenaeren goederen nae proportie van de verpachte ende verhuerde
gewaerdeert, den 22sten december 1646, ther præsentie van de heeren Cock,
Singendonck, Hell, Bentinck ende Sluisken.
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Summa grossa deser buerschap Hupsel: 2105-18-8.

Noch leger stont:

Dese voorschreven voochdie van Eibergen, met daer onder gehorende buerschappen
Olden Eybergen, [282v.] Mallem, Recken ende Hupsel, sijn bevonden op te brengen
in alles: viefftich duisent seshondert eenenviertich gulden, vieftien stuiver, drie
denier. Aldus bij ons onderschreven commissarien gesolemniert, gesloten ende
geteykent binnen Groenlo den 4den jannuary 1647. 15.641-15-3.

Was met verscheiden handen geteickent,
Everard de Cock van Coppijnen,

Gerhard Casijn van der Hell, Willem Bentinck, Everhard Sluisken.
[283r.] Heeren ende jonckeren huisen met ... ende boomgaerden ende andere
huisen die bij d'landerijen niet verhuirt en worden.
Mervelt.
Die buerschap Hupsell is affgetrocken den XIIden ende Xden penning, bevonden te
blijven: eenduysent negenhondert negen ende tachtentich gulden, elff stuiver, vier
deniers, toe weten aen landen 1969-9-1, ende an huysen 20 gulden 2-3,
bedraegende daervan den VIden penning driehondert acht ende twintigh gulden, vier
stuiver, tien ende een sestendeel deniers, ende den IXden penning twee gulden, vier
stuiver, acht ende tweesestendeel deniers. Ende tesaemen: 330 gulden, 9 stuiver,
6½ denier.
Die semptlijcke sloeten van de stadt ende schependomb van Eybergen ende
derselver voechdije bij den anderen gevoecht, zijn bevonden te monteren ter somme
van [283v.] soeventienduysent een honder acht ende tachtentich gulden, ses
stuiver ende een denier. Dus hyr: 17.188 pond, 6 stuiver, 1 denier.
Ende der selver sesten ende negenden penninck, die summe van twee duysent
seshondert acht ende soeventigh gulden, achtien stuiver, elff denier. Dus hyr: 2.678
pond, 18 stuiver, 11 denier.
In oirconder is dese bij den heeren commissarien, nevens den secretaris
onderteeckent:
A. Tengnagell (1649), Mattheus van der Poll, Alex van der Capellen, Gerhardt Casyn
van der Hell, Fred. van Essen, Everhardt Sluysken, Ludolph Sylvius (secretaris, '49).
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[284r.] Die stadt ende voeghdije van Eybergen heeft jaerlix an lasten: 442 gulden
10 stuiver.
442 gulden, 10 stuiver.
Ende die geheele heerlickheyt van Borculo mette stast: 2145 gulden 19 stuiver.
2145 gulden, 19 stuiver.
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