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Die buerschap Lindtvelt

Erven
Rhulde. Toebehoerende Sijn Graefflijke Genade. Is an gesey 10 molder, tientvrij, lichte garve.
Gaerdenlandt 2 schepel. Hoeylant 2 dagh meyens, slecht landt. Doet ter pacht 130 daler.
Pontschattinge 9 gulden, 10 stuver. Is noch weinich jonck holtgewas.
Jonck holtgewasch. In 't geheel: 201 gulden 6 stuver, 201-6-0
189-6-0
[247v.] Valckenborch. Toestendich Sijn Graefflijke Genade. Is groet van gesey 8 molder, tientvrij,
lichte garve. An gaerdenlandt 1 schepel. Een hoeymaete van een dagh meyens, heel slecht lant. Geen
holtgewas daer wat van koemen kan. Ter pacht in alles 100 daler. An pontschattinge 9 gulden, 10
stuver. In 't geheel: 156-6-0
144-6-0
Nijenhuys. Soe toestendich juffer Anna van Steenberghen voor die helftte, ende [248r.] den
bouwman voor die ander helftte. Den uytganck is 2 molder, thientroggen und den bloettient aen Sijn
Graefflijke Genade tot last des pachters, een schepel missaet. Is groet van gesey 10 molder, tientvrij.
Hofflandt 2 schepel. Hoeylandt 2 dagh meyens. Wort gebouwt op die lichte garve. Ter pacht an die
joffer voor huys, hoff und hoeylandt 10 daler. Pontschattinge 9 gulden, 10 stuver. Is aen opslach van
werckholt.
In 't geheel: 112-18-7
103-17-10
[248v.] Morsman. Toestendich Israel Rothuys met sijn consorten. Den uytganck is 3½ schepel
roggen und den bloettient an de Geestelickheyt, pachter Jan ten Have?, 2 schepel koppelhaever, een
schepel missaet, al tot laste des pachters. Is groet an gesey 8 molder gaerdenlant, 1 schepel. Bouwet
op die lichte garve. Hoeylant 2 dagh meyens. Ter pacht 4 daler, 1 pachtvercken, 5 pond vlas.
Pontschattinge 6 gulden, 6 stuver.
In 't geheel: 82-18-9
76-5-10
[249r.] Lenderinck. Toestendich Berent ten Noever met sijn consorten. Den uytganck is 6 schepel
roggen und 3 molder boeckweyten tot tient aen Sijn Graefflijke Genade, halff tot last des landsheeren.
Is an gesaey 8 molder, tesaemen thientbaer den 10den gast met het stroe an heer Borckelo te Vreden
van wegens een vicarie te Groll. Wort gebouwt op die lichte garve. Gaerdenlandt 1 schepel. Een
hoeymaet van twee dagh meyens, waervan den uytganck is 5 daler, 5 stuver an den geestelijcken
rentmeester [249v.] tot Zutphen, tot last van den bouwman. Item een pachtvercken, 6 pond vlas
ende 1 schepel roevesaet pontschattinge. 6 gulden, 6 stuver. In 't geheel: 87-15-8
80-15-2
Noch heeftt die bouwman eygen 1 schepel geseys, tientvrij, op die lichte garve.
1-19-11
1-19-11
Jan Hoebinck. Toestendich Elsken van Halteren. Den uytganck is een halff schepel missaet. [250r.]
Is groet an gesaey 6 molder, tientvrij, op die lichte garve. Gaerdenlandt 1½ schepel. Een hoeymaete
van een dach meyens. Ter pacht 6 daler, 1 vercken, 6 pond vlas. Pontschattinge: 5 gulden, 14 stuver.
Weinich jonck opslach. Opslach.
In 't geheel: 67-1-10
61-14-6
Aelbert Hoebinck. Toestendich Tonnis Vijth met sijn consorten. Den uytganck is ½ schepel
missaet. [250v.] Is groet an gesaey 6 molder, thientvrij, op die lichte garve. Hofflandt 1 schepel.
Hoeylandt een dagh meyens. Van huys ende hoff 1 pachtvercken, 6 pond vlas. Eens voorall 4 ryxdaler
tot een voormede in 6 jaeren. Pontschattinge 5 gulden, 14 stuver. Weinich jonck opslagh.
Opslach. In 't geheel: 55-4-10
50-16-6
Aelbert Hoetinck. Halff eygen een hoeymaete, getaxiert op 1½ daler. 2-5-0 2-5-0
[251r.] Baeken. Toestendich die weduwe frouwe Haefkes. Aen gesaey 10 molder, daervan 3 schepel
tientbaer den 10den gast an die geestelicheyt, met het stroe. Wort gebouwt op die lichte garve.
Hofflandt 1½ schepel. Een hoeymaete van twee dagh meyens. Van huys, hoff und hoeymaete tor
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pacht 10 daler. Item een pachtvercken. Pontschattinge 5 gulden, 14 stuver. In 't geheel: 102-13-9
94-9-5
[251v.] Jan Laerbergh heeftt van Baken in 't gebruyck een hoeymaetjen van 1 dagh meyens voor 3
daler. 4-10-0
4-10-0
Jan Boeninck. Toestendich Henderick Cock. Den uytganck is een molder koppelhaever, een schepel
misssaet, 10 stuver thinsgelt, een paer hoenen, tot last des pachters. Is groet an gesey 11 molder,
daervan 1 molder tientbaer den 10den gast mit het stroe aen Sijn Graefflijke Genade, 2 [252r.] molder
aen Rhemen, 6 molder an de geestelijckheyt. Wordt gebouwt op die lichte garve. Hoeylandt van 1
dach meyens. Hofflandt 3 schepel. Huys, hoff und weydelant 5 daler, twee pachtverckens [of] 6 daler.
Pontschattinge 9 gulden, Weinich holtgewas. In 't geheel: 107-7-6 Holtgewas.
98-15-8
Item een molder gesey, den bouwman toestendich, tientbaer aen joncker van Remen.
7-4-0
7-4-0
Tanckinck. Toestendich Gerrit van Hall [252v.] met sijn consorten. Den uytganck is een molder
koppelhaever, tot last des pachters, 1 schepel missaet. Is groet an gesey 10 molder, tientvrij, op die
lichte garve. Gaerdenlant 1½ schepel. Hoeymaete 2 dagh meyens. Voor huys, hoff und hoeymaete 6
daler, twee pachtverckens, 6 daler. Pontschattinge 9 gulden 0 stuver. In 't geheel: 107-11-5
98-19-3
Oostrick. Toestendich joncker Everdt van Keppel. [253r.] Is den uytganck 7 schepel roggen und 11
schepel mancksaet, unde den bloettient an de geestelicheyt tot last des pachters, tientvrij. Is an gesey
12 molder. Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflandt 3 schepel. Hoeymaete een dach meyens. Voor
huys, hoff unde hoeymaete 8 gulden 0. Pontschattinge 9 gulden. In 't geheel: 131-2-0 120-12-2
Belbrugghe. Is een Gasthuysgoet van Groenloe. [253v.] Is an gesaey 10 molder, tesaemen
thientbaer den 10. gast met het stroe an de geestelicheyt, soe gebouwt wort op die lichte garve.
Hofflandt 1 schepel. Hoeymaete van 2 dach meyens. Voor huys, hoff und hoeylant 10 daler.
Pontschattinge 9 gulden 0. Is weinich holtgewas.
Holtgewas. In 't geheel: 93-0-0
85-11-2
Schaelinck. Toestenidch Gerrit Raebelinck. Aen gesaey 7 molder, tesamen [254r.] thientbaer den
10. gast met het strow aen Burgermeester Winshem. Wort gebouwt op die lichte garve. Hofflandt 1½
schepel. Een inslach van 1 dagh meyens. Ter pacht 1 varcken. Pontschattinge 9 gulden. In 't geheel:
60-18-0
56-0-6
Item den huysman compt eygen die huysmaete van een dagh meyens, getaxiert op 3 daler. 4-10-0
4-10-0
Schaelinck. Wort gebouwt bij Hoickinck. [254v.] Toestendich Willhem Woeltjes. Is van gesey 4
molder, tientbaer den 10den gast mit het stroe an joncker Keppell op Camperbeeck. Wort gebouwet op
die lichte garve. 28-16-0
28-16-0
Item een hoeymaet van 1 dagh meyens met een koeweyde, t'saemen 5 daler.
7-10-0
7-10-0
Gesinck. Toestendich joncker Keppell op Camperbeeck. Is an gesey 11 molder, [255r.] tientvrij,
uitgenoemen een schepel aen jonker van Remen. Gaerdenlandt: ½ molder; 3 koeweyden ende 4 dach
meyens. Van huys, 1 hoff und hoeylandt, unde den tient met het stroe, den 10den gast van Hoycken,
und den tient uyth Borchman; van 5 molder gesey den 10. gast mit het stroe. Hyrvan geeftt den
bouwman in alles 100 daler, twee verckens. Pontschattinge 9 gulden, 10 stuver. Is noch redelick
holtgewas.
Holtgewas. In 't geheel: 165-6-0
153-6-0
[255v.] Item Goosen Gessinck und Jan Frens haer eygen toestendich 6 schepel geseys, genoemt
Biercamp, tientvrij. 11-19-10
11-19-10
Esken Siverdinck. Toestendich Garrit Hebbinck. Is den uytganck den bloettient aen Sijn Genade,
und 1 schepel miscoorn. Is groet an gesaey 9 molder, daervan 3 molder tientbaer den 10. gast aen
Sijn Graefflijke Genade met dat stroe, 2½ molder an de heeren Gedeputeerden, 1½ molder an
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burgemeester Winshem. Geeft ter pacht 14 molder roggen, 9 molder boeckweite. [256r.]
Gardenlandt:1 schepel. Hoeymaete 2 dagh meyens. Van huys, hoff und hoeymaete ter pacht 10 daler,
6 pond vlas. Pondschattinge 9 gulden. Is weinich holtgewas.
Holtgewas. In 't geheel: 135-11-11
124-15-0
Noch heefft hij in pacht van Huyninck 3 schepel geseys, tientvrij, voor 1 molder roggen ende 1 molder
boeckweyten. 9-11-11
9-11-11
Esken heefft een stucke landt van 6 schepel gesey eygen, [256v.] thientbaer met het stroe den 10den
gast an burgermeester Winshem. Daer en boevens gaet uyt dit landt een molder roggen an den
Armen tot Borckeloe. 10-16-0
10-16-0

Die halve erven
Reverhorst. Is een vicariëngoet. Den uytganck is 10½ stuver, een schepel missaet. Is groet van
gesey 12 molder, tientvrij ende wort gebouwet op die lichte garve. Hofflant 1 dagh meyens. Hoeylant
1 dagh meyens. Is in 't geheel verpacht [257r.] voor 161 daler an vrouw Haeffkes. Pontschattinge 9
gulden. 241-10-0
229-10
Is oock redelick holtgewas.
Holtgewas.
Kleine Valckenborch. Toestendich Hendrick Eybergen met sijn consorten. Is groet van gesey 6
molder, in 't geheel tientbaer, toe weten 4½ molder an de Graeff, 1 molder an heer Borculoe toe
Vreeden ende een halff molder an de geestelickheyt, den 20 gast met het stroe. Wort gebouwt op die
lichte garve, Hofflant: 1 schepell. Een hoeymaet van 1 dagh meiens. Een pachtvercken. Vijf pond vlas.
[257v.] Pontschattinge 5 gulden, 14 stuver.
In 't geheel: 53-0-0
48-15-2
Item bouwet 6 schepel gesey van Berent Bouninck, tientvrij op die lichte garve.
11-19-10
11-19-10
Jan ter Horst. Voor die eene helffte toestendich Jan Nieuwenhuys, unde voor die ander helffte den
bouwman. Is groet van gesey 7 molder, daervan twee stucke, groet 1 molder, thientbaer an de kercke
van Eybergen, ende 3 schepel tientbaer aen jonker van Rhemen den 10. gast met het stroe. Wort
gebouwt op die lichte garve. [258r.] Gaerdenlant: 3 spint. Voor huys und hoff niet. Pontschattinge 4
gulden, 10 stuver.
In 't geheel: 57-19-10
53-7-2
Guert de Wurt. Is sijn eygen. Groet van gesaey 1½ molder, daervan 2 molder tientbaer den 40 gast
an de kercke tot Eybergen, ende 1½ molder den 10 gast aen jonker Van Rhemen. Gaerdenlant: ½
dagh meyens. Huys ende gaerden getaxiert 4 daler.
In 't geheel: 28-15-10
26-9-9
Noch heeft hij in pacht [258v.] van Mattijs Ruyter den Bijvanck, groet een molder, tientvrij, voor 6
schepel roggen ende 6 schepel boeckweyten. 14-7-10
14-7-10
Sprockelcamp. Is een vicaryengoet, groet van gesey 2½ molder, ende wort gebouwt op die lichte
garve. In 't geheel verpacht voor 16 daler. Pontschattinge: 4 gulden, 10 stuver.
In 't geheel: 27-0-0
24-16-9
Item 2 schepel gesey, hem eygen. Tientbaer aen jonker van Keppel [257r.] op Camperbeeck. 3-12-0
3-12-0
Sprockelman bouwet een stucke landts van 4 molder gesey, toestendich Hueninck. Daervan 1
molder tientbaer aen jonker van Rhemen den 10den gast met het stroe. Doen ter pacht 4 molder
roggen ende twee molder boeckweyten. 29-15-1
29-15-1
Item een molder geseys, toestendich Esken ten Brincke, tientbaer den 10. gast met het stroe an
jonker van Keppell tot Kamperbeeck. Doet ter pacht 1 molder roggen, 2 schepel boeckweite. 7-8-9
7-8-9
[259v.] Borchman. Is een goet van 't Gasthuys tot Groenloe. Is groet van gesey 5 molder,
tesaemen tientbaer den 10den gast met het stroe an jonker van Keppell toe Kamperbeeck. Wort
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gebouwt op die lichte garve. Hofflant 3 spint. Hoeylant 1 dagh meyens. Huys ende hoff ter pacht 4
daler. Pontschattinge 4 gulden, 10 stuver. In 't geheel: 45-0-0
41-8-0
Weerbeeck. Toestendich jonker Keppell op Camperbeeck. Is groet van gesey 4½ molder, [260r.]
tientvrij. Hofflandt: 1½ schepel. Doet ter pacht 20 daler. Pontschattinge 4½ gulden. In 't geheel: 330-0
30-7-2
Item 2 schepel geseys, sijn soons kinders, tientvrij, 3-19-11
3-19-11
Altinck. Is een vicaryengoet. Groet van gesey 5 molder. Daervan 4 molder tientbaer den 10den gast
met het stroe, ende den bloettient an de geestelickheit, und 2 schepel roggen an die provisoren van
de kercke. Doet ter pacht 23 daler. Pontschattinge 4½ gulden.
In 't geheel: 37-10-0
34-18-2
[260v.] Haeselman. Toestendich juffer Capelle in den Dam. Is groet van gesey 3½ molder.
Hofflandt 1½ schepel. Een hoeymaete van anderhalven dagh meyens. Doet ter pacht 6 molder roggh,
3 molder boeckweite, 2 molder haever. Huys, hoff ende hoeymaete 5 daler. Pontschattinge 4½
gulden. In 't geheel 57-12-9
52-19-8
Item 2 schepel geseys van sijn eygen landt, tientvrij. 3-19-11
3-19-11
Item 2 schepel vicaryenlandt, genoemt Lecouwenstucksken. [261r.] Doet ter pacht 2 daler. 3-0-0
3-0-0
Item 3 schepel geseys, tientvrij, toestendich Gerrit Wansinck. Wort gebouwt op die lichte garve. 5-1911
5-19-11
Sonderman. Toestendich Sijn Graefflijke Genade. Is groet van gesey 5 molder. Is heel leege landt.
Hyrvan tientbaer 4 molder aen jonker Van Rhemen. Een gaerden van 3 spint, een hoeymaete van een
dach meyens. Ter pacht 44 daler. Pontschattinge 4½ gulden.
In 't geheel 69-0-0
63-9-7
[261v.] Idem bouwet een molder geseys, toestendich Jenneken Schrievers, op de lichte garve,
tientvrij. 7-19-11
7-19-11
Die Sondermeen heefft in pacht die weduwe vrouwe Tellemans, toestendich Sijn Graefflijke Genade.
Is slecht landt, voor 41 daler. 61-10-0
61-10-0

Die Caeters
Helbergen. Is toestendich die schultinne van Lindtvelt. Is groet van gesey met den hoff: 3 schepel.
Doet ter pacht 7 daler. [262r.] Pontschattinge 1 gulden. 11-2-0
10-4-2
Berent Bulte. Sijn eygen goet. Van gesey metten hoff 3 schepel, tientvrij, getaxiert 5 daler. 7-10-0
6-17-11
Menkeshorst. Toestendich Reint Pijpers. Is groet van gesey 2 molder, tientvrij. Wort bebouwt op die
lichte garve. 15-19-11. Hofflant 1 schepel. Huys und hoff 3 daler. Pontschattinge 1 gulden, 5 stuver.
5-6-0
19-11-10
[262v.] Capperman. Sijn eygen. Groet met den hoff 3 schepel gesey, tientvrij. Getaxiert 6 daler. 90-0
8-2-0
Settelbrinck. Sijn eygen. Is groot met den hoof drie schepell. Getaxiert 6 daler.
9-0-0

8-2-0

Dijckmansgaerden. Sijn eygen. Groet van gesey met den hoff 3 schepel, tientvrij, leeghe landt.
Getaxiert 5 daler. 6-15-0
7-10-0
[263r.] Egbert Leerinck. Bouwt een stucke van 2 schepel gesey, tientvrij, op den Nieuwen Camp,
toestendich Herdinck, voor 2 daler. 3-0-0
3-0-0
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Gerrit Laerckes, ½ molder vicaryen landt, tientbaer den 20 gast an die geestelickheyt, voor 4 daler.
6-0-0
6-0-0
Derck ten Twelle, 6 schepel geseys, daervan 3 schepell tientbaer an burgermeester Winshem.
11-7-11
11-7-11

Tienden
Den thiende uith Belbrugge [264v.] van de heeren Gedeputeerden, verpacht an Jan Bosch voor 30
daler. 45-0-0
45-0-0
Den thiende groff ende small oever die goederen Aeltinck ende Boninck, item uyt het Marsche 5
schepel roggen met den smaelen tient, heeft die lieutenant Cock in pacht van die heeren
Gedeputeerden voor 38 daler. 57-0-0
57-0-0
Zaliger Schaer, nu burgermeester Winshem ende jonker Van Rhemens thiende uyt verscheyden
goederen deser buirschap, getaxiert op 49-16-0
49-16-0
[264r.] Keppel toe Camperbeecks thiende is onder het goet Gesinck angeslaegen, ergo alhyr:
memorie.
Heer Borculoe's thient van 8 molder geseys uyt Lenderinck ende 1 molder geseys uyt Klein
Valckenborch getaxiert op 20 gulden, 15 stuver. 20-15-0
20-15-0

Onderstont:

Summa grossa deser bourschap Lindtvelt: 2814-3-4.

Noch leger stont:

Op huyden onderschreven hebben Jan Nijenhuys ende Aleff Tanckinck, als setters der buerschap
Lindtvelt, den eedt in [264v.] forma gedaen als dat bij haeren weten, uyt dese buerschap niet en is
vergeten, ende dat alle die pachten ende huiren nae haere kennisse well ende behoorlick angegeven
zijn, ende alsoe oock die landen, bij die eygenaers beseten, getaxiert, ter praesentie van de heeren
Cock, Hol, Bentinck ende Sluysken, desen 10. december 1646.
Naer defalcatie van den 12den ende 10den penninck is bij resumptie bevonden dese buerschap Lintvelde
te monteren ter somme van twee duysent seshondert seeven ende viefftich gulden, tyn stuver, twee
denarien, toe weten an landen 2634-11-26, an huysen 22-19-0, doende daervan den 6den penninck
vierhondert negen ende dartich gulden, een stuiver thyn eenderdendeel duit, ende den 9den penninck
twee gulden, elff stuver, dus hyr toe saemen 441 pond 12 stuver 10½ duit.
[Getekend:]
A. Tengnagell (1649), Mattheus van de Poll, Alex van der Capellen, Gerhardt van der Holl, Fred. van
Essen, Everhardt Sluysken, Ludolph Sylvius, secretarius (1649).
[folio's 265 en 266 ontbreken]
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