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Die buirschap Recken

Assessores: Joan Isvordinck, Joan Osterbroeck
Die haevesaete Mervelt ofte Borch, die heer van Isendoorn cum suis, getaxiert
op 100 gulden.
90-0-0
Dat Huys toe Mervelt met Wansinckerve hoort den erffgenamen van de zaelliger
vrouwe van Mervelde, ende wordt bewoont van Joan Isvordinck. Daertoe is een
gaerden, groot 1½ schepel saet, 3 koeweiden, ende in den Wanssinckhoff staen
ettelicken tellingen, edoch sijn verhouwen, groot 2 schpel saet.Holtgewas.
Ende aen bouwlant 4 molder saet, thientvrij, met den thienden uit [232v.] die erven
Ensinc, Abbinck ende Dijcker, summe in alles: gepacht voor 170 gulden. 170-0-0.
158-0-0
Nijenhuis, hoort oock den erffgenamen van de zaellige vrouw van Mervelt. Daertoe
is een huis met een gaerden, groot 6 spint saet, 2½ koeweide ende een voeder
hoygewas van 1 dach maeyens. Aen bouwlant 9 molder saet, thientvrij, lichte gerve.
Geeft jaerlix ther pacht 140 gulden met een schincken. Pontschatting: 15 gulden, 15
stuver. 150-10-0.
138-10-0
[233r.] Joan Yesfverdinck heeft dat Jordens erve. Is geen huis op. Hoort den
erffgenamen van de zaellige vrouw van Mervelt. Daer op is een cleyn busken met
telgen.
Busken.
Ende een koeweide. Aen bouwlant 10 molder saet, thientvrij. Doet jaerlix ther pacht
100 gulden. Uitganck aen den penninckmeester toe Munster: 10 molder haveren
ende een schepel boonen tot laste der pachteren. Pontschattinge: 15 gulden, 15
stuver. 136-16-4.
136-16-4
't Goet soo Berent ter Meerbeck bouwet, hoert Sijn Graaflijke Genade bij 't Huys
te Borckuloe. Daertoe is 't huys met een lijfftocht met 2 kleine gaerdens, groot 1½
schepel saets ende 4 koeweiden. Ende aen bouwlant 9 molder saet. Doet jaerlix ther
pacht 132 gulden. Hyruit gaet doergaens den 10den gast aen den penninckmeester
thoe Munster, met den bloethienden, ende 1 pond was in de kercke te Eibergen.
Pontschattinge: 15 gulden, 15 stuver. Weinich holtgewas. 142-10-0.
131-1-11
[234r.] Wessel then Middelhuis erve, hoort Frerick Leyendecker, die weduwe
Kosters ende die weduwe Blooms. Daertoe is een huis met een gaerden, groot 3
spint saets, met een stucke gaerdenlandt in den Boemsgaerden, groot 1 spint saet,
ende 1 koeweide, ende een voeder hoygewas van 1 dach werck. Geeft daervan
jaerlix 9 pond vlas ende twie pachtverckens ende elck een dagh helpens met de
jeruchte?? Heeft aen bouwlant 13 molder, thientvrij, saets. Geeft daervan jaerlix de
derde garve. Uytganck: in de kercke toe [234v.] Eibergen een pond wasses, in de
kercke toe Grolle 2 pond wasses. Pontschattinge: 15 gulden, 15 stuver. 129-3-9.
118-17-1
't Goet soo Hendrick Oedinck bouwet hoort Sijn Graaflijke Genade bij 't Huis toe
Borckeloe. Daertoe is een gaerden groot 1½ schepel saets. Ende 4 koeweiden. Aen
bouwlant 10 molder saet, thientvrij. Geeft jaerlix ther pacht 187 gulden, 10 stuver.
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Uitganck aen den penninckmeester toe Munster: 6 schepel rogge, 9 schepel gersten,
tot laste des pachters. Is Sijn Graaflijke Genade vrisitter. 205-2-8.
193-2-8

Halve erven
Joan ten Oldencaeten goet is toehorich den erffgenamen van de zaelliger vrouwe
van Mervelt. Daertoe gehoort 't huys met een gaerden, groot 2 schepel saet, ende 3
koeweiden. Aen bouwlant 5 molder saet, thientvrij. Geeft jaerlix ther pacht 100
gulden ende 2 schincken. Pontschattinge: 11 gulden, 15 stuver. 107-16-0. 99-3-5
Noch soo heeft Oldencaete eigen 1 schepel saet, thientvrij, opten Oldencaetercamp,
2 gulden, 10 stuver1. 1-19-11.
1-19-11
[235v.] Noch heefft hij in pacht van sijn lantheer 2 dach mayens voor 30 gulden.
30-0-0.
30-0-0
Tonnis Oesterbroeckx goet hoert den erffgenamen van die zaelliger vrouw van
Mervelt halff ende die andere helfte den bouwman ende die weduwe Bloems.
Daertoe is het huis met een gaerden, groot 2 schepel saet, 1 koeweide. Aen
bouwlant 6 molder saet, thientvrij, 1½ voeder hoygewas in de Wansinckmathe van 1
dach meyens, voor 10 gulden. 10-0-0.
10-0-0
[236r.] Geeft jaerlix aen die erffgenamen 50 gulden, ende van de andere helfte
jaerlix 302 gulden met 2 schincken. Uitganck aen thienden aen 't Huis toe Borckeloe:
3 molder haver, 2½ molder spilsaet, 1 molder roggen tot last des pachters, den
bloetthienden ofte 3 gulden in plaets. Pontschattinge: 7 gulden, 15 stuver. 115-17-8.
106-12-3
Tonnis Oosterbroeck heeft eigen dat Oosterbroeckx kempken, groot 6 schepel
saet, thientvrij, sijnde veltlant. 11-19-10.
11-19-10
[236v.] Noch een stucke groenlant, groot een schepel saet, thientvrij. 1-19-11.
1-19-11
Noch een stuck op de Dorsthorst, groot 2 schepel saet, thientvrij. 3-19-11.
3-19-11
Noch een stucke op den Nieuwen Esch, groot een schepel saet, tientvrij, 223 gulden.
1-19-11.
1-19-11
Joan Oosterbroeck heeft eigen huis met gaerdenlant, groot 1½ schepel saet,
geset op 10 daler. 15-0-0.
13-10-0
[237r.] 4 Koeweiden, thientbaer landt aen de vrouw van Mervelt, ad 4 daler
d'weyde. 24-0-0.
24-0-0
4
Aen bouwlant 6½ molder saet, geset jaerlix op 55 gulden. 51-19-9.
51-19-9
Hyruit gaet uit 2 schepel saet den 10den gast aen die erffgenaemen van de zaelliger
vrouw van Mervelt, ende een pond was in de capelle toe Recken.
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Noch soe heeft hij in pantschap voor 300 daler die Hoghe Breede, 3½ schepel saet,
thientvrij, 7-19-10.
7-19-10
[237v.] Hendrick Lubbers, hoort Sijn Graaflijke Genade bij 't Huis te Borckeloe.
Daertoe is een gaerden van 2 schepel saets groot, ende 1½ koeweiden. Aen
bouwlant 4½ molder saet. Doet jaerlix ter pacht 69 gulden. Uit een molder geseys
van dit goet gaet den 10den gast aen den penninckmeester thoe Munster.
Pontschattinge: 5 gulden, 5 stuver. 72-16-0.
66-19-5
Noch soo heeft hij eigen een molder saet, thientvrij, 95 gulden. 7-19-11. 7-19-11
[238r.] Lubbert ther Haeves goet, hoort gelijckfals Sijn Graaflijke Genade bij 't
Huys te Borckeloe. Daertoe is het huis ende eenen gaerden van 3 spint saets, 1
koeweide. Aen bouwlant 5 molder saets. Doet jaerlix ther pacht 64 gulden, 10
stuver. Die helfte van dit lant is thientbaer. Gaet verder uyt: 4 schepel roggen, 4
schepel gersten, 12 schepel haveren sexmathe aen den penninckmeester toe
Munster, tot last des pachters. Pontschattinge: 7 gulden, 15 stuver. 86-13-11.
79-15-2
[238v.] Tonnis opten Poll gebruickt die caeterstede sooe den kinderen van
zaelliger Francius Polmans toebehoort. Daertoe is het huis ende eenen gaerden van
1 schepel gesaeys. Aen bouwlant 5½ schepel saet, ende uyt 2 schepel gaet den
thienden an den erffgenamen van die zaellige vrouwe van Mervelt. Doet in 't geheel
16 daler. Pontschattinge: 1 gulden, 17 stuver. 25-0-0.
23-0-0
Noch met den Buddencamp, groot 6 schepel saet, thientvrij, 18 gulden. Sijnde dese
6 schepel geestlick. Is onder die vicarie Sint Antonis aengeslaegen6. Vide folio
sequente tertio [239r.] post Lubbert ten Haeve.
Idem heefft eygen een gaerden, groot 1 schepel saet, tientvrij. Daer gaet uyt 6
stuver an Sijn Graaflijke Genade. 1-19-11.
1-19-11
Hendrick Sjungen heefft eygen huys ende gaerden, groet 5 spint gesaeys ende ½
koeweyden, getaxiert 8 daler. 12-0-0.
10-16-0
Aen bouwlant 9 schepel, tientvrij, ad 16-19-10.
16-19-10
Noch heefft hij in pacht het Landtweer, groet 3 schepel gesaeys, tientvrij, ende die
Bussmaete van 1½ koeweyde. Geefft jaerlix [239v.] daervan ter pacht 227 gulden.
27-10-0.
27-10-0
Toebehoorende die erffgenamen van die zaliger vrouw van Mervelt. Noch heeft hij in
pacht den Capellencamp, groet an gesaey 5 schepell, tientvrij, geefft daervan jaerlix
an de kerckmeesters 27 gulden. Pontschattinge: 7 gulden, 15 stuver. 27-0-0.
27-0-0
Joan Benthuys heefft een eygen huys met een gaerden, groet 1½ schepel,
getaxiert 7 daler. 10-10-0.
9-9-0
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Aen bouwlant 3½ molder saet, tientvrij, ende dat Hechlen, 3 spint saet, tientvrij,
jaerlix 30 gulden. 29-9-9.
29-9-9
[240r.] Uytganck een pond wass aen Sijn Graaflijke Genade.
Noch heefft hij in pacht het Landtwerck van 3 schepel, met de Busmaete van 1½
koeweydens voor 228-0-0. 27-10-0.
27-10-0
Compt toe den erffgenaemen van de zalige vrouw van Mervelt. Pontschattinge: 7
gulden, 15 stuver.

Caeters
Berent Holters heefft een eygen huys ende een gaerden, groot ½ schepel, geset
op 5 daler. 7-10-0.
6-15-0
Aen bouwlant 3½ molder saet, tientvrij, doet 27-19-0.
27-19-0
Uitganck: 1 pond wasses in de kercke toe Eybergen. Pontschattinge: 5 gulden, 5
stuver.
[240v.] Joan Tencker, heefft een eygen huys ende een gaerden van ½ schepel,
geset op 5 daler. 7-10-0.
6-15-0
Noch bouwlant 6 schepel saet, waervan dat 1 molder is nieuw veltlant, tientvrij,
jaerlix op 129 gulden. 11-19-10.
11-19-10
Uitganck: in de kercke toe Eybergen 2 kannen wijns, ende een oort stuver thins
hoort Sijn Graaflijke Genade. Pontschattinge: 2-1-0.
't Geene soe Arent Cuyper besittet hoort hem eygen halff ende Poppinck halff.
Bestaet maer huys met een gaerden ende 3 schepel bouwlant, tientvrij, geset op 6
daler. 9-0-0.
8-2-0
Uytganck: een kanne wijns in de kercke tot Eybergen.
Tonnis op de Poll10.
[241r.] Jan Everts heeft een eigen huys ende een eigen gaerden bij Tibberinck,
groot 1 schepel, geset op 5 daler. 7-10-0.
6-15-0
11
Aen bouwlant 10 schepel saet, thientvrij, doet jaerlix 18 gulden. 19-19-10.
19-19-10
Uitganck uit dat gaerdeken 6 stuiver, soo den koster te Eibergen daeruit heeft.
Tonnis ter Maet heeft een eigen huis met een gaerden, groot 2 schepel saet,
tientvrij, geset op 8 daler. 12-0-0.
10-16-0
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[241v.] Die weidemathe, groot 1½ koeweide, jaerlix voor 6 daler. 9-0-0.
9-0-0
Noch soo heeft hij een kamp bij sijn huys, soo sijn soen gecoft heeft, groot 6 schepel
saet, thientvrij. 11-19-10.
11-19-10
Joan Nunninck hoort Tonnis ter Maet. Daertoe is een huis ende twie spint saet,
verpacht voor 6 daler. 9-0-0.
8-2-0
Lubbert Busscher heeft [242r.] eygen een olt huys met een kleyn haeffken, groot
een spint. Aen bouwlant 2 schepel saet, tientvrij, geset jaerlix op 7 daler, 4 gulden,
10 stuver12. 10-10-0.
9-9-0
Uitganck: 6 stuver aen Sijn Graaflijke Genade.
Herman Holters, eygen huys met een gaerden, groot 1 spint saets, geset op 5
daler. 7-10-0.
6-15-0.
Ende aen bouwlant 3 schepel saets, thientvrij. Doet jaerlix 10 gulden, 10 stuver13.
5-19-11.
5-19-11
Noch een stuck van Sijn Genade aengecocht, van 2 schepel, thientvrij, 3-19-11.
3-19-11
[242v.] Gert Cuiper heeft een eigen huys ende een gaerden bij Lamberts huis,
groot 2 spint saet, geset op 4 daler. 6-0-0.
6-0-0
Met den nieuwen camp, sijnde veltlant, groot 3 schepel geseys, thientvrij, darde
garve. 5-19-11.
5-19-11
Arent Gelinck heeft een eigen huis met 2 kleine gaerdens, groot 1½ spint, geset
op 4 daler. 6-0-0.
6-0-0
Aen bouwlant 3 schepel, 3 spint saet, thientvrij, jaerlix 7-9-10.
7-9-10
Uitganck: 1 spint lijns in de kercke toe Eibergen.
[243r.] Herman Roossinck heeft eygen een huys soo daer staet op den gront
toebehorende den erffgenamen van die zaelliger vrouwe van Mervelt. Doet jaerlix:
3-0-0.
3-0-0
Den hoff met die stede hoert onder 't erve Jordens.
Willem Hermes heeft een eigen huys met een gaerden, groot 1 schepel saet, geset
op ses daler. 9-0-0.
8-2-0
Ende aen bouwlant 5 schepel saet, thientvrij, jaerlix 9-19-10.
9-19-10
Uitganck aen die capelle toe Recken 6 stuver, ende 6 stuver aen 't Huis toe
Borckeloe.
[243v.] Hendrick Jordens heeft een eygen huys met 2 gaerden, groot 2 schepel
saet, geset op 12 daler. 18-0-0.
16-4-0
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1½ koeweide. Ende aen bouwlant 3 schepel, thientvrij, doet jaerlix 5-19-11.
5-19-11
Noch heeft hij in pacht die halve Wessels mathe, toebehorende Tonnis Oosterbroeck,
doet ther pacht voor die helfte 3 gulden. 3-0-0.
3-0-0
Aeltjen Wansinck, weduwe, heeft een eigen huys met een kamp bij 't huys, groot
3½ [244r.] schepel saet, doet 15-0-0.
13-10-0
Uitganck: 1 molder garsten aen Sijn Graaflijke Genade, een vischkorff ofte 15 stuver
aen den penninckmeester toe Munster, 1 stuivers thins an die Wuerst.
Berent Tibberinck hoort die weduwe Oosterbroeck ende Gert Oedinck. Daertoe is
een huys met een gaerden, groot 1½ schepel saet. Geeft ther huire jaerlix 10
gulden. 10-0-0.
9-0-0
[244v.] Uitganck 1½ pond wasch in de kercke toe Eibergen.
Berent Stums heeft een eygen huys met die plaetse: 4 daler. 6-0-0.
6-0-0
Noch soo heeft hij in pacht van die erffgenamen van de zaellige vrouw van Mervelt 3
molder saet, thientvrij, jaerlix ther pacht 28 gulden. 28-0-0.
28-0-0
Noch 1½ voeder hoygewass van de Wansinckmathe off 2 dach maeyens, doet jaerlix
10 gulden. 10-0-0.
10-0-0
[245r.] Tonnis Wevers heeft een eigen huys met een klein gaerdeken, groot 1
spint saet, jaerlix 4 gulden, 10 stuver. 4-10-0.
4-10-0
Noch een stucke van de capelle van 1 schepel, doet jaerlix ter pacht 4-10-0.
4-10-0
Godtschalck Ensinck heeft een eygen huys met een gaerden, groot 1 spint saet,
getaxiert op 4 daler. 6-0-0.
6-0-0
Ende een kempken groot 1½ schepel saet, thientvrij. Doet jaerlix 7 gulden, 10
2-19-10
stuver14. 2-19-10.
[245v.] Noch heeft hij in pacht een stucke van Wanssinck erve, groot 1½ schepel
saet, thientvrij, derde garve. 2-19-10.
2-19-10
Hendrick Lammers heeft eygen met sijn moeder een huis ende 2 stucken
gaerdenlandt, groot 2 schepel saet, geset op 7 daler. 10-10-0.
9-9-0
1 Koeweide, 1 stuck hoylant, ½ voeder hoygewas, geset op 5½ daler. 8-5-0.
8-5-0
[246r.] Aen bouwlant 3 schepel saet, thientvrij. 5-19-11.
5-19-11
Noch in Mallum een kamp veltlandt, groot 3 molder, thientvrij, die swaere garve,
geset jaerlix op 17-19-11.
17-19-11
Uitganck in die capelle toe Recken 15 stuiver.
Noch in busch onder Jordens erve, daerin staen hutten als Berent Jordens ende
Joan Biermans, Buss Lubbert, soo dat arm volck is, pro deo.
pro deo.
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[246v.] Arent ther Desker heeft een eigen huys met een gaerden, groot 2 spint
saet, doet jaerlix 3 gulden, 10 stuiver. 3-10-0.
3-10-0
Noch van de kercke toe Eybergen 2 spint jaerlix. 1-10-0.
1-10-0
Noch van Ludolph Koster in pacht een kempken, groot 7 spint saets, thientvrij, jaerlix
op 6 gulden. 6-0-0.
6-0-0
[247r.] Joan Wansinck, van welckers plaetse eigenaers die erffgenamen van die
zaellige vrouwe van Mervelt, heeft een huys met een halff voeder hoygewas, ende
aen bouwlant van Wansinck 4 molder saet, thientvrij. Geeft jaerlix te pacht 50
gulden. 50-0-0.
46-0-0
Berent Kappenwever, hoort den erffgenamen van die zaelliger vrouw van Mervelt.
Heeft een huys ende een stucke van Wansinck, groot 1 schepel, tientvrij, doet jaerlix
6 gulden. 6-0-0.
6-0-0
[247v.] Gert in die Elsen heeft een huis eigen, maer die stede met dat gaerdeken
hoort die gemeenten van Recken, maer in pantschap, groot 1 spint saet. Noch heeft
hij in pantschap een gaerden ½ spint saet groot, doet jaerlix 6 gulden. 6-0-0.
6-0-0
Hendrick Winckelhorst heeft een stucke tegen den Oldencaete, groot 1 schepel,
thientvrij, 1-19-11.
1-19-11
Hendrick Iisverdinck 3 stucken [248r.] op die Lubbers braecke, aen gesay 5 schepel,
thientvrij. 9-19-10.
9-19-10.
Op huiden onderschreven hebben Joan Oosterbroeck ende Johan Iiesvordinck,
setters in de buirschap Recken, den eedt in forma gedaen, als dat haeres wetens uit
dese buirschap niet en is vergeten, ende dat die pachten ende huiren nae haere
beste kennisse ende wetenschap sijn aengegeven. Ende oock dat eigenaeren
goederen nae advenant getaxiert, desen 23sten december 1646, ther presentie van de
heeren Cock, Singendonck, Holl, Bentinck ende Sluisken.
Summa grossa van dit eerste deel van Recken: 2116-17-7.
Ende infra t'endens het tweede deel.
[250r.]

Die andere sijdt van Recken

Bijsitters: Joan ten Dijcke ende Lubbert Elferinck.
Lubbert Elfferinckx goet, hoort den abdissinnen van Vreden, ende sijn hoffhorich.
Daertoe is een huis met die lijfftucht ende 2 gaerdens, groot 3 schepel geseys, geset
op 12 daler. Ende 3 koeweiden ad 3 daler de weyde. Aen bouwlant 9 molder saet,
sijnde waetersuchtich landt, thientvrij, lichte garve. Geeft jaerlix ther pacht ½
schepel roggen ende 2 molder gersten, een vercken ofte 1½ rijckxdaler. Facit 3
gulden, 15 stuiver. Een henxstpenninck 1½ stuiver, den 9den gast uit sijn gehele
[250v.] landt krijcht sijn vaeder. Pontschattinge: 16 gulden, 10 stuiver. 114-9-10.
7
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105-4-8
Joan Gelincxgoet hoort die abdissinne van Vreden, is hoffhorich. Daertoe huys met
2 gaerdens, groot 2 schepel, geset op 12 daler ende 3 koeweiden ad 3 daler die
weide. Aen bouwlant 10 molder saet, tientvrij. Geeft ther pacht ½ schepel roggen, 2
molder gersten, een vercken ofte 3 gulden 10 stuiver. Een henxtpenninck oft 1½
stuiver. Pontschattinge: 16 gulden, 10 stuiver. 121-9-10.
111-15-5
[251r.] Hendrick Merincks goet, hoort den erffgenamen van de zaelliger vrouw
van Mervelt. Daertoe is een huis met een gaerden van 3 schepel saet ende 3
koeweiden. Een klein busken daer jonge telgen ende boecken in staen, doch
verhouwen, groot van 2 schepel saet.
Klein busken.
Aen bouwlant 8 molder saet, tientvrij. Geeft jaerlix ther pacht 140 gulden, twie
schincken ende den bloetthienden ofte 1 rijckxdaler in plaets. Pontschattinge: 16½
gulden. 153-10-0.
141-10-0
[251v.] Geert ther Spencken goet hoort Sijn Graaflijke Genade bij 't Huys toe
Borckeloe. Daertoe is een huys met 2 gaerden, groot 1½ schepel saet, 2 koeweiden,
met een clein busken met buecken ende jonge telgen van 1 schepel gesays. Aen
bouwlant 7 molder saet, thientvrij. Geeft jaerlix ther pacht 105 gulden. Uitganck: 2½
molder roggen ende 2½ molder spilsaet met den bloettienden aen den
penninckmeyster toe [252r.] Munster tot last des pachters. Pontschattinge: 12
gulden, 7 stuiver, 6 penningen. 139-14-10.
128-10-3
Court Beckinck hoort Sijn Graaflijke Genade bij 't Huys toe Borckeloe, edoch twie
parten, den bouwman het dardendeel. Daertoe is het huys ende een gaerden van
een schepel saet ende 3 koeweiden. Ende aen bouwlant 7 molder, thientvrij, doet
jaerlix ther pacht voor die twie delen: 79 gulden 10. [252v.] Uytganck: 3 molder
haeveren, 4½ schepel roggen met den bloetthienden oft 2 daler aen Sijn Graaflijke
Genade. Pontschattinge: 16 gulden, 10 stuiver. 108-8-4.
99-14-10
Item soo heeft den bouwman eygen den Pellencamp, groot 1½ schepel geseys,
thientvrij, op 2-19-10.
2-19-10
Willem Hemsinck heeft een eygen huis met de lijfftucht ende 2 gaerdens, groot 4
schepel saet, geset op 16 daler. [253r.] 13 Koeweyden ad 3 daler de weide. Ende
een bosch met eickenholt, groot 4 schepel saet. Opgaende holt.
Aen bouwlandt 14 molder saet, kan jaerlix doen 150 gulden15. Uytganck: uyt alle
landerijen daertoe behorende den 10den gast aen den penninckmeester toe Munster.
Pontschattinge: 19 gulden, 5 stuiver. 183-6-0.
171-6-0
Noch soo heeft den voorschreven [253v.] bouwman den thienden gepacht van den
penninckmeister toe Munster uit etlijcke erven ende goederen in Recken, daervan hij
geeft jaerlix ter pacht, nae luit pachtcedule, 125 gulden. 125-0-0.
125-0-0
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Joan ther Dijcke sijn onderhebbende goet hoort halff Michiel Gevers ende d'andere
helfte den bouwman. Daertoe is het huys met 2 gaerden, groot 2 schepel saet, 2
koeweiden ende 1 koeweyde [254r.] veltgront. Ende een jongen buss aen beyden
sijden van het huys, groot 2 schepel saet.
Busch.
Geeft voor die helffte van huys, hoff ende weidelant 10 daler. Aen bouwlant 10
molder saet. Geeft van de helffte die darde garve. Den bouwman heeft sulcx alles
gehat jaerlix op 10016 gulden. Uitganck: uit de landerijen den 10den gast aen den
erffgenamen van die zaelliger vrouw van Mervelt, uitgenomen 1 molder, thientvrij.
Den bloetthienden aen den [254v.] penninck toe Munster, 1 pond wasses in de
kercke toe Eybergen. Pontschattinge: 16½ gulden. 108-5-11.
99-12-8
Noch soo heeft Joan then Dijcke eigen 3 stucken, groot 3 schepel saet, doet jaerlix 4
gulden, 10 stuiver. Ende sijn voor den 10den gast, thientbaer aen den erffgenaemen
van die zaelliger vrouwe van Mervelt, 5-8-0.
5-8-0
[255r.] 't Goet soo Tonnis Tanckinck bouwet, hoort die erffgenamen van de
zaelliger vrouw van Mervelt. Daertoe is het huys met 2 gaerdens, groot 3 schepel
saet, ende een cleyn busken, sijnde verhouwen, hebbende nochtans weinich
heisters.
Busken.
Is groot 1 schepel saet. Ende 4 koeweyden. Aen bouwlandt: 8 molder saet, thientvrij.
Geeft jaerlix ther pacht 11017 gulden ende 2 schencken. Uitganck: 1 molder roggen,
2 molder garsten, 3 molder haveren, 1 schepel bonen [255v.] met den
bloetthienden aen den penninckmeester toe Munster, tot last des pachters.
Pontschattinge: 16 gulden, 10 stuiver. 143-14-8.
132-4-8
Noch heeft Tonnis Tanckinck eygen 1 kamp, sijnde veltgront, groot 3 schepel saet,
5-19-11
thientvrij. Doet jaerlix 618 gulden. 5-19-11.
Hendrick ter Wuerst hoort Berent Weninck ende Adriaen Poppinck. Daertoe is een
huys met een gaerden, groot [256r.] 2 schepel saet ende 3 koeweiden. Aen
bouwlant 10 molder saet, thientvrij. Doet jaerlix ther pacht 15019 gulden ende 2
pachtverckens. Uitganck: 3 molder roggen aen den penninckmeester toe Munster tot
last des pachters. Pontschattinge: 16½ gulden. 185-16-9.
173-16-9
Item soo heeft den bouwman eigen 2 schepel saet, thientvrij, doende jaerlix 320
gulden. 3-19-11.
3-19-11
[256v.] Joan Buttes goet hoort Sijn Graaflijke Genade bij 't Huys te Borckeloe,
met een gaerden, 1 schepel saet, ende 2 koeweiden. Aen bouwlant 10 molder saet,
thientvrij. geeft jaerlix ther pacht 19821 gulden. Uitganck: 5 schepel roggen, 9
16
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schepel mancksaet, 3 molder haveren. Den bloetthienden aen Sijn Graaflijke Genade,
tot last des pachters. Pontschattinge: 16½ gulden. 235-6-3.
223-6-3
[257r.] Noch soo heeft Joan Buttes eigen op die Swarte Haere 3 schepel saet ende
den straet, groot 1 schepel saet, ende op die Daeshaer 1 schepel saet, thientvrij, 7
gulden, 10 stuiver. 9-19-10.
9-19-10
Jan Poppincxgoet hoort Sijn Graaflijke Genade bij 't Huis te Borckeloe. Daertoe is
het huys met een gaerden, groot 1 schepel saet, 3 koeweiden. Aen bouwlant 7
molder saet, thientvrij. Doet jaerlix ther pacht 120 gulden. Uitganck: 3 schepel
rogge, [257v.] 3 molder haever, 7 molder spilsaet aen Sijn Genade; 3 schepel
roggen, 6 schepel haever, 2 molder garsten met den bloetthienden aen den
penninckmeester toe Munster tot last des pachters. Pontschattinge: 12 gulden, 7
stuiver, 6 penningen. 166-2-2.
154-2-2
Noch soo heeft Poppinck eigen den halven Cuiperscamp, groot 5 schepel saet,
thientvrij, 922 gulden. 9-19-10.
9-19-10
[258r.]

Halve erven

Lubbert Lutteke Tanckinck hoort den erffgenamen van die zaelliger vrouwe van
Mervelt. Daertoe is het huys met 2 gaerdens, groot 6 spint saet ende 3 koeweyden.
Aen bouwlant 6½ molder saet, thientvrij. Geeft jaerlix ther pacht 110 gulden, 2
schincken. Pontschattinge: 8 gulden 5 stuiver. 114-18-0.
105-12-1
Noch heeft hij, Lubbert, eygen op die Laeckhorst 1 kleyn gaerdeken, groot 1 spint
saet, geset op 25 stuiver. 1-5-0.
1-5-0
[258v.] Willem Giebers goet hoort Ludolph Coster. Daertoe is een huys met een
gaerden, ende 2 kleyne gaerdekens, groot 3 schepel saet, ende 3 koeweyden. Geeft
jaerlix daervan te pacht 37 gulden, 10 stuiver, met een pachtvercken ad 4 daler. Aen
bouwlant 6 molder saet, thientvrij. Doet jaerlix die derde garve. Uitganck: 3 schepel
gersten, 1 molder haever, 1 rijckxdaler aen den erffgenamen van de zaelliger vrouw
van Mervelt, tot last des pachters. Pontschattinge: 8 gulden, 5 stuiver. 104-2-7.
95-15-0
[259r.] Geert Hemsinckx ofte Abbincx goet hoort Sijn Graaflijke Genade bij 't
Huys te Borckeloe. Daertoe is het huys met een gaerden, groot 1½ schepel saet, 2
koeweiden. Aen bouwlant: 5 molder saet. Doet jaerlix ther pacht 72 gulden. Uitganck
van 't geheele: den 10den gast met den bloetthienden aen den erffgenamen van de
zaelliger vrouw van Mervelt. Pontschattinge: 8 gulden, 5 stuiver. 76-18-0.
70-15-10
Noch soo heeft Abbinck eygen een stucke, groot [259v.] 3 spint geseys. Doet jaerlix
1 gulden, 10 stuiver. Daer gaet uit den thienden gast aen die erffgenamen van de
zaelliger vrouw van Mervelt. 1-7-0.
1-7-0
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Caeters
Jan Boemer heeft een eigen huys met een gaerden, groot 1½ schepel saet, ende 1
koeweide, geset op 8 daler. 12-0-0.
10-16-0
[260r.] Aen bouwlant 6½ molder saet, is ten deele veltlandt, thientvrij, doet jaerlix
4223 gulden. 51-19-9.
51-19-9
Arent Deters heeft een eigen huis met een gaerden, groot ½ schepel saet, geset
op 5 daler. 7-10-0.
6-15-0
Aen bouwlant 8½ schepel saet, waervan die 5 schepel thientbaer sijn aen de
erffgenamen van de zaelliger vrouw van Mervelt, die reste geset jaerlix op 16 gulden,
10 stuiver24. 15-19-10.
15-19-10
[260v.] Gert Wevers heeft een eygen huys met een gaerden, groot 2½ schepel
saet, thientvrij, jaerlix op 6 daler. 9-10-0.
8-11-0
Lambert Hulsman heeft eygen een huys met een gaerden, groot 1 schepel saet,
gesat op 5 daler. 7-10-0.
6-15-0
Ende 3 schepel saet. Daer gaet uit den 10den gast aen d'erffgenamen van zaelliger
vrouw van Mervelt, jaerlix op 1225 gulden. 5-8-0.
5-8-0
[261r.] Noch van Arent Gelinck een stucke, groot 1 schepel saet, thientvrij, doet
1-19-11
jaerlix ther pacht 7 gulden, 10 stuiver26. 1-19-11.
Derck Liessenbuss, hoert Tonnis Tanckinck. Huys met een kamp van 2 molder
saet, thientvrij, ½ koeweyde, jaerlix op 15 gulden27. Pontschattinge: 2 gulden, 11
stuiver. 16-14-0.
15-7-2
[261v.] Albert ther Huerne heeft een eigen huys met een gaerden, groot 2
schepel saet, gesat op 8 daler. 12-0-0.
10-16-0
28
Aen bouwlant 13½ schepel, doet jaerlix 22 gulden, 10 stuiver . 25-19-10.
25-19-10
den
Uitganck: uit vieff schepel saet den 10 gast aen de erffgenamen van de zaelliger
vrouw van Mervelt, ½ pond wasses in de capelle te Recken.
Noch heeft hij in pacht van de [262r.] weduwe Deters 1 molder saet, thientvrij,
doende jaerlix die darde garve. 7-19-11.
7-19-11
Die weduwe Geese ther Huerne heefft eygen een huys met een kleyn gaerdeken,
groot 1 spint saet, geset op 3 daler. 4-10-0.
4-10-0
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Ende die Hemstincx huisstede, groot 1 schepel saet, maer is thientbaer met den
10den gast aen die erffghenaemen van de zaelliger vrouw van Mervelt, jaerlix op 13
gulden, 10 stuiver29. 9-0-0.
9-0-0
[262v.] Noch soo heeft sie van de weduwe Rauwers in pacht van giestelick lant 9
schepel saet, doet jaerlix ther pacht 30 gulden. Is onder die vicarie Sint Anthonis
aengeslaegen30.
Geert Ensincx goet hoort Hendrick Stockinckreeff. Daertoe 't huis met den
gaerden, groot 2 schepel saet. Dat Poppinckveth 6 schepel saet, daer gaet uit den
10den gast met den bloetthienden aen d'erffgenamen van de zaelliger vrouwe van
Mervelt. Doet jaerlix ther pacht 15 gulden. 15-0-0.
13-16-0
[263r.] Berent Bruggers heeft een eygen huys met een gaerden, groot 1½
schepel saet ende 2 koeweyden, geset op 12 daler. 18-0-0.
16-4-0
31
Aen bouwlant 4 molder saet, thientvrij, jaerlix 30 gulden. Uitganck: drie vierdel
pond was in de kercke toe Eibergen. 31-19-11.
31-19-11
Willem Raes, hoort Joan Iisvordinck. Daertoe is een huis ende gaerden van ½
schepel [263v.] met een camp bij 't huys, groot 6 schepel saet, thientvrij, ende ½
koeweide, met noch een stuck op den Rae Esch, groot 1 schepel saet, voor 15
gulden. Uitganck aen thienden aen den penninckmeester toe Munster: 1 molder
rogge, 1 molder garsten, 1 molder haeveren tot last des pachters. Pontschattinge: 3
gulden. 29-1-11.
26-15-5
[264r.] Noch heeft Willem Raes eigen een stucke op dat Meerbeckerbroeck, groot 2
schepel saet, thientvrij, 332. gulden. 3-19-11.
3-19-11
Derck Wansinck heeft een eigen huys met 2 gaerdens, groot 2 schepel saet ende
die Rattesmathe, groot 2 koeweiden, jaerlix 1533 gulden. 18-0-0.
16-11-2
Noch dat Rosservalcken, hoort Tonnis Tanckinck, [264v] groot 2 spint saet, doet
jaerlix 1-10-0.
1-10-0
Engelbert Meerinck heeft een eygen huis met 2 gaerdens, groot 2½ schepel saet,
geset op 10 daler. 15-0-0.
13-10-0
34
Aen bouwlant 2 molder saet, thientvrij, jaerlix op 13 gulden, 10 stuver . 15-19-11.
15-19-11
Noch in pacht van Aelbert ther Huirne 3 schepel [265r.] saet, thientvrij, geeft
daervan jaerlix die derde garve. 5-19-11.
5-19-11
29
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Arent in 't Rae hoort Joan Hemsinck. Huys met eenen nieuwen camp ende 1 stucke
groot 3 schepel saet, ther pacht jaerlix 6 daler. Pontschattinge: 15 stuver. 9-10-0.
8-11-0
Joan Rekers heeft een eygen huys met een gaerden, groot 1 schepel saet, geset op
6 daler. 9-0-0.
8-2-0
35
[265v.] Aen bouwlant 3½ molder saet, thientvrij, jaerlix 12 gulden. 27-19-10.
27-19-10
Berent Rekers, hoort Joan then Dijcke. Daertoe is 't huys met een gaerden, groot 2
schepel saet, jaerlix op 15 gulden met een calffweideken. Pontschattinge: 1 gulden,
4 stuiver. 15-16-0.
14-10-8
Joan op die Laeckhorst, hoert Beckinck. Huys met een gaerden, groot 1 schepel
saet, [266r.] jaerlix ther pacht op 7 gulden, 10 stuiver36. Pontschattinge: 2 gulden,
5 stuiver. 9-0-0.
8-2-0
Noch soo heeft hij in pacht van Herman ter Laeckhorst 5 schepel saet, thientvrij,
jaerlix voor 12 gulden. 12-0-0.
12-0-0
Herman ter Laeckhorst heeft eygen 2 stucken op den nieuwen camp, groot 3
schepel geseys, thientvrij, op die lichte garve, 4 gulden, 10 stuiver37. 5-19-11.
5-19-11
[267v.] Gert Slemers hoert Berent Bruggers. Huis met 2 gaerdens, groot 1½
schepel saet. Aen bouwlant 1 molder saet, thientvrij, jaerlix ther pacht 19 gulden, 10
stuiver. Pontschatting: 3 gulden. 21-10-0.
20-15-6
Noch in pacht van Aelbert ther Huirne 3 schepel saet. Geefft daervan jaerlix die
darde garve, thientvrij. 5-19-11.
5-19-11
Wessel Buttes eygen huys met een gaerden ende een stucke [267r.] gaerden,
groot een schepel saet, geset op 5½ daler. 8-5-0.
7-8-6
Aen bouwlant 4 molder 3 schepel saet, thientvrij, jaerlix 1838 gulden. 37-19-10.
37-19-10
Die weduwe Slomers Berte heeft eigen die halve cavenstede geheten die
Slomersstede. Huis, den gaerden, groot 2 schepel saet, geset op 8 daler.
12-0-0.
10-16-0
Ende dat weideken, groot 3 schepel saet, thientvrij, ende 1 molder saet, thientvrij,
jaerlix 19 gulden, 10 stuiver39. 13-19-10.
13-19-10
35
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[267v.] Uitganck: 2 pond wasses in de kercke te Eibergen.
Die weduwe Slomers Aeltjen die halve cavenstede met den gaerden, groot 2
schepel saet, geset op 8 daler. 12-0-0.
10-16-0
Met dat Francquengat aen gesey 1 molder, thientvrij. 7-19-11.
7-19-11
Noch 1 molder geseys, waervan 2 schepel liggen in den Esch, ende d'andere 2
schepel voor den Blaetboem, te saemen thientvrij. 7-19-11.
7-19-11
[268r.]

Omliggende landt

Jan Hemsinck eygen den Lacker, groot 3 schepel saet, thientvrij, jaerlix 340 gulden.
Hyr gaet uit 2 pond was in de kercke te Eibergen. 5-19-11.
5-19-11
Weduwe Bronckhorst eygen dat Enxinckroth, groot 2½ koeweide, jaerlix 11 gulden,
5 stuiver. 11-5-0.
11-5-0
Godtschalck ten Caete ende die weduwe Kosters hebben [268v.] in pantschap41 die
Slomersmathe, groot 2 koeweide, jaerlix 15 gulden. 15-0-0.
15-0-0
Derck Bartols heeft eigen een weideken geheten die Wesselsmathe, die helfte op 3
gulden. 3-0-0.
3-0-0
Tonnis then Grootholt eigen een schepel saet, thientvrij. 1-19-11.
[269r.]

1-19-11

Tienden

Die thiende van de vrouw van Merveldt uit Dijcke, Abbinck ende Ensinck heeft in
pacht Jan IJsvordinck, bij 't erve Wansinck, ergo
Memorie.
Noch heeft de vrouw van Mervelt uit andere goederen in Recken gelegen aen saetende gerffthiende te saemen gereeckent de summe van 20 gulden, 11 stuiver, 9
penningen. 20-11-9.
20-11-9
d'Abdisse van Vreden treckt jaerlix uit die goederen [269v.] Elfferinck ende Gelinck
1 molder roggen, 2 molder garsten, ende aen gelt 7 gulden, 10 stuiver, t'saemen
belopende 21 gulden, 8 stuiver, 4 penningen. 21-8-4.
21-8-4
De thiende van de bisschop van Munster heeft in pacht Willem Hemsinck ende is
achter sijn erve aengeslaegen, ergo
Memorie.
Die vicarie Sancti Anthonii, soo die weduwe Rauwers in 't gebruick heeft, is verpacht
voor 31 daler. 46-10-0.
46-10-0
[270r.] Onderstont:
40
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Op huiden den 23sten december 1646 tegen den aevont hebben Jan then Dijcke ende
Lubbert Elferinck, setters in dit twiede deel van de buirschap Recken, den
behoorlicken eedt gedaen, als dat haeres wetens uit dit quoyer niet en is vergeten,
ende dat die pachten ende huiren nae haere beste kennisse ende wetenschap wel
ende oprechtelick sijn aengegeven, ende dat eygenaeren goederen nae advenant
getaxiert ther presentie van de heeren Cock, Singendonck, Hell, Bentinck ende
Sluisken.
Summa grossa van dit laetste deel van Recken: 2799-10-5.
Die beyden deelen van de buerschap Recken, sijn naer defalcatie van den XIIden
ende Xden penning bij den heeren commissarien [270v.] bevonden uyt toe brengen
die summe van vierduysent soevenhondert soeven ende veertich gulden, twaelff
stuiver, vieff deniers. Doende daervan den VIden penning van 't eerste gedeelte
driehondert twee gulden, negen stuiver, acht ende eensestendeel deniers. Ende van
het tweede deel vierhondert achtien gulden, acht stuiver, negen ende
tweederdendeel deniers. Voorts den IXden penninck van 't eerste gedeelte twee ende
dartich gulden, vieff stuiver, vieff deniers, ende van het tweede deel viertien gulden,
twaelff stuiver, ses deniers. Ende te saemen: 778 pond, 16 stuiver, 4 5/6 deniers.
[Getekend:]
A. Tengnagell (1649), Mattheus van den Poll, Alex. van der Capellen, Gerhardt Casyn
van der Hell, Fred. van Essen, Everhardt Sluysken, Ludolph Syvius (secretaris, '49).
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