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VOORWOORD 

Het verpondingsregister  Silvolde 1647. 

Voorwoord 

Silvoldenaren die zich interesseren voor Silvolde, zijn verleden en dat van hun voorouders, kunnen 

hun hart ophalen aan een dokument uit de jaren 1646/1647. Het heet het verpondingsregister (in 

het spraakgebruik toen: verpondingscohier). Het diende als basis voor een in 1651 in te voeren 

nieuwe belasting op onroerend goed, en voor een eerlijker verdeling van de belastingplicht dan de 

tot dan geldende pontschatting, die een hoofdelijke omslag betekende, op basis van de 

getaxeerde welstand van elke belastingbetaler. 

Daartoe werd voor elk van de 191 percelen van heel Silvolde een uitvoerige inventarisatie 

gemaakt van de aard (boerderij, of los land, of los woonhuis). het oppervlak (in morgens: 6/7 

hectare), de huurwaarde per jaar (in guldens, stuivers en penningen), het gebruik (akkers voor 

graan of boekweite, of weiland, of hof (groentetuin), de eigenaar, de gebruiker (huurder/pachter), 

en soms bijzonderheden van de gebruikers, als blind, gebrekkig, met klein verstand, tapt bier maar 

kan daarmee zijn kost niet winnen, bedelaars, enz. 

Er zijn 80 eigenaren van onroerend goed met naam en toenaam vermeld, en 108 huurders (van 

woningen) cq. pachters (van boerderijen of los land) 

De huurwaarde van de percelen varieert van f 0,00 (woningen van , niet met name genoemde, 

paupers) tot f 300 per jaar (het Toobenbroek, de grootste boerderij, met 49 morgen, is 42 hectare). 

Het bewaard gebleven document, in zeer moeilijk leesbaar handschrift, is in deze uitgave in 

leesbare vorm weergegeven. Met een schat aan informatie over de Silvoldenaren van bijna 400 

jaar geleden: wie waren het, hoe waren hun leefsituaties, hun leefwijzen en gewoonten. 

Voor wie nieuwsgierig is naar hoe het handschrift van 1647 er uitziet, is ook een copie daarvan 

bijgevoegd, per pagina, met de transcriptie (omzetting naar hedendaags schrift) er naast. 

Na het kopen van een copie van hun microfilm van het handschrift uit 1647, bij het, toen nog, 

Rijksarchief te Arnhem, het afdrukken van de 104 pagina's ervan en het transcriberen, was het 

register hanteerbaar geworden. Een lijst van de percelen gaf een sneller overzicht.  

Na jaren van uitvoerige analyse en vergelijking met andere historische gegevens, en toevoeging 
van extra tabellen en beschrijvingen, was het werkstuk gereed om het ter beschikking te stellen 
van alle belangstellende Silvoldenaren.   
Dat laatste had nog wat voeten in de aarde, maar is nu dan toch een feit. 
 
Karel Migchelbrink, 6.3.2020. 
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 Hoofdstuk  I     INLEIDING. 

   In 1651 werd in Gelderland een nieuwe belasting ingevoerd: de verponding, waarbij 1/6 van de 

huurwaarde van landerijen en hoeven voortaan door de eigenaren moest worden afgedragen, 

alsmede 1/9 van de huurwaarde van huizen en molens. Om een eerlijker en nauwkeuriger 

verdeling van de belastingplicht dan voorheen te verkrijgen, werd in de jaren vóór 1651 van alle 

onroerend goed een uitvoerige inventaris opgemaakt (1). 

   Die belastingheffing, en dus ook de inventarisatie, gold alleen het onroerend goed waaruit 

inkomsten werden verkregen. “Woeste” grond behoorde daar niet toe. Daardoor komt de Marke in 

het verpondingsregister niet voor. Dit genootschap van grootgrondbezitters (adel-kerk-kloosters), 

dat de gebruiksrechten van deze gemeenschappelijke woeste grond (steken van heideplaggen 

voor stalstrooisel, weiden van schapen op de heide, akeren van varkens op de eikels in het bos, 

gebruik van hout uit het bos) voor elk van hen regelde, was in 1832 volgens het toen ingestelde 

kadaster verreweg de grootste grondeigenaar onder Silvolde en Varsseveld, 

   Op 13.5.1644 werd, door de ambtenaren van de heerlijkheid Wisch , aan “zetters” (de 

registrateurs/taxateurs) opdracht gegeven voor de inventarisatie in het kerspel Silvolde. Wisch 

deed dit op aanwijzing van “de landschappen en steden”: dus de Staten van Zutfen, 

deelregering voor Achterhoek en Liemers, ondergeschikt aan de regering van Gelderland. Op 

28.12.1646 werd ermee begonnen, 23.10.1647 werd te Zutfen de belastinggrondslag voor 

Silvolde vastgesteld, en op 2.3.1650 het jaarlijks op te brengen belastingbedrag. De registratie 

werd mede gebaseerd op een verbaal van pontschatting van 1625. 

   In 1581 was Gelre, tot dan een hertogdom, een republiek geworden door, net als alle andere 

hertogdommen en graafschappen in het huidige Nederland, zijn staatshoofd (als Filips II tevens 

koning van Spanje) af te zweren. Filips was ook hertog van Gelre omdat zijn (over)grootvader, 

hertog van Bourgogne, in 1473, en in 1481 definitief, Gelre had veroverd als laatste van alle 

gebieden in het huidige Nederland.  

De Tachtigjarige oorlog, waarmee Filips en zijn opvolgers vergeefs de opstandige Lage Landen in 

het gareel trachtten te brengen, werd in 1648 formeel beëindigt; in 1644, bij het begin van de 

verpondingsregistratie, werd er al geen werkelijke strijd meer gevoerd. De “Gouden eeuw” voor 

Nederland was begonnen, maar dat goud blonk vooral in de koopmanssteden in het westen, niet 

hier in het oostelijke achterland. 

   De heerlijkheid Wisch was, strikt genomen, geen deel van Gelderland. De heren van die 

heerlijkheid hadden formeel nooit iemand boven zich gehad behalve de keizer van het Duitse Rijk, 

waarvan, tot 1648, het huidige Nederland deel uitmaakte. Maar gaandeweg moesten die heren 

toch een zekere ondergeschiktheid erkennen aan de Staten van Zutfen, en zo ook de inning van 

belasting in hun gebied door die Staten accepteren. Zij bleven echter grotendeels zelfstandig 

regeren over hun heerlijkheid, tot die na de Bataafse revolutie van 1795 werd opgeheven en 

omgevormd tot een burgerlijke gemeente, onderdeel van Nederland. 

   In het verpondingsregister is voor elk perceel (boerderij of los stuk land of huis) vastgelegd: de 

naam van het goed, de eigenaar, de huurder, de aard en samenstelling en omvang van het goed,  

de werkelijk betaalde huur (plus andere lasten als die werden betaald door de huurder) of de 

getaxeerde huurwaarde als eigenaar en gebruiker dezelfde persoon waren. Aan het eind van elk 

perceel wordt de totale huurwaarde vermeld, en in de marge de belastinggrondslag [de totale 

huurwaarde minus een percentage voor onderhoudskosten: 8% voor landerijen met hoeven (met 

een maximum van f12-), 10% voor huizen en 20% voor molens]: links voor huizen en molens, 

rechts voor hoeven en landerijen. Zo konden aan het eind van de lijst de bedragen in de linke 

marge worden opgeteld, en die in de rechtermarge, en over het totaal van elk 1/9 (links) resp. 1/6 

(rechts) als belasting berekend. 

 

  

 

 



  De belasting werd door de Staten niet van de eigenaren geheven, maar van de diverse 

bestuursgebieden: in ons geval van de heerlijkheid Wisch. Voor dat bestuursgebied werd het 

totale belastingbedrag berekend en geheven. Of en hoe de belasting door het bestuursgebied 

werd gevorderd van de eigenaren, moest het gebied zelf maar weten. In Wisch was het college 

van hoofdgeërfden (het bestuur van de Marke) verantwoordelijk voor de verpondingszaken: de 

afdracht en de inning. 

 

   De heerlijkheid Wisch verdeelde zich voor het samenstellen van de registers in de gebruikelijke 

gebieden: de stad Terborg, het kerspel Silvolde en het kerspel Varsseveld; het laatste 

onderverdeeld in het dorp Varsseveld en de buurtschappen Westendorp, Heelweg, Binnenheurne 

en Sinderen.  

   Het register van Silvolde, zoals opgesteld in 1646/47, is hierna weergegeven. 

Het moeilijk leesbare handgeschreven register berust in het Geldersarchief te Arnhem. Alleen de 

daarvan gemaakte microfilm is in te zien. Het navolgende bevat een transcriptie van de inhoud 

van die film.  

   Behalve het oorspronkelijke register is er ook een "afschrift Kreynck" in omloop. Dat is een 

ongeveer 100 jaar later gemaakt handschrift, veel beter leesbaar dan het oorspronkelijke, en 

daarom veel meer gebruikt. Maar het is slechts een uittreksel: een aantal gegevens zijn niet 

overgenomen, o.a. zijn alleen de eigenaren vermeld, de huurders niet. 

(1)  

 "de Gelderse verpondingskohieren", Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel 68. 

Over de transcriptie. 

Voor de duidelijkheid en bruikbaarheid is op enkele punten afgeweken van het origineel: 

- de afzonderlijke percelen zijn voorzien van nummers ( 1. t/m  191.  ). 

- voor het begin van namen en zinnen zijn hoofdletters gebruikt. 

- er zijn meer leestekens geplaatst. 

- voor de totaalwaarde van elk perceel is een “Totaal” aangegeven 

- vermeldingen in de linker of rechter marge zijn hier binnen de tekst geplaatst, met       

- een L resp. een R er voor. 

- afkortingen die met een haal zijn aangegeven zijn hier aangeduid met een punt, of  

- soms voluit getypt. 

- in enkele gevallen is een ? geplaatst als moeilijke leesbaarheid van het schrift plus  

- onbekendheid van het woord transcriptie onmogelijk maakte, of de juistheid van de  

- transcriptie niet zeker is. 

- de vele verschillende schrijfwijzen van één en hetzelfde woord, en de vele  

            schrijffouten zijn letterlijk overgenomen.    Het zijn dus geen typefouten. 

            (bv. in nr. 49: “16 daalder = 54 gulden” dit moet waarschijnlijk 36 daalder zijn)             

            in de lijsten is de huurwaarde van de percelen gegeven in guldens en centen, omdat 

                     computer niet kan rekenen met de oorspronkelijke weergave in guldens, stuivers            

-                    en penningen. 

           

       

 

                                       

Medewerkers aan de transcriptie: B.J.Dorrestijn en W.T.M.Dieker. 



 

 Hoofdstuk  II       VERKLARING VAN IN HET REGISTER GEBRUIKTE TERMEN. 

-12-16-8: twaalf gulden, 16 stuiver (á 1/20 gulden), 8 penningen (á 1/12 stuiver). 

-2 heerich: als drieheerig, zie aldaar. 

-ackermael: akkermaalshout, struikgewas. 

-armen ther Borch, of Silvolde: het gasthuis of de armenkorf vanTerborg of Silvolde. De 

middelen voor de uitoefening van hun taak, de armenzorg, verkregen zij o.a. uit verhuur van 

grondbezit. Welk bezit vooral afkomstig was uit schenkingen en legaten. 

-Bilheme: het klooster Bethlehem dat onder Gaanderen bestond van 1180 tot 1580. Het was zeer 

rijk, had zeer veel grondbezit. Toen in 1581 Filips werd afgezworen, werd de RK Kerk wegens zijn 

betrokkenheid bij de bloedige vervolging van andersdenkenden verboden, en daarmee ook het 

kloosterwezen. De staten van het kwartier van Zutfen, die de macht hadden overgenomen van 

Filips als (hertog van Gelre en-) graaf van Zutfen, namen alle bezittingen van rk. kloosters over. 

Het "klooster Bethlehem" bleef in naam, vanwege het bezittingencomplex, nog lang bestaan, maar 

dan als bezit van de Staten. Bezittingen van rk.kerken gingen over in handen van de 

“gereformeerde” (zoals protestants toen werd aangeduid) kerkgenootschappen.  

-Bergh, graaf van den Berge: de graaf van Bergh ('s Heerenberg). Door verwikkelingen in de 15e 

eeuw mede-heer van Wisch, en bezitter van de helft van de oorspronkelijk Wisch-e 

grondbezittingen. 

-betaegen, betogen: begroeid. 

-bewassen: begroeid. 

-bloet thient: bloed tiend, levende tiend: jaarlijks een tiende van het nieuwgeboren vee, af te 

dragen aan de daarop gerechtigde. Zie verder: tiend. 

-Boetzelaar: Willem Jacob van den Boetzelaar, landdrost van het graafschap Bergh (=hoogste 

ambtenaar, plaatsvervanger van de graaf). Zijn grootvader en overgrootvader waren richter in de 

heerlijkheid Wisch, vandaar dat Willem Jacob enig grondbezit had onder Wisch. 

-bont gront: bonte grond, niet te best: geen zwarte grond. Maar ook geen lichte, slechte grond. 

-bouwinge, land onder-: land onder de ploeg, bouwland. 

-bouwman: boer, pachter. 

-brockenhof: moestuin. 

-broeckbos: nat bos, moerasbos. 

-bus: bos. 

-contributie: bestond kennelijk voorheen als belasting naast de oude pontschatting. 

-coolland of coolhof: moestuin. 

-costerije: kosterij: eigendom en inkomstenbron van de koster (als functionaris, niet als persoon). 

-dachhuirder, dachhuiren: daghuurder, op daghuur gaan. 



-deductis deduteudis: van deduceren, afleiden? 

-derde garve: een wijze van pachtbetaling voor bouwland: 1/3 van de graanoogst. 

Vaak werd die garfpacht niet door de grondeigenaar zelf geind, maar werd die verpacht. De 

garfpacht-pachter betaalde geld aan de grondbezitter, en zamelde voor zichzelf 1/3 van de oogst 

in bij de pachters van de hoeven. Natuurlijk bleef er voor zijn moeite iets aan de strijkstok 

hangen. De pachter van de hoeve kon ook zelf zijn garfpacht pachten. De aanduiding "half rogge 

half boekweite" geeft aan dat het bouwland half/half voor deze gewassen werd gebruikt. 

-dlr of daler: daalder, 1½ gulden. 

-drieheerig (nr. 8): vermoedelijk drie eigenaren gezamenlijk, bv. Wisch, Bergh en Schuilenburg. 

-erneren: Duits voor onderhouden, in zijn levensonderhoud voorzien. 

-estimeren: schatten, taxeren. 

-gerven thient: garventiend, zie tiend 

-geseij: zaailand, oftewel akkerland, bouwland. 

-gelatrisiert (in de ondertekening): geratificeerd? (=goedgekeurd, bekrachtigd) 

-ggl: goudgulden. Er waren verschillende soorten guldens in gebruik, het meest de Hollandse 

gulden. Goudguldens hadden een hogere waarde. 

-gnt.: afkorting voor genaamd 

-godswil (om - wonen, nr.160): gratis wonen voor iemand zonder middelen van bestaan. 

-goet, half goet: vermoedelijk dezelfde begrippen waarvoor elders, bv. In het verpondingsregister 

van Varsseveld, de termen vol erf en half erf zijn gebruikt.  

Een goed was dan een oorspronkelijke boerderij, al bestaand in de tijd dat de behoefte aan 

woeste grond groter werd dan de beschikbaarheid daarvan. In de toen ontstane 

markegenootschappen, die het gebruiksrecht van die gemeenschappelijke woeste grond onderling 

regelden, gold  een vol aandeel in dat gebruiksrecht voor iedere toen bestaande hoeve. 

 Werd later zo’n hoeve gesplitst, dan kreeg iedere helft een half aandeel, werd een half erf of een 

half goed. Later ontstane hoeven (door heideontginning) kregen geen recht op gebruik van de 

markegrond, zij werden katen genoemd. Wat ten onrechte soms wordt vertaald als 

keuterboerderij: zij mogen als zodanig zijn ontstaan, maar sommige zijn groter gegroeid dan 

sommige oude erven cq. goederen. 

-gratie, “int - gegeven” (nr.104): door de overheid gratis ter beschikking van de predikant 

gestelde woning (weeme, pastorie). 

-groven thient: zie tiend. 

-grunt: grond. 

-haev, haefken: hof(je), moestuin. 

-heisters: heesters, struiken. 

-hiet: heide; hiethorsten: heide”bulten”, door vroegere zandverstuivingen gevormd. 

-hof, hofland: moestuin. 



-i: het Romeinse cijfer 1;       ii =2;   j =½,   ij =1½. 

-inslach: het weiland van toen: ruigte met houtopslag en wat gras 

-kate: zie goet. 

-kempken: kampje, kleine kamp bouwland. Bouwland (akkers) kwam toen vrijwel uitsluitend voor 

op kampen, eerder horsten genoemd: de hoogten in dit licht golvende landschap. De laagten 

waren hiervoor te nat. 

-knooteicken, eicken knootwilligen: knoteiken, in de vorm dus van onze huidige knotwilgen. Alle 

knotbomen werden soms wilgen genoemd, ook al waren het eiken of andere soorten. 

-Laer, kapitein van- : de bezitter van de Lichtenberg, kasteel en heerlijkheid(je) onder Silvolde, en 

grootgrondbezitter. 

-leegh, legen grond: lage, natte grond. 

-lichte grond: lichte, schrale grond. 

-lijns geseij (“een spint -”): oppervlakte voor het bezaaien met een spint (ca. 6¼ liter) lijnzaad 

(vlaszaad); door het kleinere zaad groter dan de oppervlakte voor een spint rogge. 

-mergen/morgen:    0.85ha.,  6/7 ha. 

-merck: handtekening van iemand die niet kan schrijven, in de vorm van bv. een kruis of een 

ander teken. 

-mergentael: morgental, het aantal morgens land waarop een belasting was gebaseerd, ook wel 

die belasting zelf. 

-mlr: molder, zie aldaar. 

-modo: dit woord had in het latijn vele betekenissen, onder andere “binnenkort”, of het 

tegengestelde “kort geleden nog”. In dit register, bv. in no. 2, waar een pachter of eigenaar wordt 

genoemd en “modo” iemand anders, is de meest waarschijnlijke betekenis het “kort geleden nog”. 

-molder: het oude woord voor hectoliter: 100 liter, in deze streek nu: mud(de).  

Toen verdeeld in 4 schepel, een schepel in 4 spint. De inhoud van de molder hoeft niet exact gelijk 

te zijn aan de huidige 100 liter: elke plaats had een vat als standaardmaat, en die maten waren 

niet precies gelijk. Vandaar dat vaak in contracten werd vermeld "zoveel molder of schepel 

Varsseveldse maat", of "Lichtenvoordse maat", enz. 

Ongeveer klopt de maat echter wel met onze huidige maat. 

Deze inhoudsmaten werden, vooral ook in dit verpondingsregister, ook gebruikt als 

oppervlaktematen.  

Een "molder" was dan de oppervlakte waarvoor 1 molder zaaizaad nodig was, een "schepel" 1/4 

daarvan. Deze laatste maat komt overeen met het nu nog gebruikte begrip "schepelszaad": 1/7 

hectare. De huidige hectare was dus 7 schepel of 7/4 of 1 3/4 molder.       

Een molder: 4 "schepelszaad" of 4/7 hectare. 

De verhouding inhoud/oppervlakte komt keurig overeen met de nu nog gehanteerde hoeveelheid 

winterroggezaaizaad: gemiddeld 1¾ mud per hectare. 

-morgen: oppervlaktemaat: 6 schepel, dus 6/7 hectare. 

-mtr: molder (molter), zie aldaar. 

-onvrij geld: zie vrij geld. 



-pacht: vaak derde garve: 1/3 van de graanopbrengst, plus een bedrag voor huis en hof (tuin) plus 

soms pachtvarkens en -hoenders. Soms ook “de zware garve”: 40% van de graanopbrengst. Die 

pacht in natura is in dit register omgerekend in guldens. De pacht werd ook al wel in geld 

uitgedrukt. 

-pachtcedule: pachtcontract. 

-pachter: bv. In nr. 81: de één geeft 50 dl. pacht, een ander is pachter voor 38 dl. Moet wel 

betekenen dat die ander onderpachter is: pachter van de pachter. 

-pachtvarken: één van de vormen van pachtbetaling in natura. 

-pand: perceel. 

-pandschap van Schuilenburg: zie bij Schuilenburg 

-pastorijen landt: land, behorend bij de pastorie, en waarvan de pachtopbrengst dient als (deel 

van het) inkomen van de predikant. 

-plaggen, placken: heideplaggen, gestoken als stalstrooisel; plackgront: de heide waar dat 

gebeurt. Pesken = van Pas (laag grasland). 

-pond (nr.181): “afgetrokken 5 pond”: betekenis niet duidelijk. Er is de normale 20% voor 

onderhoud afgetrokken. Pond kan ook een munt betekenen, waarde hier dan f10,96. 

-pontsch. of pontschatting: de oude grondbelasting tot 1651. Soms betaalde de verpachter die, 

soms de pachter, soms ieder een deel. Het laatste wordt in dit register aangegeven met 2/3 1/2. 

Samen betaalden ze dus 7/6 van de vastgestelde pontschatting, er werd dus 1/6 extra geheven 

bovenop die schatting.  

Een dergelijke “extraordinaire” heffing vond vaak plaats als het gewest bijvoorbeeld een extra 

oorlogsheffing was opgelegd 

-predicant Piscator: fraai verlatijnste naam voor dominee Visser. 

-rentm.: rentmeester 

-saelstede: het deel van een groter goed dat het huis met omgeving bevat. 

-schepel: zie molder. 

-Schulenborch: het kasteel Schuilenburg, dat in dit register tot Silvolde wordt gerekend (zie 

perceel no. 66), maar in de latere gemeentelijke indeling tot Gendringen ging behoren. Het was in 

die tijd een domeingoed van de Gelderse Staten, die het hadden verpand aan de graaf van 

Culemborg. In 1812 werd het aan een van Schuylenburch uit den Haag verkocht. 

 Bij het kasteel hoorde in 1647 nog steeds veel grondbezit onder Silvolde. 

-setters: degenen, aangewezen voor het verzamelen van de gegevens. 

-sijn gen.: zijne genade. 

- slagh, slege: slag, slagen: perceel(en) “geslagen” (gerooid) bos, soms tot bouwland maar 

meestal tot weiland ontgonnen. 

-smaelen thient: zie tiend. 

-soeven = zeven. 



-spint: zie molder. 

-stede, stedeken, steetien: plaats(je), conform bv. ons “hofstede” 

-Stijrumb: de graaf van Limburg-Stirum, destijds de eigenaar van kasteel en grondbezit van 

Wisch, en Heer van de heerlijkheid. 

 Na uitsterven van het oorspronkelijke geslacht van Wisch in 1541 erfde een van Limburg-Stirum 

via zijn moeder, zuster van de laatste heer van Wisch van die naam, de rechten en bezittingen. 

-struivelen: struwelen, struikgewas. 

-suiren gront: zure grond. 

-sunftig: zompig, van Duits: Sunft. 

-sunst: anders, het Duitse sonst. 

-tafel (“naar de-”): kennelijk een tabel die gebruikt werd voor de waardebepaling van 

grondstukken. 

-thient: tiend, zie aldaar. 

-thient maete: maat, bij de tiendheffing gebruikelijk. Een schepel is dan kennelijk anders dan de 

gewone schepel. 

-tiend: oorspronkelijk een recht van de kerk. De bijbel vermeldt al de plicht, 1/10 van de inkomsten 

af te staan voor de eredienst.  

Toen Karel de Grote 1200 jaar geleden heel West Europa veroverde en tot het christelijk geloof 

dwong, gebood hij ook weer dat iedere inwoner van een kerspel (gebied van een kerk) 1/10 van 

zijn inkomen aan die kerk moest geven.  

Waar adel zelf kerken stichtte en onderhield, kwam dat tiendrecht toe aan die stichter. Ook 

verkochten kerken dat recht soms, om ineens een groter bedrag in handen te krijgen. Zo kwam dat 

recht om tienden te innen in vele handen.  

 

       In nr. 174 wordt verteld dat het tiendrecht op de Nottel in handen is van de één, en dat het 

wordt “aangevuirt voor het stroo” door een ander. 

Het gaat hier dus om een garventiend: 1/10 van de graanoogst. Iemand verzamelt dat tiende deel 

van de garven bij de tiendplichtigen, dorst het, levert het zaad af bij de tiendgerechtigde en 

behoudt het stro als loon voor zijn werk. 

Grove (“groven”) tiend is meestal garventiend: op de graanoogst; smalle (“smaelen”) tiend die op 

kleingewassen: fruit c.a. 

-twie = twee. 

-uitgank: verplichte afdrachten naast de pacht, bijvoorbeeld tienden, en bijenwas voor de 

kerk(kaarsen). Meestal ontstaan uit het vroegere tiendrecht/plicht. Ook hier omgerekend in 

guldens. 

-vennich: venig. 

-verrickxkes: varkentjes. 

-vicarije: vicarie: een stichting tot bekostiging van zekere kerkelijke handelingen (en van de 

bedienaar daarvan); van oorsprong missen voor het zieleheil van de stichter van de vicarie, 

schenker van het bijbehorende grondbezit. 

-vieftich = vijftig. 



-voorsch.: voorschreven, voornoemd. 

-vrij geld: het verpondingsregister gaat over de inkomsten uit onroerend goed, bij pacht dus de 

inkomsten voor de verpachter. In principe zou de verpachter als eigenaar de lasten (vooral tienden 

en de pondschatting) moeten betalen, maar vaak hield de pachtovereenkomst in dat de pachter 

dat deed, waartoe de pachtsom werd verlaagd. De pachtsom is dan vrij geld (heffingvrij voor de 

eigenaar), in dit register worden die heffingen bij de pacht opgeteld voor de bepaling van de totale 

pachtwaarde/belastinggrondslag. Betaalt de verpachter de lasten, dan is hier vermeld "onvrij geld". 

-waerdije: waarde. 

-wallen (nr.6): alle bouwland toen bestond uit bouw "kampen": de hoger gelegen stukjes grond. 

Dit vanwege de slechte afwatering vroeger. Rond al die bouwkampen lagen houtwallen, ter 

afscherming tegen het loslopende vee. 

-weidemaetien: grasland; maote wordt nu nog wel gebruikt als term daarvoor. 

-Wisch: zie Stijrumb. 

- 7 bris: -september; het jaar begon vroeger op 1 maart, september was dus de zevende maand. 
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34b        Quoijer des Kerspels Silvolden. 

Alsoo die beampten deser Hogh- ende Heerlijckheijt Wisch hebben gelaft ende bij eede verclaert 

om te gaen ende maeken verbael ende aenteickeninge van bouw alsweidelanden ende aparte 

huisen ende thienden onder het kerspel van Silvolden gelegen, nopende de Verpondinge ende 

quoijer gelijck van Landtschappen ende steden is geordonniert te doen. 

Soo hebben meergh.te beampten den 13. Maij 1644 hijr toe geauthorisiert dese naevolgende 

personen: Arnold Tengbergen Rentm., Claes then Beest, Karst Vos Schultis, Gosselinck Tollener, 

Gerrit Gosselinck, Gerrit Raebelinck, ende alsoo Karst Vos Schultis is overleden soo is in sijn 

plaets Jan Venhorst. 

35a  Hebbende hier van aenvanck gemaeckt op den 28. december 1646 gelijck altijt te sien is, 

ende sonderlincx gelettet die groote vande Landen naegesien, nae inhout vant verbael van 

Contributie ende pontschattinge van Anno 1625 soo ende gelijck die Heeren Gedeputierden door 

verscheiden mannen hier toe geautorisiert sijnde ende doen of neemen, ende den beurder van 

Contributie ende pontschattinge Rentmr. Arnold Tengbergen doen ter tijdt Schultis sijnde tot 

Silvolden in handen gestelt. 

35b 

1.   In den eersten erschenen Gerrit Bruijninck, pachter van het stedeken Bruijninck, 

toebehorenddie kercke tot Silvolden, hadde met huijs en hoff 1¼ mergen bouwlants:  -15-10-6;    

2/3 en 1/2 pontsch. -1-4-6; Inslach 1½ mergens, gaff neffens den gerven thient aen Graeff van 

Stijrumb, aen de voorst. kercke te pacht 11 Daler vrij gelt: -16-10-0; Totaal:  - 33-5-0. R: -30-11-9 

2.  Henskes stedeken, pachter Hendrick Luimans modo Luitjes van Oostendorp, ad idem  

36a  toestendich,  hadde met huijs ende hoff  1½  mergen omtrent:  -18-8-0; /3  en  1/2 pontsch.:       

-0-11-4. Gaff neffens die gerven thient te pacht 11 dl.  vrij gelt -16-10-0;    Totaal: -35-9-4.                    

R: - 32-12-3; met eenige knoot eicken.     R: Ackermael. 

3.  Gerrit Voornties pachter van Arenties stedeken, eigenaer de kerke voorst., met huijs en hoff 

groot twie mergen slecht waeterich landt, gaff te pacht neffens den thient 11 Dlr  vrij gelt:                 

-16-10-0;    2/3 en 1/2 pontsch.: - 2-6-4;      Totaal: -18-16-4;         R: -17-6-2 

36b 

4.  Een Camp Costers Camp ij mergen bouwlants, pachter Gerrit Bruininck, geeft me-de de thient, 

wordt voor die darde garve gebout en vrij gelt, den Coster een dardendeel in de pontschattinge       

-18-8-0;           R:-18-8-0. 

5.  Hendrik. Pellen pachter van Pellen steede, die kercke tot Borch toestendich, aen bouwlant  

huijs en hof 22  mergen, daer bij weinigh jonck heisterholt.  Bouwt voor die darde garve, geeft -

thient:                  -30-14-0;         R: -28-4-10.         R: Opgaende holt 

37a

6.  Hijr bij een stuck landts Joncker Bodt toestendich ½ mergen, wordt die garve gebouwt, geeft 

mede  thient, vrij gelt, tot pontschattinge 1 gl 11 st  -6-2-6; 2/3 en 1/2 pontsch. -1-11-2  R: -7-13-8. 

7.  Hendrik Loovick pachter vanden Lovick, die kercke ther Borch toestendich, aen bouwlandt met 

huis en hoff 2½ mergen, geeft den tient, gaff te pacht 28 dl.  -42-0-0.   2/3 en 1/2 pontsch. -1-9-2;          



Totaal: - 43-9-2;       R: -39-19-7.       Noch hiertoe 1¼  mergen hietachtig inslach  met eenige 

opgaande boomen.      R: Opgaende holt. 

37b 

8.  Den Heiden  Camp wesende drie heerich, pachter Werner Heidencamp. Groot met huijs en hoff 

1¼ mergen, geeft neffens den thient te pacht 11 dl.: -16-10-0. Volgens verklaringe 2¼ vrij gelt. 2/3  

en 1/2 pontsch. -3-12-6    Opgaende holt met eenige opgaende eijcken heisters;    Totaal: -20-2-6;        

R: -18-10-4 

9.  Den Haesenbrinck, pachter Lubbert Haesenbrinck ad idem toestendich, groot met huis en hoff 4 

mergen met omtrent een mergen slecht inslagh, neffens den thient  

38a  te pacht 15 daler vrij gelt, een dardendeel wordt bij de Belheme betaelt  -22-10-0;  2/3 en 1/2 

pontschat.  -4-13-4. Opgaende boomen. met eenige eijcken opgaende boomen.    Totaal: -27-3-4     

R: -24-19-10 

10.  T'goet Hommelinck Grave van Stijrumb toestendich. Aen bouwlant omtrent 10 mergen. Pachter 

Berent Hommelinck  -122-14-0. 2/3 en 1/2 pontsch. -15-16-9.  Item bus en hiethorsten, omtrent 6 

mergen; bouwt voor die darde garve, van ge- 

38b    lijcken Graeff van Stijrumb neemt die thiende garve en bloet thient, vrij gelt, een pachtvercken 

ofte 5 dl. -7-10-0    Totaal: -146-0-9;       R: -134-6-8Met eenig opgaende heijsters en knoot eijcken.     

R: Opgaende holt en Ackermael. 

11.  Item een stedeken gent. Herbers stedeken, die kercke tot Silvolden toestendich, met huis en 

hoff aen bouwlant 1¼ mergen; pachter Gerrit Herbers; en inslach, hiethorsten, en sunftig met holt 

betogen 3 mergen. Betaelt neffens de smalen   

39a  thient en groven thient 8 dld. -12-0-0.  Geeft aen t'Convent Bilheem eenen uitganck 20 st. 's 

jaers. Item aen d=armen aldaer 20 st. >s jaers. Noch t= Etten aende kerke 20 st, wordt bij de pacht 

betaelt  -3-10-0. Met eenige opgaende jonge eijcken.         Totaal: -15-10-0;      R: -14-5-2.              

R: Opgaende holt boomen 

12.  T'goet Haev, Bilheeme toestendich, groot aen bouwlandt 10 mergen Inslach 2½ mergen, gaff 

groven en smaelen thient, bouden  

39b  voor die darde garve, voor den inslach 7 daler  -20-10-0. Bouman gent. Frederik te Haeff. 

Onvrij gelt. Pachter Wessel Cnuvinck voor 60 dlr.:  -90-0-0;   Totaal: -110-0-0;    R: -101-4-0. met 

eenige opgaende eijcken boomen met knoot eijcken.    R: Opgaende holt en ackermael.   En wordt 

bevonden dat dit garvensaet niet met die taefel overeenkompt en onder die waerde verpacht is. 

13.  T'goet Gosselinck ad idem toestendich, aengeslaegen op 10 mergen, geeft mede  

40a  groff als smaelen thient; bouwt voor die darde garve Gerrit Gosselinck, bouwman op het voorn. 

goet: -122-14-0. Voor huijs en hoff niet aengeslaegen, ergo kompt hijr 21 dl  -31-10-0. Met eenige 

opgaende eijcken boomen.           Totaal: -154-4-0.        R:-142-4-0.        R: Opgaende holt 

14.  Gerrit Gosselinck, bouwman opt voors. goet, eijgenaer vant Kemper slagh 12 mergen seer 

slecht weidelant, kreegh te pacht 7 dl  -10-10-0.     R: -10-10-0. 

15.  T'goet then Beest, toe- 

40b  stendich Graeff vanden Berghe, aen bouwlant met huijs en hoff 10 mergen, daer bij een bosch 

then deele met boomen en ander struivellen en hiethorsten betogen ther groote omtrent vieff 

mergen, bouden voor die darde gerve, gaff mede groff en smaele thient, pachter Willem te Beest, 

modo Hendrick Luimans, geeft den garven thient aen den Graeff van Stijrumb; vrij gelt -122-14-0. 

2/3 en 1/2 pontschatt. -15-3-2.            Totaal: -137-17-2      R: -126-16-6.    R: Opgaende holt 



16.  T' goet Rabelinck, pachter  

41a  Gerrit Rabelinck veclaeret te hebben qualick acht mergen bouwlants, tot den Schuilenborch 

gehorende, geeft aen den Graeff van Stijrumb 7 schepell roggen, als ook smallen thient, geeft 

altemet 30 st. oock 2 gl.; gaf te pacht 100 gl, vrij gelt: -100-0-0.  2/3 en 1/2 pontschat. 9-5-4.                

Totaal: -109-5-4;         R: -109-5-9   Op dit goet staen eenige heijsters en eenige knoot eijcken     

om die wallen.     R: Opgaende holt. 

17.  Het goet Huebinck, Graeff van Stijrumb toestendich, pachter Berent Huebinck verclaerde t’ 

hebben acht mergen   

41b  bouwlants, inslach van bosch en heide en horsten 4 mergen, voor t=welcke hij toe pacht was 

gevende neffens 7 schepel rogge en den smaelen thient 65 dlr      Totaal: - 97-10-0;   R: -97-10-0.     

R: Opgaende hout 

18.  Den Hartsheuvel,  wesende bouwlant, weduwe zaell. Jan Leijen toestendich, geeft mede 

garven thient, Berent Leijen bouwt voor die darde garve. Groot 2 mergen, onvrij gelt.   R: -24-10-0. 

19.  De Huebinck mathe, eij-   

42a  genaer en pachter als voors., sijnde seer slecht landt, groot omtrent 4 mergen weidegront,    

gaf te pacht 18 daler vrij gelt: -27-0-0;    R: - 27-0-0. 

20.  Noch den voorn. Beernt in pacht een weitgen genaemt Herbers weitgen, groot omtrent een 

mergen,  gaf te pacht vieff daler,  eijgener als boven,  vrij gelt -7-10-0;    R: -7-10-0. 

21.  Het goet Verholte, eijenaer Bruckheese tot Emberik,  

42  groot aen bouwlant met huijs en hoff 8 margen, inslach seer slecht, eenige maeten met eicken 

boomen  bewassen,  groot omtrent 6 mergen;  Geert Bouwman  gaf te pacht 80 gl als mede den 

groff en smalen thient, vrij gelt; volgens pachtcedule 90 gl: -90-0-0.  2/3 en 1/2 pontscht. -27-1-4; 

Totaal: -117-1-4;   R: - 107-14-0.   R: Opgaende holt 

 22.  Noch twie parcelen van lant soude uit Jan Leijen Harthuevel genomen ther grothe  van 1¼  

mergen, sijnde then  

43a  deele hofflant, Geert Verholte pachter, betaelde aen Joncker Bodt, eijgener,   10 dlr vij gelt        

-15-0-0;   R: -15-0-0. 

23.  Het stedeken Withach, Breuchese toestendig, groot aen bouwlandt met huijs en hoff 3½ mold. 

Inslach then deele met eijcken holt, en hiethorsten, en struijvellen bewassen, omtrent drie margen. 

Jan bouwman gaff te pacht 40 gl. van gelijcken  

43b  groff en smalen thient, volgens pachtcedul 45 gl. vrij gelt: -45-0-0.  2/3 en1/2 pontsch. -12-6-4. 

Totaal: -57-6-4.   R: -52-14-7.   

24.  Den Hartsheuvell, Jan van Groll en consorten toestendigh, met huis en hoff groot 3½ mergen. 

Warne bouwman bouden voor die darde garve: -42-18-8. 2/3 en 1/2 pontsch.-2-12-2. Gaff groff en 

smallen thient 25 st.: -1-5-0.      Totaal: -46-15-10.   R: -43-0-10.     Vrij gelt; met eenige opgaende 

heisters.   R: Opgaende holt. 

44a 

25.  Timmermans steetien tot d' Schulenborch gehorende, met huis en hoff  ½ mergen, geeft te 

pacht 5 daler, pachter Arent Sluiter. -7-10-0;   R: -7-0-0. 



26.  Item een halv goet, Lubberts gent., Graeff vanden Berghe toestendich, met huijs en hoff aen 

bouwlant 5½  mergen, 2½ mlr. inslach met hiet en struijvelen bewassen. Berent die bouwman gaff 

neffens groff en smaelen thient   

44b  t'pacht 24 dlr. -36-0-0   R: -33-2-4 Met eenige opgaende heijsters. En dat dit goet onder die 

waerdije verpacht is, als ver onder die tafel lopende.   R: Opgaende boomen. 

27.  Hebinck,  eijgenaer die Graeff vanden Berghe, groot aen boulant met huijs en hoff 6 mergen. 

Weidelant en inslagh omtrent vieff mergen slechten gront.  Gerrit bouwman gaff, neffens groff en 

smaelen thient,   40 dlr: -60-0-0. 2/3 en 1/2 pontschatt. -12-12-0.    Totaal: -72-12-0.   R: -66-15-9 

Met eenige opgaende heisters en  

45a  knoot eijcken, vrij gelt; en dat dit goet mede onder de waerdije verpacht is, en ver onder die 

tafel lopende.  

28.  Jacob Smits, een arm  man, sijnde seer out en lam, pachter van Gaeties stedeken, met huis en 

hoff qualick een mergen bouwlants, tot den Schulenboch gehorende, gaff te pacht 9 gl 10 st vrij gelt: 

-9-10-0. 2/3 en 1/2 pontsch. -1-3-4.     Totaal: -10-13-4.      R:-9-15-3. 

29.  Buemers stedeken, Graeff vanden Berghe toestendich,  

45b  pachter Gerrit Buemers, met huijs en hoff 2½ mergen, bij hem hebbende een oude lamme 

moeder,    leeft meest van den armen middelen,  gaff  te pacht 4 dl,  gaff  mede garven thient,        

vrij gelt: -6-0-0.       2/3 en 1/2 pontsch. -2-13-8.  Soude te gelegener tijdt meer ter pacht kunnen 

doen.    Totaal: -8-13-8.    R: -7 -19-9. 

30.  Nennen stedeken, die Bilheme toestendich, groot met huis en hof 2 mergen. Gerrit bouwman 

gaf neffens garven thient 10 dl 15 st met brocken hofken, onvrij gelt: -15-15-0.  R: -14-9-9. 

46a   

31.  Jan Bruijns, wonende inden derpe van Silvolden op een huisplaetse geheeten Heijmen steetien, 

qualick : ¾ mergen met huis en hoff, heeft daer toe een stedeken sonder huijs Munstermans 

stedeken tot die pantschap  Schulenborch gehorende,   aen bouwlant 22  mergen, met omtrent 6 

mergen weidelant, gaf te pacht 55 gld. -55-0-0.  2/3 en 1/2 pontsch. -8-3-0.  Totaal: -63-3-0.           

R: -58-2-11. Hijr van leijt een weijken onder Gendringen, groot een mergen, met eenige eicken 

knoot willigen. Vrij gelt.  R:  Ackermael. 

46b  Alhijr volgen eenige parceelen van bouw- als groenlanden daer van voor desen Seijgert van 

Middachten eijgenaer is geweest en door die erfgh. voor een jaer oft drie bij parceelschwijze verkoft 

worden, welck int verbael van contributie en pontschattingen voor dese waren aen-geslagen als 

volgt   Die bouwlanden int geheel 19¼ mergen.   Doch sijn dieselve stucksewijse onder die 

voornoemde erffgenaemen verdeilt en ver- 

47a   coft, gelijck hier nae sijn gespecificiert.  Dese volgende parcelen worden op die swaere garve 

gebouwt.   Wordt mede verhaelt dat die voorst. landen vrij sijn van groff en smaelen thient en 

worden meest van die sware garve gebouwt 

32.  Eerstelijck Huijninckx Camp, groot 3 en ¼ vierdedeel mergen. Daer bij twie Buininckx kempkes, 

groot ½  mergen, pacht Aloff Welsinck met Geurt  

47b   Wickingh, bouwen te garve. Eijgenaer Graeff van Stijrumb -73-11-6.  R: -73-11-6. 

33.  Hersinck kamp ad idem toestendich, groot twie mergen, pachter Jan Holtdrost en bouwt als 

voor te garve. Rentmr. Diepholt geeft te pacht 22 dlr  -33-0-0.   R: -33-0-0. 

34.  Wint acker ad idem toestendich, groot 2¼ margen, Jan Drosten bouwt voor die garve, geeft te 

pacht 36 dlr.: -54-0-0.  R: -54-0-0. 



48a 

35.  Noch twie weijties aen die Paesberch, ad idem toestendich, groot omtrent een mergen, sal  

door sijn gen. Rentmr. aengegeven worden. -16-7-0.   R: -16-7-0. 

36.  Den Amptman Huntelaer 2 en ij vierendeel mergen: -38-16-0.   R: -38-16-0.                                 

Wordt mede te gerve gebouwt,  pachters Jan van Groll, Jan Drosten, en Berent Wikinck,           

bouwen op die swaere garve.   Jan van Groll 3 schepell. 

37.  Adam Smits 3¼  margen bouw- 

48b   landt,  verclaerende te pacht te krijgen 20 dl.;  nae de taefel gekomen soude bedraegen            

-53-1-0.     R:-52-1-0. 

38.  Burgerm. Boekhorst 6 schepel geseij met een haefken groot omtrent een spint lijns ge-seij; 

wordt gebouwt als voorst. the garve: -20-13-0.   R: -20-13-0 

39.  Burgerm. Hengevelt 3 schepel geseij, wordt mede te garve gebouwt: -8-3-0.  R: -8-3-0. 

49a 

40.  Derk Honnekes 4 schepell geseij, wordt mede te gerve gebouwt -10-18-0.   R: -10-18-0. 

41.  Berent Hengevelt met die weduwe Boekhorst 4 schepel geseij, wordt gebouwt als voor de  

garve -10-18-0. R: -10-18-0. 

42.  Herman en Osewolt  Simens  met  Wessel Graes een mudde geseijs,  gebouwt  als  voorst.         

-10-18-0.   R: -10-18-0. 

43.  Aeltien Drosten met haere  

49b   kinderen eenen mergen de hoge Loovick. Dede te pacht 7 dl. -10-10-0. R: -10-10-0 

44.  Jan Holdrosten, een stuck, groot : ¾ mergen, wordt gebouwt als voors. die swaere garve:           

-12-5-0.   R: -12-5-0. 

45.  Wessel Graes, een stuck groot anderhalv vierendeel mergen, wordt gebouwt als voorst.             

-6-16-0.   R: - 6-16-0. 

46.  Arent van Essen in twie parcelen 6 schepel geseij,  

50a   wordt gebouwt als voren -16-13-0.   R: -16-13-0. 

47.  Volgens naeder bericht soude voorn. van Essen noch hebben 5 schepel geseij  -13-12-0.          

R: -13-12-0. 

48.  Derck Muller ¾ mergen, bouwt als voors.  -12-5-0.   R: -12-5-0. 

49.  Joncker Both en consorten een weide ses mergen, geheten Wijlicker slagh, kreech te  

pacht 16 daler, sijnde weijdelant, pachters Berent Jegerinck en Gerrit Graes  -54-0-0. R: - 54-0-0 

50b  Memorie, soude dit weidelant te goet coop verpacht sijn, en worden bericht wel 9,5 mergen  

groot te sijn. 

50.  Noch dieselve Salants Slaghken j mergen weidelant, dede te pacht 4 dler, pachter van dese      

2 parcelen Berent Jegerinck -6-0-0.     R: -6-0-0 Met eenige eijcken knooteicken,  onvrij gelt.          

R: Ackermael. 



51.  Capitein Laer tot Lichtenberch hijr van een weitien die Pinne, groot 1½ mergen.  

51a  Noch dieselve daer bij een weijtien een mergen, pachter van dese parcelen Jan Wech-horst en 

Jan Belterman, gaven tot den jaere 45 15 dl. -22-10-0.   R: -22-10-0. Modo pacht Steven Fockinvelt. 

Hijr mede eindigen die Salants landen. 

52.  Entinck steetien, Graeff vanden Berghe toestendich, groot met huijs en hoff 2 mergen  

51b  bouwlants. Inslach met holt en hiet horsten betogen, omtrent 2 mergen, Willem Entinck 

pachter, een arm man, gaf neffens den thient 10 dl. vrij gelt, met eenige opgaende eijcken heijsters: 

-15-0-0. Schattongen -3-2-8.   Totaal: -18-2-8.     R: -16-13-8. . 

53.  Jan vanden Berghe een campken aen die Vinckensteghe, sijnde Wisch en Berghs 2 mergen 

bouwlant, gaff te pacht 3 dl. -4-10-0.   R: - 4-10-0. 

54.  Lambert Cruijts een kampken, sijnde vicarijen landt, : ¾ mergen, gaff te pacht 5 dl. -7-10-0.                        

R: - 7-10-0.                 

52a 

55.  Noch 3 mergen bouwlants inde pastorije ther Borch, wordt van verscheiden luiden gebouwt, 

weduwe Lambert Heebinck verclaerde te pacht te doen 18½ dl. -27-15-0. R: -27-15-0 

56.  Daer bij een weijde, pachter predicant Piscator, 6 molder, gaf te pacht 31 dl -46-10-0.                

R: -46-10-0. 

57.  Noch drie stucken van landt, die Dulmers geheten, omtrent een mergen, Graeff van Stijrumb  

toestendich, sullen door sijn gen. Rentm. aengegeven worden  

52b  aen de heeren gecommitierden; wordt op die darde garve gebouwt  -12-10-0.   R: -12-10-0. 

58.  Noch hijr bij een kempken ad idem toestendich, ¼ mergen  -3-2-8.   R: -3-2-6. 

59. Noch een kempken, tot die costerije ter Borch gehorende, j mergen, geeft thient, wordt voor die 

darde garve gebouwt, door Willem Smits, pachter Hendrik van Reinderen  -6-5-0.    R: -6-5-0. 

60.  Die Lichtenberchsche halven Dulmer, eijgenaer Capiteijn  

53a  Laer, 4 mergen, pachter Willem Smits, thientbar vrij gelt, bouwt op die darde garve  -50-0-0; 

schattinge  -5-13-4. R: -55-13-4. 

61.  Die Ruwen Oortschen Dulmer, 7 mergen, bouwt ad idem, vrij gelt  -87-10-0; schattinge -8-3-0. 

Hijr bij noch eenich bouwlant een parceel een mergen -12-10-0. Noch daer bij een stuck ¼ mergen    

-3-2-8. Dese voors. parcelen behoren mede Laer. Van dese pacht Willem Smits, bouwt voor die 

darde garve    . Totaal: -111-15-6.       R: -111-15-6. 

53b 

62.  Struickberchs weideken met eenige haevkes tot de Schuilenborch  gehorende, groot omtrent 

twie mergen seer slecht landt, pachter Claes then Beest, gaff te pacht thien daler vrij gelt -15-0-0. 

Schattinge -1-1-0.   R: -16-1-0. 

63.  Canis campken ½ mergen ad idem toestendich,  pachter Reint Rabelink, gaf te pacht  6 daler     

-9-0-0.   R: -9-0-0. 

64.  Noch een stucke landts tot die pantschap Schulenborch gehorende, pachter Gerrit Vrieseler, 

het Hogestuck geheeten, sijnde  



54a  een hogen sant bulte : ¾ mergen, gaf te pacht 6 dl. -9-0-0.   R: -9-0-0. 

65.  Noch een stuck lants ad idem toestendich, groot : ¾ mergen, pachter Geert Wickingh Scholtis, 

geeft neffens den thient 10 dl. vrij gelt -15-0-0; schattinge -0-17-6.  R: -15-17-6. 

66.  Noch drie campen bouwlants, eenen camp geheeten den Groten Kamp, groot 3 mergen.  

Den Langen Camp 2½ mergen. De Hoge Weijde groot 1¼ mergen, almede tot den Schulenborch 

gehorende, dese heeft in pacht den Rentm. van den Schulenborch  

54b   en daer bij een weijde geheten den Schulenborchschen haghen, welcke weijde per abuijs voor 

desen was aengeslaegen door de geautorisierden van Zutphen op 20 mergen, nochtans niet meer 

bevonden te wesen omtrent 12 mergen sijnde seer slechten suiren grondt, dese voors. landen als 

weidegront hier vooren genoemt, mitsgaders den omloop vant huijs en graften heeft den Rentmr. 

Tengbergen van sijn Gen.Heere principaal in pacht voor 250 gl.: -250-0-0.   R: -250-0-0.  Memorie: 

Het Graefflijcke huijs metten hoff en omloop van Schulenborch onder die pacht begrepen. 

55a 

67.  Noch op die hoghe weijde een stuckxken bouwlant gelegen en daer neffens twie stucken 

horende in St. Mattheus vicarije, groot omtrent 6 schepel geseij, wordt then aensien dat het thient 

geeft voor de darde garve gebouwt, pachters Berent Mockinck en Stoffel Clumper: -12-10-0.           

R: -12-10-0. 

68.  Die Cleijne Spijck, wesende groen landt tot de Schulenborch gehorende, groot om-trent 2 mer-

gen, pachter Jan Bijvinck, gaff 20 daler vrij gelt: -30-0-0. Schattinge -5-17-10.      R: -35-17-10. 

55b 

69.  Die grote Spijck mede tot die pantschap gehorende, groot aen slecht weidelant omtrent 3 

mergen, geeft te pacht 30 dl. Jan Holtdrost pachter,   vrij gelt -45-0-0;   Schattinge -5-17-10.               

R: -50-17-10. 

70.  Een halff goet den Bijvinck, eijgener als voor, aen bouwlant met huijs en hoff omtrent 7 mergen, 

inslach en weijdegrunt ten deele met eijcken als ander holt betoghen, en hiethorsten daer in 

geplagget wordt, omtrent 14 mergen, pacht 50 dl. vrij gelt: -75-0-0; schattinge  -17-15-4.            

Totaal  - 92-15-4.   R:  -85-6-10.   R:  Holtgewas 

56a 

71.  Noch een halff goet, den Kempen genaemt, ad idem toestendich, van qualiteijt en quantiteijt als 

voor, bouwlant 7 mergen, inslach 14 mergen, pacht 50 dl. Dese twie parcelen geven mede groff en 

smaelen thient aende Graeff van Stijrumb, pachter Herman Kemperman, vrij gelt -75-0-0; schattinge 

-17-15-4;  met eenige opgaende eijcken boomen en knoot eijcken. Totaal -92-15-4.   R: -85-6-10   

R: Opgaende boomen en knoot eijcken 

72.  Guerinckx steetien, wesende twie heerich goet, wordt gebruickt van Berent Coops,  

56b  omtrent 1½ mergen, dese heeft eenige jaeren beddelegerich geweest, wordt alnoch van goede 

luijden onderhouden, geeft then aensien sijns armoets 7 dl, neffens den gerven thient,     vrij gelt :         

-10-10-0 schattinge -2-9-6.    Totaal -12-19-6.     R: -11-18-8. 

73.  Den Hasenkamp, scherp een mergen, eijgenaer Toebenbroeck, geeft mede thient, Hendrik 

Bulten bouwt voor die darde garve -12-10-0.   R: -12-10-0. 

74.  T'goet Toobenbroeck tot die Schulenboch gehorende, groot met huijs en hoff, leegh en slecht 

bouwlant omtrent 9 mergen, inslach en  



 

57a  weijdegronden then deele met eijcken heijsters, en ander holt bewassen , hiethorsten en 

andere slechte plackgronden, omtrent 40 mergen, Herman bouwman geeft te pacht 265 gl.                

-265-0-0; 2/3 en 1/2 schattinge  -35-17-6;  met eenige opgaende eijcken;  jonge heijsters;  vrij gelt    

-300-17-6.    R: -288-17-6.   R: opgaende heijsters Volgen alhijr eenige slege oft weijdegronden,  

aen de grense van Bredenbroeck gelegen. 

75.  Een slagh genaemt Staeckenbroekx slach, daer van de sael 

57b  stede onder Gendringen gelegen, en voor desen van den zaell. Landtdrost Heeckeren aen   

een borger tot Aenholt vercoft ende was onder Silvolden in contributie als in pontschattinge 

aengeslaegen, door voorgh. Heere Landdrost, soo vant verbaell, als aen het contingent van 

Silvolden affgedaen, en onder Gendringen betaelt geworden, sunst ther groote van 15 mergen, hijr 

bij noch twie panden, groot omtrent twie mergen, gaven sunst te pacht 65 dl:  -97-10-0; schattinge       

-10-10-0;     R:  -108-0-0. Memorie dat dit goet te leech aengeslaegen is, en voortaen die pontsch. 

onder Silvolden wederom betaelt worden. 

58a 

76.  Item het Clootslagh, 4 mergen, Capitein Laer toestendich, pachter Hendrick Reijnders, geeft te 

pacht 40 gl vrij gelt, met eenige knoot willigen: -40-0-0; 2/3 en 1/2 pontschatt. -2-16-0.   R: -42-16-0 

77.  Item een weijde, het Speck slagh, groot 6 margen, eijgenaer Graeff van den Ber-ghe, pachter 

Luiten Hartgerinck en consorten, en geeft te pacht 40 dl: -60-0-0.   R: -60-0-0. 

78.  Els Haever slach, Graeff van Stijrumb toestendich, ter  

58b  groote soeven mergen weijdelant, Geert Vrieseler, geeft te pacht 38 dl. vij gelt: -57-0-0;  2/3   

en 1/2 pontsch.: -4-14-0.   R: -61-14-0. 

79.  Noch twie panden, geheeten t' Nije Slagh, eijgenaer Graeff vanden Berghe, 1½ mergen groot, 

Wickinck geeft te pacht 7 dl.volgens verclaringe 8 dl, vrij gelt: -12-0-0; 2/3 en 1/2 pontschatt.-1-1-0.   

R: -13-1-0. 

80.  Noch een Nieuwe Slagh, 1½  mergen groen landt, eijgenaer Capitein Laer, sijnde slecht 

weidegrunt, Jan Wessels pachter, geeft te pacht 6 dl -9-0-0.    R: -9-0-0. 

59a 

81.  Noch een weide, geheten het Bulsegoor, 10 mergen Bilheeme gront, Derck Jedinck en 

consorten geven te pacht 50 dl.: -75-0-0.  Pachter Engelbert Bloemendaell voor 38 dl.. vrij gelt; 

schattingh -5-12-4.   R: -80-12-4. 

82.  Het vierdedeel van Luessleeghken j margen, eijgenaer Gerrit Schreven, en krijgt te pacht           

3 dl 15 st.:  -5-5-0.   R:  -5-5-0. 

83.  Lubbert Wijnvelts Kocks sleghken, 1½ mergen, geeft te pacht aen Capitein Laer  

59b  vieff daler vrij gelt  -7-10-0; schattinge -1-1-0.   R: -8-11-0. 

84.  Het Eernst slagh, eijgenaer Capitein Laer, ter groote van 4 mergen, Derck Wessels geeft te 

pacht 40 gl: -40-0-0.   R: -40-0-0. 

85.  Het Cappellaens slagh, tot Schuijlenborch gehorende, in twie panden gelegen, slecht groen 

landt met hiet horsten, en struivelen bewassen, Frederik Semelinck geeft te pacht 23 dl, ter groote   

4 mergen -34-10-.   R:  -34-10-0. 



86.  Het stedeken Bisepoth, eijgenaer  

 

60a  Arent Tengbergen, Berent Biesepoll bouwt voor die darde garve, geeft mede gerven thient, 

groot 2½ mergen, vrij gelt -31-5-0; schatt. -2-10-0.     R: -33-15-0 Hier en daer eenige eijcken 

heisters. R: heijsters. 

87.  Nog een sleeghken, geheeten Hengevelder sleghken, eijgenaer Gerrit Vriesen, 1 mergen 

weigront, doet in pacht 8 dl -12-0-0.   R: -12-0-0. 

88.  Aelbert then Thuijnt met Geert Wickinck Tuijnter slagh,  

60b 

groot 2½ mergen, toestendich graeff vanden Berghe en Boetselaer eijgenaers, 15 dl -22-10-0.        

R: -22-10-0. 

89.  Noch drie panden groenlandt gehorende tot den Schuilenborch, geheeten die Pinne, groot 

omtrent 3 mergen. Meijsther Laeghe geeft te pacht 22 dlr vrij gelt, mede pachter Berent Biesenpoll   

-33-0-0; 2/3 en 1/2 pontsch. -2-2-0.   R: -35-2-0. 

90.  T' goet Avercamp, eijgenaer Derck Avercamp, geeft groot en smalen  

61a  thient aen een burger van Sevener, aen bouwlant 8 mergen -98-3-0. Aen weijdelant mede acht 

mergen -48-0-0; gebruickt het selven, elcke mergen weijlants op 4 dl. Totaal: -146-3-0. R: -134-9-1. 

91.  Derck Avercamp gebruickt het Naegelslagh t' darde part, groot 4 mergen, gaff aen den 

eijgenaer Graeff vanden Berghe voort darde part 12 dl. -18-0-0.   R: -18-0-0. 

92.  Noch een halv goet inden  

61b  Nottel, eijgenaer Graeff van Aenholt, groot aen bouwlant met huis en hoff 7 mergen, weijlant  

13 mergen, pachter Gosselinck Tollner, geeft groff en smaelen thient als voorst. Geeft te pacht 14 

mudden haever -42-7-0; schattinge -17-10-0; 5 mudden boekweijt -24-10-0, en dartich daler vrij    

gelt  -45-0-0.     Totaal:  -129-7-0     .R: -119-0-0 Met eenige eijcken heijsters en eijcken knoten. 

93.  Noch een van gelijcke goederen,  

62a  eijgenaer als voren, 7 mergen boulants. 13 mergen weidelants, Hendrik op te Nottel pachter, 

geeft 14 mudde haever -42-7-0; schattinge -17-10-0;  5 mudde boeckweijte -24-10-0; 30 daler vrij 

gelt  -45-0-0.   Totaal -129-7-0.      R: -119-0-0 Gaet uit mede thient als boven, met eenige eijcken 

heijsters en knoot eijcken.Item also omtrent den Rooden bergh eenige parcelen van bouwlant naer 

haer bericht 1½  

62b  mer. weidelant, omtrent 4½  mergen, welck hierna is gespecificiert. Omtrent voor 4 jaeren van 

de Heer van Aenholt verkoft.       Eerstelijk.  

94.  Weduwe Lambert Bosboom 2½ mergen  -31-5-0.  R: -31-5-0. 

95.  Berent Leijen een mergen en een halv vierdel -14-0-6.  R: -14-0-6. 

96.  Geert Verholte een mergen en een halv vierdel  -14-0-0.   R: -14-0-0 

63a 

97.  Evert Cuiper een halv mergen -6-5-0.   R: -6--5-0. 



98.  Tijs Molts ½ mergen bouwlant  -6-5-0.   R: -6-5-0. 

 

99.  Hendrik Lumans anderhalv vierdedeel mergen groen lants, pachter Berent Leijen -2-5-0.           

R: -2-5-0.         

100.  Noch daer bij gelegen ¼ mergen bouwlants, eijgenaer Capitein Jan Wessels, bouwt voor die  

63b  garve -3-2-8.    R: -3-2-6. 

101.  Noch een clein pesken groenlants wesende pastorijen landt, groot ¼ mergen, pachter Herman 

Everdinck die daer bij is hebbende 1½  mergen bouwlants met een haefken waer op sijn huis is 

staende, geeft aen den predicant Piscator te pacht s'jaers 16 dl onvrij gelt -24-0-0.   R: - 24-0-0 

102.  Noch een stuck sandig landt die kerck te Silvolden toestendich, ½ mergen  bouwlants, 

weduwe Kerst Vos betaelt  

64a  hijr van 1 dl 20 st -2-10-0.   R: -2-10-0. 

103.  Noch een stuck Capitein Laer toestendich, ½ mergen bouwlants, doch wordt te gerve gebouwt 

door Gerrit te Haeve  -6-5-0.   R: - 6-5-0. 

104.  D'Weeme met een hoft, gebruickt die predicant, daer bij een weijtien, ther groote van omtrent 

een mergen voor omtrent 25 jaeren geleden van de Heeren Gedeputeerden die predicant indertijdt 

wesen- 

64b  de int gratie hijr bij gegeven worden.  R: Memorie. 

105.  Noch drie stuck bouwlants, pastorijen grondt 2¼ mergen -28-2-8.   R: -28-2-6.  

106.  Opt' welck een arm dachhuirder Hendrik van Harenborch geheten een huisken heeft staen, 

daer van hij te pacht geeft met een kleijn haefken 7 daler 5 st, geeft mede den garven thient, onvrij 

gelt -10-15-0.    R: -10-15-0. L: memorie: das dese tegenwoordigen pachter arm is, soo isset 

gelijckervel ?  nae die taefel uitgetrocken. 

65a 

107.  Het Costerijen landt t'welck die coster gebruickt, ter groote van 1½ mergen, wordt te gerve 

gebouwt, geeft gerven thient, sijnde hoge bulten -18-15-0.   R: -18-15-0. 

108.  Item een bouwgoet genoemt Aevermaet, die Graeff van den Berghe toestendich, met huijs en 

hoff, hooch sandich buwlant, omtrent acht mergen, inslach omtrent twie merghen, bout voor die 

darde garve -98-3-0;  2/3 en 1/2 pontschatt.-8-7-8;  

65b  geeft van den inslach then aensien dat hij sijne placken daer inne moet soeken, 4 dl vrij gelt, 

geeft mede groff en smallen thient, vrij gelt: -6-0-0. Totaal  -112-10-8.    R: -103-18-10. Pachter 

Wessel op Avermaethe, met eenige opgaende eijcken heijsters.   R: opgaende holt. 

109.  Hier neffens een weiken, eigenaer Claes then Beest, ther groote van twie mergen, slechte 

gront, doet s'jaers te pacht 12 dlr. -18-0-0.    R: -18-0-0. 

110.  Noch een weitien, de armen ther Borch toestendich, en Silvolden,  

66a  groot omtrent ½ mergen, Jacob Smits geeft te pacht drie daler -4-10-0.   R: -4-10-0. 



111.  T'goet Egginck, gehorende in seeckere Vicarije tot Sinderen, met huis en hoff, aen bouwlant 

omtrent 6 mergen, bouwt te gerve -75-0-0;  inslach 4 mergen, Roeloff Egginck betaelt aen den 

predicant tot Varsevelt 8 dl, onvrij gelt: -12-0-0.     Totaal -87-0-0.     R: -80-0-9. 

112.  T'goet Brunsinck, Bilheeme  

66b   grunt, Herman bouwman verclaert te hebben met huijs en hoff 8 mergen hooch sandich landt,

bouwt op die darde garve -98-3-8; voor den inslagh 8 dlr; groot 4 mergen, geeft neffens smallen 

thient, onvrij gelt -12-0-0. Totaal -110-3-6.R: -101-7-3. Met eenige eijcken knootwilligen.  R: eijcken 

knootwilligen. 

113.  Jegeringh, wesende omtrent 6 mergen lants, is voor 3 jaeren door Willem then Holte vercoft 

aen verscheiden luiden. Joncker Bot en Amptman Hun- 

67a  telaer die Saelstede behouden ad 1½ mergen,   bouwt te gerve, geeft thient , -18-15-0.            

R: -18-15-0. 

114.  Schultis Wickingh ¾ mergen, bout te gerve, -3-2-8.   R: -3-2-6 

115.  Gerrit Rabelinck ¾ mergen, bouwt te gerve -3-2-8.   R: -3-2-6. 

116.  Noch dieselve een weitgen, seer slechte gront, sijnde met molhopen op geworpen, 1¼ merg., 

doet the pacht 6 dl -9-0-0.   R: -9-0-0. 

67b 

117.  Herman Kemperman ½ mergen, bout te gerve -6-5-0.   R: -6-5-0. 

118.  Berent Leijen : ¾ mergen, bouwt als voor  -9-7-8.   R: -9-7-6. 

119.  Wessel Belterman een mergen, bout als voor -12-10-0.   R: -12-10-0. 

120.  Gerrit ther Horst heeft  ¼ mergen, bout als voor  -3-2-8.  R: -3-2-6. 

121.  Adolph Wolsinck ¼ mergen, doet ther pacht 3 dl. -4-10-0.   R: -4-10-0. 

68a 

122.  Die stede ther Voert, geeft aen te hebben 3 mergen bouwlants, daer nochtans int verbaell van 

pontschattinge wordt bevonden te wesen 5 mergen ruijm. 3 mergen weidelant, bouwt voor die 

garve, geeft van groenlant 13 dl. -19-10-0. Mede groff en smallen thient, met eenige eicken boomen. 

R: opgaende holt.Volgens verklaringe vande lantmeeter soude groot sijn 5 molder drie schepel 

Zutphensche maethe  -38-6-8.     Totaal -57-16-6.     R: -57-16-6. 

123.  Noch een stuckxken int Sil- 

68b  volden, die kercke ther Borgh gehorende, pachter Gerrit Trommeslaeger, geeft te pacht eenen 

daler, sijnde drie spint geseijs -1-10-0.    R: -1-10-0. 

124.  Noch vier stuckxkes boulant, die kercke tot Silvolden toegehorende, groot omtrent 2 mergen, 

geeft mede thient -25-0-0.   R: -25-0-0.Wordt gebouwt door Berent Leijen, Gerrit Herbers en Gerrit 

Aevermaet. 

69a 

125.  Het goet Weghorst, eijgenaer Graeff van Stijrumb, groot 8 mergen hooch sandig bouwlant:       

-98-3-0, -10-10-0; weijlant en inslach 5 mergen. Jan Wechhorst geeft van deninslagh oft weijdegrunt 



12 dlr. -18-0-0.     Totaal -126-13-0.      R: -116-10-3 Bouwt voor die darde garve, groff en smallen 

thient, van den smallen thient 1 gl. vrij gelt. 

126.  T'goet Lieftinck, sijnde Bilheme gront, Berent  

69b  Lieftinck bouwman, omtrent 6 mergen bouwlant, voor die 3e garve -75-0-0; 6 mergen bouwlant, 

acht mergen weijdelant, geeft daer voor 26 dl. -39-0-0.    Totaal: -114-0-0.    R: -104-15-7            

Met eenige knoot eijcken willigen en opgaende heisters. 

127.  T'goet Belterman ad idem toestendigh, Jan Belterman pachter, heeft met huijs en hoff ses 

mergen bouwlants, bouwt voor die darde garve -75-0-0;  

70a  geeft voor omtrent 5 mergen groenlant te pacht 14 daler -21-0-0.  Totaal: -96-0-0.   R: -88-6-4 

Geeft mede groffe en smallen thient. Met eenige eicken heisters en knoot eijcken. R: Eijcken holt 

128.  Koornties stede, eigenaer docter Kuerbeeck, groot met huis en hov en bouwlant 4 mergen, 

aen weidelant 2 mergen,  bouwt voor die garve  -50-0-0; 2/3 en 1/2 pontsch.  -9-14-8;     t'weidelant 

4 dl -6-0-0.     Totaal: -65-14-8.     R: -60-9-6 

70b  Op dese kaeterstede worden hier en daer eenige heisters bevonden. vrij gelt; pachter Jan 

Koornties    . R: Houtgewas 

129.  Jan Koornties geeft voor het dardepart vant Naegelslagh 12 dl. -18-0-0.   R: -18-0-0    

Eigenaer Graeff vanden Berghe, groot 4 mergen, vrij gelt. Met eenig jonge opgaende boomen. 

130.  Noch een stedeken sonder huijs, Berent Lieftinck en consorten, geheten die Kreijenberch 

geheten,  

71a  2½ mergen bouwlants, wordt voor die darde gerve gebouwt: -31-5-0.   R: -31-5-0. 

131.  Krijgt voor omtrent 2 mergen weidelant 12 dl -18-0-0.   R: -18-0-0.Geeft mede garven thient, 

gebruickt selve. 

132.  Muggen steetien, Eijgenaer Jan ther Wuest, Herman Sluiter pachter, verclaert aen bouwlant te 

hebben met huis en hoff 2 mergen met ½ mergen inslagh, geeft twelff dlr en gerven thient, vrij gelt    

-18-0-0; schatt. -2-5-0.    Totaal: -20-5-0.        R: -18-12-7 

71b 

133.  Sellen goet, met Smits kempken, Bilheme gront, 6¼  mergen bouwlants, Jan Cellen bouwt te 

gerve -78-2-8; geeft van omtrent 2 mergen inslagh soeren grondt met holt betaegen, wordt tot 

placken gebruickt, geeft 3 dlr, geeft mede groff en smallen thient, onvrijgelt -4-10-0.                  

Totaal:   -82-12-6.   R:  -82-12-6  Met eenige knooteijcken. 

134.  Noch een weitien, genaemt het Messinghs slach, is omtrent  

72a   groot vieff mergen, sijnde seer slechte gront met hiet horsten en plagh gront. Eigenaer Jan 

Bijvingh en consorten, en gebruickt het selven, getaxeert op 16 daler jaerlix. Den mergen gereekent 

op vier daler, solde bedragen -30-0-0.   R: -30-0-0.

 135.  Die Braeckingh Horst, wordt ten deele gebout en ten deele met hiethorsten, wesende plagh 

horsten, goot 3½ mergen, Herman Kemperman als eigenaer en gebruiker, gestelt op 12 dlr -18-0-0.   

R: -18-0-0. 

72b 

136.  Jacob Sluiter, een out arm weever, woont op een haevken tot die kerck ther Borgh gehorende, 

geeft daer van te pacht 2 gl -2-0-0; het huisken aengeslaegen op 2 dl. t'huir -3-0-0.   R: -5-0-0. 



137.  Jacob Gosselinck, eijgenaer van Lichtenberchs steetien, met huis en hoff bouwlant groot 

omtrent 2 mergen, aen seer slecht groen landt 4 mergen, getaxiert neffens die thiende gerve op 25 

dlr. -37-10-0.  R: -34-9-11. 

73a 

138.  Jan Vonderhorst het stedeken Vonderhorst, wesende twie heerich, met huijs en hoff 2 mergen, 

geeft neffens de thiende gerve te pacht 10 daler vrij gelt  -15-0-0; 2/3  en 1/2 pontsch.  -1-15-0.      

R: -15-8-1. 

139.  Een steetien Sporcx geheten, Graev van den Berch toestendich, groot met huis en hoff 1½ 

mergen bouwlant, 1½ mergen inslagh, wesende met eenige eijcken boomen als then deele met hiet 

betoghen, geeft neffens den garven thient 17 dl., pachter Osewolt Sporcker, modo die weduwe,  

73b  geeft in alles te pacht 17dl vrij gelt -25-10-0; schatt. -3-11-11.   Totaal: -29-1-11.    R: -26-15-5. 

140.  Het Bergerslach, eijgenaer Graeff  van den Berghe, ten deele gebout als oock daer bij eenige 

eicken boomen en hiethorsten betooghen, groot 4 mergen, geeft neffens den thient 23 dlr. Hendrik 

Bergerslach pachter; vrij gelt  -34-10-0, -2-16-0.     R: -37-6-0..R: houtgewas 

141.  Reijnders steetien, met huis en hoff 2 mergen, eijgenaer Capiteijn Laer, te pacht 14 dl -21-0-0.   

R: -19-6-4 Hendrik Reijners.     R:    Opgaende boomen. 

74a 

142.  Noch een steetien, Muggenpath geh.t., 2 heerigh, groot met huijs en hoff 3 mergen bouwlants, 

geeft in pacht 15 dl. -22-10-0.    R:  -20-13-11 Met eenige opgaende boomen. 

143.  Daer bij het darde part vant' Naegelslagh,  groot 4 mergen, geeft nevens die thiende  gerve 

aen graeff van den Berghe als eijgenaer vant Naegelslagh 12 dl, vrij gelt -18-0-0,  -1-10-0.     

Totaal: -19-10-0.    R: -19-10-0. 

144.  Hendrik Sporckx Kruisen steetien, eijgenaer Graeff van Stijrumb,  

74b  groot aen huijs, hoff en bouwlant een mergen; inslagh seer slecht ¼  mergen, geeft neffens die 

thient 8 dl. -12-0-0.    R: -11-0-9. 

145.  Enselmans steetien, pachter D. Hendr. Enselmans, groot met huis en hoff 22 mergen, is voor 

dese tot die kosterije tot Silvolden gebruickt, modo Graeff van Srijrumb, geeft nevens den thient te 

pacht aenden Graeff van Stijrumb 12 dl -18-0-0; 2 schepel haver en twie paer hoender -1-10-0. 

Totaal:  -19-10-0.   R: -17-18-9 

75a 

146.  Haefs steetien, eijgenaer die kerck tot Silvolden, groot met huijs en hoff een mergen, geeft te 

pacht neffens die thiende gerve 8 dl; pachter Gerrit Haefs, vrij gelt, met eenige opgaende heijsters      

-12-0-0,  -0-14-0.     Totaal:  -12-14-0.      R:  -11-11-9 

147.  Jan Belterman, pachter vande Wedemer stee sonder huis, toestendich Bilheme, groot drie 

mergen, geeft neffens den thiende gerve t' pacht 14 dl onvrij gelt  -21-0-0.    R: -21-0-0 

75b 

148.  Jan Koornties een weicken slechte gront, omtrent twie mergen, horende in vrouwe Mockinx 

vicarie, geeft te pacht 6 dl  -9-0-0.   R: -9-0-0. 

149.  T'goet Wessels, horende tot den Lichtenberch, groot aen bouwlant t'welck onder Silvolden 

gelegen 7 mergen, wordt op die garve gebouwt  -87-10-0; weilant 8 mergen gehorende onder den 

Lichtenberch, bouwman Derck Wessels, den mergen weilant  



gereeckent op 4 dl, en doet te pacht 18 dl  -27-0-0. 

76a  Een vercken ofte drie daler, 3 pont suicker -6-15-0.    Totaal: -120-5-0.     R: -110-12-7. 

150.  Noch een stede Velts stede, eijgenaer Capitein Laer, bouwt onder Silvolden omtrent 5 mergen 

bouwlant, wordt voor die garve gebouwt, pachter Jan then Velde, -62-10-0. Weijlant 6 mergen, 

gehorende onder den Lichtenberch, geeft voor weidelant -40-0-0. Een vercken 3 dl; 3 pont suicker    

-6-15-0, noch voor den inslach twaelff  

76b  daler -18-0-0.    Totaal  -127-5-0.      R: -117-1-4. 

151.  Item voor ther Borch twie kempen bouwlants, toestendich den Grav van Stijrumb, groot 

omtrent 4 mergen, hijr van is noeijt eenige contributie off pontschattinge off mergentael bet.; bouwt 

op die swaere garve, heeft voor desen te pacht gedaen 70 oock 80 dl. -120-0-0.     R: -120-0-0. 

152.  Hier omtrent seecker weijde gelegen, slechten suiren gront, geheten die Borchsen Haegen, 

voor desen aengeslaegen op 40 mergen, eijgenaer Graeff van Stijrumb en Graeff vanden Berch,   

sal van  

77a  sijn Gen. Officieren worden aengeslaegen, sijnde weijdelant, heeft voor desen te pacht   

gedaen 350 gl., suir quaden gront  -350-0-0.       R: -350-0-0. 

153.  Wessel Tollenaer, hebbende een huis in den dorpe Silvolden staen op kercken gront,          

tapt altemet een kanne bier, en also hij sijn kost daer niet met can winnen, moet hem met seijen    

en bouwen soecken te erneren,  hebbende nochtans weijnich middelen,  ther huir gestelt op 5 dl,  

en voor den gront aende kercke  12 st oft een pont was,  volgens verklaringe vande setters              

7 dl  -10-10-0.   L: -9-9-0 

77b 

154.  Den Rentm. Tengberch hebbende int dorp tot Silvolden staen een huisken met een kempken 

lants ter groote van eenen mergen, verhuijrt aen Berent Luimers voor 12 dl. -18-0-0.   R: -16-11-2. 

155.  Noch bij het dorp een hutte gelegen, wordt van drie parthijen arme luiden, haere kost voor 

elcke deuren soeckende, bewoont. Pauperes. 

156.  Noch daer nevens een stucken hutte gelegen, wordt als boven van drie parthijen arme 

hoochduitsche  

78a  bewoont, soecken mede haere kost als voren. Pauperes. 

 157.  Bartelt Wechhorst, sijnde een arm dachhuirder, heeft eene hutte daer in hij woont, betaelt   

aen die kercke des jaers 12 st., gestelt ter huir een daler -1-10-0.      L: -1-10-0 

158.  Gerrit Egginck, een arm out man, hebbende een hutte daer inne hij is wonende, gansch  

geene middelen hebbende, gestelt  op een daler -1-10-0.     L: 1-10-10.Modo pauper. 

78b 

159.  Weduwe zaell. Jan Brunsinck, hebbende een huisken staen op gemeenen sandberch, bij    

haer hebbende eenen soon van kleijn verstant, nochtans gaet hij then aensien van geene middelen 

hebbende, dach huiren om voor hem en sijn moeder,  haer kost te winnen,  ther huir gestelt op        

2 dl. -3-0-0.      L: -3-0-0. Voor die gront aende kerkce 12 st. 

160.  Op desen berch staet een huisken, behoort die gemeene armen, wordt met verscheijdene 

arme luiden bewoont om Godts willen. Pauperes. 

161.  Geert Wickinck schultis heeft  



79a  een huisken, daer inne hij is wonende, geeft die kercke aldaer s'jaers 12 st, aengeslaegen    

ther huir op 4 dl. -6-0-0.     L: -6-0-0. 

162.  Noch een arme weduwe, Geertien Ketelers geheten, hebbende een huisken, maer wordt 

vanden armen middelen onderhouden.  Pauper. 

163.  Derck Huesinckvelt een out vervallen huisken, gekoft en gerepariert, noch geen hanteronge 

doende, is in december daer in getrocken, te huir gestelt op  4 dl. -6-0-0.   L: -6-0-0. 

79b 

164.  Aloff Welsinck, hebbende een huis, staende op Schulenborchsche gront, ther groote            

met huijs en hoff ½ mergen bouwlants en omtrent een mergen weidelant, geeft te pacht 24 gl,        

vrij gelt -24-0-0,  -2-0-0.    R: -23-10-4. 

165.  Wessel Beltermans, hebbende een huijs daer in hij woont, sijnde van cleijne middelen,   

brouwt en  tapt altemet bier, maer een seer slecht darp wesende, is cleijne neronge, te huir     

gestelt op  8 dl. -12-    0-0.   L: -10-16-0 

166.  Noch dieselve in pacht ¼ ml.  

80a  bouwlant tot die kerck gehorende, geeft te pacht 2½ dl.-3-15-0.    R: -2-15-0. 

167.  Peter Rabelinck, een huijs hebbende daer in hij woont, staende op pastorijen gront, geeft te 

pacht 17 st, een dachhuirder sijnde, gestelt op 6 dl.: -9-0-0.    L: -8-2-0 

168.  Derck Kemper, een arm snijder, heeft een huisken, staende op pastorijen gront, geeft daer 

voor een rijcksdaler te huijr, gestelt op 4 dl. -6-0-0.   L: -6-0-0 

80b 

169.  Laurents Vriesen, wesende een arm lam man, gaet met die marse sijn kost soecken, heeft   

een huisken, gestelt op drie daler -4-10-0.    L: -4-10-0. 

170.  Noch dieselve een stuck bouwlant van de kercke, 1/2 molder, gaeft een rijkxdaeler -2-10-0.   

R: -2-10-0. 

171.  Aeltien Vos, een arme weduwe, heeft een huisken, staende op pastoreijen gront, geeft te 

pacht 15 st., ther huir gestelt op 3 dl. -4-10-0.    L: -4-10-0. 

172.  Noch dieselve een stuck bouw- 

81a  lants van die kercke, groot ½ mergen, geeft te pacht een Rijkxdaeler  -2-10-0.     R: -2-10-0. 

173.  Jan van Groll, voor den Borch een huis, staende op kercken gront, daer van hij betaelt een  

dl., soeckt sijn cost te winnen met saijen en bouwen, brout en tapt altemet, maer heeft seer kleijne 

neronge, ter huir getaxiert op 12 dl. -18-0-0.      L: -16-4-0 

174.  Volget alhijr seeckere thient gelegen inde Nottel, eijgener geweest tot den jare 1645,  

81b  een burger van Sevener, Gosen  Heijster gent. Jan Koornties dieselve anno 1645 ad  46 voor 

het stroo aengevuirt en gedorst, daer van naer gissinge 7 molr rogge en 14 molder weeck saet als 

haver en boeckweijte. Anno 1646 11 molder roggen 14 mlr. weeck saet. Dese 2 jaeren verdeelt sal 

jaerlix bedragen  -110-0-0.    R: -110-0-0.     Anno 1647 Bloemendael dese voorn. thient gecoft. 

Derck Avercamp voor het stroo aen-gevuirt, sijnde noch niet gedorschet. 

82a                                                                                                                                                   

175.  Noch een tientien int' Silvolder velt gelegen, toestendich en gebruicker Capitein Laer, 



aengeslagen op 6 dl jaerlix volgens bericht van sijn El. persoon, gestelt op 10 dl. -15-0-0.          

R: -15-0-0. 

176.  Den Hogen Berch, genoemt den paesbergh, sijnde heiden gront, wordt met haer Gr. Gen. 

schapen onder wijlen bedreven ad 60 dl. -90-0-0.     R: -90-0-0. 

177.  Item een stuck lants, tot haeven gemaeckt, groot omtrent een schepel geseij,  

82b  pachters Drost Boecop en den Rentmr. Diepholt, voor 4 dl. -6-0-0.   R: -6-0-0.178.  

178.  Een stucke lants geheiten den Broerdijck, groot omtrent 7 spint geseij, doet te pacht                

12 dl. -18-0-0.   R: -18-0-0. 

179.  Een stuck lants, geheeten het Joden kempken,  groot omtrent 7 spint geseij,  doet ther pacht  

8 dl. -12-0-0.   R: -12-0-0. 

180.  Item ettelicke thienden in Silvolden, doen t' eene jaer min  

83a  en t'andere jaer meer omtrent ad 8 a 900 gl. Het eene jaer door het andere aengeslaegen op 

1000 gl. -1000-0-0.     R: -1000-0-0. 

181.  Een wint en rosmeulen, halff sijn Gr. Gen. van Stijrumb, en halff sijn Gr. Gen. van Berch toe-

stendich, pachter Arent ther Stege off moller. Volgens verclaeringe soude te pacht betalen 250 gl,    

2 vette verckens off 16 dl. -250-0-0,  -24-0-0. Afgetrocken die 5 pond voor die  reparaties  -219-4-0.   

R: -219-4-0. 

83b  Lijste van bouw en weijdelanden, gelegen onder het adelijcke huijs ofte heerlijckheijt 

Lichtenberch. 

182.  Het adelijcke huijs, hoff en boomgaert Lichtenberch  -140-0-0.   L: -126-0-0Houtgewas en 

bosch.    R: Opgaende holt. 

183.  Een stuck lants in Silvolder velt, groot ½ mergen seijlant, geheten Bulsinck stuck, ad                

2 dlr. -3-0-0.     R:  -3-0-0. 

184.  Noch den Lichtenberchschen Geer, groot ½ mergen seijlant  -6-5-0.    R:  - 6-5-0. 

84a                                                                                                                                                   

185.  Noch twie panden weilants onder het huis Lichtenberch gelegen, groot 3 mergen ad 4 dlr de 

mergen  -18-0-0.   R: -18 -0-0. 

186.  Noch twie panden groenlants van 3 mergen ad 4 dl  -18-0-0.    R: -18-0-0. 

187.  Noch drie kempkens seijlant, groot 1½ mergen  -18-15-0.    R: -18-15-0. 

188.  Noch twie panden groenlants, ten dele met elshout betaegen, ther groote van twie mergen ad 

4 dlr elck mergen -12-0-0.    R: -12-0-0. 

84b                                                                                                                                                   

189.  Noch drie panden groenlants, mede met elshout betagen, ther groote van 8 mergen ad 4 dlr 

de mergen  -48-0-0.     R: -48-0-0. 

190.  Item het goet Wessels stede, aen weidelant groot 8 mergen, aengaende die bouw en seij-

gronden sijn onder Silvolden aegegeven, fol. ...... hijr voren.   R: Memorie.

 191.  Item Jan te Velts stede, aen weijdelant groot 6 mergen, van dese sijn mede van hoij en           

bouwlant onder Silvolden gelegen en aengegeven te sien hijr voren.   R: Memorie. 



 

 85a  Dese voors. twie parcelen behoren mede onder de voorgemelten heerlijckheijt, daer onder       

de huisen off saelsteden mede gelegen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dese quoijeren vant kerspel Silvolden, gehorende onder die hoochh. Wisch, is bij de onderges. 

setters met haere naemen onderteeckent, en hadden den eet in forma gedaen. 

Arent Tengbergen 

Gerrit Gosselinck ,         merck 

Gerrit  Rabelinck ,         merck 

Jan Wekhorst,                merck 

 

85b 

Dese quoijeren van Kerspel Silvolden, gehorende onder die hoochh. Wisch, daer onder begrepen  

des Graven van Stirumbs goederen, als mede die goederen gelegen onder die jurisdictie vanden 

Lichtenberch, toebehorende Capitein Laer, sijn bij de Commissarissen gesommiert, gelatrisiert en 

gesloten, en met haere naemen onderteeckent, en bevinden sich int geheel uit te brengen soeven 

duisent acht hondert negenentachtich gl soeventien st. 

Actum Zutphen den 23st. 7ber anno 1647.            

-7889-17-0 

 

Cl Vijgh  

Mattheis vanden Poll 

Hendrik van Bushoff 

 

W. Valcke 

Johan Oliphier van Middachten 

Hend. Brusse.  

 

 



 

 

86a 

Het quoijer vant kerspel Silvolden onder die hooch.t Wisch resorterende, is bevonden deductis 

deduteudis uijt toe brengen voor gronden landerijen en thienden, soeven duijsent ses hondert 

negentien gl. darthien stv. en elff dt. Ende daer van den sesden penn. Een duijsent twee hondert 

negen en sestich gl. achtien st. elff dt. en moet t= sestendeel dus sijn 

                    iM ijC Lxix gl xviij st  xi 5/6 dt. 

Noch wegens molens en huijsen, vier hondert twee en twintigh gl en viefftien st ende daer van den 

negenden penninck sesch en veertigh gl negentien st. vieff en drie negende deel dt. dus sijn 

                    xlvj gl xix st. v3/9 dt. 

Ende is t'vereende, bij de heeren Commssarissen nevens den Secr. onderteekent binnen Zutphen 

den 2en martij anno 1650 

 

A Tengnagell    

 

 W. Streuff 

 

 Gerhardt Casijn van 

 

 Everhardt Sluijsken 

 

 Ludolphij Sylvuissio. 
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     A6   : op alfabetische volgorde van de perceelnaam (selectie: alleen de                 

                                                                              percelen met  een naam). 
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          Naslaglijsten --  B 
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INHOUD deel  II 

Hoofdstuk V   :   De transcriptie  -  naast  - het  Origineel. 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


