Archieftoegangsnummer 0214 - Huis Bergh - Inventarisnummer 4581 - Hooggraaflijke Berghse Domeinen der Hooghheid Wisch

Rekening van den rentmeester Johannes Wolfgangus Henning - Pachtrekening Silvolde
“Verscheenen met martinij 1773 sijnde het eerste jaar van sessen”
► Scannummer 0214_4581_008_jpg

folio 6 recto
Ontfanck onder Sillevolde
Een campken sijnde ½ molders gesaeij in den Santbergh soo die voorige sess jaaren
in paght geweest is door de heer rigter Albers voor 10 daeler, heefft denselve nu voor
deselve 10 daeler behouwden, dus hier ................................................................................... 15-00-00
Het goedt Avermaat en Hoemoets Breijde bij de 10 mergen groot, waar van den inslagh
Hendrick Avermaat, mits Berckevelts Camp om de gerve bouwende, heefft gehadt voor
16 daeler,
-----------15-00-00
► Scannummer 0214_4581_009_jpg

folio 6 verso
obtinuit deselve wederom voor 16 daeler en de 3de gerff voor 66 daeler, dus saemen
82 daeler, in guldens ................................................................................................................ 123-00-00
Beumers steede van 1½ mergen bouwlandt en een mergen inslagh, daarvan heefft
Garret Jan Beumer de inslagh gehadt voor 11½ daeler, nu deselve met de 3de gerff
voor 38 daeler, dus in guldens ................................................................................................... 57-00-00
Het goet den Beest van aght mergen bouwland en vier mergen inslagh, huijs en hoff,
heefft Lucas Pierick voor 25 daeler in paght gehadt,
------------180-00-00
folio 7 recto
heefft nu bekoomen Willem Belterman voor 18 daeler, in guldens ......................................... 27-00-00
Lubbers steede, groot vijff mergen en twee mergen inslagh, heefft in paght gehadt Jan
ten Holler voor 13 daeler, nu deselve nogh, dus in guldens ..................................................... 19-10-00
Het goet Hebinck met Raebelinck Camp, in ’t geheel groot 12 mergen, waar van
Hendrickus van Dillen 9 jaaren paghter is geweest ’s jaars voor 26 daeler, nu deselve
bekoomen ’s jaars voor 24 daeler, in guldens............................................................................ 36-00-00
-----------82-10-00
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► Scannummer 0214_4581_010_jpg

folio 7 verso
Een weijde het Peppelen Weijdeken, het welcke eenige jaaren onder de IJsserhutte
in erffpaght gehoort, sijnde daar van ontslaegen, heefft bij dese nieuwe verpaghtinge
bekoomen Frans Willem Haffkenscheidt voor negenthien daeler, in guldens hier ad ............. 28-10-00
De Vonderhorst, in het geheel twee mergen groot,
-----------28-10-00
folio 8 recto
heefft Willem Vonderhorst met de derde gerff gehadt voor 23 daeler, nu desselffs
weduwe voor 22 daeler, in guldens ........................................................................................... 33-00-00
Entincks steede, off wel den Ramaker genoemt, groot twee en een halven mergen,
waar van Hermen Coolenbrander den inslagh gehadt voor 18 ½ daeler, heefft denselven
daar voor nu wederom bekoomen, in guldens .......................................................................... 27-15-00
-----------60-15-00
► Scannummer 0214_4581_011_jpg

folio 8 verso
Bargerslags steede, groot vier mergen, daar van heefft de wed. Bergerslags den inslagh
met de derde gerff gehadt voor 48 daeler, heefft nu desselffs soon Derck Bargerslag daar
voor, dus in guldens ................................................................................................................... 72-00-00
Sporcks steede van bouw- en weijlandt drie mergen, waar van den inslagh gehadt
Derck Bongers met de derde gerff voor 37 daeler, heefft deselve daar voor behouwden,
dus in guldens ............................................................................................................................. 55-10-00
------------127-10-00
folio 9 recto
Het Muggenpadt neffens het 3de pandt Naegelslagh heefft laest Jan ter Maet off Croese
gehadt met de derde gerff voor 52 daeler, retinuit deselve daar voor, dus in guldens ............ 78-00-00
Een uijtgeslaegen slagh, het Nieuwe Slagh genoemt, daar van is paghter geweest
Jan Wolters op Miggelbrinck voor 27 daeler, heefft denselve daar voor wederom,
dus in guldens ............................................................................................................................. 40-10-00
-----------118-10-00
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► Scannummer 0214_4581_012_jpg

folio 9 verso
Het Teunder Slagh, waar van paghter geweest Henderick Avermaet voor 20 daeler,
heefft denselven daar voor bij deese verpaghtinge voor deselve 20 daeler weer
bekoomen, dus in in guldens ..................................................................................................... 30-00-00
Het eerste pandt Naegelslagh heefft Bernt Borggreeff voor 38 daeler gehadt met
conditie als in de rolle te sien, heefft nu Bernt Borggreeff weer bekoomen voor 42 daeler,
in guldens ................................................................................................................................... 63-00-00
Het tweede pandt daar allernaest geleegen, heefft Harmanus Croese voor 32 daeler
-----------93-00-00
folio 10 recto
gehadt, retinuit deselve daar voor wederom, dus in guldens ................................................... 48-00-00
Het derde pandt Naegelslagh, hier voor onder den inslagh van het Muggenpad als
fol. 9 recto te sien - Memorie
Coorntjes steede met de derde gerff heefft Jan te Niet bij deese nieuwe verpaghtinge
bekoomen voor de selve thien daeler, die hier doen in guldens ............................................... 15-00-00
-----------63-00-00
► Scannummer 0214_4581_013_jpg

folio 10 verso
Het goed den Haesenbrinck met het goor, sijnde groenland, daar van heefft Jacob
Haasenbrinck den inslagh voor 15 daeler gehadt, obtinuit nu Francis Haesenbrinck
daar voor, dus in guldens ........................................................................................................... 22-10-00
Het goedt den Heijdenkamp, daar van is den inslagh in paght geweest bij Geesken
Seessinck voor aght daeler, heefft nu gepaght Garret ten Holder met de derde gerff
voor 34 daeler, in guldens alhier doende................................................................................... 51-00-00
-----------73-10-00
folio 11 recto
Het tweeheerige Klootslagh is met heijsters bepoot en dus onverpaght - Memorie
Die tweeheerige wijn, bier, brandewijn en caalaccijs tot Sillevolde heefft de righter
Aelbers voor 15 daeler gehadt, retinuit nu deselve daar voor, dus in guldens ......................... 22-10-00
De vooght Hans Jurrien van Bullingen geefft jaarlijcks aen ijder regeerende heer bij
form van erffpaght van sijn huijs plaetse voor ter
-----------22-10-00
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► Scannummer 0214_4581_014_jpg

folio 11 verso
Borgh staende, edogh onder Zillevolt gehoorende een paar capoenen, die hier voldaen
worden met .................................................................................................................................. 0-12-00
Nogh geefft den vorstelijcken jaeger Bruijning van hoff en huijs steede daer naest meede
onder Zillevolt gehoorende in erffpaght aen ijder regeerende heer een paar capoenen, die
hier voldaen worden met ............................................................................................................. 0-12-00
Het goedt den Grooten Nottel onder Zillevolt gehoorende, daar van heefft Garret Beltman
huijs, hove en
----------1-04-00
folio 12 recto
weijdelant in paght gehadt voor 101 daeler, denselven nu wederom bekoomen, mits de
weijdens behoorlijck sal moeten beschaaren bij versteck van de paght, dus hier ad ............. 151-10-00
Het Riesken met het IJsseltjen onder den Nottel gelegen is nu separaat verpaght, bij
deese verpaghtinge aen Bernt Arpen voor 15 daeler, in guldens ............................................. 22-10-00
Een hoff en huijs steede in den Nottel geleegen, heefft Jan Ebbers gehadt voor vier daeler
------------174-00-00
► Scannummer 0214_4581_015_jpg

folio 12 verso
heefft deselve daar voor nu wederom bekoomen, dus in guldens ............................................. 6-00-00
Nogh een hoff en huijs steede in den Nottel gelegen naest het voorige heefft Jan Boesvelt
gehadt, retinuit de selve voor drie daeler, in guldens ................................................................. 4-10-00
----------10-10-00
Secunda summa van ontfanck f. 1050-09-00
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► Scannummer 0214_4581_036_jpg

folio 33 verso
Ontfanck onder Sillevolde van de gerve zaaden
Bij overgenomene en geëxamineerde verpagtingsrolle -

De derde gerff uijt Overmaet Hoemoets Breijde en Berckevelts Camp heefft Henderick
Overmaet nu voor sess jaaren bij den inslagh gepagt, waar van dit het eerste, dus hier
voor - Memorie
De derde gerff uijt het goedt den Beumer heefft Garret Jan Beumer voor sess jaaren
bij de inslagh gepagt en is dit het eerste, dus - Memorie
folio 34 recto
De derde gerff uijt het goet den Beest heefft bekoomen Christjaen Haffkenscheijdt
voor 108 daeler, in guldens ...................................................................................................... 162-00-00
De derde gerff uijt Lubbers steede heefft bekoomen Derck Jan Haaff voor 57 daeler,
in guldens ................................................................................................................................... 85-10-00
De derde gerff uijt het goedt Muggenpad heeffte Jan Croese voor 6 jaaren bij den
inslagh bekoomen, dus hier - Memorie
-------------247-10-00
► Scannummer 0214_4581_037_jpg

folio 34 verso
De derde gerff uijt het goedt Haasenbrinck heefft bekoomen Henderick Teulenaer
voor 55 daeler, in guldens .......................................................................................................... 82-10-00
De derde gerff uijt de Heijdenkamp is nu voor sess jaaren bij de inslagh verpagt aen
Garret ten Holder, dus hier voor - Memorie
De derde gerff uijt den Grooten Nottel heefft bekoomen Henderick Vriesen voor
77 daeler, in guldens ................................................................................................................ 115-10-00
------------198-00-00
folio 35 recto
De Vonderhorst is eenige jaaren herwarts bij den inslagh verpagt en nu nogh,
dus hier - Memorie
De derde gerff uijt het goet Bergerslagh is bij den inslagh verpaght - Memorie
De derde gerff uijt het goet den Spork is bij den inslagh verpaght, dus - Memorie
► Scannummer 0214_4581_038_jpg

folio 35 verso
De derde gerff uijt het goet den Ramaker heefft bekoomen Harmen Coolenbrander
voor 20 daeler, in guldens .......................................................................................................... 30-00-00
De derde gerff uijt het goet Heebinck, mits dat den heijstercamp bij den inslagh gehoore,
heefft bekoomen Henderickus van Dillen voor 70 daeler, in guldens ..................................... 105-00-00
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