
1749 - 1756. Register van aangegraven landen waarvoor geen verpondingen wordt betaald en
huizen die gebouwd zijn na 1682 waarvoor geen vuurstedengeld wordt betaald.

M A R K E L

Lijste wegens die nuwe aengegraven gronden onder Markel in haeren maete getaxseert op:
Gerrit Kistemaker 2 roden getaxseert op f -- 12 --.
Jan Snijder 1 1/2 schepel getaxseert op f 50 -- -- omme dat het sleght lant is.
Henderik Lammertink 1/4 spint getaxseert op f 1 -- --.
Hend. Snel 2 roden getaxseert op f -- 12 --.
Stegeman 1/4 spint getaxseert op f 1 -- --.
Karkemeyer 2 roden getaxseert op f -- 12 --.
Jan Lonink 1/4 spint getaxseert op f 1 -- --.
Arent Rijtmans 1/2 rode getaxseert op f -- 3 --
nog Arent Rijtman 1/2 spint getaxseert op f 2 -- --.
Arent Wissink den ouden meyerman 3 spint getaxseert op f 36 -- --.
Jan Endemans 1/2 spint getaxseert op f 2 -- --.
Tonis in die Belte 1/2 spint getaxseert op f 2 -- --.
Leem Hermen 2 spint edog is erfgenamen gront is onverkoft gebleven omme leven pro deo.
Henderik int Vlijer 1 schepel ook ergenamen gront is onverkoft gebleven leven ook pro deo.
Krijsman 2 roden getaxseert op f -- 12 --.
Jan Volkerink 1/4 spint getaxseert op f 2 -- --.
Brink Jan 1/2 spint getaxseert op f 2 -- --.
Kleyn Levelink 1/2 spint getaxseert op f 2 -- --.
Groot Levelink 1/4 spint getaxseert op f 1 -- --.
Klumper 1 spint getaxseert op f 4 -- --
Meyerman toe behoorende Mevrou oude.
Drost .. van Zallant 2 schepel getaxseert f 32 -- -- is dan voor het meeste nog onbepoot of veldgront.
Henderik Nuwenhuys 1/4 spint getaxseert op f 1 -- --.
Jan Swiers 2 rode getaxseert op f -- 12 --.
Krabbenbos 2 roden getaxseert op f -- 12 --.
Pongert eene roede getaxseert op f -- 6 --.
Jan Hermen Heylersig 2 roden getaxseert op f -- 12 --.
Albert Luykes 1 spint getaxseert op f 4 -- --.
Schrijver 1/2 spint getaxseert op f 2 -- --.
Bussink 1 spint getaxseert op f 4 -- --.
Jan Meenderink 1/2 spint getaxseert op f 2 -- --.
die weduwe Sertorius een hoek landes aen Brukink 1 1/2 schepel getaxseert op f 24 -- -- edog sleght
lant.
Dijck Jan 1 schepel getaxseert op f 16 -- --.
Vossebeld 1 spint getaxseert op f 4 -- --.
Krayensank 2 roden getaxseert op f -- 12 --.
Henderik Siggink 3 roden getaxseert op f -- 18 --.
Elkink 4 roden getaxseert op f 1 -- 4 --.
Hiddink 1/2 rode getaxseert op f -- 3 --.
Jannis op die Langestrate 1 1/2 rode getaxseert op f -- 9 --.
Nulant groon gront 1/2 dagwerk getaxseert op f 35 -- --.
Bolink 1/2 roede getaxseert op f -- 3 --.
Veld Huysken 2 1/2 mudde getaxseert op f 450 -- -- sleght lant.
Sanderman 2 mudde getaxseert op f 500 -- -- groon gront 3/4 dagwerk getaxseert op f 50 -- -- sleght
lant.
Huyteman groon gront 1/4 dagwerk getaxseert op f 10 -- -- sleght lant.
Sligman 1 roede getaxseert op f -- 6 --.

Dat wij ingevolge de Resolutie van Ridderschap en Steden van
den 17 April deses jaar alle de aan ons bekende aangegravene en eigen verpondinge betaalde
landerijen met des selver waardije nae onse beste wetenschap op dit vorenstaande register sonder
met voor weeten van iets te verswijgen wel en deugdelijk hebben gesteld en opgegeven, attesteren
wij bij dese onse ondertekeninge. Actum Goor den 15 July 1749.



Jan Harm Heylersigh
Hendrijck Lammertijnck
Jan Meenderinck
Jan Looninck
Jan Elckink
Jan Nijlandt
Dit is 't ^ merk van Hendrik Baa selfs getrokken door attestor Joan Jalink.
Jan Karkimeyr
Jan Volleky
Dit is 't ^ merk van Hendrik Roesink selfs getrokken.
Dit is 't ^ merk van Berent Thijman selfs eygenhandig getrokken door attestor Joan Jalink.

Wij ondergeschreven geswoorene hebben dese opsomminge gedaen van die genoemde buyten
landen die onder Markel betaalen verpon. en contributie dan die gemeente van Markel zijn toe
gelaaten geworden tot onnonder geld daar uyt te betaalen als eerstelijk aen die Heeren Drosten van
Twente het genaemde varken geld in voor tijden dienst geld aen die Heer ontfanger van 't Twente,
dan mede het onderhouden van die glinden omme den karkhof, dan den armen jager zijn tracktement
daar uyt betaalt en elders.

Jan Strooker 3/4 dagwerk hooylant getaxseert op f 50 -- --.
Jannes op die Langestraat 3/4 dagwerk hoylant getaxseert op f 50 -- --.
Maatman op die Langestraat 1 1/2 schepel zaaylant Heere maat getaxseert op f 60 -- --, groon gront
een dagwerk getaxseert op f 40 -- -- edog sleght lant.
Schuytert in die Oude Schuyte tot Holten 1 1/2 dagwerk hooylant getaxseert op f 100 -- --.
Meerman tot Holten 1 1/2 dagwerk hooylant getaxseert op f 100 -
Gerrit Meijster Berentsen 2 schepel zaaylant Heeren maate getaxseert op f 150 -- --, nog hooylant 2
1/2 dagwerk getaxseert op f 125 -- --, nog een hooy maate van Jacop Dickers tot Holten tot een bruyt
schad aen hem gegeven 3 dagwerk getaxseert op f 150 -- --.
Die Heer Righter van der Sluys toe Westervlier dat Klaes Roelofs daar voor in paght heeft 2 schepel
zaaylant Heeren maate getaxseert op f 150 -- --.
Nog die Heer Righter van der Sluys hooylant of groon lant 6 dagwerk getaxseert op f 300 --.
Swier Brookhuys tot Holten 1 1/2 dagwerk hooy gront getaxseert op f 100 -- --.
Dijck Jan 2 dagwerk hooylant getaxseert op f 125 -- --.
Marsman onder Laaren 1 1/2 dagwerk hooylant getaxseert op f 100 -- --.
Braakman onder Laaren 1 1/2 daghwerk hooylant getaxseert op f 100 -- --.
Henderik Kleyn Beekeman onder Verwoolde 3 dagwerk hooylant getaxseert op f 200 -- --.
Wibbelink onder Holten 5 dagwerk hoylant getaxseert op f 330 -.
Bolink op die Borkelt 1 1/2 dagwerk hoy gront getaxseert op f 100 -- --.
Slijter tot Holten 1 dagwerk hoy gront getaxseert op f 50 -- sleght lant.

Dat wij onderschreven gesworens van Marculo alle de aan onse bekende soogenaemde buiten
landen met der selver wardije van onse beste wetenschap op dit vorenstaende register sonder met
voor weten van iets te verswijgen wel en deugdelijk hebben gesteld en opgegeven van alle ten wij bij
dese onse ondertekeninge. Actum Goor den 25 July 1749.
Gerrit Krabbenbos
Arent Sligmans
Dit is het ^ merk van Gerrit Boelink selfs eygenhandig getrokken door attestor Joan Jalink.



Lijste van die nuwe getimmerde.

Sanderman Gerrit Plasmans
Vossebelt Henderik ten Dame pauper
Dijck Jan Vedder Jan
Veld Huysken Gerrit Schepen twe vuursteden
Stegeman Harmen Montenij
Brink Jan Gerrit Montenij
Leemman op erfgenamen gront pauper Willem Goetkoop pauper
Henderik Wessels of Kappe op erfgenamen gront Gerrit Kempers
Sant Jan op erfgenamen gront die Visscher
Albert Struik Stoolhorst
Berent Dijckink Henderik Snel twe vuursteden
Henderikus Wibbelink Arent Wissink
Pals Harmen Post Jan pauper
Rolof Lodewijks Fenneken ten Dame
Schoppen Berent weduwe Houhedde pauper
Gerrit Timans nu eerst getimmert een kleyn huysken pauper

Den 19 Dec. 1753 ingevolge Resolutie der Goedheeren van den 6 Juny 1753 en afgegane kerken
spraken verkoft de volgende landen bij de Koekkoek etc. onder conditie, dat dezelve moeten worden
betaelt op den 1 may 1754 of daer na 1 st. boven de gl, zijnde deze gl van 21 st het stuk en vrij geld,
dog d´inzate gelden ad 19 gl aen de koop penningen te korten.

Een parceel gelegen aen en lang de Potlee, dog welke hier niet mede bij verkoft word, maer met de
oevers ten dienste van de markte moet verblijven, bij Jan Lodewijk angekoft en betaalt met 23-2-0.
Daer aen volgende aengekoft door Adolf Quaks en betaalt met 27-6-0.
Parceel aengekoft door Hermen Fokkers en betaalt met 36-15-0.
Parceel aengekoft door Jan Snijders en betaalt met 46-4-0.
Parceel aengekoft door Derk Hendrik Gorkink en betaalt met 49-7-0.
Parceel aengekoft door Adolf Quaks en betaalt met 47-16-8.
Parceel aengekoft door Stoffer Kloots en betaalt met 48-6-0.
Parceel aengekoft door Hermannus Dokhoorn en betaalt met 38-17-0.
Parceel aengekoft door Hermannus Dokhoorn en betaalt met 39-10-0.
Parceel aengekoft door Adolf Quaks en betaalt door G. te Dam en W. Berends met 39-7-8.
Parceel aengekoft door Gerrit Krijgsman en betaalt door Lambert Krijgsman met 35-14-0.
Vervolgens of t´eindens Plasberend en Krijgsmans woninge zo verre in Stokkum of Harke leid 1e en
2e parceel te zamen na de kante van Drieskamp aangekoft door Gerrit Tijnmans voor 97-13-0.
Nog op approbatie der goedheeren als boven verkoft de grond waar op Plas Berend getimmert heeft
neffens het 3e hoekjen daar bij gelegen aangekoft door Plas Berend voor 57-15-0.
Als mede de Krijgsmans woninge of wel de geheele aangemaakte kamp buiten het huisjen aangekoft
door Gerrit Krijsman voor 126-0-0. Nog om dat te laat betaalt is 2-0-0.



S T O C K U M

Register van de nieuwe aangegraven gronden door de gesworens of setters van de Boerschap
Stockum na haar beste geweeten volgens resolutie van Haar Edele Moogende Ridderschap en
Steden en hebben den 17 July 1749 opgenomen ende getaxceert als volgt:

Namen der
eygenaren Landen Schepel Spint Waardije

Beltman slegt landt 1/3 f -- 6
Peujschers slegt land 1/3 f -- 6
Lonck groon grond ¼ margen f 30
Willem Peeters boulant 3 f 15-10
Haar Jan saayland 1 ½ f 4-10
Haar Geerdes saayland 1 f 6 --
Harmen Wevers saayland 2 ½ f 20-10
Hend. Wannink saayland 2 f 20-10
Velt Jan saayland 1 1 f 25-10
Krooshoop saayland 2/3 f 3 --
Berent Hulsebeek laage grond 1/3 f -- 7
Harmen Ickink saaygront 1 2 f 25-10
Egbert Hanses saaylant 3 f 9-10
Huystink saaylant ½ f 2-1
Welmers saayland 1 f 3 --
Lubbers slegt land 1/3 f -- 16
Keubbe saayland 2 f 5 --
Kremers slegte gront 1/12 f -- 2
Leeftink groengront 3 roeden f 1 --
Jolink saayland 1/6 f -- 3
De Sleyker? saaylant 1 f 12
Roelof Weevers saayland ½ f 1-10
Huystink saayland 1 f 3 --
Hesselink saaylandt 2 f 16 --
Kooyman in 't Broek.een laagen moras gront ¼ margen land f 18 --
De weduwe ten Broeke. groengrond ¼ margen land f 25 --
De Heer Richter van Diepenheim.saaygront 10 f 120 -
nog de selve poote gront 10 f 120 -
nog de selve groengront 1/16 margen land f 5 --
Haar Jan groengront 6 roede f 1-2
Vruwink groengront 1 ½ roede f -- 6
Haar Henderik groengront 3 roeden f - 12
Jan Peusschers in Beusbergen groengront 1/16 margen f 20 --

Register van de nieuwe getimmerde wooningen door de gesworens of setters van Boerschap
Stockum nae haar beste weetenschap volgens resolutie Haar Edele Moogende Ridderschap en
Steeden den 17 July 1749 opgenomen als volgt:

Jan Fokker een hutte arm
Kooyman een woninge
Schoppen Harmen een huisken
Krooshoop een kleyn huysken op 't veld
Jan Leferink een kleyn huysken pro deo
Willem Peeters een kleyn huysken pro deo
Kiewijt een geringe wooninge
Gorsvelt een kleyne wooninge pro deo
Gat Jan een hutte pro deo
Derk Weevers een geringe wooninge pro deo
De Keubbe een geringe wooninge pro deo
Egbert Hanses een geringe huysken op 't velt



Hulsbeek een kleyne wooninge op 't velt
Henderik Leuvelink een kleyn huysken op 't velt
Gerrit Kreysman een kleyn huysken pro deo
Hermen Jolink een slegt huysken op 't velt
Landefers voor drie jaar het huys afgebroken waar van tot nog toe schoorsteingelt betaalt wort

Dat wij ingevolge resolutie van Ridderschap en Steeden van den 17 April deses jaars alle de aan ons
bekende aangegravene en geene verpondinge betalende landerijen met der selver waardije nae onse
beste wetenschap op dit vorenstaande register onder met voor welke daer van uit te verkrijgen wel en
deugdelijk hebben gesteld en opgegeven attesteren wij bij dese onse ondertekeninge. Actum Goor
den 19 July 1749.
Hendrik Roelofsen
Jan Scholt Hoft
Jan Konderijnck
Harmen Gelckenck
Arent Wolbrijnck
Gerrit ten Naseler
Berent Letinck
Jan Olberinck
Jan Wansinck
Zwier Snellinck
Hendrijck Loenijck
Gerijt Lefferinck
Dit is het ^ merk van Jan Meengs eygenhandig getrokken door attestor Joan Jalink Verw. Richter.

Rekeninge van Ontfang en Uitgave voor de secret. W. Pothoff en Proct. H.J. Bos als gecommitteerden
van de Markten Stokkum en Harke over de aangegraven getaxeerde en verkofte gemeene gronden in
deselve Markten.
Ingevolge Resolutien der Goedheeren van den 8 May 1750 en nadere authorisatie van den 30
september 1751, de navolgende gronden opgenomen, getaxeert en verkoft zijnde tot betalinge der
kosten en reparatie van kerk en tooren, weeme en schoole te Markel, alsmede tot afdoeninge van
vordere gemeene schulden hebben deselve opgebragt en daer van ontfangen als volgt.

Willem ter Weele heeft in 1749 een huis op de gemeente getimmert en daer bij aengegraven ruim 1
schepel 3 spind land. Deze een ongewaerde zijnde betaelt daer van de huure en uitdrift ad 3 gl 15
jaerlijks.
Hendrik Schreurs heeft voor ongeveer zeven jaeren een huis op de gemeente gezet en daer bij
aengegraven ongeveer een schepel 1½ spind land, moet jaerlijks met uitdrift geven 3-7-8, heeft daer
van betaalt het jaer 1752 en 1753.
Beltman soude in de jaere 1712 nieuw getimmert zijn en eenig land aengegraven hebben, zijnde 1 1/3
spind, doet in gelde 10-13-4, heeft daer van betaalt.
Gat Jan of Kassenberg heeft een hutjen op de gemeente gezet voor ongeveer zeven jaeren en
aengemaekt omtrent drie schepel, doet jaerlijks in geld en uitdrift 5-0-0. Hiervan om zijn armoede niet
betaalt is de grond naderhand verkoft.
Geese Kivits voor ongeveer 30 jaeren een huis op de gemeente gezet en ongeveer aengemaekt 2
spind, is betaalt den 12 nov. 1754 met 16-0-0.
Willem Peters heeft voor 8 jaeren een huis op de gemeente getimmert en aengemaekt ongeveer 1
schepel, doet jaerlijks in gelde en uitdrift 3-0-0.
Brink Derk heeft voor ongeveer 40 jaeren een huis op de gemeente gezet en aengemaekt 1½ spind
land, betaelt met 12-0-0.
Jan Leferink of Veltjan heeft voor ongeveer 6 jaeren op de gemeente een huis getimmert en daerbij
aengemaekt ongeveer 3 schepel 3 spind, doet jaerlijks in gelde en uitdrift 5-15-0.
Swier Krooshoop heeft het huis op de gemeente gezet en aengegraven 1 schepel 1½ spind, dit
betaalt met 33-0-0.
Egbert Hanssen heeft voor vier jaeren een huis op de gemeente getimmert en daerbij aengemaekt
omtrent 1 schepel 1½ spind, doet jaerlijks in gelde en uitdrift 3-7-8.
Wolter Hesselink heeft in 1749 een huis op de gemeente getimmert en daerbij aengemaekt ruim 1
schepel 1 spind, doet jaerlijks in gelde en uitdrift 3-5-0.



Hutten Tonis heeft voor ongeveer 5 jaeren op de gemeente een huis gezet en daerbij aengemaekt
ongeveer 2½ spind, doet jaerlijks in gelde en uitdrift 2-12-18.
Sligt Tonis bode te Stokkum een ongewaerde plaatse, is voor veel jaeren begonnen en nu te samen
groot ruim 2 schepel 1 spind, doet jaerlix in gelde en uitdrift 4-15-0. Heeft voor de huur van het land
betaalt, dog omdat de bode van Stokkum is voord uitdrift niet betaalt.
Bij Landewaar van Snellink angegraven ruim 2½ spind en betaalt met 20-0-0.
Berend Schotten heeft aengegraven omtrent 1¾ spind en betaalt met 10-13-4.
Rentmr. Jolink bij ´t Mensink aengegraven ongeveer ½ schepel en bij ´t huis ruim 2 spind, zamen
betaalt met 32-0-0. Bij nadere examinatie bevonden dat de eerste post maar 2 spind was.
Lubbers aangegraven aan de Hofste weide en bij ´t huis te zamen 3¼ spind en betaalt met 26-0-0.
Jan Hesselink heeft bij zijn huis aengegraven 1½ spind en betaalt met 10-13-4.
Arend Welmers heeft aengegraven bij ´t huis 1 schepel en betaalt met 26-0-0.
Kuipers heeft aengegraven bij ´t huis ruim 2 spind en betaalt met 16-0-0.
Willem de Weerd bij het huis aengegraven en langs den kamp 1 schepel ½ spind en betaalt met
30-0-0.
Scholte Mensink bij zijn huis aengegraven 2½ spint betaalt met 15-0-0.
Hermen Wevers bij zijn huis en om de schoppe aengegraven 1 schepel 2 spind en betaalt met 48-0-0.
Haar Jacob heeft angegraven met de huisplaatse en om den kamp en het nije land, uitbesondert de
weg die voor gemeen blijft, 1 schepel 3½ spind en betaalt ´t restant met 15-0-0. Zijnde aen de
gezworens reeds 30 gl betaalt.
Haar Hendrik of Jan heeft het huis aen den kamp aengegraven ongeveer 2 schepel ½ spind en is
hierop aen de gezworens mede met 30 gulden betaalt, dus ´t restant betaalt met 21-0-0.
De HWGeb. Heer van ´t Weldam rond om en ´t eindens de Kooye aengemaakt ongeveer 4½ schepel,
doende in gelde 144-0-0. Deze post bij liquidatie met de Hr. Rentmr. Herborn den 12 jan. 1755
ontfangen.
De aangemaekte toeslag van Hr Jan Petersen bij Loinksmaate is aen bouw- en groengrond groot 5
schepel ½ spind en beloopt 152 gl., dog heeft voor de geheele aanslag met de waterplas geboden
den 4 may 1754 te willen geven 180 gl. Deze post den 21 april 1756 met Hr. Jan Petersen geliquideert
en dezelve aldus betaalt met 180-0-0.
De Heer Rigter van Diepenheim bij het Westerflier, het nije bij de Wevers hutte, om den kamp met de
allee tot aan de Houwboer, het bouwland door de Heer Delwijk en de Hr. Rigter aengemaekt met de
groote allee langs den esch met ¼ dagwerk aen ´t nije slag, tesamen ruim 8 schepel 3 spind en
betaalt met 210-0-0.
De Meyer Leuink aengegraven een hooyland bij het veen of vlier groot 3 schepel 1½ spind en betaalt
met 108-0-0. De nieuwe aengegraven grond van Loink aen deze maat is groot ongeveer drie spind,
daarvoor betaalt 18-0-0.
Esken nu Hendrik Wennink bij het huis aengegraven 1 schepel ½ spind en betaalt met 38-0-0.
Gerrit de Paescher aan den kamp aengegraven 3 spind, dog zig over de groote beswaard hebbende,
is op approbatie der goedheeren gelaten en betaalt met 20-0-0.
Hoestink de schoppe op de gemeente gezet met een hoekjen land zamen 1 spind en betaalt met
8-0-0.
Rierink twee hoekjes land bij het huis aengegraven zijnde 1 spind en betaalt met 8-0-0.
Gerrit Mensink de schoppe omtrent op de gemeente gezet zijnde ½ spind betaalt met 6-0-0.
Hoevink bij het huis aengegraven een spind en betaalt met 8-0-0.
Hendrik Hanses rondom agter aen ´t huis sijnde twee spind betaelt met 16-0-0.
Kloosterman aan zijn gaerden aengegraven 1 schepel ½ spind en betaalt met 38-0-0.
Rengerink aen den kamp aengegraven omtrent 1 spind en betaalt met 16-0-0.
Jan Kremer aen den kamp aengegraven ½ spint en betaalt met 26-0-0.
Wed. van Broek Berend een schoppen stede en bij de vaald ongeveer 2 spind betaalt met 16-0-0.
Berend Letink aan den nijen kamp aengegraven 1 spind en betaalt met 8-0-0.
Effink en Snellink zamen aen het hooyland den den Lipsen krary langs de maat angegraven 2½
spind en betaalt met 19-13-4.
Leeftink en mede eigenaren in ´t broek aen de hooymate, genaemt de Kroese, ½ spind aengegraven
en betaalt met 4-0-0.
Teunis Brinkes ´t eindens aen ´t land in den koekkoek, hiervan is om de onzekerheid niet gekomen.
Fruink aan den vliergaarden een hoekjen groot 1 spind betaalt met 8-0-0.



IN BUSBERGEN

Hermen Ikkink heeft voor ongeveer tien jaeren op de gemeente een huis getimmert en daer bij
aengegraven 1 schepel 2½ spind, doende jaarlijks in huire en uitdrift 6-12-8.
Hendrik Schreur of Angsters een huis getimmert voor ongeveer 20 jaeren op de gemeente en daer bij
aengemaekt 2½ spind, doet jaerlijks en uitdrift 2-12-8.
Berend Kremer nu B. Vennebeke heeft voor ongeveer tien jaeren op de gemeente een huis getimmert
en daer bij niets aengegraven dat te weinig is om uit te trekken, voor uitdrift jaerlix 2-0-0.
Hendrik Trukes of Leuvelink heeft voor ongeveer tien jaeren op de gemeente getimmert en
aengegraven 1 schepel 3 spind doet jaerlijx in gelde en uitdrift 3-15-0. Deze is arm en verzoekt met 1
gl te mogen volstaan. De huire van ´t land word niet betaalt omdat daar voor vijftig gl tot de kosten van
´t beroep van Dom. Meijlink heeft betaalt, dus alleen voor uitdrift.
Schoppen Gerrit een ongewaarde op zijn eigen getimmert en iets aengegraven zijnde ½ spind, betaalt
door Hermen Reurslag 2-13-4.
Gerrit Krijgsman heeft ongeveer voor 10 jaeren op de gemeente getimmert en aengegraven 3 schepel
1½ spind, doet jaerlix in gelde en uitdrift 5-7-8.
Kloots bij ´t huis aan den gaarden aengegraven ongeveer 1½ spind, dit betaalt met 12-0-0.
Teunis Wijmerink aengegraven bij langs den gaerden en huisplaetse 3½ spind en betaalt met 26-0-0.
Gelkink bij ´t huis aengegraven aan de beide gaerdens 3 spind en betaelt met 21-0-0.
Koenderink heeft aengegraven rondom aen den gaerden ruim 2 spind betaalt met 16-0-0.
Jan Wansink aengegraven bij zijn gaerden 1 spind en betaalt met 8-0-0.
De Heer Hendrik Lindeman bij den Roosdom aengegraven ongeveer vier dagwerk aengegraven
groengrond en een mudde hoge veldgrond, dog dit is naderhand ingesmeten en geremoveert.
Tonis nu Hermen Ikkink aengemaekt bij den Roosdom ¼ dagwerk hooyland en betaalt met 32-0-0. En
bij ´t land 2 spind betaalt met 16-0-0.
Meengs aen den gaerden langs Mors omtrent 1¾ spind betaalt met 10-13-4.
Egbers bij den Esch aen ´t gaerdeken aengemaekt ruim ½ spind betaalt met 4-0-0.
Smit Jan agter den Hof omtrent 1 spind aengemaekt. Deze zeid niet aangegraven te hebben en
weigert betalinge.
Hendrik Roelofs aengemaekt een hoekjen grond agters Bongers gaerden groot ongeveer 1½ spint
betaalt met 12-0-0.
Gerhardus Gorkink aen Timmers Jans huis aengemaekt ½ spind betaelt door Klaas Wennink 4-0-0.
Kloots bij Bongers gaerden aengemaekt nevens Hendrik Roelofs omtrent ½ spind en betaalt met
4-0-0.
Roelof Wevers het huis op de gemeente en een hoekjen bij ´t huis en nijen graven zamen 1½ spind
betaalt met 12-0-0.
Jacobus Varenhorst bij den Koekkoek aengegraven 3 spind 24-0-0.
Totale opbrengst 1510-7-4.

Den 3 Sept. 1754 op approbatie der Goedheeren te Stokkum wederom verkoop gedaan van de
gronden door eenige kleinen opgegraven en betimmert, dog zonder regt van uitdrift en dat niet verder
mogen aengraven, te betalen in een termijn agt dagen en na martiny bij poene van 1 st boven dien te
betalen, zijnde deze verkoop gedaen om dat de vorige niet toereikende is om alle de schulden te
betalen, en omdat tog anders geen voordeel van die landen voor de gemeente te wagten was.

Parceel aengekoft door Willem ter Weele voor 50-0-0.
Parceel zijnde de grond door Hendrik Schreurs in Stokkum aengemaekt, aengekoft door Hendrik
Schreurs met de opcenten voor 40-6-0.
Parceel zijnde de grond door Gat Jan of Kasseberg aengemaekt ongeveer drie schepel, aengekoft
door Kasseberg voor 52-10-0.
Parceel zijnde het land door Willem Peters aengemaekt groot omtrent vijf spind, aengekoft door
Willem Peters voor 42-0-0. Nog voor te late betalinge 2-2-0.
Parceel zijnde het land door Jan Leferink of Veltjan aengemaekt groot ongeveer vier schepel,
aengekoft door Velt Jan voor 185-17-0.
Parceel zijnde de grond door Egbert Hanssen aengemaekt groot ongeveer een schepel twee spint,
aengekoft door Egbert Hanssen voor 45-0-0. En voorop omdat te laat betaalt is 2-5-0.
Parceel zijnde de grond door Wolter Hesselink aengemaekt groot ruim vijf spind, aengekoft door Gerrit
Hoevink naemens Wolter Hesselink voor 70-7-0. En om dat te laat betaalt is nog 2-7-0.
Parceel zijnde de grond door Hutten Tonis aengemaekt groot ongeveer drie spind, aengekoft door
Hutten Tonis voor 26-5-0. En omdat te laat betaalt is nog 1-6-0.



Parceel geaccordeert door Sligt Tonis zijnde ongeveer drie schepel voor 95-0-0.
Parceel zijnde de grond door Hermen Ikkink aengemaekt groot ongeveer vier schepel drie spind,
aengekoft door Hermen Ikkink voor 201-12-0.
Parceel zijnde grond door Hendrik Schreurs of Angstes aengemaekt groot ongveer vier spind
aengekoft door Hendrik Schreurs op 25-4-0.
Den 23 Oct. 1754 op approbatie der Goedheeren nog verkoft eenige afgeleegen veldgronden bij
Kremerskampen, lage gronden bij de windemeule, breder in de verkoop te zien.
Parceel bij Kremerskamp aan de kant van ´t broek aangekoft en betaalt door Hermen ten Bos Kooyker
voor 57-15-0.
Parceel daar aan volgende aangekoft en betaalt door deselve met 63-0-0.
Nog een groten hoek groen- en moddegrond bij de Diepener windemeule en Haarjansmaat aangekoft
door Haar Jan en Jan Leeffink te zamen met opcenten voor 278-5-0.

H A R K E

Anno 1749 den 28 junius hebben wij boumannen ingezetenen van Harke de nije angegrafene gront
besijn en angeslagen en geanverteert na ons beste goet dunken alle male op veyseye mate soo
mudden als schepels en spinde.

Bij den Klennenpoot 1 spint lant waert f 4-0-0
Jaenrossen 1 spijnt lant waert f 4-0-0
Slagjan 1 spint lant waert f 4-0-0
Bij de Daelk 1 hallef daegh waerk weide gront waert f 40-0-0
noch 6 spint velt gront bepottet met eyken en dannen waert f 30-0-0
Bij den Loeck 1 spijnt lant met gras waert f 4-10-0
Menges een en hallef spint lant waert f 8-0-0
Bij Koelmans 2 schepel lant waert f 20-0-0
Bij Bakkers angegrafen 1 schoft dagh werk stande met grass waert f 6-0-0
nog 3 schepel lant stande met gras en kooren verkoft voor f 75-0-0
Veltjan 1 schepel 2 spint verkoft voor f 40-0-0 noch een spint voor f 4-0-0
Vrijlinck 1 spint weide gront waert f 4-10-0
Vorschank 1 en een hallef spint lant waert f 8-0-0
noch bij Welmers 2 spijnt lant waert f 11-0-0
Bij Scholten 1 hallef spint lant waert f 2-10-0
Bij Wijssink 1 spint lant met gras waert f 4-10-0
Bij Schepers een hallef spijnt lant verkoft voor f 2-10-0
Bij Kuebben 1 spint lant waert f 5-0-0
Henderik Wijlbers 1 spint lant waert f 5-0-0
Bij het Nijlant 2 schepel lant waert f 30-0-0
Den Heer van Stoevelaer heft angegrafen bij 't Nijlant den dick en de dikess groet, 6 schepel lant
bepootet met poplen en elf last? waert f 60-10-0
noch bij het Motna 2 mudde lant bepotet met eyken telgen waert f 150-0-0
noch bij den Pot een hallef daghwerk hoylant waert f 150-0-0
noch bij de Flijpsborg 1 mud landes bepotet met eyken telgen waert f 80-0-0
noch bij het Heckhoes 3 schepel 2 spint lant bepootet met dannen waert f 60-0-0
noch an Hoetes ackkers in de Stinstrijde 1 hallef spint lant veltgront waert f 1-10-0

Dat wij ingevolge Resolutie van Ridderschap en Steden van den 17 April deses jaars alle de aan ons
bekende aangegravene en geen verpondinge betalende landerijen met der selver waardije nae onse
beste wetenschap op dit vorenstaende register sonder met voorweeten daar van iets te verswijgen wel
en deugdelijk hebben gesteld en opgegeven, attesteren wij bij dese onse ondertekeninge. Actum Goor
den 15 July 1749.
Dit is het ^ merk van Egbert Worse selfs getrokken door attestor Joan Jalink.
Egbert Nihus
Lammert Heckhuis
Wolter ter Look



Dit is den bref van het vuirsteden gelt van de geene die niet angeefen so ouden als nijen van de
boerschop Harke.

Den Klennen Pot
Jan Rossen begeevet om Goddes wijlle
Veltjan
Slagjan een slegte wonninge
Jan Onges
Gerrit op Grafen om Goddes wijlle
Scholdelle ien arme vrouwe
Loeyan
Koeldendijck ook van armen
Berent op de Weye
Jan Nijlant

Dit is het Register van de aangetimmerde schoorstenen door deselve Boermannen, Setters en
Gesworens met solemaeler eede is bevestigt en dat daar van soo verre mij bewust is niets is
afgelaten, verklaare Ick Richter met desen. Actum Goor de 8 August. 1749. R. van Hoevell.

Den 30 September 1751 in Harke de navolgende gronden opgenomen, getaxeert en verkoft.

Bij Pot Jan aengemaekt aen den kamp en ´t huis op de gemeente gezet zamen 3 spind, betaalt met
10-0-0.
Jan Roesen bij ´t huis aengegraven 1½ spind en betaelt met 9-0-0.
Slag Jan bij ´t huis aen de weide aengegraven twee spind en betaalt met 12-0-0.
Bij Daalwijk aengemaekt ½ dagwerk groengrond en nog een hoekjen grond zamen 1 schepel 1 spind
en betaalt door de Heer Dr. Riemink met 40-0-0.
Jacob Meengs het huis op de gemeente gezet en een spind angegraven betaalt met 8-0-0.
Looker agter aen den gaerden aengemaekt ½ spind en betaelt met 5-6-8.
Koelman langs den kamp aengegraven 1 schepel en 2½ spind en betaalt met 40-0-0.
Bekker bij ´t huis en agter de weide zamen aengemaekt 1 schepel ½ spind. Bij nadere examinatie
bevonden dat zedert 1738 hier niet aangemaakt is.
Velt Jan voor aen ´t huis en agter aen ´t kampjen zamen 1 schepel ¾ spind betaalt met 28-0-0.
Voorgezank het huis gedeeltelijk op de gemeente gezet en 1 spint aengegraven en betaalt met 8-0-0.
Vrijlink aen de koeweide aengemaekt 1½ spind betaalt door Berend ten Zijdhof met 12-0-0.
Welmer het huis uitgezet en aengemaekt 2 spind betaalt met 16-0-0.
De Schotte een hoek aengegraven groot een ½ spind en betaalt met 4-0-0.
Wissink aen den gaerden en bij de schoppe aengemaekt 1 spind en betaald met 8-0-0.
De Kobbe aen den gaerden aengemaekt 2/3 spind en betaalt met 5-6-8.
Hendrik Wilbers bij ´t huis aengegraven 2/3 spind, dog is bij nadere examinatie niet gebleken.
Nijland aen den gaerden aengemaekt 1 schepel ½ spind en betaalt met 36-0-0.
Bij het Hekhuis aen ´t veld door de tegenwoordige Heer van Stuivelaar aengemaekt 2 schepel en
betaalt met 48-0-0.
Bij Bekkers in 1752 opgegraven 1 schepel ½ spint en betaalt met 28-0-0.
Eertink in de Harker meen aen zijn eigen land een en ½ spind aengegraven, betaalt met 9-0-0.
Wijcher ten Zijdhoff en Antony van Lochem aen ´t Stoer Slag aengemaekt 1 spind. Bij nadere
examinatie maar bevonden een niewen sloot te zijn.

Den 23 Oct. 1754 op approbatie der Goedheeren verkoft dese navolgende gronden onder Harke, om
dat de vorige parcelen niet toereikende waaren om het aandeel der kosten te betalen alles breder bij
de verkopinge te zien.

Bij Plas Berend zijn land zo als uitgebaakt is aangekoft door Jan Hermen Snel voor 56-14-0.
Daar bij of ´t eindens aangekoft door Derk Hendrik Gorkink, Gerhard ten Dam en Jan Hendrik
Lodewegs voor 57-5-4-.
Nog een hoek daar bij lang ongeveer 185 tredens en breed 25 treden aangekoft en betaalt door
Hermen Dokhoren en Willem Klossert voor 73-15-1.
´t Eindens de dijkjes en langs Warmeloos hooyland is onverkoft gebleven.



Een hoek groen- of modde grond agter Welmers kamp zo als uitgebaakt is aangekoft door Gerrit
Scholten en Jan Immink voor 56-14-0.
Een hoek groengrond agter Tijink Els en Plegtink weide zo als uitgebaakt is lang 140 treden aangekoft
door Gerrit Scholten voor 71-8-0.
Een hoekjen veldgrond ´t eindens Plas Berends kamp zo als uitgebaakt is groot ongeveer 6 spint
aangekoft door Plas Berend voor 35-14-0.
Een hoekjen groengrond aan Kobben gaarden lopende spits toe lank 25 treden gestelt aan de Loker
voor de moeite der gesworens op 4 gl 10 st getaxeert.
Een hoekjen veldgrond aan Wesselskamp lang 180 treden en breed aan beide einden 60 treden op
dato onverkoft dog den 27 maart 1756 aan de Heer J.H. van der Wijk tot Stuivelaar gelaten en verkoft
voor 200 gulden en daarvoor geaccepteert.
Den 27 Sept. 1755 wederom op vorige conditien en approbatie der Goedheeren in Harke verkoft de
volgende parceelen:
Een stukjen veldgrond langs Veltjans kamp lang 90 en breed 45 treden aangekoft ende betaalt door
Egbert de Wurse voor 66-3-0.
Nog een stukjen aan Veltjans kamp lang 83 aan d´ene en 75 treden aan d´andere sijde en 35 treden
breed aangekoft door Hendrik Vrijlink voor 43-1-0. Nog voor te late betalinge 2-3-0.

Den 27 Maart 1756 als boven verkoft de volgende parceelen:

Een hoekjen groengrond voor aan de aschede bij Philipsburg lang 130 treden en breed 50 treden door
de Heer J.H. van der Wijk aangekoft voor 22-11-8.
Een hoekjen groengrond daar naast lang 135 en breed 50 treden aangekoft door de Heer J.H. van der
Wijk voor 28-7-0.
Een hoekjen moddegrond aan den Vriesendijk lang 60 en breed 35 treden aangekoft door Jonge
Scholte in Harke voor 26-5-0.
Een tweede hoekjen daar aan ongeveer 35 treeden lang door Plasman en Poel aangekoft voor
16-0-0.
Een stukjen veldgrond bij Plas Berend lang 46 treden en breed 22 treden aangekoft door Jan Hermen
Snel voor 44-2-0.
Het tweede stukje bij Velt Berend lang 48 en breed 22 treden aangekoft door Jan Klossert voor
30-15-4.
Het 3de hoekjen aldaar lang 62 en breed 20 treden aangekoft door Jan Klossert voor 33-12-0.

Nog komt hier bij het gene door D. Welmers en J.H. Heilersig als eigenaaren van den Pot aldaar
hebben aangemaakt, bedragende voor aan den kamp ongeveer 1 schepel en agter aan den kamp ook
ongeveer 1 schepel land, het selve den 13 Oct. nader opgenomen en om bijsondere Consideratien
van schade door haar wegens ´t verkopen der landen bij de Pot gelaten en getaxeert op 33-0-0. Deze
post is aan mij nog ½ debet als hebbende Welmers betaalt, maar Heilersig ingehouden.



E L S S E N

Een lijste van de Boerschap Elssen door de gemeensmannen of zoogenaamde gesworen aldaar
geformeert en naa bester wetenschap opgemaekt agtervolgens bevel en ordre van den hoog
welgebooren Heer mijn Heere de Rigter des gericht ampts Kedingen inhoudende oover en weegens
nieuwe angeslagen of opgemaekte gront soo bouw als weyde land in anders; in opgemelde
Boerschap van eenige jaaren herwaerts door dees en geene inwoonder hiernaa genoemt uit de
gemeente van de erfgenaemen angekoft of sunsten sonder koopinge angegraeven en tot binnengront
opgemaekt alles naa ondersoek en bevint van saeken in zijn hoedaenigheyt, grootte en waerde met
oogbeschouw na deliberatie en beste kennisse in onpartijdigheyt sonder ansin van persoon ofte door
gunst nog ongunst gedreeven agtervolgens speciale last verrigt ten eynde om te moogen ende te
konnen strecken naa behooren in manier en vragen als volgt:

Bergman selfs eygenaer heeft op twee onderscheyden plaetsen an bouwlant bij overslag omtrent 3
schepel geseey slegte bougront wert geastimeert f -- 80 --, nog twee anliggende hoekjes binnengront
die meest woest en wilt ten deele met heyde en wat met gras bewassen sijn, de grootte daar van na
oogmerk is een kleyn dagwerk grasmaayens dat getaxeert op f -- 30 --.
Trijner Lammert een arm man bewoont een armen hutte heeft bij sijn wooninge in 't gebruik een
kampken lant zijnde bouw en gaarden gront van omtrent na oogmerk groot 2-2 spint geseey gronts
dat gewaerdeert op f -- 100 --.
De Heer van 't Wekdam eygenaar van het goet gen. Kluppels heeft daar bij langs `t slag een hoek
veene gront doen afgraeven dat in groote bij ooverslag naa 't ooge wat bevonden te sijn een groot
dagwerk grasmaeyens dog niet voor eygentlijk groenlant te estimeeren op f -- 55 --.
Harmen Kolhoop selfs eygenaar en bouwman heeft an een kamp bij sijn huis nieuws angemaekt een
hoek dat bij overslag groot is omtrent 1 schepel geseey middelmatig goet boulant, nog an een andere
kamp omtrent 1 spint geseey dat slegter lant is te saam dan 1 schep. 1 spint getaxeert ten waerde ad
f -- 75 --.
Jan Teemker eygenaar en bouman van sijn onderhebbende plaatsjen heeft daer an bij 't huis an
beyde zijden liggende hof en boulant na oogbeschouw angesien groot te weesen omtrent 3 sch. 2
spint geseey groot wert geestimeert f -- 205 --.
Jan an de Looke heeft in gebruik een hoeksken bouwlant erfgenamen gront groot omtrent 2 schepel
geseey slegt lant getaxeert op f -- 45 --.
Klaes Beerent eygenaar selfs een kamp daer wat angegraeven dat naa oogmerk de groote heeft van
1/4 spint wert getaxeert op f2 -- 10.
Derk Lietink eygenaar selfs heeft bij sijn huis an 't lant een weynig gront angemaekt omtrent 1 spint
geseey getaxeert ter waerdie van f 4 -- --.
Harmen Alberink eygenaer van de wooning van Arent in 't Broek is agter desselfs huis een kleyn
hoekjen nieuwe gront niet booven de grootte van 1 spint geseey waerdig te sijn f --10 --.
Phlipsberg selfs eygenaer en bouwman heeft een kamp voor het huis die bij ooverslag groot is 11
schepel gront bestaende in boulant, goorden en groen grontgoet en slegt wort getaxeert op f -- 450-
De Swarte Jan op de Borkelt met sijn woning onder de gemeente van Holten heeft in de gemeente
van Elsen een hoekjen gront boulant omtrent 1 schepel geseey lands is geestimeert op f -- 25 --.
Jan an 't Groote Vene sijn opgemaekte gront als het in desselfs bepalinge ligt slegt en niet veel goets
bij overslag groot 8 schepel de waerde daer van wert geset op f -- 125 --.
Teemker nog een streep an het hooylant dat bij overslag groot is 1/2 dag grasmeeyens, met nog een
kleyn hoekjen groon gront an het Slag dat te saem getaxeert wort op f -- 51 --.
De Vrouw van Ampsen eygenaerse van 't plaetsjen Lentfers is daer bij een hoekjen weydegront van
omtrent 1 spint geseey geestimeert f -- 2 --.
Roessink selfs eygen een hoekjen bougront bij an een stuk lant is ongeveer groot 1 spint en
geestimeert ter waerde f -- 5 --.
Jozef van Regteren eygenaar van het erve of goet Megelink bij an een seeker stukke boulant een
kleyn hoekjen na oogmerk groot 1 spint insgelijk getaxeert op gelijke waerde ad f- 5 -.
Meyer an de Heege selve eygenaar een hoek slegte gront boulant met nog een ander kleyn hoekjen 6
schepel of soo omtrent is getaxeert en waerd f -- 100 --.
Groot Aeftink eygen selfs een hooymaet het kkeslag? daer an een hoekjen hooylant dat bij overslag
groot is 4 dagwerk geestimeert f -- 22 --.
Rentmr. Stuerman onder desselfs rentampt het erve Assink an een hooymaet genaemt den Wijers
een hoekjen gront dat ongemerkt groot te weesen 1/8 dagwerk grasmayens getaxeert ter waerde van
f -- 3 --.



Steege Jan eygenaar selfs heeft bij 't huis een tuin weynig of wat uitgeset is daer van niet calculatie te
maeken dan wert gaarden eert te beloopen omtrent 1 1/2 roede ter nouwer noot wel waerdich
f -- 11 --.
Garrit Wilmsen heeft an sijn kamp bij ooverslag angemaekt 1 spint geseey lants dat te estimeeren is
op f -- 5 -- 5.
Dijk Gerrit de kamp of gront bij het huis in sijn groot en beslag omtrent 5 schepel lants geseey wert
getaxeert waerdig f --160 --.
Lukes ten Sende heeft een opgeworpen kamp gront uit de gemeente die in sijn heele beloop bij
ooverslag groot schijnt 9 schepel geseey slegte gront omtrent half in weese en ongebrooken gront het
andere wat te lande wert getaxeert op f -- 150 --.
De Heer van Boekholt eygenaar van het plaetsjen genaemt het Huisken daer bij is een hoek
opgeworpen en uitgemaekt tot hooylant groot ongeveer 1/4 daags grasmayen getaxeert
f -- 45 --.
Dito Heer eygenaar bij Sendink een hoekjen gront met eykebomen of telgen beset groot omtrent 2
spint getaxeert ter waerde f -- 5 -- 5.
De Hoefslag eygenaar van 't goet of erve Wolters is daer bij an een gaerden en een hoekjen grasgront
dat omtrent de grootte heeft van 1 spint geseey lants geestimeert op f -- 5 --.
Harmen Kolhoop eygen het plaatsjen Rijtmans heeft bij het selve an 't kampjen bij 't huis bouwgront
dat bij ooversalg groot 1 schepel 2 spint wort getaxeert waerdig f -- 30 --.
Rensen te Oldensaal eygenaar van het goet of plaets Boesink is een hoek weydegront groot 1
schepel gesaey of soo ongeveer geestimeert op f -- 25 --.
De Meyer een hoekjen goordenlant dat bij oogmerk groot te weesen schijnt omtrent 1½ spint geseey
lants getaxeert ter waerde f -- 10 --.
De Hoogwelgebooren vrou van Elssen is eygenaerse van 't goet of plaetse genaemt Teemkers en is
daar bij een kleyn hoekjen weydegront van ongeveer een vierde deel spints gesaey getaxeert op
f -- 1 -- 5.
Wilmes selfs eygen heeft op twee onderscheydene plaetsen de tuin of afvrugtinge wat ustgeses dog
elks niet veel in niet meer als 3/4 spint geseey gronts grasgront geestimeert op f -- 2 -- 10.
Derk Oomes eygen selfs heeft een hoek gront bij an sijnen goorden naa ooverslag groot 1 schepel 1
spint geseey lants getaxeert waerdig f -- 30 --.
Hendrik Wassink een hoekjen gront bij an het lant dat hij van Swoferink in bouwinge heeft is ongeveer
groot 3/4 spint geestimeert op f -- 4 --.
Jan Wassink selfs eygenaar een kleyn hoekjen groengront an sijn goorden dat na 't raet schijnt te
weesen ruim 1/4 spint lants of gront is getaxeert op f -- 1 -- 11.
Jan Bloemers eygenaar selfs heeft an uitbetingen an sijn goorden dat angesien wert groot te weesen
ruim 1 spint geseey waerdig getaxeert f -- 5 -- 6.
W. Wissink eygenaar van een kampken in het Broek liggende heeft daar bij angemaekt nieuwe gront
omtrent 1 1/2 spint wert geestimeert op f -- 6 --.
De Hoogwelgebooren vrouw van Elssen eigenaerse van het plaetsjen Weerdes genaemt en meer
onderh. is door de bouman, deeses voor dit huis den tuin wat uitgeset bij oogmerk gesien groot
omtrent 4 spint gesaay groot getaxeert op f -- 1 --.
De opgemelde vrouw van Elssen eigenaerse van het plaatsjen genaemt 't Rief is dat an dien goorden
nieuw een hoekjen gront van oogmerk groot schijnt ruim 1/2 spint geseey lants geestimeert op
f -- 4 --.



C A R S P E L G O O R

Register van de nieuwe aangegraven gronden door de gesworens van 't Carspel Goor nae haar beste
wetenschap volgens resolutie van haar Edele Moogende Ridderschap en Steden den 14 July 1749
opgenomen en getaxceert als volgt:

Namen der
eygenaren gronden schepels spinden waardije

Anna ten Geusendam slegt saayland 2 2 f 60
Burgerm. Menger bij Geusendam poote grond 1 f 20
Derk ten Geusendam boulant 2 f 11
De Heer Secretaris Wolt. Pothof poote grond 1 1 f 30
Hermen Boswinkel boulant 1 ½ f 6
Arent op den Gaarden boulant 1 ½ f 10
De weduwe Pierick boulant ½ f 2
Broek Barent wilde gront 2 f 6
Arent aan den Dijck boulant 2 ½ f 15
Oud Burgem. ten Doeschot boulant 1 f 5
Gerrit Nijhuys wilde grond 1 f 1
Moerwinkel tot een bleyk ½ f 1
Modders boulant ½ f 2
Gerrit Vinkers saaylant 4 f 175
nog de selfde wilde gront 1 f 10

Register over de vuursteden van de nieuwe wooninge door de gesworens van 't Carspel Goor na haar
beste weetenschap volgens resolutie van haar Edele Moogende Ridderschap en Steden
July 1749 opgenomen en bevonden als volgt:

Een arme vrouw wonende in een hutte die van het carspel en nabuiren onderhouden word.
Jan op Hakeren een kleyne hutte.
Derck ten Geusendam een kleyn en armen.
Harmen Boeswinkel een kleyn huysken.
Neye Houhedde een kleyn huisken.
Op de Bonereye een kleyn huisken.
De weduw Pierick een kleyn huisken.
Gerrit Vinkers een kleyn huisken.
Neye Doesschot een kleyn huisken.
Een vervallen hutte genaemt Toesker hutte.

Waar tegens van de oude woningen sijn afgebroken als volgt:

Rief sijne lieftogt afgebroken.
Dijck Jan sijn huys is afgebroken.
Luttick Hengel een huis afgebroken.
Waander in den Eynde 't huys afgebrant en niet weer opgebouwd.
Het Kevelham of Hooge Huys genaamt is afgebrant en nu een kleyn huysken, is weer opgebouwd.
Edog is van het afgebrande huys voormeld twaalf guldens schoorstiengelt betaalt.


