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Dit document bevat een transcriptie (orginele tekst), voor zover het betreft het Carspel 
Holten, van het Protocol en aangevingen van de 50-ste penning van de Carspels Holten en 
Bathmen vanaf 17 april 1723 tot en met 5 maart 1739.  
Neem voor meer informatie, inzien of het verkrijgen van een kopie van de originele akte 
contact op met de Oudheidkamer Hoolt’n, werkgroep genealogie. 
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Achtergrond van de belasting op de 50e penning  
De 50ste penning moest betaald worden van alle onroerende of voor onroerend gehouden 
zaken, die van eigenaar veranderen, behalve bij vererving in de rechte lijn. Voor zoveel de 
collaterale successie betreft, is deze belasting bij notificatie der Gedeputeerden van 6 juni 
1667 verhoogd tot de 40ste, 30ste of 20ste penning, naar gelang de goederen werden 
verkregen van broers of zusters, van verdere bloedverwanten of van uitheemsen. De 50ste  
penning trad 1 augustus 1635 in werking; de heffing had in de steden waarschijnlijk plaats 
door speciaal aangestelde collecteurs, op het platteland door de schouten en richters. De 
gelden werden afgedragen aan de ontvanger van de 50ste penning; zijn rekeningen werden 
door de Gedeputeerden afgehoord. 
 
In verband met de veelvuldige ontduiking van deze impost maakten de Gedeputeerden  
3 augustus 1653 bekend, dat de 50ste penning voortaan zou worden verpacht, terwijl bij de 
nieuwe ordonnantie van 16 oktober 1655 aan de secretaris van Zwolle mr. Jacob Vriesen, als 
advocaat-fiscaal der provincie, de recherche der achterstallige belastinggelden werd 
opgedragen. Bij artikel 22 van de ordonnantie van 1706 is bepaald dat de aangiften van 
verkopingen en collaterale successies ook plaats zouden kunnen hebben bij het gerecht van 
de plaats, waar het goed lag. Dit is bij publicatie van 27 maart 1722 verplicht gesteld en de 
magistraten, richters en schouten hebben toen last gekregen daartoe een afzonderlijk 
protocol aan te leggen. Deze registers van de 50ste penning, die lopen van 1722 tot 1806, 
maken geen deel uit van het Staten-Archief, maar zijn te vinden bij de Rechterlijke Archieven 
van steden, schout- en richterambten. Wel behoren tot het Staten-Archief de extracten uit 
deze registers, die ter griffie zijn ingezonden (de nrs. 2635 - 2676). Zie ook de inv. nrs. 1736 - 
1869, 1884, 1896 en 3904. 
 

Toelichting op de transcriptie van de bronteksten 
Bij het transcriberen van de teksten zijn de volgende regels gehanteerd: 
- het vetgedrukte nummer boven of in de tekst geeft het nummer van de kolom van  het 

origineel weer 
- de korte en lange i (i respectievelijk j) zijn als i afgedrukt. Niet altijd duidelijk is of het een 

i of een j is, bijv. plaatsien en plaatsjen. 
- de korte en lange s zijn beide als s afgedrukt 
- hoofdletters en kleine letters zijn naar hedendaags gebruik genormaliseerd 

- afkortingen zijn zoveel mogelijk naar het voorbeeld of naar analogie van de voluit 
geschreven vormen in dezelfde tekst opgelost. Hetgeen bij wijze van oplossing is 
toegevoegd, is gecursiveerd afgedrukt 

- aaneenschrijving en scheiding van woorden en woorddelen zijn afgedrukt zoals ze in de 
oorspronkelijk tekst voorkomen, tenzij een gedeelte van het woord aan het eind van de 
regel en het volgende gedeelte op de volgende regel staat (bijvoorbeeld: aan gekogt) 

- accenten en apostrofs zijn afgedrukt zoals ze in de oorspronkelijke tekst voorkomen. 
Tekens ter aanduiding van de klinkerfunctie van de u zijn niet afgedrukt 

- de interpunctie van de oorspronkelijke tekst is integraal weergegeven. Indien dit nodig 
werd geacht, is tot beter begrip van de inhoud aanvullende interpunctie aangebracht 

- de vrijstaande x die in de tekst bedoeld is als ‘en’ is als en afgedrukt 
- voor woorden waarvan niet duidelijk is wat er staat is  ….. en/of daar achter (?) geplaatst 
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Woordverklaring 
 

afsterven = doodgaan, sterven 

anpart = aandeel 

buitenschaph = ruiling 

estematie (aestematie) = schatting, waardering, achting 

descendent = nakomeling 

extraheren = een uittreksel maken, uittrekken, in het kort opstellen 

fideicommis = erfstelling over de hand, erflating, aanbeveling in erfenis  

geacquireert = verkregen, verworven 

gedevolveert = afgewenteld 

hoeilant, hooijlant = hooiland 

memorie = schriftuur 

missive = rondzendbrief 

onbopuelt = onbepaald 

prothocollaeren = te boekstellen, opschrijven 

stant grijpen = tot stand komen, de beoogde uitwerking, effect sorteren  

ten respecte = ten aanzien, ten opzichte 

versterf = boedel, nalatenschap, dood, erfdeel 
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Protocol en Aengevinge van 50-ste penning.       
 
Anno 1723          fol. 1 
 
Den 11 april 1723 Jan Ten-kate aengegeven het versterf van desselfs broer Hend: Ten-kate, 
gestorven den 28 off 29 maert 1723, van de vaste goederen, soo in ‘t Carspel van Holten is, 
hebbende, als de katerstee Venne Klaas, en de Veltmaet waerdigh nae aestimatie te doen  
f. 1925 --: -- 
 
Den 24 april 1723 D. Frerikzen aengegeven een streepje lant. September 1722 van  
G. Dickers gecoft voor f 36 --- : --- 
 
Den 17 april Lud. Praec coninklijke pruijsische tol bediende tot Oirschouw Orsoij aengegeven 
het versterff van juffrouw Stams op Borkel, gestorven in den jaere 1723, tot aestimatie van 
het goet op Borkele 
 
den 7 augustus 1723 Geertje de vrouw van Aalbert op het Hengevelt aengegeven den 50-ste 
penning van het Cour gecoft. Maij 1723 van Hengevelt op 300 --- : ---, noch van getimmerte  
80 --- : ---  
 
            1vo 
den 16 november gecoft van erfgenamen van wijlen Dr. Gerhardij een mate aen Holterdijk 
voor een somma van  625 gulden.  
 
            2 
Den 22 april 1724 de welgeboren heer J.v. Dorth heer van Bos-loo, geefft aen voor sijn 
broer, Jr.v. Reijnier van Dorth, gestorven in februarij 1723 en de doot niet eerder geweten om 
dat in Duijts-lant gestorven is, sonder descendenten en gemaekt aen desselfs haar broer, 
gemelt het geregte 1/5 gedeelt van 1½ Erve de Helhuijsen daer aff eerst afgetrokken het 
geregt 1/7 gedeelte tegens  560 gulden. 
 
Den 20 augustus 1724 Tonnis Roeloffs aengegeven als hebbende gecoft van Egbert 
Santvoort  beijde inheemsch, ongeveer 2 mudde lant in Holten f  515 -. 
 
den 15 december 1724 Sr. Ten Douwle aengegeven den coopspenning van den 
Boerendans, van Berent Wissink wonende tot Raelte in desen jaere 1724 gecoft ter somma 
van 1070 -- : - 
 
Jan de Kuper geeft aen een coop van een stukje lants van Hollander in Holten ongeveer  
2 schepel gesaeij op den Heeren camp aen de groote wegh, voor 200 -: - in de maent 
februarij 1725. 
 
     1725       2vo 
den 14 april Roel: Schoppert aengegeven den coop van Egbert Joostens caterste, in 
december 1724 gecoft voor 1000 - : -. 
  
 den october H. Vincent gecoft een stukje lants uit Mejers groot ongeveer 3½ schepel gesaeij 
van Jan Schutert voor, 1725 voor 300 - : -. In de kantlijn staat: Memorie ieder post te 
prothocolleeren is: - 4 - : ieder te extraheren is per post: - 1 - :  
 
deselve als boven van J. Brink een stuckje lant groot 1½ schepel in october 1725 ad 100 - : - 
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Deselve met Egbert Denneboom gecoft van de heer Coeverden van Twekke dan, de 
Beusenberger mate groot ongeveer 8 daghwerk, edogh geregistreert dat fideicommis 
onderworpen, als de gemelte coop can stant grijpen, in october 1725 voor 1500 - : -. 
 
       3 
3 januarij 1726: Disselenplas, aengegeven, een streepje lant gecoft van Leuwencamp in 
Cruimelers plaatsie, in december 1725 voor 50 - : -. 
 
3 januarij Harm: Disselenplas, aengegeven iets hooijlant en iets saijlant,van Wibbelink en 
Harink in den Aalpol, voor 40 - : - november 1725 
 
den 9 februarij 1726 Meerman aengegeven als hebbende gecoft van H. Vincent,  
24 december 1725 ongeveer 10 schepel lant de Lamberts Camp genoemt in Holten gelegen 
700 -: -. 
 
tot hiertoe den 21 maart ingesonden aen haer edele mogenden. 
 
             1726 

1726 den 23 julij de mennonist J: ten Kate aengegeven een coop van 1/5 part van Veltmaet 
van Steven ten Kate, Anneken en Wijnold Dijtmers Nijhoff gecoft in maij 1726 voor 320 - : -. 
 
D’erfgenamen van Will: Jansen geven aen het versterve van deselve, gestorven tot 
Nijkerken van caterstede tot Bathmen Cort Henderiks ste vercoft voor 465 - : -. 
Cort Hend: gecoft de bovenstaande caterste ad 464 - : -. 
dito als boven! 
 
27 december 1726 de lieutenant van Eijl aengegeven het versterv van het ½ Haerlemans 
catersté vervallen door de doot van Gerritjen Boijens, gestorven den 26 november 1726, en 
vervallen aen sijn vrouw en vrouws suster als mede van den ½ Leuwencamps maetje. 
 
De overste Rensen, de coop van ongeveer 13 schepels lant, als mede het huijs bergh en 
schaepschot, van de mejer Meijlink voor 1090 - : -. geschiet in junij 1726. 
 
den 16 april 1727 tot hiertoe aen haar edele mogenden ingesonden. 
 
                                                        1727       3vo 
den 29 maert 1727 Harm: Bosch aengegeven, ses schepel lant gecoft van J. Dickers tot 
Holten op den Darper Enk in maent maert 1727 voor f. 600 - : -. 
 
11 april 1727 T. Trekop aengegeven de coop van een huijsje van Veene Claes, geschiet  
± februarij 1727 voor 50 - : -. 
 
7 october G. Berents, gecoft van sijn ouders 1/5 parten van Meester Berents plaets, daer de 
ouders mede voor sal onderhouden ten respecte van de 4 broers en susters van 400 gulden 
soo daer aff moet geven 
den 50-ste penning op  320 - : - 
 
is vertrouwe wij artikel 11 placcaert per anno 1706 
 
den 8 april 1728 ingesonden aen haer edele mogenden 

     1728        
1728 den 9 maert, de heer Joan van Boekholt aengegeven den coop van den Treckop gecoft 
den 28 februarij 1728 met deselfs broer het geheel daer haer ieder van heeft gehoort 1/3 part 
voor drie hondert dartig gulden het 1/3 part is   ---------------- 110 - : -.  
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den 9 april 1728 Egbert Meerman en Aalbert Eijkel aengegeven den coop van het Erve  op 
de Borkele van erfgenamen van Borchholt gecoft den 28 febraurij 1728 voor 2700 - : -. 
 
dito Egbert Meerman aengegeven den coop van een hooijlant het Meermans Vreebroek het 
anpart soo de onderscholtes gehadt heeft sijnde een ¼ part gecoft maert 1728 voor 600 - : -. 
 
den 13 april de heer Dorth tot Bos-loo aengegeven het versterv van sijn vrouw moeij het 
vreulijn van Dorth als erfgename gestorven maert 1728 nae aftreck eerst het 1/7 parten van 
3/5 parten van andere 6/7de          
            4  
parten in 1½ Erve, als van Tonnis in Helle en Brinkhuijs halff nae (onleesbaar?) op 2300 - : -. 
 
22 maij 1728 is aengegeven door Gerrit Tonniszen den coop van Costers plaatsje op Borkel 
gecoft den 9 maert 1728 voor f 100 - : - door Albert Henderix. 
 
den 21 augustus 1728 Joan Otterbeek aengegeven het versterv van 1/8 part, 1/7 part en 1/6 
part verstorven van drie kinders van wijlen domine Otterbeek en vrouw gestorven in julij 1728 
in den eijgendom van den ½ Nijhuijs camp en de catersté, daer (Aart en J. Arentjes?) woont 
ter somma onbopuelt. 
 
den 3 september D: Hellewege aengegeven de coop van 1/5 part van de Hellewege in maij 
1728 geschiet voor 315 - : - van Jan Bockhorst. 
 
dito Bastiaan Hend: en D. Hellewege aengegeven als boven 1/5 part in Hellewege van Jan 
Poerink gecoft september 1728 f. 365 - : -. 
 
de erfgenamen Gesger het versterv van het Erve Loverlingh, die gestorven is 1728 op  
 
deselve van caterstede  Overmeen als boven op. 
 
den 18 december 1728 Tonn: Jansen de timmerman aengegeven, en versterv aen het Erve 
de Haar onder sijne mede erfgenamen 1/32 gedeelte tegens 75 gulden, gestorven 1728       - 
75 - : -. 
 
Anno 1729 den 6 april het extract hier aff in te senden aen haer edele mogenden de heren 
gedeputeerdens. 
 
     Anno 1729      4vo 
 
den 2 junij 1729 Slootman aengegeven 1/6 part van Hend. Alberts plaats overgenomen van 
J. in Swaene , ter somma van f. 391 - 12 - in de maent maij. 
 
Deselve van Hend: Landeweer gecoft een stuckje lant ongeveer 1½ schepel in Loker Enk 
van Hend. aen ’t Veltsplaatse mate in …april 1729 voor f 121 - 8 -. 
 
de H. Pollits aengegeven de coop van iets hooijlant uit Nijhuijs gecoft  van de heer van 
Wijnbergen, october 1729 ter somma f. 362 - : -. 
 
 27 december de erfgenamen van de weduwe van Munster geven aen het versterv van haer 
broer zalige Nicolaus van Bockholt van het Erve Stroek op Langestraet in holten, sijnde 
deselve gestorven den 29 october 1729 en daer aff den 40-ste penning 
 
1730 den 7 april het selve ingesonden. 
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     1730 
1 april G. Slot aengegeven den afcoop van t Slot aen sijn suster Jenneken in (onleesbaar?) 
voor hun andeel    f. 315 - : -. 
 
den 17 april J. Gerritz wonende tot Holten aengegeven de coop van een campje lant van 
Slootman ongeveer 10 schepel gecoft in de maent maert voor  550 - : - 
 de buitenschaph van sijn huijs met dat van Jan Schuters schuire gecoft toe 140 - : - in maert 
1730. 
 
            5 
1730 den 9 maij Jan Dijkink aengegeven de coop van een stukje hooijlant een dagwerk 
gecoft april 1730 van J: Santvoort voor  f. 150 - : -. 
 
den 16 julij Ber. Derx aengegeven den coop van iets lant int Leuvelink in maij van het jaer 
1730 vercoft, ad  208 - : -. 
 
den 22 julij Aalbert Eijkel, den coop van het lant in Alpol van Endeman, julij 1730 voor 500 - : 
-. 
 
den 29 julij is aengegeven de coop van Rutgers castersté in het Neerdarp door Hend. Wilms, 
gecoft in julij 1730  850 - : -. 
 
den julij Gerrit Sonnenb: gecoft 2 stuckjes lant van boer in t Hof voor 900 - : -. 
 
30 dito de outste dogter van wijlen de secretaris van Boekholt aengegeven het versterv van 
haer suster Barbara van Boekholt, 1730 gestorven, van het geene haer was toebehorenden 
aen het Erve Meijlink en de Stroeks catersteden, in Espeloo. 
op de susters verstorven (……?) 
 
den 5 september de holter muller voor Ant. Vegerink geeft aen uit het Erve Loverlink gecoft: 
een stuckje lant   f 190 - : - 
het 2de item   f 185 - : - 
het 3de item   f 100 - : - 
het 4de item   f   60 - : - 
 
9 dito Jacob Dickers uit het Erve Loverlink gecoft 2 schepels gesaeij ad  f 148 - : -. 
 
den 19 september Jan op Sonnebelt een stuckje  lant uit Leuverlink ongeveer 2 schepel lant 
1730  f 30 - : -. 
 
            5vo 
1730 den selve datum en deselve als voren noch 1 schepel  62 - : -. 
 
dito de weduwe Leuverlinks den hoff 1730  200 - : - 
 
dito  de weduwe Hubbelink een gaerden van Luken in het Darp. September 1730   200 - : - 
 
deselve het versterv van haer zalige mans naelatenschaph de ½ den 30ste penning 
 
16 september 1730 J. Vossenbelt aengegeven de coop van 6 schepel lants in Meermans 
camp gecoft van sijn vader H: Brinkhuijs. 1730  f 275 -: - 
hier aff de overige kints gedeeltens. 
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30 september 1730 Ar: Nijlant aengegeven den coop van iets lant uit het Erve Leuverlink, 
groot ongeveer 2 mudde gesaeij en een schaepschot te samen, 1730 gecoft voor 340 - : - 
 
den 21 october 1730 Jan Brink aengegeven den coop uit Leuverlinks Erve van 1½ schepel 
lant gecoft 1730  f 70 - : - 
 
dito Harm: Becker, als boven ongeveer 3 schepel lant   230 - : - 
 
2 december 1730 Broers aengegeven de coop van het Hegencampje uit Loverlink gecoft 
1730, 1 mudde lant  138 - : - 
 
1731 den 9 januarij St. Jurriens Gasthuijs geeft aen de coop van 5/6 part van Hoffs-mate 
gecoft in julij 1730    463 - : - 
 
den 17 februarij Slijter gecoft van Loverlinks Erve, in 1730 gecoft ongeveer 3 schepels lant 
de Conijnhegge ad   126 - : - 
 
3 maert 1731 Hend: timmerman getrouwt aen Santvoorts dochter geeft aen het versterv van 
sijn vrouw op Pinxteren 1730 gestorven en hem genaekt, van het lange hempken en het 
Heetcampje de ½ op   125 - : - 
 
            6 
memorie het register ingesonden tot den 3 maert 1731 incluijs van Holten en sulx op den 20 
maert 1731 aen haer edele mogenden de heren gedeputeerdens 
 
      1731 
 
den 9 maert 1731 J: in t Hoff aengegeven het ¼ in het lant van Roeloff Voorthuijs aengeervt 
van sijn vrouwen (sn?) als mede de ½ in een stukje lant in de Loker Enk, item mede het 1/5 
part in Frerix Peters lant, gestorven, sonder descendenten, in januarij 1731 inheemsch  
 
1731 den 23  maert Egbert Meerman voor sijn swager Albert Eijkel aengegeven den coop 
van een hooijlant bij de Wippert uit het Erve Loverlink maij 1730 gecoft voor 750 - : - 
 
den 31 maert 1731 Harm: Goosens aengegeven de coop van 2 spint lant uit Loverlink maij 
1730 gecoft   f 50 - : - 
 
dito Jan Veldink aengegeven uit Loverlink Erve gecoft ongeveer 3 schepel lants in maij 1730 
gecoft ad  110 - : - 
 
den 4 april 1731 Brink-huijs gecoft uit het Erve Loverlink in maij 1730 bouwlant ongeveer 3 
mudde gesaeij voor f 800 - : - 
 
den 7 april Brant aengegeven den ½ eijgendom van het geene aen Brants plaatse heeft. Den 
13 maert 1731 geacquireert    475 - : - 
 
            6vo 
den 7 april Gerrit Kuijper geeft aen de coop van Hubbelinks caterste 1731 ingecoft op  
600 - : - 
 
1731 den 15 julius heeft de heer Wolterrus van Eijll en vrouw Harmanna van Boekholt 
angegeven het versterf van juffrouw Johanna Geertruit van Boekholt, als van het Erve 
Meijlink in Espelo groot ongeveer 20 mudde gesaeij met boom en hout gewas, de katerste 
van Gerrit Struijk in Espelo groot ongeveer 4 mudde gesaaij, de katerstede van Henr: Struijk 
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in Espelo circa 2 mudde gesaaij, een perceel van den Haverstreng 2 mudde gesaaij en is 
overleden den 17 junius 1731. 
 
1731 den 17 september heeft Otte Gerrijts angegeven het versterf van zijn swagerse 
Jenneken Brans, welke is vervallen op hem Otte Gerrijts en Tonnis van Holten, zijnde 
gestorven in 1731. 
 
1731 den 17 september heeft Zeijno Hertcamp coopman tot Deventer angegeven, de 
aankoop van de Boerendans mate voor de somma van 200 - : -. 
 
1731 den 17 december heeft Arent Nijlant angegeven de aankoop van een hoilant het 
Vredebroek genaamt zijnde gekoft van Jan Dickers voor 550 - : -. 
 
      1732 
1732 den 16 februarij heeft de heer Cuper per missive angegeven den aankoop van een 
stuckien lant daar Henr: Lokin op woont getimmert heeft, zijnde gekoft van de heeren 
erfgenamen van Holten voor f 472 - 10 - op den 18 januarij 1732. 
 
            7 
1732 den 4 april heeft Jan Jansen Langestrate angegeven den aankoop van het Middelweg 
zoo gekoft heeft van Jan Clumper in meert 1732 voor de somma van f. 1000 - : -. 
 
1732 den 5 november H.J. Brouwer per missive angegeven de verreulinge van ½ Erve 
Oethoff in Espelo tegens een ander plaatse in Colmschate 
 
1733 den 25 Januarij de heer rentmeester van de hoog welgeboren gestrenge heer Ditmar 
Baron van Wijnbergen van beijde de Pollen heeft per missive angegeven het versterf van 
wijlen de heer baron Rensen tot Oltheten, voorgevallen in het laaste van het jaar 1732; 
waardoor is vervallen het Erve Hengevelt, Nijenhuijs en de helfte van beijde Erven 
Meijlingen, uitgenomen den groten saeijcamp van het Erve Grote Meijlink onder het versterf 
niet behorende. 
 
      1733 
1733 den 19 meert is mij angegeven de ankoop van 5 of 6 dagwerk hoejlant de Woeste 
maate genaamt door Tonnis Te Wegele gekoft voor 500 - : - 
 
1733 den 28 meert ontfangen een missive luidende aldus de erfgenamen van wijlen  
                    7vo 
vrouw Berendina Hermanna van Boekholt weduwe van Eijll geven het versterf aen, van het 
Erve Meijlink en twee katersteden in Espelo gelegen en onder het scholtampt van Holten 
gehorende 
  was getekent 
  J. Remink 
 
1733 den 10 september Egbert Stroek angegeven de ankoop van Henrik Stroeks plaatsien 
voor 650 - : - 
 
op datum Henrik Landewer angegeven de koop van Gerrijt Stroeks plaatsien, zoo hij van de 
heer Remink heeft angekoft voor f 1050 - : - 
 
1733 den 17 september heeft Hermen Disselenplas angegeven den afkoop van zijn susters 
en broeders voor f 250 - : - 
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1733 den 25 november door de heer burgermeester Kuiper van Holthuisen is mij angegeven, 
dat op den 4 november an den Docter hadde verkoft de katerstede de Wilde voor f. 500 - : - 
 
1733 den 10 december de heer Joost Hagedoorn heeft angegeven de koop van het Erve 
Meijlink in Espelo, zoo zij u edele uit den boedel van van Eijl  hadde angekoft voor f. 6250 - : 
- 
 
            8 
1733 den 5 meij is mij door Henrik Lamberts angegeven de koop van de Erven Hengevelt en 
Nijhuijs, zoo hij van de heer baron van Wijnbergen tot beijde de Pollen heeft angekoft voor  
f. 6500 - : - 
 
1734 den 21 januarij heeft Jan Overal angegeven de koop van 2 dagwerk hoejlant, zoo hij op 
den 25 December van de Kroese hadde angekoft voor “ 84 - : - 
 
      1734 
1734 den 12 februarij is mij per missive door de heer Budde angegeven, dat op den 16 
Januarij deses jaars hadde angekoft ½ katerstede Landewer in Look voor f. 1500 - : - 
 
1734 den 4 Meert Henr: Vincent en Albert Eijkel angegeven de koop van de herberge Altink 
voor 2600 - : - , zijnde deselve gekoft in het jaar 1733 
 
1734 den 10 april Gerrijt Teunissen heeft angegeven de coop van een stuckjen lant voor  
f 60 - : - 
 
1734 den 19 april Albert Broene heeft angegeven de coop van drie muddes lant, zoo gekoft 
heeft van den Docter voor  “ 600 - : - 
 
1734 den 30 september heeft Jan Gerrijtsen van Rijssen angegeven de ankoop van 
Vossebelts lant voor de somma van f. 282 - . – 
 
1735 den 10 meert heeft Gerrijt Hackert an den Holterdijk bekent gemaakt, dat hij zijn 
susters en broer wegens haar vaders en moeders nalatenschap hadde afgekoft voor de 
somma van f 600 - . – 
 
      het jaar 1735 
1735 den 26 julij heeft Gerrijt Slot angegeven op hem te zijn gedevolveert van de weduwe 
Hobbelinks een stuckien lant van twee schepel gesaeij groot  
 
            8vo 
1735 den 28 september heeft Jan Schuitert angegeven de coop van Henrik Rutgers plaatse, 
voor 600 - . – 
nog de verreulinge van Henrik Rutgers plaatsien voor het Ruiter Herms 
 
den 29 dito monsieur Luchardi geeft an in de 50sten pennink het Erve Holterbroek door de 
kinderen van Broeker geerft van wijlen de weduwe ter Hel, en door deselve an hem Lucardi 
weer overgelaten 
 
den 29 dito heeft Teunis Kleijne Broekink angegeven het versterf van Albert Jansen zijn 
swager, zoo in junij is overleden. 
 
den 28 november Coert Weijers angegeven het versterf van zijn vrouwe, voorgevallen den 
11 september en op hem daardoor gedevolveert ¼ part van Pots mate 
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1736 den 5 Januarij heeft Henrik Gerrijtsen mulder tot Holten angegeven de aankoop van 
een hof, zoo gekoft heeft van Jan Lukas in het jaar 1735 voor de somma van “150 - . – 
 
      1736 
1736 den 31 Januarij ontfangen een memorie van de Rigter van der Sluis van Diepenheim 
en geeft an dat zijn suster op den 11 januarij is overleden en daardoor vervallen  
Een agste part in de beijde Hasper goederen en in de katerstede Paal Roelof bij het Veene. 
Een agste part in het Erve den Alpol 
Een agste part in de katerstede den Kleijnen Alpol 
Een agste in een hoejmate de Rode mate genaemt. 
 
            9 
1736 den 11 april heeft Jan van Bathmen angegeven de coop van het plasien Laverne, zoo 
hij van de heer secretaris Jordens heeft angekoft voor de somma van “ 250 - . – 
dit is in 1735 vervallen 
 
1736 den 26 april heeft mij monsieur Zeijne Hertcamp bekent gemaakt, dat op den 18 deses 
hadde angekoft van Koert Wijers de halve Boerendans maate voor “ 200 - . – 
 
den 31 meij heeft Berent Koersen angegeven het halve plaatsien van Jan Lubbertsen, zoo 
van de erfgenamen van Jan Reijlink heeft angekoft voor de somma van “ 340 - . – 
 
den 28 junij heeft Jan Harink angegeven van Teunis Timmerman en consorten te hebben 
angekoft ongeveer ¼ van zijn plaatse voor “ 850 – . – 
 
1737 den 16 Januarij heeft de weduwe van Jan Horselenberg tot Wijhe angegeven, dat door 
de doot van haar man op haar is vervallen ½ katerstede Henrik in de Stege an den Holterdijk 
 
      1737 
1737 den 14 meert hebben Jannes en Henrik Eijkel angegeven de koop van ¼ part van 
Harinks plaatse zoo van Henrik Timmerman en consorten hebben angekoft voor de somma 
van f. 1000 - . – 
 
den 7 meij heeft Gerrijt Altink angegeven de ankoop van een gedeelte uit Harinks  plaatse, 
zoo van Jan Schuitert heeft angekoft voor f. 600 - . – 
 
op datum Jan de Oude Mulder geeft aan de koop van een gedeelte uit Harinks plaatse, van 
J. Schuitert voor “ 600 - . – 
 
           9vo 
1737 den 7 junij heeft Arent Nijlant angegeven van Gerrijt Altink te hebben angekoft een 8ste 
part in ’t hoejlant van Harink voor “ 200 - . – 
 
den 18 augustus heeft Wilm Franke angegeven de koop van het Erve Vos voor de somma 
van “ 2210 - . – 
 
den 18 dito Henrik Vincent heeft angegeven het plaatsien Stoevenbelt te hebben angekoft 
voor “ 900 - . – 
 
den 5 september heeft Jacob Kappert angegeven, dat hij en zijn swager van Wilm Velders 
hadden angekoft 1/12 portie van Harinks plaatse voor f 493 – 3 – 
 
den 5 dito heeft Gerrijt Slot angegeven van Kotste en consorten te hebben angekoft 1/12 
portie van Harinks plaatse voor “ 400 - . – 
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dito Tonis Bosch maakt bekent van de kinderen Otterbeeks te hebben angekoft een stukkien 
lant  “ 113 - . – 
 
den 26 dito Albert Gerrijtsen geeft aan 1/8 part in Helle Wolters maate voor “ 30 - . – 
 
den 5 october ontfangen een missive van de heer burgermeester Verhoef ons ten 
prothocolle te registreren de ankoop van Landeweerts camp, zoo gerigtelijk heeft angekoft 
voor ten agtenen(?) zijnde sch(?) ter somma van f. 300 - . – 
 
nog Aalbert Jansen maate voor de somma van “ 150 - . – 
 
den 11 november heeft Henrik Menomme angegeven de aankoop van twee stuckies lant van 
de kinderen Otterbeeks voor “ 212 = 10 = 
             
            10 
En van Jan Bathmen het plaatsien Laverne voor “300 = . = 
 
den 21 dito de heer Everwijn predicant tot Holten heeft angegeven van de kinderen 
Otterbeeks te hebben angekoft voor “210 - . – 
 
      1738 
1738 den 27 Januarij heeft Jan Breukink angegeven, dat door de doot van zijn broer Hermen 
Breukink, welke in januarij is overleden, op hem en zijn susters is vervallen 1/5 part van de 
katerstede Roelof Voorthuis in de Beusenberg 
 
1738 den 27 februarij heeft Jan Schuitert angegeven, dat van de kinderen Otterbeeks hadde 
angekoft 3 parcelen lant in het jaar 1737 voor “ 700 - . – 
 
En van Gerrijt Altink een hoejlant in 1737  “ 1200 - . – 
 
nog van Disselenplas enig lant uit Harinks plaatse voor de somma, zijnde in 1738 angekoft, 
voor “ 400 - . – 
 
1738 den 27 februarij heeft Jacob Derksen Timmerman  angegeven van Jan Schuitert te 
hebben angekoft een ½ part uit Harinks hoejmate voor “ 125 = . = 
 
1738 den 20 meert is mij door Teunis Gerrijtsen angegeven, dat hij Tonis Stokkers en Egbert 
Vastert van de onderscholte en Jan Schuitert hadden angekoft, zijnde 14 dagen geleden 
enig hoejlant voor “ 700 - . – 
 
            10vo 
1738 den 1 meij heeft Jan Meijlink en Arent ten Voorde angegeven van de heer Wijnbergen 
tot beijde de Pollen te hebben angekoft de eerste Grote en de andere Kleijne Meijlink in de 
boerschap Neerdarp voor de somma van “ 3680 – 5 – 
 
den 1 Julij is mij door de heer burgermeester Kuiper van Holthuijsen per missive angegeven, 
dat door het versterf van des selfs gemalinne is vervallen ¼ part van het Erve Peters of het 
Wolt en ¼ part het katers huis, den ½ Kleijnen Lokin en de mate daarbij, de ½ katerstede 
Jan Overal 
 
den 17 dito heeft Harink angegeven van de mede erfgenamen van Harinks plaatse te 
hebben angekoft het ½ huis van de plaatse voor “ 100 - . – 
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nog van Jan Schuitert de Hof voor “ 100 - . – 
          op t Broekens 
den 25 september heeft Gerrijt Gerrijtsen angegeven van Tonis op de Landeweer te hebben 
angekoft een hoekien hoejlant in de Vree broeken voor “ 100 - . – 
 
den 25 December ontfangen een missive van de freulin G. M. van Coeverden, waarin bekent 
maakt dat door het afsterven van haar hoog welgeboren suster Lambertine Anna van 
Coeverden op haar is vervallen ¼ part van het plaatsien Brinkhuijs genaamt. 
 
den 29 Xber heeft Disselenplas angegeven het versterf van zijn neve Jan Berentsen voor de 
somma van “ 250 - . – 
 
            11 
1739 den 5 meert Jan de oude Mulder en Arent Nijlant hebben angegeven, dat met de 
deilinge van Harinks plaatse an de andere mede gegoedede hadden moeten uitkeren “ 60 - . 
- 


