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Dit document bevat een transcriptie (orginele tekst), voor zover het betreft het Carspel 
Holten, van het Register van aangave van de 50ste penning van de Carspels Holten en 
Bathmen vanaf 15 januari 1763 tot en met 19 december 1800.  
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 50ste 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. Voorzoveel 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 50e 
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 
 

7ber = september 

9ber =  november 

Xber = december 

ab intestato = bij versterf (= erfopvolging zonder testament), bij gebrek aan testament 

appoinctement = bestemming, uiting 

approbatie = goedkeuring 

cameraar = beheerder der geldmiddelen 

cas van dispuijt = in geval van onenigheid 

collateraal = zijdeling, rijdeling maagschap 

collaterale successien = erfenis die op een zijtak overgaat 

conditiën = vorwaarden 

condividenten = deelgenoten 

conventie = afspraak 

declaratoir = verklaring 

dispuijt = onenigheid 

dispositie = ordentelijke bestelling of beschikking 

distractie = uitdeling, verkoop 

eodem = op dezelfde dag  

gaare = Gaarde, tuin? 

gechargeerd = belast 

gedevolveerd = afgewenteld 

geïnstitueerd = ingesteld 

geexelateerde = ??? 

gelibereerd = verlost, vrijgemaakt 

geresolveerd = besloten 

gerequeerde = verzochte, geëiste 

gestendigen = ?? 

getugtigt = gemachtigd 

gezemitteerd = overgemaakt 

halfscheijd = halfdeel, helft 

ijnsate = ? 

in omnem eventum = in elk geval 

inpost of impost = schatting 

losse, lossente = ?? 

miskoorn = jaarlijkse afdracht van graan waarmee in het onderhoud van pastoor of 
predikant en de koster werd voorzien 

momboir = voogd 

nomine uxoris = namens zijn vrouw 

posessie = bezit, bezitting, eigendom 

prae fudicie = voorbehoud 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Graan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastoor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Predikant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koster_%28persoon%29
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prejuditie/projuditie = nadeel, veroordeling 

pro se a nomine uxoris = voor hem en in naam van zijn echtgenote  

provisie = voorziening, voorraad 

provisioneel = voorlopig, tijdelijk 

recette = ontvangst 

sententie = vonnis 

stake = ?? 

sustineren = staande houden, drijven, zich beroepen op 

uithebberen = ?? 

veerdig (vaardig) = bekwaam, bereid 

vendutie = openbare verkoop 

vermeijnt = bedoeld 

versterv of versterf = erfopvolging zonder testament 

waahre of wahr = aandeel in de marke, een aan bepaalde boerderijen klevend recht op het 
gebruik van onontgonnen markegronden 
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1 

Het attest so als onder het Extract aan haar edel mogende sijn moet. 
Verders verklaar ik ondergeschreven scholtus van Holten en Bathmen ingevolge de 
Notificatie door den heren Gedeputeerden van den Staten van Overijssel van den        1763 
geformeerd ende mijn toegesonden, dat ik alles op bovenstaande extract uijt het Register 
van aangave der 50-ste penning en Collata…(?) van Holten en Bathmen geplaatst en 
aangetekend hebbe wat mijn aangegeven is en dat ik niet weete dat eenige posten niet 
aangegeven en verswegen sijn. 
      Jan Jordens (?) alg: provur… get (?);  
   
2 
Register van aangave der 50-ste penning van den jaare 1763 en verdere jaaren over Holten 
 
Holten      1763 
den 15 januarij heeft de heer weduwnaar Dr. B.E. Dapper aangegeven den aankoop van een 
halve waahre Kleijn Breukinck of Dekkers genaamt, door sijn edele op den 13 Januarij 1763 
uijt de hand gekogt van Roeloff Dekkers of Kleijn Breukinck voor een somma van f 21 - . – 
 
den 3 februarij heeft Gerrit Camperman aangegeven den aankoop van een stuk bouwland 
door hem van Bolinck gekogt in de maand van januarij des selfden jaars voor een somma van  
f 650 - . – 
 
den 11 meert heeft Arent Schutte aangegeven dat hij op den 25 februarij 1763 van monsieur 
Coolhaas aangekogt heeft de caterstede den Boerendans genaamt onder Holten gelegen 
voor f 1530 - . – 
 
den 9 april heeft Garrit Wanders aangegeven den aankoop van de caterstede de Haare met 
de aangegraven grond bij publique gerigtelijke vendutie op den 28 meert 1763 aangekogt 
voor f 605 - . – de gulden gerekent tegen 21 Stuivers 
 
den 11 junij heeft Jenneken Schuijtert vrouw van Harmen Lindenberg aangegeven dat sij op 
den 2 meij 1763 hebben aangekogt van Harmen Graauwert een hooij of weijdeland het 
Menopslag genaamt onder Holten gelegen voor A: N: B (?):  f 1650 - . – 
 
den 16 junij heeft Jan Schuijtert aangegeven dat hij op den 12 dito gekogt van Garrit Eijkel 
het halve Eijkels leggende onder Holten voor f 1250 - . – en 2 ducatons tot praesent aan de 
vrouw  
 
den 4 julij heeft Engbert Harinck aangegeven dat hij op dien selfde dag van den weduwe 
Meijers gekogt had een hof bouwland voor f 125 - . – 
 
3 
Den 7 september heeft de weduwe Dijselenplas aangegeven dat sij in het midden van de 
vorige maand augustus van Garrit Eijkel aangekogt heeft een halve hooijmate Voorthuijs 
maate genaamt onder Holten en wel voor  f 730 - . – 
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den 14 september geeft Albert Eijkels te Holten aan dat hij den 2 september heeft aangekogt 
van de vrouwe Dijsselenplas en Roeloff Broers een hooijland daar in bouwland onder Holten 
gelegen voor f 329 - . – 
 
den 2den october geeft Jan Hendriks wonende bij de Hollander te Holten, aan, dat hij den 28 
augustus van Jan Schuijtert heeft aangekogt een kampjen bouwland te Holten gelegen voor  
f 610 - . – 
 
4 
den 7 januarij 1764 heeft Hendrik Rietbarg aangegeven dat hij den 16 december 1763 heeft 
aangekogt van Jan  Schuijtert een stuk hooij of grasland het Creeler genaamt op de 
Langestraat onder Holten gelegen voor f 305 – 5 – 
 
5 
den 4 februarij 1764 heeft Willem Lavarne aangegeven den aankoop van een kamp 
bouwland leggende bij sijn huijs onder Holten in de maand januarij ‘64 gekogt van Garrit 
Lambooij voor f 150 - . – 
 
den 17 meert heeft Jan Nijstad aangegeven dat hij op den 5 meert 1764 aangekogt heeft van 
Jannes Nijkamp de caterstede Nijstad genaamt gelegen onder het Carspel van Holten voor  
f 1100 - . – 
 
den 6 april heeft Gerrit Stroek aangegeven dat hij op die selfde dag aangekogt had van Jan 
Wijgmanninck een hoek hooijland onder Holten voor f 150 - . – 
 
den 16 april 1764 geeft Jan Schuijtert aan den aankoop van een kamp bouwland uijt het 
Eijkels door hem gekogt van Jan Wijgmanninck voor f 300 - . – 
nog geeft hij op den selfden dag aan den aankoop van een stuk bouwland uijt het selve erve 
beijde in de maand van maart gekogt, dit laatste van A. Nijland f. 300 - . – 
 
dito heeft Anthonij Nijland aangegeven den aankoop van een stuk lands uijt het Erve Eijkels 
voor f 150 - . – 
 
dito geeft Garrit Stroek aan den aankoop van een stuk hooijland uijt het Erve Eijkels voor  
f 75 - . – 
 
6 
den 3 meij 1764 geeft Jan Janssen aan den aankoop op die selvde dag van de Koosjes mate 
onder Holten gelegen buurschap Espelo voor f 400 - . – 
 
den 1 augustus heeft Wever Hendrik en Garrit Bosch aangegeven dat sij in de maand junij 
1764 bij publique vendutie hebben aangekogt twee ses schepel bouwland in den Oldencamp 
onder Holten gelegen voor de gulden tegens f 375 - . –  21 stuivers gerekent 
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den 2 dito heeft Jenneken Schuijtert vrouw van H. Lindenbarg aangegeven dat sij 
bovenstaande ses schepel land voor de selfde summa hebben overgenomen te weten voor  
f 375 - . -  ad 21 stuivers het stuk 
 
7 
den 23 september 1764 geeft Jan Beumer aan dat hij op den 10 augustus 1764 van Tonis 
Flierman gekogt heeft het halve plaatsjen Beumers voor f 330 - . – 
 
8 
1764 den 29 november geeft monsieur Jan Hoebrinck en de weduwe van Jasper van Wijlik 
aan dat op den 5den November laastleden door het overlijden van Juffrouw Margareta Podt 
op haar als oom ende moeij sijnde erfgenamen ab intestato zij komen te vervallen een 
geregt vierde part van het Erve en goed de Landeweer cum annexis gelegen onder het 
gerigte van Holten 
 
1765 den 5 januarij geeft Harmen Lindenbarg aan dat hij op den 7 december 1764 aangekogt 
heeft twee dagwerk hooijland onder Holten gelegen van Veulman in Heeten voor f 200 - .- 
 
9 
1765 den 6 Junij heeft Ecbert Hendriksen Pannekoek aangegeven dat hij op den 15 meij 
aangekogt een stuk bouwland bij Hofman onder Holten buurschap Neerdarp gelegen van 
Knibbelaar voor f 115 - . – 
 
den 13 september geeft den heer burgermeester D: van Duuren aan in den 50ste penning van 
Holten, dat sijn weledele op den 8 augustus 1765 heeft aangekogt van Albert Mulder en 
Diena Willems ehelieden een volle waahre van het gesplitse Erve Thijhuijs of Hinkhuijs in 
Holten gelegen en wel voor de summa van 4 gouden ducaten of 21 gulden wesende dese 
waahre beswaard met een mudde rogge miskoorn aan de pastorien goederen van Salland.  
 
den 20 dito geeft Jan Meijer mulder te Holten aan in  den 50ste penning dat van Jannes 
Hendriks heeft aangekogt een stuk land onder Holten gelegen, op den 15 september voor  
f 225 - . – 
 
den 18 Junij geeft Janne Fransen aan dat sij van haaren moeij Fenne Fransen, in meij 1765 
overleden, aangekogt heeft een huijsjen met weijnig grond daarbij leggende te Holten 
 
13 
1766 den 29 Junij heeft J. Brilman en Hend. Scheperboer aangegeven dat sij in die selfde 
maand van de weduwe van de predicant Hartcamp hadden aangekogt het Erve de Vos 
genaamt in Holten buurschap Neerdarp voor f 3230 - . – en voor het mestregt f. 170 - . – 
 
1766 den 25 julij heeft Albert Lammers aangegeven dat hij op den 14 julij bij publique 
vendutie aangekogt hadde een stuk bouwland uit het Erve den Vos voor f. 231 - . –, alsmede 
een stuk bouwland uit het selve Erve voor f. 115 - . – 
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1766 den 26 julij heeft Jan Arkenstein aangegeven dat hij op den 11 dito bij publique 
vendutie aangekogt hadde een stuk bouwland uijt het Erve de Vos van J. Brilman en  
H. Scheperboer voor f 100 - . – 
 
15 
1766 den 26 julij heeft Albert Vos aangegeven dat hij op den 11den dito van J. Brilman en  
H. Scheperboer gekogt hadde het Erve de Vos genaamt onder Holten met ongeveer twee 
mudde gesaaij voor f. 1035 - . – 
 
Eodem geeft Willemijne Hend. Beekman aan dat sij op die selfde dag van J. Brilman en  
H. Scheperboer aangekogt hadde een hooijmaate aan den Holterdijk onder het Erve de Vos 
gehoord hebbende voor f 961 - . – 
      f 1000 - . – 
 
den 24 junij 66 geeft Willem Nietes of Niesink aan dat hij drie weken te vooren heeft 
aangekogt van de smit van Holten een stukjen land onder Holten gelegen voor f 88 - . – 
 
den 26 dito geeft Berent Willemsen Meijlink aan dat hij op den 11 dito heeft aangekogt van 
Wander Sloeseman zijn katersplaats Sloeseman genaamt in den Dijkerhoek onder Holten 
gelegen voor f 2100 - . – en 4 ducaten tot een present aan de soon 
 
1766 den 5 augustus geeft Teunis Ter Bekke aan dat hij op den 11den julij bij publique 
vendutie aangekogt hadde een stuk bouwland onder Holten uijt het Erve de Vos voor  
f 150 - . – 
 
den 5 augustus heeft Jan Veldink aangegeven dat hij op de 11 julij bij publique vendutie 
aangekogt heeft een stuk bouwland uijt het Erve de Vos voor f 85 - . – , als mede op die 
selfde verkopinge een stuk bouwland uit Vosplaats f. 140 - . – 
 
1766 den 22 augustus heeft Jan Meijer aangegeven dat hij op de 11 julij bij publique 
vendutie aangekogt heeft een stuk bouwland uijt het Erve de Vos genaamt ‘t Tuusendal voor 
f 395 - . – 
 
17 
den 23 augustus geeft Jan Maatman aan dat hij op den 23 julij van Evert Jan aangekogt heeft 
een stuk bouwland in de Holter Enkt voor f 222 -10 – 
 
1766 den den 24 augustus heeft H. Scheperboer aangegeven dat hij op den 11 julij van Jan 
Brilman aangekogt hadde een halfscheijd van het Vreebroek uijt het Erve de Vos, met een 
waahre onder dat Erve gehoord hebbende, voor f 200 - . – 
 
den 26 julij heeft Jannes Dikkers aangegeven den aankoop van een stuk bouwland in de 
Holter Enkt gelegen gehorende onder t Erve de Vos en bij publique vendutie op den 11 dito 
aangekogt voor f. 480 - . – 
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Eodem geeft Tobias van Ommen aan den aankoop van een stuk bouwland uijt het selfde 
Erve op den 11 julij publiq gekogt voor f 105 - . – 
 
1766 den 19 7ber geeft Garrit Arentsen aan dat hij in het midden van de maand augustus 
van Tobias van Ommen aangekogt heeft een stuk bouwland gehoord hebbende onder het 
Erve de Vos voor f 105  - . – 
 
den 26 julij heeft W. Hendriks aangegeven dat hij op den 11 julij dito publiq aangekogt had 
een stuk bouwland uijt het Erve de Vos voor f 75 - . – augustus betaalt 
 
Eodem heeft Anthonij Nijland aangegeven dat hij die selfde vendutie van het Erve de Vos 
aangekogt hadde twee stukken bouwland eene voor f 45 - . – en het andere voor f 85 - . – 
 
19 
den 22 augustus heeft monsieur R. Lindeman aangegeven namens Jan van Wijlinck hoe dat 
door het overlijden van sijn suster Bartha van Wielik, sij gestorven den 23 julij 1767 en bij 
testament hem Jan van Wielik getugtigd en na sijn dood tot erfgenamen gesteld heeft de 
kinderen van Jan Hoeberink en Jan Adolf Lindeman onder welken nalatenschap behoord een 
16de part in het Erve de Groote en Kleijne Landweer genaamt in de Look 
 
den 3 september heeft Albert Hengeveld dat hij op dien dag van Jan Sonnenberg aangekogt 
heeft een half kampjen bouwland den Coert genaamt onder Holten gelegen voor f 500 - . – 
 
Eodem geeft de mulder Jan Meijer aan dat hij op dien dag van Jan Sonnenberg aangekogt 
heeft een vierde part in de hooijmate Mulders Maate genaamt onder Holten gelegen voor  
f 300 - . – 
 
1767 den 31 Xber hebben de Heer C.C. van Hasselt en Juffer M.G. van Hasselt van Zutphen 
aangegeven dat door het overlijden van wijlen haaren broeder de Heer Johan van Hasselt, 
overleden den 24 november, op haar vervallen was: 
een derde part in het Erve Stroek of Nijhuijs op de Langestraate onder Holten gelegen 
en een derden part in het Erve het Wolt aan den Holterdijk gelegen 
 
1768 den 3 meert heeft de custos Helderman aangegeven dat door het versterf van wijlen 
sijn vrouw bij testament op hem vervallen was de halfscheijd in het huijs met de kamp 
daarbij gelegen, als mede de halfscheijd in den Boskamp, sijnde te samen groot ongeveer 15 
scheepel, dog of sulx mede verpagt sal worden sal bij de verpagting blijken 
 
21 
1768 den 16 februarij ontvangen onderstaande aangaven 
Derk en Johan Lindeman en comp. als mede Nicolaas Lamberts namens sijn huijsvrouwe 
Hendrica Lindeman benevens den praedicant Anth. van Duuren tot de Keetel namens sijn 
huijsvrouwe Johanna Geertruij Lindeman, als erfgenamen van wijlen haar suster en Marija 
Johanna Lindeman weduwe van wijlen Seijno Hartcamp geven mids desen aan in het middel 
van het collateraal wegens het versterf van genoemde Johanna Lindeman weduwe van 
wijlen Seijno Hartcamp, overleden op den 8 januarij 1768, en wel voor de geregte halfscheijd   
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een caterstede nu Maashofs dog van ouds Boerendans mate genaamt in het schoutampt 
Holten buurschap Dijkerhoek kennelijk gelegen, waar van de andere halfscheijd door haar 
edele in tugt beseten is geweest, zijnde ook het collateraal daar van door haar bij het 
aanvaarden der tugt van den boedel van wijlen haar eheman betaald: acte Deventer 15 
februarij 1768 / getekend 
        Derk en J: Lindeman en comp. 
mede uijt name der verdere erfgenamen 
 
1768 den 10 meert heeft G. Stroek op de Langestraat aangegeven dat hij in de maand 
februarij van G. Middelweg aangekogt heeft een stuk bouwland uijt het Erve Middelweg 
groot ongeveer 3 heeren mudden gesaaij voor f 1000 - . – 
 
1768 den 5 junij heeft Janna Janssen weduwe van Albert Lammers aangegeven dat door het 
overlijden van haar man op den 11 meij 1768 op haar bij testament vervallen is de 
halfscheijd in een stuk lands de Blikke genaamt in het geheel ongeveer 7 scheepel gesaaij en 
de halfscheijd in een stuk bouwland de Geese genaamt in het geheel omtrent 3 scheepel 
gesaaij beijde onder het Neerdarp gelegen 
 
23 
1768 den 24 julij heeft de freulin Van Coeverden aangegeven dat door het versterf van 
wijlen haar hoog weledel geboren suster, den 7den van de maand junij 1768 overleden, op 
haar vervallen was de halfscheijd in het Erve Jeurlink, ten tweden de halfscheijd in de 
caterstede van Jan Lammers, ten derden de halfscheijd in de caterstede Brinkhuijs, alle 
onder Holten 
 
den 25 dito heeft Jan Nijhoff aangegeven den aankoop van negen scheepel bouwland onder 
het Erve de Vos gehoord hebbende op den 10 julij van Jannes Dikkers gekogt voor f 525 - . – 
 
1768 den 21 7ber heeft G. Arentsen smit aangegeven dat hij van Jan Schuijtert in die selfde 
maand aangekogt had een stuk hofland onder Holten voor f 300 - . – 
 
Eodem heeft Jan Schuijtert aangegeven dat hij in die maand  van G. Arentsen aangekogt 
heeft een stuk bouwland in den Looker Enkt voor f 200 - . – 
 
Eodem heeft Jannes Dikkers aangegeven dat hij in de maand september van de erfgenamen 
Niland aangekogt heeft bij publique vendutie de caterstede den Doctor genaamt in het 
Neerdarp gelegen voor f 1225 - . – de guldens van 21 stuivers 
 
1768 den 1 november heeft Derk Hemeltjen aangegeven dat hij in het midden van october 
van de heer Ribbius en sijn suster aangekogt hadde een hooijlandjen aan den Boerendans 
steege voor f 310 - . - 
  
25 
1768 den 6 Xber heeft Jan Meijer aangegeven dat hij in het laast van october van Jan 
Arkensteen aangekogt hadde een kamp bouwland leggende bij de meule en gehoord 
hebbende onder het Erve de Vos voor f 756 – 6 – 
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den 8 november heeft mevrouw W.E. Greven weduwe van wijlen de heer burgermeester en 
cameraar Podt aangegeven dat haar edele op den 27 october laastleden op de excutoriale 
gerigtelijke verkopinge der landerijen van Joost Dikkers, na volgende perceelen aangekogt 
hadde als 
eerstelijk een hooijmaate genaamt Hofmans Maate aan het Holterbroek gelegen met het 
daarbij aangegeven land voor f 2600 - . – 
ten tweden seeven scheepel bouwland onder den Kol in de Dorper Enkt tussen Snijder 
Willem en het Heeren land voor f 500 - . – 
ten 3den een half mudde land mede in den voornoemde Enkt voor f 75 - . – 
ten 4den ses scheepel land de Korte Vooren genaamt gelegen onder den Kol in de Holter Enkt 
voor f 600 - . – 
 
den 10 9ber geeft Jan Ligtenbarg aan dat hij in de maand october van Harmen Lindenbarg 
aangekogt heeft twee stukken bouwland onder Holten gelegen voor f 400  - .  – gulden 
 
1768 den 9 november heeft Hend. Budde senior aangegeven bij provisie als niet weetende 
of daar van betaald moet worden, dat wijlen sijn vader een portie gehad hebbende in het 
halve Erve Landeweert en caterstede in de Look na doode van sijn edele vader het selve 
door de gesamenlijke erfgenamen getaxeerd sijnde op f 1500 -  . – guldens, hij die portie van 
de vier overige erfgenamen overgenomen hadde met een uijtkeringe van twaalf honderd 
guldens f 1200 - . – 
 
27 
1768 den 20 xber heeft Encbert Haarink aangegeven dat door het versterf van wijlen sijn 
suster Geertjen, in het begin van december overleden, op hem vervallen was het agste part 
in het Erve Harink onder Holten 
 
1768 den 28 xber heeft Garrit Stroek op den Borkel aan in de 50ste penning van Holten bij 
provisie aangegeven, indien hij volgens de ordonnantie of Landregten moet betalen, dat op 
hem is komen te vervallen door het overlijden van sijn stiefvader op den 25 junij 1768 de 
halve Kotters plaats den ouden Tempel genaamt, de halfscheijt van ses dagwerk hooijland, 
waarvan twee dagwerk onder het gerigte van Rijssen zijn gelegen, nog een hoek veengrond 
onder Rijssen gelegen 
 
den 29 december heeft Willem Swierssen aangegeven dat hij in het laast van de maand 
november aangekogt had een stuk hooijland de Koopmans maate aan het Broek voor  
f 250 - . - 
 
dito heeft Anthonij Dikkers Stroek aangegeven den aankoop van den herberg de Postwagen 
genaamt van Joost Dikkers bij executoriale verkoopinge van den 27 october gekogt voor  
f 1200 - . – 
 
Eodem heeft Garrit Schuijtert aangegeven dat hij op die selfde executoriale verkoopinge van 
Joost Dikkers aangekogt had een kamp saaijland het Marvele genaamt in den Holter Enkt 
gelegen voor f 600 - . –  
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den 30 december heeft Barg Peeter aangegeven dat hij van Willem Swierssen aangekogt 
hadde een dagwerk hooijland onder Holten gelegen voor f 350 - . – 
 
1769 2 januarij heeft de custos Helderman aangegeven dat hij in den jaare 1768 van Garrit 
Schuijtert aangekogt hadde een stuk bouwland onder Holten gelegen voor f 1316 - . – 
 
29 
Eodem heeft de custos Helderman aangegeven dat hij in den jaare 1768 het land dat hij van 
G: Schuijtert aangekogt heeft met de bakker Nijland verruijlt heeft tegen een hooijmaate 
onder Holten gelegen en daar op toe gekregen hadde f 440 - . –  
 
Eodem heeft de bakker Aanthonij Nijland aangegeven dat hij in de jaare 1768 verruijlt had 
sijn hooijmaate tegen een stuk bouwland van de custos Helderman en daar op toe gegeven 
hadde f 440 - . – 
 
31 
1769 den 11 meij heeft Alb: Draaijomme aan dat door het versterf van wijlen sijn vrouw in 
desen jaare overleden op hem vervallen was het halve huijsjen en hofjen den Draaijomme 
genaamt in het Dorp van Holten gelegen 
 
den 26 meij heeft Jan Broen aangegeven dat in die selfde maand Albert Draaijomme aan 
hem heeft overgegeven het voornoemde plaatsjen den Draaijomme met het hofjen op 
conditie van Albert Draaijomme daar voor ten eijnde te moeten brengen 
 
den 18 april heeft Hend. Jan Hofman aangegeven dat hij in de maand maart van Groot 
Thijsselink aangekogt hadde seven scheepel bouwland bij Sandvoort voor f 650 - . – 
mids indien er geen geld op konden krijgen dat dan de koop niets was 
 
den 1 julij heeft Hend. op de Haspe aangegeven dat hij op den 13 junij van Jan Schuijtert 
aangekogt had het plaatsjen Nijkamp genaamt met sijn opstaand getimmerte onder Holten 
buurschap Look gelegen voor f 2150 - . – 
 
den 30 september heeft Anthonij Nijlant aangegeven dat hij in die selfde maand van Hendrik 
Bolderman aangekogt had een stuk bouwland de Vicarij genaamt gelegen in de Beusebarg 
voor f 750 - . – 
 
dito heeft Claas Hesselink aangegeven dat hij in het laast van julij van de erfgenamen van  
G: Dikkers Rinkelaar aangekogt hadde een hooijmaate de Boerendans maate genaamt aan 
den Holterdijk gelegen in de Boerendans stege voor f 525 - . – 
 
  1769 
den 24 9ber ontvangen onderstaande memorie 
De hoog welgeboren heer Willem Baron van Broekhuijsen lieutenant onder  
33 
het tweede Battailjon van Oranje Gelderland ende ook de Hoog Welgeboren Freulijns 
Rodesica Lubertina Geertruij en Geertruij Anna Margaretha baronnessen van Broekhuijsen  
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als testamentaire erfgenamen van haar wijlen oude tante de freulijn Anna Margaretha van 
Coeverden, overleden den 30 julij 1769, geeven bij deesen aan het versterf van het Erve en 
goed Jeurlink en van de daaronder en bij gehoorende caterstede door de wandeling Jan 
Lamberts caterstede genaamt, beijden in het gerigte van Holten kennelijk gelegen in haar 
bekende bepalingen 
Dog vermids over voorschreven goederen dispuijt en proces te vreesen is, of en hoe verre 
gemelte goederen op haar Hoog Welgeboren als voorschreven gedevolveerd en vervallen 
sijn, onder wel expres protest van door deese aangaven niet verder te willen weesen 
gehouden tot betalinge van collateraal als voor soo verre sij in cas van dispuijt bij sententie  
regtelijk worden, en in dien gevallen eigendom daar aan behouden sullen, voorts geven sij 
boven dien in voorschreven qualiteijt nog aan het versterf van het catersteedjen Brinkhuijs 
genaamt, mede onder het gerigte van Holten in sijn bekende bepalinge gelegen, so en als de 
selve goederen door welgemelte haar hoog welgeboren oude tante beseten en stervenden 
nagelaten sijn 
 
den 1 december heeft Jan Schuijterd aangegeven dat hij in de maand november van 
Anthonij Nijlant aangekogt hadde een stuk land in de Looker Enkt voor f 200  - . – 
 
35 
1769 den 22 Xber heeft Jan Hus int Veld aangegeven dat hij in het laast van november van 
Berent Gentenvoort aangekogt heeft 1 en ½ dag werk hooijland in de oude Heller maate bij 
den Boerendans voor f 150 - . – 
 
den 31 december 1769 ontfangen de volgende memorie de Heer Van Coeverden van het 
Wekdam geeft aan het versterf van sijn tante Anna Margreta van Coeverden, de halfte van 
den halfscheijd van het Erve Jeurlink en de katerstede Lambers, en nog van het selve Erve 
met de caterstede van de anderen halfte een derde part en een sesde part 
      Was getekent 
      J.H. van Coeverden 
 
Eodem heeft Hend: Scheeperboer aangegeven dat hij dieselfde maand van Garrijt Kleijn 
Lokkin aangekogt hadde de caterstede den Kleijnen Lokkin en Gerhardijs maate voor  
f 2900 - . – hier moet af f 233 – 1 - / voor interest 
 
den 5 januarij 1770 ontfangen onderstaande memorie 
 
1770 den 13 januarij heeft de heer Mr. J. Wilbrennink advocaat voor de Edele Hove van 
Gelderland namens des selfs ehevrouw Meghteld Geertruij van Hasselt aangegeven dat door 
het overlijden van des selfs broeder den heer Mr. C: C: van Hasselt, overleden op den 19 
december 1769, op haar edele is komen te vervallen de halfscheijd in het Erve het Stroek of 
Nijhuijs op de Langestraate onder Holten gelegen en de halfscheijd in het Erve en goed het 
Wolt genaamt aan den Holterdijk onder Holten gelegen 
 
37 
de Joode Salomon Samuels heeft aangegegeven dat hij aangekogt had het plaatsjen Josten 
gen’t van 
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1769 den 6 december ontfangen onderstaande memorie 
Vermids Albert Engberts Hasewinkel nu Eppink genaamt het Erve en goed Eppink in het 
scholtampt van Holten gelegen ten huwelijk met sijn nu overleden vrouwe Engeltjen Eppink 
voor eenige jaren gekregen hebben, en sijne schoonvader Hendrik Eppink op den 2 
november 1769, het regt en eijgendom dat van voorschreven Erve aan hem mog te 
verbleven sijn, aan Albert Engberts Hasewinkel nu Eppink onder sekere conditiën hebbe 
overgegeven, zoo is het dat hij Albert Engberts Hasewinkel nu Eppink sulx sonder prae 
fudicie in het middel van de 50ste pennink aangeeft, met declaratoir dat hij vaardig en bereijd 
is het geene wegens den inpost van de 50ste pennink dieswegens verschuldigt is, te sullen 
betalen. 
 
39  1770 
1770 den 10 februarij hebben de Juffrouwen E.J. Hagedoorn, G. Hagedoorn en A.R. 
Hagedoorn aangegeven het versterf van haar lieden broeder Mr. A. Hagedoorn, voorgevallen 
op den 12 januarij 1770, bestaande in het Erve Meijlink gelegen in het schoutampte van 
Holten buurschap Espeloo ieder voor een geregte derden part. 
   alsmede 
De burgermeester Damian van Duren namens des selfs ehevrouw W.M. Hagedoorn, geeft 
aan het versterf van wijlen haar broeder Mr. A. Hagedoorn bestaande in het Erve Voorthuijs, 
gelegen in den schoutampte van Holten, bezijden het Kerkdorp. 
 
den 22 meert heeft Jenneken Hendriks weduwe van Willem Lavarne aangegeven dat door 
het versterf van haar man voornoemd, in de maand februarij overleden, op haar is komen te 
vervallen het halve plaatsjen Lavarne met sijn onderhorige land in Holten gelegen. 
 
1770 den 12 junij Juffrouw Eva Theodora Everwijn geeft aan het versterf van haar broeder 
Jacobus Everwijn in leven predicant te Holten, overleden den 30 maart 1770, bij testament  
…. (?) gedevolveerd, bestaande in een stuk lands Nijenhuijs camp genaamt gelegen in de 
Looker 
41 
Enkt, welk stuk lands volgens uijterste willen van wijlen haar voormelde broeder aan Jan 
Schuijtert in de Swaane moet overgedaan worden voor de prijs als het bij aankoop gekost 
heeft. 
 
Eodem heeft Jan Schuijtert aangegeven dat hij ingevolge testament van wijlen den heer 
predicant Everwijn in eijgendom gekregen heeft een stuk lands onder Holten in de 
buurschap Looke gelegen en den Nijenhuijs kamp genaamt en wel voor de somma van f 200 
gulden 
 
     No. 1 
den 7 februarij heeft heeft Salomon Samuels aangegeven dat hij op den 6 januarij van Jan 
Brandekien aangekogt heeft een huijsjen en hofjen in het Dorp van Holten gelegen voor  
f 170 gulden 
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den 14 junij heeft Berent Lammers aangegeven dat door het versterf van sijn vrouw, 
overleden omtrent meij 1770, op hem vervallen was de halfscheijd van twee stukken 
bouwland op de Blikke en nog de halfscheijd van een stukke bouwland den Geeze genaamt 
alle onder Holten gelegen. 
 
1770 den 7 julij heeft Garrit Janssen onder Helderen aangegeven dat hij op den 6 junij van  
J. Heuvelman aangekogt had een vierde part in de Leuskes maate onder Holten in Espeloo 
gelegen voor f. 200 gulden 
 
den 8sten augustus heeft Derk Dikkers aangegeven dat hij op die selfde dag van Albert Nije 
Smit aangekogt heeft een stuk bouwland in den Holter Enkt gelegen voor f 109 - . – 
 
den 1 november heeft Jan Snorrewind aangegeven dat hij in october van Albert Velders 
aangekogt had een stuk bouwland in de Olden kamp groot 3 scheepel voor twee honderd 
vijftig gulden f 250 - . – 
 
47 
den 4 meert heeft Hendrik Nijkamp aangegeven dat hij op den 10 januarij 1771 van Albert 
Alberts aangekogt hadde een stuk hooijland in de Meijers maate voor f 100 - . – 
 
den 5 dito heeft Anthonij Dikkers aangegeven dat hij in het begin van februarij van Hendr. 
Scheperboer en Hendr. Dikkers Rinkelaar aangekogt had haar lieden twee 3den parte in het 
huijs en herberge de Postwagen genaamt in Holten voor f 842 - . – 
 
1771 den 2 april heeft G. Stroek aangegeven dat hij op die selfde dag van Derk Dikkers 
aangekogt hadde een halve waahre uijt het land den Molen camp genaamt leggende agter 
Dikkers land voor f 5 - . – 
 
hier op volgt Slijters aangave 
 
den 5 augustus heeft Dikkers Ulft aangegeven den aankoop van het Erve Stroek met alle de 
daar onderhorende landerijen op den 23 julij van Anth. Dikkers aangekogt voor f  3000 - . – 
 
Vide de hierbij gespelde memorie te versenden 
1771 den 25 april de momboiren van den onmondige dogter van Willem Lavarne geven 
provisionaal, sonder eenige prejuditie als vermogende hier van geen 50 penning van te 
moeten betalen, aan, dat sij op den 5 april 1770 een accoord hebben getroffen en daarop 
van den heeren verwalter Land Droste van Salland in dato den 3 april 1771 hebben consent 
verkregen, met de stiefmoeder van genoemde onmondige dogter Jenneken Hendriks ten 
profijte van voornoemde onmondige dogter, dat genoemde stiefmoeder voor afstand van 
het plaatsjen Lavarne, haar kaste met haar linnen en wullen daarin, het derden deel van de 
rogge en boekweijte, het halve vlees en vet, het halve lijnsaad, en haar bedden, een koe en 
seven honderd gulden aan geld. 
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den 11 julij heeft G. Schuijtert aangegeven dat hij 14 dagen te vooren van H. Dikkers 
Rinkelaar aangekogt had een stuk bouwland groot een Mudde gesaaij gelegen in Holten voor 
drie honderd guldens     f 300 - . – 
 
49 
1771 den 20 november heeft Garrijt Stroek van de Langestraate aangegeven dat hij op den 
10den deser maand van G. Middelweg aangekogt heeft een stuk lands in de Beusebarg voor 
honderd en vijftig guldens   f 150 - . – 
 
1771 den 28 november heeft Harmen Lindenbarg aangegeven dat hij in die selfde maand 
van Jan Schuijtert aangekogt hadde een caterstede met de Aanstoot genaamt met sijn 
onderhorige landerijen voor een en twintig honderd gulden en tien ducaten. 
 
den 31 Xber heeft Jan Schuijtert aangegeven dat en Derk Schuppen aangegeven dat sij in die 
selfde maand van Jan Pot aangekogt hadden een stuk bouwland in de Dorper Enkt onder 
Holten voor f 230 - . – 
 
1771 den 20 april hebben de momboirs van de onmondige kinderen van wijlen Hendr. Slijter 
aangegeven dat sij ingevolge bekomen consent van de heeren Verwalter Droste van Salland 
van den 3 april 1771 de stiefmoeder van genoemden kinderen hebben uijtgekogt voor een 
somma van vijf honderd en vijf en sestig gulden en 6 liter(?) vlas. 
 
53 
1772 den 15 januarij heeft Gerrit Klaijnstoker aangegeven dat hij op den 3 dito van Albert 
Janssen aangekogt heeft een hof of gaaren in Holten gelegen voor f 400 - . – 
 
den 29 dito heeft Egbert Udink aangegeven dat hij op den 1 januarij 1772 van Jan Schuijtert 
aangekogt heeft een stuk land in Holten gelegen voor f 130 - . – 
 
den 3 februarij heeft Holterbroek aangegeven dat door het versterf van sijn oom Gerrit, den 
15 of 16 januarij overleden, op hem bij verdelinge onder de mede erfgenamen is vervallen 
een stuk bouwland ongeveer 6 à 7 schepel land, sijnde bij den condividenten getaxeerd op  
f 200 - . – 
 
1772 den 17 meij ontfangen onderstaande memorie 
1772 den 8 meij geeft Harmen Schiphorst aan dat hij op den 24 april deses jaars 1772 van 
Hendrik Willem Hartcamp heeft aangekogt sijn caterstede den Schiphorst genaamt door 
hem selfs bewoond met al sijn hooge en lage landerijen, houtgewassen leggende in het 
Schoutampt Colmschate boerschap Wetienbroek (?), dog maake bekend dat onder deesen 
koop mede begrepen is het hooijland dat hij bij sijn plaatsjen mede an pagt gebruikt heeft 
den Marshoff genaamt daar waar eer een huijs opgestaan heeft leggende dit land voor het 
grootste gedeelte in den Dijkerhoek onder Holten en ook gedeeltelijk onder Bathmen het 
welke hij al te samen in eenen massa bij malkanderen gekogt heeft voor vier duisend 
guldens f 4000 - . – 
versoekende dat dit op het prothocol de van de 50ste penning mag gesteld worden. 
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den 24 meij heeft Reijlink aangegeven dat hij in dien selfde maand van Schiphorst aangekogt 
een hooijmaate den Marshoff genaamt aan den Holterdijk voor f 925 guldens. 
 
55 
1772 den 13 meij heeft monsieur D.H. Snel aangegeven dat hij op dien selfde dag van Jan 
Paalman aangekogt had twee scheepel bouwland onder Holten in den Beusebarg gelegen 
voor f 140 - . – 
 
den 8 october ontfangen onderstaande memorie 
1772 den 8 october heeft Evert te Weechel als tugtenaar erfregt en boedelhouer van sijn 
wijlen ehevrouws nalatenschap aangegeven het versterf van sijn wijlen ehevrouw Aaltjen 
ten Voorde, den 10 september jongsleden te Deventer overleden, bestaande in de 
halfscheijd van het Erve en goed Kleijn Meijlink genaamt met sijn getimmerte, hooge en 
laage landerijen, houtgewas, gelegen in deesen edele gerigte Carspel Holten Buurschap 
Neerdarp in sijn bekende bepalingen 
ten tweeden in een vierde part in de hooijmaate de Woeste maate genaamt, beland ten 
oosten aan het Broek, ten noorden het Vagevur en de Kleijne Braamhaar in sijn bekende 
bepalinge mede in deesen edele gerigte gelegen, van welke maate sijn stiefmoeder Anneken 
Steenbruggen weduwe wijlen Teunis te Wechele de halfscheijd behoord, sijnde dese 
aangegeven goederen bij testamente vervallen op de twee susters kinderen van de 
overledene met name Arent en Hendrik ten Voorde, mids dat na dode van aangever de 
ouders van de selve van de tugt en ’t vrugtgebruijk genieten. 
 
1772 den 20 december Willem Groten Traast geeft aan dat hij op den 7 november 1772 bij 
publique veijlinge van de heer capteijn Pretin en vrouwe heeft aangekogt des selfs aandeel 
in een hooijland het VredeBroek genaamt in den Schoutampte van Holten gelegen voor  
f 700 -.– 
  
den 22 dito Geertjen Janssen geeft aan dat op dien selfde dag haar oom Jan Coerssen en 
haar moeij Stientjen Derkssen ehelieden aan haar hebben overgegeven en getransporteerd, 
om daar voor haar lieden te onderhouden en te verplegen en de boedelschulden te betalen, 
de caterstede Coerssen genaamt, met sijn getimmerte en onderhorige landerijen benevens 
de bouwerije, haave en vhee en inboedel des huijses gelegen in het Schoutampt van Holten 
in het Neerdarp. 
 
57 
1773 den 3 februarij heeft vrouw H.G. Jacobson weduwe wijlen de heer gemeensman H. 
Budde aangegeven dat sij op den 23 januarij 1773 van Jannes Vastert aangekogt hadde een 
derde part in de maate de Rode mate genaamt onder Holten gelegen voor een somma van 
vier honderd en vijftig guldens   --- f 450 - . – 
 
den 12 meij ontfangen onderstaande memorie 
1773 den 12 meij heeft Dr. Joan Sellis Bannier aangegeven namens de onderbenoemde 
ervgenamen het versterf van Anneken Steenbruggen weduwe wijlen Teunis te Weechele, 
den 1 april laastleden te Deventer overleden, bestaande in de halfscheijd in de hooijmate de 
Woeste maate genaamt belandten ten oosten aan ’t broek en ten zuijden Borgelink maate  
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ten noorden ’t Vagevur en den Kleijne Braamhaare, dus kennelijk in den gerigte van Holten 
gelegen, behorende de wederhalfte van de zelve aan den coopman E. te Weechele te 
Deventer, en aan de erfgenamen van zijn overleden huijsvrouw en zijnde dit perceel 
verstorven op de drie broeders van de overledene met name Herman Steenbruggen, 
Lambert Steenbruggen en Jan Steenbruggen ende op de kinderen van Jenneken 
Steenbruggen weduwe Olthoff, zijnde geweest een zuster van de overledene, en zijnde de 
vier voornoemde erfgenamen ieder voor een stake of vierden parten geinstitueerd. 
 
den 20 junij heeft Albert Groot Eppink aangegeven dat hij op den 9 dito van Jannes Vastert 
aangekogt hadde een stukjen bouwland onder Holten gelegen voor f 350 - . – 
 
1773 den 22 october heeft Jannes Oostermaat aangegeven dat hij op de 22 september van 
Andr. van der Souw aangekogt heeft de plaats het Schutten genaamt leggende aan de 
Holterdijk onder Holten voor drie duisend twee honderd en vijf en twintig guldens f 3225 - .  
 
59 
1773 den 30 october heeft Jan Bekkink aangegeven dat hij in die zelvde maand van zijn broer 
Albert Bekkink aangekogt hadde een halve hooimaate onder het gerigte van Holten gelegen 
voor een duizend guldens:    f 1000 - . – 
 
den 2 Xber heeft Brinkhuijs aangegeven dat hij in het laaste van november van de heer 
Broekhuijsen aangekogt heeft de caterstede Brinkhuijs in het Neerdarp gelegen voor  
f 1600 - . - 
 
den 13 december 1773 ontfangen onderstaande memorie 
Gerrit ten Brinke geeft provisioneel aan dat in het begin van november 1773 door het 
overlijden van zijn moeder de weduwe Meijers op hem en zijn twee susters is komen te 
vervallen het plaatsjen Meijers in Holten gelegen, en dat hij zijn beijde susters van gemelde 
ervenisse heeft afgekogt ieder voor honderd guldens. 
 
Eodem heeft Albert Groot Eppink aangegeven dat hij in die zelvde maand van Jan Vastert 
aangekogt heeft 1 ½ schepel bouwland in den Holter Enkt voor f 100  - . – 
 
61 
den 29 meert heeft Harmen Nijlant aangegeven dat hij op den 28 meert van Garrijt 
Middelweg aangekogt hadde twee stukken bouwland groot ongeveer 9 schepel gezaaij 
gelegen op de Langestraat onder Holten voor agt honderd guldens --- f 800 - . – 
 
1774 den 28 april heeft de custos Helderman namens Esse de Grave, Willem Hillekes en Derk 
Helderman aangegeven, dat zij op den 14 dito bij publique vendutie van de erfgenamen van 
wijlen Jan Thijsselink aangekogt hadden ongeveer tien schepel gezaaij in den Graven Kamp 
onder Holten in den Beusebarg gelegen voor f 700 - . – guldens ad 21 stuivers het stuk 
 
den 6 augustus heeft Garrijt Venneklaas aangegeven dat hij het laaste van de voorige maand 
van Olde Geertmans aangegeven een huijsjen met ongeveer ses schepel land leggende in de 
Looke onder Holten voor vier honderd guldens f 400 - . – 
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1774 den 15 7ber heeft Jannes Eijkels aangegeven dat hij in het laast van augustus van 
Pletjen aangekogt hadde een hooijmate bij den Aalpaal voor drie honderd en vijftig guldens  
f 350 - . - 
 
1774 den 21 october heeft Jannes Stroek aangegeven dat hij in het laast van september van 
Brinkman aangekogt heeft een stukjen bouwland in het dorp van Holten gelegen voor f 55 -.- 
 
1774 den 27 Xber heeft Swier Wolters aangegeven dat hij den 22 dito van Hendrik 
Mulderken aangekogt had zijn halve huijs en het halve land in het Neerdorp onder Holten 
gelegen voor f 325 - . – 
 
1774 den 28 Xber heeft Hend. Rietbarg aangegeven dat hij in het voor vier à vijf weken van 
Jan Schuijterd aangekogt hadde een stuk bouw 
63 
land in den Looker Enkt onder Holten gelegen voor f 225 - . – guldens 
 
1774 den 30 Xber heeft Derk Jan Dikkers Bolink aangegeven dat hij op die zelvde dag van zijn 
swager Garrijt Pasman aangekogt had de halve caterstede Stoevenbeld voor f 800 - . – 
 
1772 den 18 september heeft Teune Janssen aangegeven dat door de dood van wijlen 
haaren eheman Derk Grave, sijnde vrijdags na Bathmer kermis overleden, op haar vervallen 
is de halfscheijd in de caterstede Grave Derks genaamt, onder Holten in den Beusebarg 
gelegen, dog sijnde ……….(?) capitaal goed - . – 
 
65 
1775 den 14 junij heeft Teunis Knol aangegeven dat hij in den maand van meij van Harmen 
Dikkers Rinkelaar aangekogt hadde 3 à 4 dag werk hooijland in den Beusebarg onder Holten 
gelegen voor negen honderd en tien guldens  f 910 - . – 
 
1775 den 15 junij heeft Encbert Harink aangegeven dat hij van de custos Helderman op den 
8 meij aangekogt heeft een hooijland onder Holten gelegen voor agt honderd gulden  
f 800 - . – 
 
den 16 junij hebben Wippert en Jan Schuijtert senior aangegeven dat zij op den      van 
Harmen Lindenbarg en Jenneken Schuijtert aangekogt hadden een hooijmaate het 
Menopslag of Vredebroek genaamt voor twee duijzend gulden f 2000 - . – 
 
den 24 julij hebben Jan Dikkers Ulft en Derk Jan Dikkers Bolink aangegeven dat zij op den 
4den dito van de erfgenamen van G. Dikkers Rinkelaar bij publique veijlinge aangekogt 
hadden twee stukken bouwland in de Holter Enkt voor f 516 - . – de guldens van 21 stuivers 
het stuk 
 
den  24 julij heeft Derk Jan Dikkers Bolink aangegeven dat hij in die selvde maand van Jan 
Schuijtert aangekogt had de zelvs aandeel in het Menopslag of Vredebroek voor elf honderd 
guldens f 1100 - . – 
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1775 den 8 augustus heeft G: Krijger aangegeven dat hij op den 7 dito bij publique vendutie 
van de Heer Hovell tot Weezeveld aangekogt hadde het Erve en goed Veldjans gelegen in 
Espeloo onder Holten voor drie duijzend zeven honderd en dertig guldens f 3730 - . – 
 
67 
1776 den 20 februarij heeft de weduwe Hendrik Budde aangegeven dat haar edele op den 
10 dito van de kinderen en erfgenamen van Jan Hoebrink en Cath: Koolwagen aangekogt 
hadde hun vierde part in het Erve en caterstede Landeweerd voor agtien honderd gulden 
f 1800 - . – 
 
den  april heeft Hendrik Hendrikssen aangegeven dat hij op die zelvde dag van G: Kappert 
heeft aangekogt twee mudde bouwland was groen grond in Holten bij het plaatsien Kappert 
gelegen voor agt honderd gulden als mede een barg en schuure voor twee honderd guldens 
samen f 1000 - . – 
 
1776 den 10 november 
Jan Flikker geevt aan in het middel van de 50ste penning in het Scholtampt van Holten en 
Bathmen, Carspel Holten dat hij ongeveer het midden van de maand augustus 1776 
laastleden van de weduwe Hendrina Stokkers hebbe aangekogt het plaatsjen genaamt 
Flikkersplaatsjen gelegen tot Holten in zijn bekende bepalinge voor een zomma van zeven 
honderd guldens en al wat er bij de heer Scholtus van Holten en Bathmen schuldig staat, 
bedragende de zomma van f 70 – 8 – 14, dus den gehele kooppenning te zamen bedraagd 
eene zomma van f 770 – 8 – 14 dan wijl gemelde weduwe Hendrina Stokkers deeze gedane 
koop nu schijnd te annulleren, en alzo Jan Flikker wel ligt genoodzaakt konde zijn hier over 
proces te moeten uijthouden, zo declareerd gemelde Jan Flikker bij deezen wel uijtdrukkelijk 
dat hij door deeze aangave tot geen betalinge van 50ste penning 
71 
zig verpligt wil hebben, in val onvermoedelijk deeze koop mogte te niete gedaan ofte uijt 
defect van bewijs ontzegd kunnen worden of buijten effect geraken 
 
1776 den 88 Xber heeft Jannes Agterkamp aangegeven dat hij den 3 dito van Harmen Bijster 
aangekogt heeft een stuk bouwland in de Looker Enkt onder Holten gelegen voor f 135 - . – 
 
73 
1777 den 14 april geven juffers G. Hagedoorn en R.A. Hagedoorn aan dat door de dood van 
haar edele zuster juffer E.I. Hagedoorn, op den 11 meert deezes jaars overleden, bij 
testamente aan haar is overgegaan een derde zo als de overledene bezeten heeft in het Erve 
en goed Meijlink Schoutampt Holten buurschap Espeloo 
 
den 20 dito heeft Jan Holterman aangegeven dat hij op zijn moeder op den 24 meert 1777 
van mevrouw de marquisinne de Louvois bij publique veijlinge aangekogt hadde, het 25, 26 
en 27 percelen van dese verkopinge zijnde 3/3 dens parten in den Pieriksmarsch maate 
onder Holten bij malkander gelegen aan den Holterdijk voor veertien honderd vijfig guldens  
f 1450 - . -  
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den 24 meij heeft Jan Harink aangegeven dat hij in die zelvde maand van Hendr. Nijkamp 
aangekogt had een stuk hooijland in de Vredebroeken bij Hollander zijn maate onder Holten 
gelegen voor driehonderd vijf en twintig gulden f. 325 - . – 
 
1777 den 20 junij heeft Derk Spijkerhuijs namens zijn moeder Janna Janssen Meijlink en zijn 
oom Albert Meijlink aangegeven dat door het overlijden van haar broeder Jan Meijlink op 
den 11den meij 1777 verscheijden op haar lieden vervallen was een gedeelte in het hooijland 
den Rooskes maate genaamt in den gerigte van Holten aan het Espeloos Broek gelegen  
 
1777 den 30 7ber heeft Frerik te Winkel aangegeven dat hij op den 30 augustus 1777 van 
Albert Meijlink en Janna Meijlink aangekogt hadde haar lieden aandeel in bovengenoemde 
Roosjes maate voor vijfhonderd gulden f 500 - . – 
 
75 
den 12 december heeft Jannes Nijkamp aangegeven dat hij in het laast van november van 
Jan Maneschijn aangekogt hadde een stuk hooij en bouwland den Nijenhoff met het land dat 
daar in is en den barg op staat voor elf honderd guldens f 1100 - . – 
 
1777 31 Xber heeft Ecbert Nijhoff aangegeven dat hij in die zelvde maand van Jan Flikker 
aangekogt heeft het catersplaatsjen Flikker genaamt zijnde het getimmerte ongeveer 3 
schepel bouwland en een hooijlandjen voor zeven honderd guldens  f 700 - . – 
 
77    
1778 den 14 januarij heeft Zwier Wolters aangegeven dat hij in die zelvde maand van Jan 
Schuijtert aangekogt heeft een stuk bouwland in Nijenhuijs kamp onder Holten voor drie 
honderd en vijf en zeventig gulden f 375 - . – 
 
den 4 meij heeft Vastert Landeweer aangegeven dat door het versterv van wijlen zijn 
schoonzuster Janna Landeweer in de maand meert 1778 overleden op hem vervallen zijn 
twee stukjes bouwland onder Holten gelegen in Nijenhuijs Kamp en Luken stukken 
 
1778 den 2 junij heeft Garrijt Grote Breukink aangegeven dat door het versterf van wijlen 
zijn vrouw Jenneken Janssen Groot Breukink op den 13 meij 1778 overleden op hem 
vervallen is de halvscheijd van een hofjen, de halvscheijd in een hooij maatjen zijnde een 
dagwerk groot en de halvscheijd in een stukjen land in den Enkt voor de Nafakker en dan 
nog de halvscheijd in een stuk lands groot een schepel agter in den Enkt gelegen 
 
den 3 junij heeft Jan Schuijtert aangegeven dat hij in de vorige maand van Jan Flikker 
aangekogt hadde een stuk bouwland onder Holten gelegen voor een honderd en vijftig 
carolus guldens f 150 - . – 
 
1778 den 3 junij heeft Jan Flikker aangegeven dat hij in de vorige maand van Jan Schuijtert 
aangekogt hadde een stuk bouwland onder Holten voor een honderd en vijftig guldens  
f 150 - . – 
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den 2 meert 1778 heeft Derk Janssen op Hellewege maakt bekend en geeft aan bij aldien hij 
mogte verpligt zijn daar van den 50ste pennink te betalen, dat zijn stievvader op den 23 
januarij 1778 aan hem en zijn vrouw heeft overgegeven  en getransporteerd de plaatsse 
Hellewegen genaamt  in den gerigte van Holten gelegen met zijn getimmerte en 
onderhoorige landerijen en houtgewassen als mede den inboedel des huijzes waar voor hij 
alle de boedelschulden en bezwaren zal betalen en zijn stievvader te onderhouden en te 
verplegen 
 
1779 den 20 januarij hebben Jan Schuijtert en Jan Wijgmannink aangegeven dat zij op den 
17 Xber 1778 aangekogt hadden van J. Dikkers Ulft ende J. Dikkers Bolink een stuk bouwland 
de Steenroute genaamt in den Holter Enkt gelegen voor drie honder en tagtig gulden zegge  
f 380 - . – 
 
87   
den 13 junij heeft Zwier Wolters aangegeven dat hij in de maand maart van Egbert Nijhoff 
aangekogt heeft de caterstede Vlikkers gelegen in het Dorp en wel voor zestien honderd 
gulden, zeg f 1600 - . – 
 
Jan Brand  geeft maakt den 1, 3 (1 of 13) 9ber 1779 (boven de tekst staat nog 5, 1, 2, 3 en 4), 
zonder eenige praejuditie en zonder daar voor verpligtinge tot eenige betalinge te 
gestendigen, bekend, dat op den 28 meert 1763 tussen hem, zijn stiefvader en zijn eijgen 
moeder een accoord van alimentatie zij ingegaan waar bij onder anderen gecedeerd is de 
caterstede Brand met des zelvs onderhorige landerijen als mede nog een derde part in den 
Witkamps maate alle onder Holten in den Dijkerhoek gelegen nevens de gehele bouwerije, 
have en vhee, inboedels huijzes en onder die bedingen, dat zijn stiefvader en eijgen moeder 
gedurende haar levenlang of zo lang wilden de Regering van de gehele bouwerije 
huijshouding zouden behouden en verders dat hij Jan Brand gemelde zijn stiefvader en 
eijgen moeder gedurende haar levenlang daar voor zoude onderhouden, verplegen en na 
haar dood laten begraven en wat verders in gemelde acte ten zijnen laste vermeld staat, dat 
gemelde zijn voornoemde stiefvader op den 9 october laastleden overleden is, zijnde zijn 
eijgen moeder reeds lange voorheen gestorven, voorts dat hij vermeijnt daar van al nu 
geheel niet te behoeven, gevende dan egter hier van onder protest van alle praejuditie 
kennis wijl hij ingevalle onvermoedelijk zoude kunnen geoordeeld worden, dat al nu door 
hem daar van eenige inpost van 50ste pennink of collateraal zou moeten betaald worden, 
daar toe veerdig is. 
 
89 
1780 den 8 februarij heeft Cornelis Collwee in Heeten aangegeven dat hij op den 4den dito 
van Willem Brand en Janna Janssen aangekogt heeft twee morgen hooijland den Klinke 
genaamt onder Holten in den Dijkerhoek gelegen voor vier honderd vijftig gulden f 450 - . – 
 
1780 den 14 februarij heeft Teunis Swierssen zonder eenige praejuditie en onkundig of daar 
van al of niet betalen moet bekend gemaakt dat hij in de maand van januarij van de heer 
burgemeester Wijnen qqa aangekogt hadde eene rentverschrijvinge of lossente van twee 
duijzend en drie honderd gulden bestaande en gevestigt in den plaatsse Swierssen onder 
Holten buurschap Espelo gelegen met aanbod om in val hier van 50ste penning betaald moet  
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worden, daartoe veerdig te zijn f 2300 - . – 
 
den 22 meij heeft Encb: Harink aangegeven dat hij op den 19den april 1780 van Garrijt 
Hendriksen ten Brinke aangekogt heeft de caterstede Jan Klomp of Jan Meijers genaamt bij 
kooper zijn land in het Neerdarp gelegen voor een duijzend guldens f 1000 - . – 
 
1780 den 12 augustus heeft Jan Meijers mulder te Holten aangegeven dat hij op den 2den 
augustus 1780 bij publique vendutie van Teunis ter Bekken aangekogt hadde ongeveer vier 
dagwerk hooijland leggende bij verkooper zijn huijs, voor vijf honderd guldens f 500 - . –, de 
guldens van 21 stuijvers het stuk 
 
Eodem heeft Willem Koordes aangegeven dat hij op den 2den augustus bij publique vendutie 
aangekogt hadde van Teunis Ter Bekken het eerste parceel van die verkoopinge bestaande 
ongeveer in 
91 
ongeveer twee mudden gezaaij bouwland leggende bij verkoper zijn land voor vier honderd 
en vijf en twintig gulden f 425 - . –, de guldens van 21 stuivers het stuk, alsmede het tweede 
parceel van die verkoopinge zijnde ook ongeveer twee mudden gezaaij bouwland aan het 
eerste parceel gelegen voor vier honderd gulden f 400 - . –, de guldens van 21 stuivers het 
stuk. 
 
1780 den 1 7ber heeft Hendr. Overmeen aangegeven dat hij in het midden van augustus van 
Luken Teunis Ter Bekken aangekogt hadde een stuk groenland bij Ter Bekkenplaats gelegen 
voor drie honderd gulden f 300 - . – 
 
1780 den 20 november heeft Teunis Udink aangegeven dat hij op den 26 october 1780 bij 
publique executoriale verkoping van Jannes Broens aangekogt hadde de caterstede Broens 
genaamt in de Looke gelegen voor negentien honderd guldens f 1900  - . –  
 
ontfangen onderstaan memorie 
1780 den 23 december 
Jan Janssen Dijsselenplas en Hendriena Roelofs ehelieden maaken ten prothocolle van 50ste 
pennink des Scholtampts Holten bekend, dat bij gelegenheijd van het ingaan van hun 
huwelijk hun oom en moeij Hendrik Harmssen Slot en Harmiena Gerrits ehelieden bij de 
huwlijks voorwaarden den 15 april 1780 tussen aangeveren Jan Janssen Disselenplas en 
Hendriena Roelofs opgerigt, aan hun onder zeker conditiën van verpleginge de in volle  
eijgendom hebben 
93 
overgegeven haar eijgendommelijke plaatsse het Slot genaamt, bestaande in huijs, hof, 
hooge en laage landerijen onder Holten gelegen, inboedel des huijzes de Voorts dat 
bedenkingen ontstaan zijnde of de bovengemelde door hun oom en moeij op voormelde 15 
april 1780 aan hun aangeveren bij die huwlijks voorwaarde gedane overgifte van de plaatsse 
Slot, bestaande als voormeld, in huijs, hof, hooge en laage landerijen wel bestaanbaar en 
van waarde zouden zijn, hun oom en moeij voormeld tot voorkominge van disputen welke 
naderhand hierover zouden kunnen ontstaan, met hun aangeveren geresolveerd hebben, 
om het op voormelden 15 april 1780 ingegaan contract en daar bij gedaane voormelde 
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 overgifte te verbreken en te vernietigen en dan op nieuws onderling een gerigtelijk contract 
van alimentatie en overgift in te gaan en te sluijten, wien ten gevolge op den 20 november 
1780 bij een gerigtelijke acte van deezen scholtengerigte van Holten  gepasseerd, door 
aangeveren oom en moeij Hendrik Slot en Harmijne Gerrits het accoord van den 15 april 
1780 vernietigt en voor nul en van genen waarde verklaard is, gelijk ook bij die zelve 
gerigtelijke acte door de zelve oom en moeij van aangeveren, aan hun aangeveren onder 
zekeren conditiën van verpleginge en overgeven, gecedeerd en getransporteerd is de 
caterstedes plaatsse Slot genaamt met zijn getimmerte, hooge en laage landerijen zijnde 
dezelve plaats en landerijen dewelke in voege gemeld bij de bovengemlede huwlijks 
voorwaarden op voormelden 15 april 1780 door deeze zelve oom en moeij van aangeveren 
aan hun ook al bereeds overgegeven en gecedeerd waaren declarerende aangeveren den 
voormelde impost van 50ste pennink hier van zo verre verpligt te willen betalen. 
 
ontfangen onderstaande memorie 
1780 den 28 december heeft Harmannus Janssen Groot Hellewege aange- 
95 
geven dat zijn broeder en zwager Derk Janssen Hellewege en des zelvs huijsvrouw Harmiena 
Janssen Bekkink aan hem aangever en zijn huijsvrouw Aaltjen Gerrits Braakman, boven en 
behalve de bouwerij en inboedel des hujzes / waar van bekentelijk geen 50ste penning 
behoeft betaalt te worden/ hebben gecedeerd, getransporteert en overgedragen haar 
eijgendommelijke Erve en plaatsjen Groot Hellewege, kennelijk in de gerigte van Holten 
gelegen met de zelve onderhoorige landerijen en houtgewassen en getimmerte, met den 
zelve bezwaaren, lusten en lasten, onder anderen op deeze conditiën, dat zijn broeder Derk 
Janssen Groot Hellewege en deszelve huijsvrouw voornoemd nog agt jaaren behouden ten 
profijte van de huijshoudinge en boedel, en voor haar negeringen, ontfangst en uijtgave van 
de huijshoudinge, dat hij aangever en zijn huijsvrouwe verpligt zullen weezen om na verloop 
van dien agt jaaren, ofzo zijn broeder en des zelvs huijsvrouw de negeringe eerder mogten 
goedvinden af te staan, alle de schulden des boedels te betalen en dat hij en zijn huijsvrouw 
zijn broeder en des zelvs huijsvrouw gedurende haar leven lang zullen onderhouden en 
verplegen in kost en klederen, als tot lijfs nooddruft vereijscht word en na hun dood een 
eerlijke begrafenisse aandoen, zijnde hij aangever vaardig en bereid van dit aan hem 
gecedeerd en getransporteerde Erve en goed Groot Hellewege met zijn getimmerte en 
onderhorige landerien, zodane betalingen van 50ste penning ofte andersinds te doen als hij 
uijt hoofde van dien voormelte conventie en de ordonnantie op de 50ste penning zal 
bevonden worden. Verpligt te zijn protesteren dan hij wel ten kragtigsten van zig door  
deezen aangave tot geene verdere betalinge te willen hebben verpligt dan waar toe hij 
ingevolge de ordonnantie  op den 50ste penning zal bevonden worden gehouden te zijn.  
 
1780 30Xber heeft Hendr. Jeurlink aangegeven dat hij om St. Maarten van de Heer 
Coeverden tot Wegdam  
96 
aangekogt heeft een stuk bouwland groot ongeveer 2 mudde zijnde nieuw aangegraven voor 
twee honderd gulden f 200 - . – 
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97 
den 17 meert heeft Teunis Janssen Udink aangegeven dat hij den 7 dito van Ecbert Nijhoff 
aangekogt hadde de caterstede Nijhoff met zijn getimmerte en onderhorige hooge en laage 
landerien voor dartien honderd vijfentwintig gulden f 1523 - . – 
 
den 1 meert heeft de heer praedikant Chr. Schimmel aangegeven dat hij in de voorige 
maand februari van zijn schoonvader Jan Schuitert aangekogt heeft een stukke bouwland 
groot een mudde gezaaij in de Looker Enkt voor f 200 - . – 
 
Eodem heeft Jenneken Schuitert weduwe van wijlen Harmen Lindenberg aangegeven dat 
door het versterv van vooroemde haaren eheman in deezen jaare overleden op den op haar 
vervallen was den halvscheid in alle de vastigheden bij wijlen haar eheman voornoemd en 
haar bezeten 
 
1781 den 4 april hat Jan Albertssen Flikker aangegeven dat hij in de vorige maand van Jan 
Schuittert aangekogt hadde 12 schepel gezaaij bouwland bij den Aanstoot voor vijf honderd 
guldens f 500 - . – 
 
Eodem heeft Zwier Wolters aangegeven dat hij van zijn zwager Jan Albertssen Schuittert in 
de voorige maand aangekogt hadde des zelvs plaatsjen zijnde huis en eenig land voor  
f 134 – 10 – 
 
99  
den 21 april heeft Wander Klaassen aangegeven dat hij op den 27 meert 1781 van Jan 
Overweg aangekogt heeft des zelvs caterstede Overweg genaamt met zijn onderhorige 
landerien en getimmerte in den gerigt van Holten gelegen voor elf honderd en vijftig gulden 
f 1150 - . – 
 
den 26 dito heeft Egbert Nijhoff aangegeven dat hij op den 8 april van Garrijt Faazen 
aangekogt heeft een hoekjen hof grond of bleekjen in Holten voor dartig guldens f 30 - . – 
 
1781 den 27 julij heeft Stevens uit den Dijkerhoek aangegeven dat zij in de maand juni van 
Oostermaat uit Lettel aangekogt hadde een stukjen hooiland in den Dijkerhoek voor  
f 98 – 10  -  
 
Eodem geeft namens Stegeman aan dat hij op die zelvde dag van Oostermaat aangekogt 
hadde een stukjen hooijland mede aldaar gelegen voor f 100 gulden 
 
1781 den 27 julij heeft Harmen Koopman aangegeven dat hij in het begin van die maand van 
Hendrik Sonnenberg aangekogt hadde twee dagwerk hooiland in het Wilde Vredebroek 
gelegen voor driehonderd en vijf gulden en vijf stuivers f 305 – 5 – 
 
1781 den 15 7ber heeft Harmen Niesink aangegeven dat hij in deeze maand van Jannes 
Janssen Eppink aangekogt heeft een perceel hooij en bouwland voor agtien honderd en 
zeven en zestig gulden f 1867 - . – 
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1781 den 18 october heeft Garrijt Nijland aangegeven dat hij den 17 dito van Garrijt 
Middelweg aagekogt hadde des zelvs plaatsjen Middelweg met de daar bij ondergehorende 
landerijen onder Holten in den Beusebarg gelegen voor elf honderd carolis guldens f 1100 -.– 
 
101 
1781 den 3 9ber heeft de custos Jan Helderman aangegeven dat hij op de 4den october 1781 
bij publique executoriale verkoopinge aangekogt hadde de caterstede Klein Aalpaal in den 
Beusebarg of Langestraate onder Holten gelegen voor agt honderd tagtig guldens f 880 - . – 
van Ecbert Klaasses Klein Aalpaal dan vernomen hebbende dat voornoemde Ecbert Klaasses 
zig op den 17 october deezes jaars bij den gerigte vervoegd en aangegeven hadde dat hij 
voornoemde caterstede Klein Aalpaal, ingevolge landregte voornemens was te lossen, zo is 
het dat hij Jan Helderman voornoemd deeze aangave is doende als niet wetende of hij door 
deeze losse eventwel verpligt zoude zijn den 50ste of 100ste penning daar van te betalen als 
zijnde den aangave van de losse binnen de veertien dagen na de dag van de verkopinge 
gedaan. 
 
1781 den  
heeft Jannes Bijvang aangegeven dat hij den van G: Veldmaate iets aangekogt en niet 
aangegeven, waar van aan de gedepputeerde kennis gegeven hebbe 
 
1781 den 20 Xber heeft Teunis Swierssen aangegeven zonder eenige projudictie en onkundig 
of daar van al of niet betalen moet bekend gemaakt dat hij op den 12 dito van de heer G.A. 
Mennink aangekogt hadde een rentverschrijvinge of lossente staande en gevestigt in de 
plaatsse Swierssen onder Holten in de buurschap Espeloo gelegen groot een duizend twee 
en zestig gulden dog aangekogt voor een duizend twee honderd tien gulden en tien stuivers 
f 1210 – 10 – met aanbod om in val hem van 50 penning betaald moet worden daar toe 
veerdig te zijn. 
 
103 
1781 den 17 den october heeft Kleijn Aalpaal aangegeven dat hij zijn caterstede Klein 
Aalpaal zo op den 4 ocotber 1781 bij executie gerigtelijk verkogt is, voor die penningen zoals 
de zelve verkogt is te weten f 880 -  . – gulden; weder inlossend die penningen op den 
bepaalden tijd betalen wilde doende deeze aangave zonder eenig praejudictie als onbewust 
of betalinge van 50 penning onderworpen zij. 
 
105 
1782 den 2 april hebben Harmen Vriese en vide op het zijdjen onder Bathmen aldaar 
abusieve geplaatst 
 
1782 den 25 juni heeft Teunis Bijster op de Tollerij aangegeven dat hij in die zelvde maand 
van zijn stiefvader aangekogt heeft 2 dagwerk hooiland in de Fletscher maate voor vier 
honderd gulden f 400 - . – 
 
1782 den 20 september geeft Gerrit Nijland eigenaar van het plaatsjen Middelweg, zonder 
eenig praejudictie aan dat of schoon hij op den 5 julij 1782 de 50ste  penning van het 
plaatsjen Middelweg betaald heeft ja(?) daar van hebbende, dat hij wegens het binnen de in  
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de koopbriev bepaalde tijd, overlijden van G. Middelweg en Janna Oolbekken, verpligt is aan 
des zelvs kinderen te betalen een honderd gulden. 
 
1782 den 30 augustus heeft D.J. Dikkers Bolink aangegeven dat hij op den 26 julij dito bij 
publique excutoriale verkoopinge aangekogt hadde voor vijfduizend zeven honderd een en 
vijftig gulden f 5751 - . – het Erve en goed den Groten Lokkin. 
 
1782 den 31 october heeft de bakker Hendrik van Eese aangegeven dat hij in de maand 
september van Harmen Stokkers aangekogt hadde des zelvs huis met het hofjen voor vijf 
honderd en vijftig guldens f 550 - . – 
 
1782 den 14 november heeft Teunis Bijster aangegeven dat hij in october van Jan Flikker of 
Albertssen Schuitert aangekogt hadde de caterstede Nijkamp te weeten het land ad f 500 -.- 
en het huis en gezaai voor drie honderd gulden f 300 - . – zamen agt honderd gulden. 
 
107 
1783 den 20 januari heeft Hendrina op Maatwilms weduwe van wijlen Garrit Roelofssen 
Bolink aangegeven dat door het versterf van voornoemd haaren eheman op den 30 Xber 
1782 overleden, op haar vervallen is de halvscheid in het plaatsjen Maatwillem in den 
Dijkerhoek onder Holten. 
 
waar van hij des verpligt en gerequireerd den 50sten penning te betalen te weten van de  
f 100 - . – altijd veerdig zijn  zal 
   Schuitert Jenneken te zien of aangave van het versterf van haar man  
   gedaan heeft is in 1781 geschied 
 
111 
1783 den 1 februarij heeft de heer Hendr. Budde aangegeven dat zijn edele op den 18 
januarij te vooren van Harmen Vriese en R. J. Lindeman als lasthebbende van de erfgenamen 
van wijlen de Lieutenant B. Podt en vrouw M. Gallé aangekogt hadde het vierde part van den 
Groten en Kleinen Landeweert in de Look onder Holten voor f 1300 - . – 
 
1783 den 31 meert heeft Jan Meester Berent aangegeven dat hij op den 22 februari van 
Jenneken Klaassens Klein Aalpaal aangekogt hadde de caterstede Klein Aalpaal in de 
Beusebarg  f 905 -. – agt honderd en tagtig gl zegge negen honderd en vijf gulden. 
 
1783 den 1 meij heeft de custos Helderman aangegeven dat hij op den 31 meert bij piblique 
vendutie van de weduwe Bekkink aangekogt hadde een kamp bouwland den Beulenkamp 
genaamt in het Neerdarp gelegen voort veertien honderd twintig gulden f 1420 - . -, de 
guldens van 21 stuivers het stuk. 
 
Eodem heeft Hendr. van de Eeze aangegeven dat hij op den 2 april van de custos Helderman 
aangekogt hadde ongeveer tien schepel gezaai bouwland in den Boskamp voor 
twaalfhonderd gulden f 1200 - . – 
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den 26 julij heeft Jan Slot aangegeven dat hij in de maand juni deze van Jan Slijter aangekogt 
hadde een stukke bouwland aan kooper zijn land gelegen voor vierhonderd en vijf en 
negentig gulden f 495 - . -, de guldens van 21 stuivers.  
 
113 
den 24 september heeft Jan Hofman zonder projuditie als niet wetende of daar van 50ste 
penning moet betaald worden aangegeven dat hij 14 dagen te vooren van zijn zoon Garrijt 
Hofman of Dijsselenplas en Jan Slot aangekogt hadde een stuk bouwland in zijn plaats 
Hofman of Lisen onder Holten gelegen voor vijfhonderd guldens f 500 - . – 
 
1783 den 26 julij heeft Jan Schuttert aangegeven dat hij in de maand juni te vooren, van Jan 
Slijter aangekogt hadde een stuk bouwland in den Looker Enkt voor een honderd en vijf 
gulden f 105 - . –, de guldens van 21 stuivers het stuk. 
 
Eodem heeft Joost Vincent onderscholtus te Holten aangegeven dat hij in de maand juni te 
vooren van Jan Slijter aangekogt hadde ongeveer twee schepel gezaai in den Enkt voor een 
honderd gulden f. 100 - . -, de guldens van een en twintig stuivers. 
 
den       hebben de onderscholtus Joost Vincent en zijn zoon G. Vincent aangegeven, 
aangeven dat zij op den       1783 van de Heeren J’n Weerts bij publique vendutie aangekogt 
hadden de plaatsjen Groot Breukink, Klein Breukink, Lubbers, Nijenhuis en ’t Vosken op de 
Borkel onder Holten te zamen in eene koop voor een zomma van zeeven duizend en tien 
gulden f 7010 - . –  
 
115 
 1783 den 25 october ontfangen onderstaande memorie 
Jacob van de Graaff als gechargeerd met de reddinge des boedels en nalatenschap van 
wijlen de rentmeester Gerhard Podt en zijn ehevrouwe maakt ten prothocolle van 
collaterale successien van het Scholtampt van Holten bekend, dat door het afsterven van 
wijlen voornoemde rentmeester Gerhard Podt op den 1sten september 1783 op zijne susteren 
de vrouwen Rijkmanna Christina Podt weduwe Dapper, Elia Elisabet Van de Graaff geboren 
Podt en juffer Harmina Cornelia Podt ieder voor een derde gedeelte  uit hoofde van zijne 
testamentaire dispositie vervallen is:  
1e een vierde part in een hooiland gelegen aan het Holterbroek de Hofmans maate 
genaamd, met de daarbij van de gemeente aangekogte en aangegraven grond 
2e een vierde part in 7 schepel bouwland onder den Kol, in 2 schepel land en in 6 schepel 
land de Korte Vooren genaamd alle in den Enkt van het Dorp Holten gelegen. 
Deventer 25 october 1783 
/getekend/ Jacob van de Graaff 
 
1783 den 19 Xber heeft de scholtus Joan Bannier junior aangegeven dat hij in die zelvde 
maand van zijn oom de heer Mr. Joan Bannier Pr. Pr. (?) bij wijze van koop in eigendom heeft 
overgenomen het Erve en goed Maatman of Braamveen benevens die daar aan leggende 
caterstede, het Groote Boers genaamt onder Holten buurschap Beusenberg gelegen voor de 
zomma van drie duizend en vijf honderd guldens f 3500 - . –  
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117 
den 29 meij ontfangen navolgende memorie 
Jacob van de Graaff als gechargeerd met de reddinge des boedels en nalatenschap van 
wijlen juffer Harmina Cornelia Podt maakt ten prothocolle van collaterale successien van het 
Scholtampt van Holten bekend dat door het afsterven van wijlen voornoemde juffer 
Harmina Cornelia Podt op den 2 april 1784 op haare susteren de vrouwen Rijkmanna 
Christina Podt weduwe Dapper en Elia Elisabeth van de Graaff geboren Podt ieder voor de 
halfscheid ab intestato vervallen is 
1e een derde part in een hooiland gelegen in het Holterbroek de Hofmans maate genaamt, 
met de daarbij van de gemeente aangekogte en aangegraven grond 
2e een derde part in  7 schepel bouwland onder den Kol, 2 schepel land en 6 schepel land de 
Korte Voren genaamd alle gelegen in den  Enkt van het Dorp Holten. 
 
1784 den 4 junij heeft Mannes Hofman of Luken in ’t Veld aangegeven dat hij den 25 meij 
van Harmen Bijster en Aaltjen Bolink aangekogt hadde de halfvscheid in de Fletschers maate 
zijnde twee dagwerk voor drie honderd en vijftig carolus guldens f 350 - . – 
 
119 
1784 den 15 augustus heeft juffer Geertruid Hagedoorn aangegeven dat door het versterf 
van wijlen haar zuster juffer R.A. Hagedoorn, op den 30sten julij 1784 overleden, op haar 
Edele vervallen is, de halvscheid in het Erve Meijlink in den gerigte van Holten buurschap 
Espelo gelegen. 
 
1784 den 16 7ber heeft Jannes Egberts Vastert aangegeven dat hij in de maand augustus van 
zijn twee broers en zuster aangekogt heeft, van ieder een vijfde portie in een stukjen land in 
den Looker Enkt ieder portie voor agtien gulden, dus te zamen vier en vijftig gulden f 54 - . – 
 
Eodem heeft Zwier Wolters aangegeven dat hij op den 24sten meij 1784 van Teunis Bijster bij 
executoriale verkopinge aangekogt heeft des zelvs caterstede Nijkamp, als mede twee 
dagwerk hooiland in de Fletschers maate in den gerigte van Holten gelegen, in eenen massa 
voor een duizend gulden f 1000 - . – 
 
1784 den 28 september heeft Jannes Schuittert aangegeven dat hij in ’t laast van augustus 
van zijn broer Jannes Schuittert aangekogt hadde de halvscheid in de hooimaate Altink slag 
genaamt onder Holten gelegen voor twee honderd guldens f 200 - . – 
 
den 14 october heeft Garrijt Draaier aangegeven dat hij in de maand september van Teunis 
Udink aangekogt hadde de caterstede Broens genaamt in de Look onder Holten voor vijftien 
zeventien honderd en vijftig guldens f 1750 - . –  
 
121 
1784 den 5 november geevt Derk Jan Gerrits ten prothocolle van de 50ste penning van 
Holten aan dat hij in deezen jaare ongestoort in de possesie, en dient volgens eijgenaar is 
gebleven immers voor alsnog van een huisjen en een stukke bouwland ongeveer een en een 
halv schepel land, gelegen in ’t Dorp, zo door wijlen Fenneken Gerrits is nagelaten. 
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den 4 december heeft Jannes Egberts Vastert aangegeven dat hij in de maand november van 
zijn broer Jan Egberts Vastert aangekogt heeft een vijfde portie in een stuk lands in den 
Looker Enkt voor zeventien guldens f 17  - . – 
 
123 
1785 den 1 julij heeft G. Agterkamp aangegeven dat hij in de maand junij van J. Vastert in de 
oude Schuite aangekogt hadde een hooiland bij Menomme in den Beusebarg onder Holten 
gelegen voor twaalf honderd gulden f 1200 - . –  
 
1785 den 24 september heeft Rietbarg aangegeven dat hij in de maand augustus van Jan 
Schuittert aangekogt hadde een stuk land in den Looker Enkt Schuitterts stukke genaamt 
voor twee honderd en vijfentagtig gulden f 285 - . – 
 
1785 den 16 november heeft Jannes Venneklaas aangegeven dat hij op den   october 1785 
bij publique excutoriale verkoping aangekogt hadde het catersplaatsjen van Gerrit 
Venneklaas en Geertjen Meijlink ehelieden voor twee honderd en zestig gulden f 260 - . – 
 
1785 den 25 Xber heeft Jan Vastert uit den ouden Schuite aangegeven dat door het versterv 
van zijn vrouw Teunisjen Nijlant voor eenigen tijd overleden en waar mede hij in 
gemeenschap van goederen heeft gezeten, vervolgens op den 2 junij 1785 de zes kinderen 
van deeze zijne vrouw door haar in een vorig huwlijk verwekt van de andere halvscheid van 
dien gemeenschappelijken boedel heeft afgekogt onder welken gehelen boedel mede 
behoren deeze vaste goederen 
125 
als eerstelijk het huis en hoff en twee stukken lands agter den hof zijnde zes schepel lands 
2de 12 schepel lands agter in den Enkt bij het Menneke 
3 een mudde land op den Kol 
4 een halve mudde land in den Enkt 
5 een mudde land in den Looker Enkt bij Tollers 
6 een gaaren 6 schepel land bij Hollander 
7 een hooimate bij Menomme aan ’t Broek door hem aan Agterkamp in 1785 
8 zes schepel land in den Loker Enkt door hem aan Rietbarg in 1785 verkogt  (onleesbaar) (?) 
 
ontfangen onderstaande memorie 
1785 den 8 december geevt Harmina Janssen aan ten prothocolle van den 50ste penning het 
versterf van wijlen haaren man Harmen Luijkszen genaamd, op den 30sten october 1785 
overleden, een halve huijs Luijkens genaamd kennelijk gelegen in het Dorp Holten staande, 
als mede een halven gaaren bouwland groot een schepel gezaai bij het Dorp Holten gelegen. 
 
ontfangen onderstaande memorie 
Holten den 4 junij 1785 heeft Jannes Schuitert aangegeven dat hij van zijn zwager en zuster 
Zwier Wolters en Jenneken Schuitert in de maand meij aangekogt heeft den halvscheid van 
Altink slag gelegen onder Holten in de Vredebroeken tussen Bijsters en Menops hooiland 
voor drie honderd gulden f 300 - . – 
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den 4 meert 1785 geevt Willem Cruisweg aan dat door het versterv van zijn vrouw Hendrina 
Knopers, den 26 februari overleden, op hem vervallen is den halvscheid in ongeveer een 
schepel bouwland en een huisjen gelegen in het Dorp Holten. 
 
127 
ontfangen onderstaande memorie 
den 28 januarij 1786 Jan Roelofs Bosschers maakt ten prothocolle van den 50ste penning in ’t 
gerigte van Holten, bekend dat hij bij contract van den 23 augustus 1785 met zijn neev Jan 
Bosschers en Roelofken Roelofsen over de verpleginge van hem comparant opgerigt, aan de 
zelve Jan Bosschers en vrouw geregtelijk gecedeerd ende getransporteerd heeft een vierde 
part in het bouwland den Heeren camp genaamt gelegen onder het gerigte van Holten in 
den Holter Enkt en hem comparant hebbende toebehoord, worden de 
 
1786 den 18 februarij ontvangen onderstaande memorie 
Albert Leeuwenkamp weduwnaar van Margareta Johanna Heilersig aangegeven voor hem 
zelvs en namens zijn stiefzoon Garrijt Egberts Thijsselink dat hij comparant met zijn gemelde 
wijlen huisvrouw in gemeenschap van goederen zijnde getrouwd door dat huwlijk de 
geregte halvscheid van het Erve en goed Thijsselink in den gerigte van Holten kennelijk 
gelegen, verkregen had en dat door de dood van zijne gezeide(?) huisvrouw de wederhelft 
op haaren vijf kinderen welke stiefkinderen van comparant zijn gedevolveerd was. 
Dat op den 28 junij 1785 tussen hem comparant en de gezamentlijke vijf kinderen 
overeengekomen is, dat een dier kinderen met naame Garrijt Egberts Thijsselink tegens 
zekere uitkering van penningen aan zijne drie susters en broeders en op 
129 
zekere conditiën van verpleging aan zijde van den comparant voor hem bedongen, nevens 
eene zumma van zes honderd gulden of negen honderd gulden onder anderen aan hem 
comparant te betaalen den gehelen boedel zoude hebben en bezitten, waar door dus den 
halvscheid van het Erve Thijsselink van den comparant op zijn stiefzoon Garrit Egberts 
Thijsselink is overgegaan en van ’t welk de inpost zal moeten betaald worden, derwijl voorts 
de weder halvscheid van dat zelve Erve als in den ouderlijke boedel behorende op de zoon 
Garrit Egberts Thijsselink door zijne drie zusters en broeder bij die zelvde acte is 
wedergekomen, van welke laastgenoemde halvscheid dus geen vijftigste penning volgens 
ordonnantie verschuldigt is. 
 
131 
1786 en 4 februarij heeft Jan Slot aangegeven dat door het versterv van wijlen zijn vrouw 
Hendrina Slot, overleden den 10 of 11 januarij 1786, op hem met welke hij in gemeenschap 
van goed gezeten heeft, op hem vervallen was de halvscheid in de caterstede het Slot 
genaamt met deszelvs onderhorige landerijen in het Neerdarp van Holten gelegen. 
 
1786 den 3 augustus heeft Rietbarg aangegeven dat hij op den 24 julij van Dijsselenplas 
aangekogt hadde een stuk hooiland agter het Lamboois voor twee honderd en vijftig gulden 
f 250 - . – en 9 ducaten aan de vrouw f 47 – 5 – 
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1787 den 23 januarij heeft Albert Veldink aangegeven dat door het versterf van wijlen zijn 
suster Maria Veldink, op den 9 december 1786 overleden, op hem vervallen is de halvscheid 
in het Erve Veldink en een maate in het gerigte van Holten buurschap Neerdarp en 
Dijkerhoek gelegen. 
 
137 

1 
1787 den 13 februarij heeft Jenneken Braakmans aangegeven dat door het versterf van haar 
man Jan Bolder, overleden in het begin van januarij dezes jaars, vervallen is de halvscheijd in 
een hooiland het Vrede Broek genaamt in het gerigte van Holten, dog waar in haar moeder 
en kinderen gevestigt(?) zijn, dog waar van zij in val zulxs verlischt(?) word den 50ste penning 
gewillig is te betalen. 
 

5 
1787 den 10 maart heeft Albert Groot Thijsselink aangegeven dat hij met voorkennis en 
approbatie van den tijdelijken heer Landdroste van Zalland in het laast van januarij van den 
Diaconie van Holten aangekogt hadde een huisjen met een weinig hofgrond in Holten bij de 
kerk gelegen voor drie honderd gulden f 300 - . –, mids de onkosten halv en halv weerzijden 
te betalen. 
 

2 
1787 den 8 meert heeft Geesken Willems aangegeven dat door het versterf van wijlen haar 
man Jannes Egberts, in het laast van januarij 1787 overleden, op haar vervallen was de 
halvscheid in de caterstede Visser in het gerigte van Holten buurschap Beusebarg gelegen. 
 

4 
1787 den 9 meert heeft de heer de Schepper aangegeven dat hij bij excutoriale verkopinge 
139 
 van den 1ste februarij 1787 aangekogt hadde van Berent Lammers twee stukken bouwland 
de Geeze en de Blikke genaamt beide in het Neerdarp gelegen voor tweehonderd vijf en 
negentig gulden f 295 - . – 
 

7 
1787 den 6 meij heeft Willem Scheperboer aangegeven dat hij in de maand van april van 
Jacob Grooten Traast aangekogt hadde de halvscheid van een hooimaate gelegen onder 
Holten aan den Schipbeeke bij de Vredebroeken Sandvoorts en Coolwee maate genaamt 
voor vijf honderd agt en zeventig gulden f 578 - . – 
 

8 
den 20 dito heeft Maneschijn aangegeven dat hij op den 21 april van Albert Veldink 
aangekogt hadde ongeveer een mudde land groot voor in het Neerdarp en bij Nijkamps 
nieuwe aangegraven gelegen f 300 - . – 
 

9 
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1787 den 2 junij de heer rentmeester Joan Casper Lemker pro se A nomine uxoris maakt ten 
prothocolle van de 50ste penning en collateraale successien over het scholtampt Holten 
bekend dat hij op den 19 april deezes jaars 1787 bij executoriale distractie hebbe aangekogt 
het door hem opgewonnen en geexelateerde Erve en goed het Slijters genaamt met zijn 
getimmerte, houtgewassen en alle onderhorige hooge en laage landerijen in den gerigte van 
Holten in ’t Dorp gelegen, voor een zomma van twee duizend carolis guldens f 2000 - . – 
 
141                                                                          10 
1787 den 18 julij heeft de heer Henr. Budde aangegeven dat hij op den 14 dito van Hend: 
Landeweer en M. Aaftink ehelieden de olijmolen Nienhuis, gaarden en de schuure gelegen 
en staande in het gerigte van Holten buurschap Look voor vijftien honderd gulden f 1500 - . – 
 

11 
1787 den 18 julij heeft Garrijt Oosterhuis aangegeven dat hij in de maand junij van de heer 
G.A. Mennink en vrouw A.H.H. Putman ehelieden aangekogt hadde de caterstede Klein 
Oosterhuis in den gerigte van Holten buurschap Dijkerhoek gelegen voor eene zomma van 
een duizend gulden f 1000 - . – 
 

13 
1787 den 16 october heeft Hendrik van de Eeze aangegeven dat hij in het begin van 
september van Harmen Kluinsteker aangekogt hadde een garen of stuk hooiland voor vijf 
honderd gulden f 500 - . – 
 

12 
1787 den 28 augustus heeft Jan Vrolijk Horsman aangegeven dat hij in het begin van deeze 
maand augustus aangekogt hadde van Arent Boerendans de plaatsse Boerendans genaamt 
gelegen in den Dijkerhoek voor f 2250 - . –, leggende van het land een klein gedeelte of 
strepeltjen onder Bathmen, en voor de vrouw twee ducaten en een nieuw cabinet. 
 

3 
1787 den 9 maart heeft Gerrit Jeurlink aangegeven dat hij op den 1 februari bij executoriale 
verkopinge van B. Lammers aangekogt hadde een huis staande 
143 
op het land van den heeren Coeverden tot Wekdam, in het Neerdarp voor 40 - . – 
 

6 
den 6 april 1787 heeft Esse Horsman aangegeven dat hij op dato de zes van zijn zwager Peter 
Horsman aangekogt hadde deszelvs huis met het mest en mestregt voor de zomma van  
zestig gulden f 60 -. – volgens accoord en verdere conditie in de making van dien zelvde dag 
vermeld. 
 
1787 den 3 Xber heeft de custos Helderman namens Hendrik Derkssen in de Beusebarg 
aangegeven dat die van hem op den 17den october 1787 aangekogt heeft des zelvs aandeel in 
de Soubargs Kamp voor zeven honderd gulden f 700 - . – 
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1788 den 26 januari ontfangen onderstaande memorie 
A.F. Rukkersfelder proffessor te Deventer geeft aan de navolgende landgoederen in het 
Schoutampt van Holten gelegen, op hem volgens testament geopend binnen Deventer den 
17 januari 1788 van wijlen zijne ehevrouwe Reinina Maria Borgerink vererft en verstorven 
1e het Erve en goed Groot en Klein Wolferdink cum annexis, zoals het zelve tans door Albert 
Willems in pagt gebruikt word, zijnde leenhorig aan Gelderland en voor het meeste deel 
tiendbaar 
2e het Erve en goed Numeier genaamd cum annexis, zoo als het zelve tans door Berend …. in 
pagt gebruikt word 
3e een tiende uit het Erve Mernoldink of Ludekens goed gaande doorgemelde Berent in pagt 
145 
gebruikt wordende, alle deeze in de buurschap Espeloo kennelijk gelegen 
4e eene caterstede de Groote Flits gent genaamd 
5e eene dito de Kleine Flits ook wel de Kaiser genaamd 
beide aan den  Holterbarg, behorende het daar opstaande getimmerte aan de bewooners 
Roelof en Willemken Flits 
6e het halve Wilde Vreebroek volgens transport de dato 18 september 1760 aangekogt door 
proffessor Rukkersfelder en ehevrouwe R.M. Borgerink, komende dus hier voor de helfte, 
zijnde dit stuk bezwaard met eenen jaarlijkschen uitgang of erfpagt aan de markt Enter van 
tien gulden en tien stuivers 
7e het Erve en goed Braak ook wel Braakman genaamd in Espeloo naast no. 5 en 2 kennelijk 
gelegen cum annexis, zoo en als het zelve bij Lammert …… tans in pagt word gebruikt 
volgens transport de dato 14 april 1762 door proffessor Rukkersfelder en ehevrouwe R.M. 
Borgerink aangekogt, komende dus hier voor de helfte. 
 
147 
1788 den 21 april heeft Jan Flis aangegeven dat hij in die zelvde maand van de heer 
professor Rukkersfelder aangekogt hadde de caterstede de Kleine Flits genaamt voor agt 
honderd gulden f 800 - . – 
 
1788 den 17 meij heeft Roelof Flits aangegeven dat hij op die zelvde dag van de heer A.F. 
Rukkersfelder doctor in de Godsgeleertheid aangekogt hadde de caterstede de Groote Flits 
genaamt in den gerigte van Holten buurschap Neerdarp aan den berg gelegen voor agt 
honderd gulden f 800 - . – 
 
1788 den 27 meij heeft Garritjen Scheperboer weduwe wijlen Hendrikus Dikkers Rinkelaar 
aangegeven dat door het versterv van voornoemde haaren eheman, overleden den 3 april 
april 1788, op haar bij testament vervallen was de halvscheid in het Erve en goed den 
Kleinen Lokkin aan den Holterdijk gelegen. 
 
1788 den 15 augustus heeft Harmen Leemkuil aangegeven dat hij in die zelvde maand van 
Garrijt Klein Oosterhuis aangekogt hadde de hooge en laage landerien en houtgewassen de 
Keuterstede genaamt in den gerigte van Holten buurschap Dijkerhoek gelegen voor twee 
duizend en vierhonderd gulden f 2400 - . – 
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149 
1788 den 18 october geevt Albert Nijkamp aan dat hij in die zelvde maand van Jan Schuittert 
aangekogt hadde een stuk bouwland groot ongeveer elv schepel gezaai in den gerigte van 
Holten buurschap Look en Nijenhuis kamp gelegen voor zes honderd en vijftig gulden  
f 650 - . -.  
 
1788 den 6 december maaken mevrouw de douariere Schimmelpennink van den Oije 
vrouwe tot beide Pollen en freulin G.H. van Wijnbergen bekend dat volgens transactie met 
de Diaconie van Oldenzaal en heer van ’t Wegdam op approbatie van haar edele moggenden 
Ridder en heden ingegaan, die volgens appoinctement van den 30 october deezes jaars ook 
gevolgt is, op haar hoog welgeborene uit de nalatenschap van haar neev Lubbert Frederik 
van Renssen vervallen is het Erve Reilink onder Holten, zo nog thans dat de langduurige  
huur die Dikkers Denneboom aan het Erve heeft tegen 300 gulden ’s jaars en nog een 
merkelijk aantal jaaren continueert in weezen blijven. 
 
151 
1788 den 26 april meert heeft weduwe, gadsisteerd met Willem Barvelink, van Albert Bren 
Noord, overleden den 3 februari, te kennen gegeven dat inval zij met de erfgenamen van 
voornoemde haar overleden man niet konde accorderen zij dan provisioneel en zonder 
eenige voorwaar te verwagten en projudictie, dit versterf ten prothocolle van het collateraal 
aangav met aanbod in dien zijn het collateraal daar van mochte betalen den halven Bren 
Noord bij overlijden van haare eheman op zijne erfgenamen  of haar vervallen betalen 
moeste daartoe ten allen tijde veerdig te zijn. 
 
153 
den 8 april heeft Willem Oosterwijk Bloo aangegeven dat hij in het laast van maart 1789 van 
Harmen Leemkuil aangekogt heeft de hooge en laage landerijen en houtgewassen, de 
Ceuterstede genaamt in den gerigte van Holten buurschap Dijkerhoek gelegen voor twee 
duizend en zes honderd gulden f 2600 - . – 
 
1789 den 9 meij heeft Harmiena Lukes aangegeven dat door het versterv van haar man 
Garrijt Stam, overleden den de …. van april 31 meert op haar vervallen is de halvscheid in 
een huis met een halve mudde land het Luken genaamt  in het Dorp van Holten gelegen. 
 
1789 den 20 meij heeft Jan Bosscher in Holten aangegeven dat hij den 7den meij van de heer 
professor Ruckersfelder aangekogt hadde een hooiland het halve Wilde Vredebroek 
genaamt onder Holten gelegen voor vier honderd gulden f 400 - . – 
 
1789 den 24 meij heeft Arent Menomme aangegeven dat hij in deeze maand van Willem 
Vastert aangekogt hadde een stuk bouwland ongeveer zes schepel gezaai in den Beusebarg 
voor zes honderd gulden f 600 - . –  
 1789 den 3 julij heeft Teunis Hofman aangegeven dat hij in de voorige weeke van Knibbelaar 
155 
aangekogt hadde ongeveer 3 schepel gezaai bouwland in de Beuebarg of de Pastele kamp 
voor tagtig gulden f 80  -. - 
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Eodem heeft Teunis Dijk of Knibbelaar aangegeven dat hij in de voorige week van Teunis 
Hofman aangekogt hadde een stukjen land voor vijftig gulden f 50  -. – 
 
1789 den 27 julij ontfangen onderstaande memorie 
1789 den 27 julij geevt Hendrikus Jansen Sandvoort aan ter prothocolle van den 50sten 
pennink van Holten, dat genoemde Hendrik Jansen Sandvoord van zijn broer Jan Jansen 
Sandvoort op den 9den junij 1789 heeft aangekogt het hofhorige Erve en goed Tijsselink 
Sandvoort genaamt kennelijk gelegen onder de edelen gerigte van Holten voor eene zomma 
van drie duizend gulden segge f 3000 - . – 
 
1789 den 21 augustus ontfangen onderstaande memorie 
Geeven aan ter prothocolle en Register van den 50sten pennink en collaterale sucessien des 
scholtampts Holten Harmen Kuijper, Harmina Flits, Jenneken Harink, Diene Kluinstekers, 
Harmen Stokkers en Garrit Kluinstekers, dat zij luiden onlangs ontwaar zijn geworden dat 
haaren oom Harmen Harmens Wanders op den 24 augustus 1784 was overleden op 
Ternaten in Oostindien zij sustineren dat den zelven was toebehorende een vierde portie in 
Slotsplaatsjen te Holten, zoals zulx 
157 
bij doode der ouders van gemelde Harmen Harmsen Wanders is nagelaten en over zulx het 
zelve ab intestato op haar als erfgenamen van wijlen gemelde haaren oom is vervallen, waar 
van in omnem eventum bij deezen de gerequireerde aangaave zijn doende Holten den 25 
augustus 1789. 
 
1789 den 24 augustus heeft Hendrik Wijers voor zijn broer Willem Wijers aangegeven dat hij 
bij publique vendutie op den 27 julij 1789 van de weduwe  N. Lamberts aangekogt hadde het 
Erve Nijhuis onder Holten in het Neerdarp gelegen voor twee duizend en vijf honderd gulden 
f 2500 - . – 
inzalte (?) f 14 - . – 
en hooijegeld f 30 - . - 
 
1789 den 10 november heeft de Bolder aangegeven dat hij in de maand october van Jan 
Stroek op de Pannebakkerij aangekogt hadde een hooiland onder Holten gelegen voor zeven 
honderd gulden en zes ducatons 
 
1789 den 12 Xber heeft de heer proffessor J.J. Schmauss namens mevrouw de weduwe ten 
Brink aangegeven dat haar edele op den 29 october 1789 bij excutoriale verkoping 
aangekogt hadde de caterstede Vos genaamt in het Neerdarp gelegen voor negen honderd 
vijf en tagtig gulden f 985 - . – 
 
159 
1790 den 2 april ontfangen onderstaan memorie 
Mr. Jacob van de Graaff maakt ten prothocolle van collaterale successien van het Scholtampt 
van Holten bekend, dat door het afsterven van wijlen vrouwe Rijkmanna Christina Podt 
weduwe Dapper op den 8 maart 1790 op zijn vrouw Elsa Elisabeth van de Graaff geboren 
Podt des overledens eenige zuster ab intestato vervallen is 
1e de halvscheid van een hooiland gelegen in het Holter broek de Hofmans maathe  
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genaamd, met de daar bij van de gemeente aangekogte en aangegravene grond 
2e de halvscheid van 7 schepel bouwland onder den Kol, 2 schepel land en 6 schepel land de 
Korte Vooren genaamd alle gelegen in de Enkt van het Dorp Holten. 
 
1790 den 10 april heeft Berent Hakkert aangegeven dat hij op den 6 dito van Rense Vriese of 
Klein Schiphorst aangekogt hadde een hoekjen hooiland aan de Pieriksmars bij het Hakkert 
voor twee honderd gulden f 200 - . – 
 
161 
1790 den 6 juni heeft Ecbert Dikkers Lokkin aangegeven dat hij voor drie weeken van Albert 
Willems en H. Hengeveld aangekogt hadde een stuk bouwland in Holten aan het Dorp 
gelegen voor twee honderd vijfentwintig gulden f 225 - . – 
 
1790 den 25 augustus heeft Derk Meier smitsbaas te Holten aangegeven dat hij in de maand 
julij van Eppink aangekogt hadde twee stukken lands ongeveer een mudde land grot groot 
nabij het Dorp Holten gelegen voor twee honderd en vijftig gulden f 250 - . – 
 
1790 den 10 7ber heeft Harmen Braakman aangegeven dat hij van Egbert en Jan Kappers 
aangekogt hadde op den 26sten augustus 1790 een stuk bouwland gelegen in Rutgers kamp 
tussen Stegeman en Jan Rutgers zijn land voor agthonderd vijf en zeventig gulden f 875 - . -  
vrij geld. 
 
1790 den 2 november ontfangen onderstaande memorie 
op den 28 september 1790 heeft Jan Jansen Slot van de gezamenlijke erven van wijlen 
Harmen Harmsen Wanders Slot alle wonende onder Holten aangekogt een vierde portie van 
Slots plaatsjen gelegen aan het Dorp Holten, zo verreals zulx ten tijde des overlijdens van 
wijlen Wijsse Roelofs Slot heeft ge ex teerd en zulx voor eene zomma van drie honderd 
guldens ad twintig stuivers het stuk, waar van bij deezen aangave ten register van aangave 
van den vijftigsten pennink is doende f 300 - . – 
 
163 
1790 den 9 december heeft de heer praedikant Schimmel aangegeven dat hij in de maand 
november van Harmannus Flikker aangekogt hadde de caterstede Flikkers met zijn 
getimmerte en 4 schepel bouwland in en bij het Dorp gelegen voor drie honderd en vijf en 
twintig gulden f 325 - . – 
 
165 
1791 den 2 maart heeft Aalbert Leeuwenkamp aangegeven dat hij in de maand februari van 
Jan Heilersig van Markelo aangekogt hadde de caterstede Bargman in Holten op de Sousbarg 
gelegen voor zeven honderd gulden f 700 - . – 
 
1791 den 22 maart ontfangen onderstaande memorie 
Teunis Janssen Maneschijn geeft aan ten prothocoll van den 50sten penning, dat op hem 
vervallen is door het afsterven van zijn vrouw Engele Harmsen de halve plaatsse Hofmans 
met zijn getimmerte, hooge en laage landerijen, kennelijk in het gerigte van Holten gelegen , 
overleden den 12den februari 1791. 
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1791 den 7 april heeft Harmen Leemkuil op Brand aangegeven dat hij op den 3 maart van 
Jannes Eppink aangekogt hadde de plaats Eppink genaamt op de Langestraate gelegen voor 
een zomma van twee duizend en agt honderd gulden f 2800 - . – 
 
1791 den 28 april heeft Jan Koopman aangegeven dat hij in deeze maand van Willem 
Zwierssen Ottebaas aangekogt hadde de halve hooimaate Koopmans maate genaamt in den 
gerigte van Holten gelegen voor twee honderd en vijf en zeventig gulden f 275 - . – 
 
167  
1791 den 9 meij heeft Jan Kelhout aangegeven dat hij op den 22 april van Jan Hendrik Struijk 
aangekogt heeft het plaatsjen Meiermans met zijn getimmerte en hooge en laage landerijen 
onder Holten op de Langestraat gelegen voor twee duizend en een honderd gulden f 2100 -.- 
 
1791 den 12 meij heeft Berent Jan Schuittert aangegeven dat door het versterf van wijlen 
zijn broer Jan Schuittert in den jaare 1789, even na Deventer kermis overleden, op hem 
vervallen is des zelvs aandeel in de vastigheden van wijlen haar vader en wel 
 
ontfangen onderstaande memorie 
De ondergetekende geeft namens Berend Jan Schutert in het collateraal van Holten en 
Bathmen aan het versterf van des zelvs broeder Jan Schutert, bestaande in geregte sevende 
part van de eene halvscheid, en een geregte vierde part van den andere halvscheid in de 
volgende vaste goederen: als van de plaatsjes Endemans, Visschers, Maatjan en Aanstoot als 
mede eenige losse landerien, zo verhuurd zijn aan Lubbers, Jan den Doctor en Trekop: met 
verzoek dat deeze ten prothocolle mag worden geregistreerd en ten blijke van dien door de 
heer heer Scholtus getekend, actum den 10 meij 1791 
/was getekent/ J.B. Auffenorth qualitate qua 
 
169 
1791 den 7 junij heeft Hendrik Wijgmannink aangegeven dat hij op die zelvde dag van Arent 
Menomme en Diena Hendriksen ehelieden aangekogt hadde het plaatsjen Menomme met 
alle des zelvs onderhoorige landerien en houtgewassen gelegen in de boerschap Beusebarg 
voor twee duizend agt honderd gulden f 2800 - . – 
 
den 9 dito heeft Arnoldus te Winkel aangegeven dat hij op die zelvde dag van de heer A.F. 
Rukkersfelder s: proffessor doctor aangekogt hadde het Erve en goed Wolpherdink ook wel 
Willems genaamt in de gerigte van Holten buurschap Espeloo gelegen en lheenhorig aan de 
provintie van Gelderland, zo en als het zelve in zijn bekende bepalinge is gelegen en wel voor 
eene zomma van tien duizend carolus guldens ad 20 stuivers f. 10000 - . – 
 
1791 den 29 julij heeft Roelof Nijmeijer aangegeven dat hij den 21 dito van den heer A. F. 
Ruckersfelder aangekogt heeft de plaats Nijmeiers genaamt in Espelo gelegen voor een 
zomma van zes duizend carolus guldens f 6000 - . – 
 



Werkgroep genealogie Oudheidkamer Holten 

Register 50-ste penning Carspel Holten 1763-1800 Pagina 38 

 

1791 den 1 augustus heeft Lambert Braakman aangegeven dat hij den 21 julij 1791 van de 
heer A.F. Ruckersfelder aangekogt heeft het Erve en goed Braakmans genaamt in Espelo 
gelegen voor agt duizend guldens f 8000 - . – 
 
171 
den 3 augustus heeft Jan Hommelte aangegeven dat hij op 1ste januarij 1791 van zijn 
stiefvader Garrijt Janssen aangekogt hadde een vierde part in de Roosjesmaate in Espelo 
voor een honderd en vijftig gulden f 150 - . – 
 
1791 den 15 september ontfangen onderstaande memorie 
De erfgenaamen van wijlen juffer Geertuid Hagedoorn zijnde de heer Hendrik Hagedoorn j.z. 
en vrouwe Wilhelmina Margareta Hagedoorn weduwe van Duuren broeder en zuster der 
overledene geeven aan het versterf van gemelde wijlen haaren zuster, overleden den 2 
september, bestaande in twee Erven en goederen in Espeloo onder het Scholtampt van 
Holten, het eene genaamd Meijlink en het andere Lukasgoed benevens een Erve en goed 
genaamd Twenhaar onder Holten gelegen. 
Deventer den 15 september 1791  
/was getekend/  
W.C. Hagedoorn  
namens de erfgenaamen 
 
1791 den 30 december heeft Gerrit Vincent aangegeven dat hij op den 26 november bij 
publique vendutie van den heer J. van de Graaff en vrouw E. Podt ehelieden  aangekogt 
heeft een hooiland de Hofmans maate genaamt voor vijftien honderd gulden f 1500  - . – 
173 
als mede het stukke bouwland de Korte Vooren genaamt en een stukjen daarbij langs voor 
vijf honderd en tien gulden f 510 - . –, alle kennelijk in de gerigte van Holten gelegen. 
 
1791 den 21 november heeft Hendr. Alberts Muetgeert aangegeven dat wegens het versterf 
van Hendrika Bartelds, overleden even voor Sint Marten, volgens testament van 
bovengenoemde Hendr. Bartelds van den 29 januari 1789 op hem vervallen is een hooiland 
ongeveer twee dagwerk, gelegen bij Jan Bathmen in de Wilde Vredebroeken onder Holten. 
 
175 
1792 den 30 maart ontfangen onderstaande memorie 
De ondergetekende voor zig zelv als mede namens de overige testamentaire erfgenaamen 
van wijlen de Freulle Anna Judith van Hemert geeft bij ’t gerigte van Holten en Bathmen aan 
om in het Register van de 50ste penning en Collateraale Successien geregistreerd te worden 
het versterf van bovengemelde zijne tante, den 20 januari deezes jaare te Wijhe overleden, 
als 
1e het Erve Hinderinks of het Broens in het Schoutampt van Holten gelegen 
2e de groote hooimaate mede aldaar gelegen, en 
3e een stuk lands het Vreebroek of anderszins Fort Jan genaamd al mede in gemelde 
Schoutampt gelegen. 
Deventer den 9 maart 1792 
/was getekend W.P. van Hemert 
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1792 den 29 maart heeft Arent Boerendans aangegeven dat hij in het laast van den voorige 
maand van Hendrik Huttert in de Look aangekogt hadde het plaatsjen of caterstede 
Entermans met het daar bij gehoorende land voor drie honderd en vijftig gulden f 350 -. – 
 
den 31 meij heeft Jude Rietbarg aangegeven dat door het versterf van wijlen haaren eheman 
Albert Leeuwenkamp, overleden den 19 april 1792, op 
177 
haar vervallen is de halvscheid in het plaatsjen Bargmans en de halvscheid in het huisjen en 
hofjen in het Dorp het Kerkhofs genaamt, en dan nog de halvscheid in een stuk bouwland in 
den Enkt gelegen zijnde een goed mudde gezaai. 
 
1792 den 30 julij heeft de heer Jan Schimmel Hendr. zoon aangegeven dat zijn edele in deeze 
zelvde maand van Albert Vincent en Aleida Vincent Schuittert ehelieden aangekogt hadde 
haar lieden halvscheid in de Erven Brinkhuijs, Roelofs en Lubbers in den gerigte van 
Holtenbuurschap Helle gelegen voor zes duizend en agt honderd gulden f 6800 - . – 
 
1792 den 4 augustus heeft de edele G. Kremer zo voor hem zelvs als namens zijne twee 
zusters aangegeven dat door het versterf van wijlen haaren broeder Daniel Cremer op den 
10 julij overleden op haar lieden vervallen was het geregte vierde part in de halve caterstede 
of plaatsjen Venne Klaas in den gerigte van Holten buurschap Look gelegen, waar van de 
wederhalvte den boer is toebehorende. 
 
1792 den 4 september heeft Albert Oud Meierman aangegeven dat hij op den 3den augustus 
van de custos Jan Helderman aangekogt heeft den Beulenkamp onder Holten buurschap 
Neerdarp gelegen voor eene zomma van veertien honderd en twintig gulden  
f 1400 - . – 
 
1792 den 6 september heeft Gerrit Schuittert aangegeven dat hij op den 13 augustus 
jongstleden van H. Sandvoort aangekogt hadde een halve waahre uit het Erve Sandvoort 
voor dertig gulden f 30 - . – 
 
den 29 september heeft B’t Holterbroek aangegeven dat hij op den 8 september van de 
erfgenamen  Luchardi aangekogt hadde het Erve en goed het Holterbroek genaamt in den 
gerigte van Holten buurschap Espeloo gelegen voor vijf duizend agt honderd en tien gulden  
f 5810 - . – 
 
den 29 september heeft Jannes Nijhoff aangegeven dat hij op den 13den van die zelvde 
maand bij executoriale verkooping aangekogt hadde de caterstede de Nieuwe Tollerij onder 
Holten in de buurschap Look gelegen voor drie honderd een en zestig guldens f 361 - . – 
 
1792 den 12 october heeft Jan Koopman aangegeven dat hij den 6 dito van Willem 
Zwierssen Ottebaas aangekogt hadde de halvscheid in de hooimaat Koopmans maate 
genaamt aan het Broek gelegen waarvan de wederhalvscheid den kooper reeds 
toebehoorde voor f 225 - . –  
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1792 den 13 november heeft Albert Vorssesang aangegeven dat hij op St. Marten 1792 van 
Hendr. N. Hutteman of Bos aangekogt de caterstede Entermans bij het Darp of bij Jan 
Hillekes gelegen voor drie honderd gulden f 300  - . – 
 
181 
1793 den 7 meij heeft Jan Meiers mulder te Holten aangegeven dat zijn edele op den 3 april 
1793 heeft aangekogt van Jannes in de Oude Schuite een hoek bouwland of gaarden den 
Ouden Schuiten gaarden genaamd voor een summa van seven honderd guldens f 700 - . – 
 
1793 den 9 meij heeft de heer oud-burgermeester Sloet aangegeven dat hij op den 4den meij 
1793 van de weduwe Holteman aangekogt hadde een stuk weideland de Pieriksmars maate 
genaamt in den Dijkerhoek voor eene zomma zestien honderden gulden f 1600 - . – 
 
den 11 meij heeft Garrijt Groot Thijsselink aangegeven dat hij van Jannes van Jannes Vastert 
in de Oude Schuite een stukjen bouwland voor bouwland voor dertig gulden f 30 - . – en wel 
op den 3 april 
 
1793 den 30 meij heeft de heer Hendr. Dikkers aangegeven in den 50 penning van Holten 
dat hij in het begin van deeze maand van Gerrit Endeman en vrouw heeft aangekogt twee 
stukken hooiland groot ongeveer 7 ¼ dagwerk gelegen in den gerigte van Holten bij den 
Aalpaal voor f 750 - . – 
1793 den 8 julij heeft Berend Hoffes aangegeven dat hij van Jan Vastert in de Ouden Schuite 
voor 5 a 6 weeken aangekogt hadde een stuk bouwland groot ongeveer een halv mudde 
gezaai in den Darper Enkt voor vijf en zeventig gulden f 75 - . – 
   
183 
1793 den 31 julij heeft de heer proffessor J.B. Auftmonth namens de weduwnaar dr. en 
professor G. Westenberg en vrouw F.C. Dapper ehelieden aangegeven dat zij op den 18 dito 
op de excutoriale verkoopinge van Derk Dikkers aangekogt hadde vier perceelen bouw en 
een perceel hooiland alle onder Holten gelgen voor twaalf honderd en vijftig gulden  
f 1250 -. –  
 
ontfangen onderstaan memorie 
De hoog welgeboren Heer Otto Ernst baron van Hövell, heer van het Wezeveld  qq nevens 
zijn hoog welgeboren twee zusters, als testamentaire erfgenaanen van wijlen haaren 
broeder de hoog welgeboren heer Clemens August baron van Hovell in leven ritmeester van 
een compagnie in het regiment  Cavallerij van den heren generaal majoor baron van der 
Duin van ‘s Gravemoer qualitate qua komen bij deezen aan te geven in het middel van het 
collateraal over het Scholtampt van het versterf van voormelden haaren broeder, op den 10 
augustus deezes jaars 1793 binnen Cortrijk in Oostenrijks Vlaanderen overleden, bestaande 
in het huis en een gedeelte land van het Erve Bijvang, bij den Ulft gelegen, voor zo verre 
onder het Schoutampt van Holten is behoorende  
Actum den 9 october 1793 
/was getekend/ 
P. Putman qualitate qua 
deeze post onder Raalte gehorende wordt hier geroyeerd. 
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185 
1793 den 15 november aangegeven door J.H. Snel overgegeven onder staande memorie 
Attestere ik ondergeschreven dat mijn egtgenoote is overleden op den 7 october is vervallen 
aan des zelvs broers en zusters welke partij ik door dezen aangeve zijnde 2 schepel gezaai in 
den Holter Enk en van Rijbarg in ’t gebruik en is dus een schepel land voor de erfgenamen 
deg ik behoude en in de teijd ontvangt gebruik dus de halvt van dat stuken voor de 
erfgenaamen welk door deezen wordt aangegeven. 
Deventer 19 october 1793 
/was getekend/ 
D.H. Snel 
 
1793 den 9 october heeft de heer O.E. van Hovell van Wezeveld aangegeven, dat door het 
versterf van wijlen zijn heer broeder C.H. van Hovell in leven ritmeester ten dienste dezer 
Landen op den 10 augustus 1793 te Kortrijk in Ostenrijks Vlaanderen overleden op zijn 
HWGG en de mede erfgenaamen vervallen is onderstaande posten 
1e een katersteedjen het Wevers plaatsjen of Roelofs of Truen genaamt, bestaande in een  
kampjen bouwland. NB den bewooner hoort het huis en getimmer in eigendom 
187 
2e een hooilandjen daaraan schietende in pagt gebruikt bij Gerrit Overmars, op ’t Schuur 
Jannes 
3e een stukjen groenland niet verre van ’t Erve Schuur Jannes en door dezelve in pagt 
gebruikt wordende  
word verzogt ten prothocolle van collateraal ten jaare(?) van aangave te registeren 
was getekend 
O.E. van Hoevell zo voor hemzelvs en naamens de mede erfgenamen. 
 
1794 den 9 februari ontfangen onderstaande memorie 
Derk Schuittert maakt mids deezen bekend ten prothocolle van alienaten  bekend en 
collateraale successie aan ’t wededele Scholten gerigte van Holten en Bathmen bekend, dat 
hij op den 16 meij 1793 uit den sub beneficio inventaris aanvaarden boedel en vervolgens 
gerigtelijk gedistreheerden  boedel van wijlen Jan Willem Schuittert heeft aangekogt de 
volgende vaste goederen, als  
1sten  een vierde deel in het Erve en goed Endemans voor f 255 - . - 
2de een vierde portie in het Erve Visschers voor f 191 - . – 
3e een vierde deel in het Erve Maatjans voor f 155 - . – 
4e een vierde part in het losse land bij Jan Lubbers in gebruik en pagt f 27 - . – 
189 
5e een vierde deel in het losse land bij den Doctor in pagt voor f 26 - . – 
6e een vierde deel in een stuk lands bij Trekop in pagt voor f 16 - . – 
Verzoekende hiervan registratie en daar van hieronder certificaat tot decharge, als willende 
zig om ontslag van de boete wegens te laat gedaane aangave bij hun edele mogenden 
adresseren. Actum Rijssen den 5 februari 1794 /was getekend/ 
     Derk Schuitert 
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1794 den 25 februari heeft Egbert Dikkers aangegeven dat hij op de executoriale verkoping 
den vastigheden van Derk Dikkers  op den 18 julij 1793 aangekogt heeft de herberg de 
K…..(?) genaamt en verders drie perceelen zo bouw als hooiland in het dorp en gerigte van 
Holten gelegen voor drie duizend zes honderd en vijftig gulden f 3650 - . – 
verders te kennen gevende voornemens te zijn, zig bij requeste aan haar edele mogende 
heren oud gedepputeerden te adresseren om ontslag van de boete wegens te laat gedaane 
aangaave te verzoeken. 
 
H. Weijers geeft aen den 50 pennink van het Erve Nijenhuis onder Holten dat door hem 
qalitte qa gekogt is voor Willem Weijers in een pubelike verkopinge voor 2 dusent 5 hondert  
ijnsate  = 14 
hoijgelt = 10 
                 24 
dese virentwintijntig gulden geven wij ook aen in den 50 pennink 1789 den 24 augutsus 
aengegeven. 
 
191 onder Holten 
ontfangen onderstaande 
Dr. Henrik Ribbius doed hier mede voor zigzelven en namens zijne zusters en broeders als 
erfgenaamen van Cornelia Ribbius ten prothocolle aangaave, dat door doode van gemelde 
Cornelia Ribbius, overleden den 9den janauri 1794 en aan hun erfgenaamen in den derden 
graad  van bloedverandschap bestaande perceelen op hun  vervallen zijn 
1ma het Erve Geltink gelegen in den Dortherhoek onder het schoutampt van Bathmen 
2e het Erve Klein Baltink gelegen in den Dortherhoek onder het schoutampt van Bathmen 
met de tiende uit dat erven, zijnde de zelve leenhoerig aan de praalsdij van Deventer 
3e een stuk bouwland Geltink Koele genaamd, in den Dorthen on der het schoutampt van 
Bathmen 
4e een stuk bouwland het Vrouwen kampjen genaamd gelegen onder het schoutampt van 
Bathmen, bij den Bathmer Enk 
5e een stuk bouwland op den Zuid Enk onder Bathmen bij Bieldermans huis gelegen 
6e het halve Erve den Beekhof en Schuitterij gelegen bij de Bathmer brugge onder het 
schoutampt van Bathmen 
zoals alle van voor hier naast 
 
192 onder Bathmen 
memorie 
Dr. Henrik Rebbius doed hier mede voor zig zelven en namens zijne zusters en broeders als 
erfgenaamen van Cornelia Ribbius de aangaave de caterstede De Haarle in zijne bekende 
bepalinge gelegen in het schoutampt van Holten in het Neerdorp bij den Holterdijk 
zo als alle deeze perceelen in hunne bekende bepalinge gelegen zijn met derzelve huizen, 
schuuren en verderen opstand, hooge en laage landerijen en houtgewassen, lusten en 
lasten, rechten en geregtigheden, ap en dependentiën van dien. 
Aldus ter goeder trouwe aangegeven onder protest van kosten non prejuditie op den 14 
februari 1794 
/was getekend/ 
Henr. Ribbius 
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193 
den 30 april ontfangen onderstaande memorie 
Ik ondergetekend of sisteren en verklaare dat Derk Hend’k Snel alhier op den 6 maart 1794 is 
overleden en heeft bij testament tot zijne erfgenamen benoemd zijne neven Derk Schuette 
en Willem Schuette en Christoffer Hofmeijer ieder voor een derde porsij onder dat mids dat 
zijn broeder Jan Harmen Snel daar eerts zijn levenlang de tuegt en vruegtgebruik van zal 
genieten, dus zo geve ik bij deeze aan een stukje land in den Holter Enkt zijnde door Rietbarg 
in gebruik geheel groot twee schepel gesaai, zo dat dit stukjen land door het overlijden van 
den voornomde D.H. Snel voor de halvte op de voornoemde tuegtenaar is koomen te 
vervallen. 
Deventer den 26 april 1794 / was getekend/ J. Looman als executeur in de overledenens 
nalatenschap. 
 
1794 den 1 junij Garrijt het jonge Menneken aangegeven dat hij den 30 meij volgens 
bekomen toestemming van den uithebberen van Jan Vastert oude Schuitte aangekogt hadde 
een stuk bouwland agter in de Darper Enkt voor drie honderd vijf en twintig gulden  
f 325 - . – 
 
195 
1794 den 2 junij heeft Roelof Rietbarg aangegeven dat hij in de voorige maand van Harmen 
Zwier Broekhuis aangekogt hadde een stukjen bouwland in de gerigte van Holten gelegen 
voor veertig gulden f 40 - . – 
 
1794 den 23 augustus heeft Hendr’k Menomme aangegeven dat hij ongeveer zes weeken 
geleden van Jannes Dikkers Denneboom aangekogt hadde een stuk hooiland de halve 
Meermans maate genaamt voor zeven honderd en vijftig gulden f 750 - . – in de Beusebarg 
gelegen. 
 
Eodem heeft Jannes Dikkers Denneboom aangegeven dat hij op den 1 julij van mevrouw 
W.G. Schimmelpenninck van der Ooije geboren van Wijnbergen voor haar zelvs en als 
lasthebbende van des zelvs zuster Freule G.A. van Wijnbergen aangekogt hadde het Erve en 
goed Reilink genaamt met alle de daar onder gehoorende hooge en laage landerien in de 
gerigte van Holten buurschap Neerdarp gelegen voor een zomma van tien duizend gulden  
f 10000 - . -  
 
1794 den 4 september heeft Garrijt Jan Wansink aangegeven dat hij op den 21 julij bij 
publique executoriale verkooping aangekogt hadde et hofhorig Erve en goed Eppink 
genaamt in den gerigte van Holten buurschap Look gelegen voor vijf duizend en vijftig 
gulden gentien stuivers f 5050 -19 – 
 
1794 den 21 october heeft de joode Jacob Moses van Res van Olst aangegeven dat hij op 
den 11den september bij excutoriale verkoping aangekogt hadde een huis met een hofjen 
toebehorende aan Aaltjen Joseph weduwe van Samuel Salomon gelegen in het Dorp van 
Holten voor vier honderd en tien gulden f 410 - . – 
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1795 den 30 julij heeft de heer E.E. Hartkamp aangegeven dat hij op den 30 mei 1795 bij 
publique executoriale verkoping aangekogt hadde den herberg de Oude Schuite genaamt in 
Holten gelegen van Jan Vastert voor zeven honderd vijftig  f 750  - . – 
 
den 10 september heeft de heer J.P. Hartkamp aangegeven dat hij op den 5 september 1795 
bij publique executoriale verkoping van Jan Vastert uit de Oude Schuite te Holten aangekogt 
hadde twee stukken lands bouwland onder Holten …(?) 
 
199   1795 
2 
den 24 april heeft Hendrik Berends op Junnissen aangegeven dat door het versterf van 
wijlen zijn vrouw Jenneken Hendrikssen, voor ongeveer 6 weeken overleden, op hem 
vervallen is de halvscheid van het eigenland waar van het den gehele eigendom bij hem 
wijlen zijn vrouw voornoemd in gemeenschap bezeten is. 
 
3 
1795 den 27 april hebben Jan Hegeman en Esse Booi als voogden over de onmondige 
kinderen van wijlen Peter Booi, ingevolge appoinctement op een door haar geleverd request 
aan de heeren oud-gedeputeerden van het volk van Overijssel van den 24 april 1795 
aangegeven dat zij voorgemelde onmondige kinderen van Harmen Zwier Broekhuis 
aangekogt hadden een stukjen land onder Holten gelegen voor een zomma van een en zestig 
gulden agtien stuivers f 61 – 18 – 
 
1 
ontfangen onderstaande memorie 
Henrik Budde geevt aan dat hij gekogt heeft van Hendrikus Evert Jans Scholen een zesde part 
in den Roode maate gelegen onder Holten buurschap Langestraat voor een zomma van een 
honderd en vijftig guldens en zijn hofjen den Loosen gaaren onder het erf Landweer in de 
Look in Holten gelegen: Deventer den 21 april 1795. 
 
201 
1795 den 30 april heeft Hend. Jan Meiers aangegeven overeenkomstig het appoinctement 
van den gedeputeerden uit de volks representanten van Overijssel op een door hem J.H. 
Meiers ingeleverd request van den 22 april 1795 dat hij in de maand november 1794 van 
Egbert Dikkers aangekogt hadde een hooimaate Jan Dikkers maate genaamt gelegen in het 
Vletgoor onder Holten voor zeventien honderd gulden f 1700 - . – 
 
3 
1795 den 13 september heeft Tonis Lambooi aangegeven dat hij in de vorige maand van 
Jannes Dikkers aangekogt hadde een vierde part in de Hoekjes maate bij Lavarne voor  
f 285 - . - 
 
1 
1795 den 20 julij  heeft de heer J.E. Hartkamp dat hij op den 30 meij 1795 bij publique 
executoriaele verkopinge van Jan Vastert aangekogt hadde de herberg De Oude Schuite met 
het daar bij gehoorende land voor f 750 -. –  
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2 
den 10 september heeft de heer J.E. hartkamp aangegeven dat hij op den 5den dito 1795 bij 
publique executoriaale verkoping van Jan Vastert aangekogt hadde twee stukken bouwland 
onder Holten gelegen voor drie honderd gulden f 300 - . – 
 
203 
1795 den 11 november heeft Albert Wijgmannink aangegeven dat hij in het begin van 
october van Zwier Wolters en Jenneken Schuittert aangekogt hadde een hooiland Klosvaards 
mate genaamt voor vijf honderd en vijftig gulden f 550 - . – 
 

Holten 1796 
2 
1796 den  17 maart heeft Garrijt Cremer voor hem zelvs en namens zijn zuster Jenneken 
Kremer aangegeven dat door het versterf van haar lieden zuster Aaltjen Kremer, overleden 
den 16 februari, op haar vervallen en verstorven is een derde part in het halve VenneKlaas in 
de Look onder Holten gelegen. 
 
3 
1796 den 21 maart hebben Hendr. en Harmen Elfferink aangegeven dat zij op den 2 februari 
1796 van Evert Harmelink aangekogt hadden aangekogt een hooiland de Pruttel genaamt in 
den Dijkerhoek onder Holten gelegen voor een duizend en dertig gulden f 1030 - . – 
 
1 
ontvangen onderstaande memorie 
Holten den 28 januari 1796 geevt Maria Janssen weduwe van Garrijt Menneken aan in de 
50ste penning en collaterale successien 
205 
van het Schoutampt Holten dat door zij van de erfgenamen van wijlen haar man aangekogt 
en uitgekogt hadde een vierde part in of van het plaatsjen Mennekes genaamt gelegen in 
den gerigte van Holten buurschap Look voor eene summa van een honderd vijf en zeventig 
gulden en een kleerkiste met de kleeren welke Garrijt Mennekes, overleden den 17 
december 1795, heeft na gelaten. geteekend D’k Bolderink verwalter scholtus. 
1796 den 29 april heeft Hendrik Maatman aangegeven dat hij den 28 dito van Jan Brand 
aangekogt hadde een stuk lands leggende in zijn plaatsjen het Maatmans genaamt in den 
Dijkerhoek voor twee honderd en tien gulden f 2210 - . – 
 
4 
1796 den 28 meij heeft Jannes Maat Willems aangegeven dat door het versterf van zijn 
vrouw Hendrina Maat Willems, 14 dagen voor meij overleden, op hem vervallen was de 
halvscheid van het plaatsjen Maat Willems in den Dijkerhoek. 
 
1796 den 7den juni ontvangen onderstaande memorie 
Egbert Littink en Jan in het Hof in qualiteit van voogden van de onmondige kinderen van 
wijlen Hendrik in het Hof en Elsken Klinkenkamp, in leven eheluiden doen bij deezen ten 
prothocolle  
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9 
1796 den 26 7ber heeft Albert Jansen aangegeven dat hij den 25 augustus van Jan Loman als 
executeur van den boedel van D. Snel aangekogt hadde een akkertjen land in den Looker 
Enkt voor de zomma van zes en negentig gulden f 96 - . – 
 
207  vide hiervoor 
1796 den 25 augustus heeft Albert Janssen aangegeven dat hij in die maand van Jan Loman 
als excuteur in den boedel van wijlen Derk Snel aangekogt hadde een stukjen lant in den 
Looker Enkt onder Holten voor zes en negentig gulden f 96 - . – 
 
5 
den 12 november augustus heeft Ger. Hillekes onder Rijssen aangegeven dat hij in de maand 
van julij van Zwier Wolters aangekogt heeft een stuk een stuk groengrond gelegen in de 
Vrebroeken onder Holten voor drie honderd gulden f 300 - . – 
 
6 
den 13 dito november heeft Hen… Hendrik Wansink aangegeven dat hij in de maand 
september 1796 van de eigenaaren van het plaatsjen van Bathmen het zelve aangekogt 
hadde voor een duizend twee en twintig gulden aan de Schipbeek onder Holten gelegen  
f 1022 - . – 
 
7 
den 13 dito heeft G.J. Wansink aangegeven dat hij in die zelvde maand van Jannes Dikkers 
aangekogt hadde een stuk lands gelegen onder Holten in den Dorper Enkt voor een honderd 
vijftig gulden f 150 - . – 
 
209  
10 
den 17 november heeft Derk Meijers aangegeven dat hij in de maand october van Harmen 
Hengeveld aangekogt heeft een stuk lands in de Dorper Enkt gelegen voor twee honderd 
gulden f 200  - . – 
 
8 
1796 den 14 meij 9 juni heeft Garrijt Dikkers aangegeven dat hij op de executoriale 
verkooping van Hendrikus Dikkers Ottebaas den 26 meij aangekogt had de voornoemde 
Dikkers zijn huis, hof en verder hem tevens daarbij gehorende landerijen voor een duizend 
gulden f 1000 - . – 
 
10 
den 22 november heeft Jan Koopman aangegeven dat hij den 17 october uit de boedel van 
wijlen Marten Brinkman en des zelvs mede overleden ehevrouw bij executoriale vendutie 
aangekogt hadde een hooiland uit de caterstede Brinkmans voor twee honderd vijf en 
zeventig gulden f 275 - . –, een gaarden voor f 235 - . – en een stuk bouwland f 50 - . -. 
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Eodem Hendrikus Hollander van en op die zelvde verkooping een stuk bouwland voor zeven 
en negentig gulden f 97 - . – 
 
211 
den 22 november heeft Jan Kevelam aangegeven dat hij op die zelvde publiuque verkoping 
van het Brinkmans aangekogt hadde een stukjen bouwland voor een en negentig gulden  
f 91 - . – 
 
Eodem heeft Hendrik Bartelin aangegeven dat hij op die zelve verkoping aangekogt hadde 
het plaatsjen Brinkmans in Holten gelegen voor vier honderd vijf en veertig gulden f 445 - . – 
 
Eodem heeft Willem Steunenberg aangegeven heeft dat hij op die zelvde verkoping 
aangekogt hadde een stukjen lands voor een honderd vijf en twintig gulden f 125 - . – 
 
den 26 november heeft G. Dikkers aangegeven dat hij in de maand september van Jannes 
Dikkers aangekogt had een stuk land gelegen aan de Dorper Stege voor een honderd vijf en 
twintig gulden f 125 - . – 
 
213/214 
1797 den 4 februari heeft Ecbert Hollander op Slebbers aangegeven dat door het versterf 
van zijn vrouw Geertrui Slebbers woensdag voor Nieuwjaar overleden op hem vervallen was 
het halve plaatsjen Nisink in de Langestraat mids hij zijn schoonvader Harmen Slebbers daar 
uit ten einde gebragt moet worden. 
 
1796 den 30 december heeft Jenneken Dikkers weduwe aangegeven dat zij op den 14 
november 1796 van Jannes Dikkers aangekogt hadde een gaarden de Darper gaarden  
genaamt in Holten gelegen voor f 125 - . – 
 
1797 den 20 februari door Ecbert Dikkers aan mij overgegeven het request door hem aan de 
oude gedeputeerden ingeleverd houdende dat hij op den 4 meij 1796 aan Jan Dikkers Lokkin 
verkogt heeft zijn huis en verdere landerijen voor f 2600 - . –, dog dat deeze koop bij 
manquement van voldoening der kooppenningen geheel en al vernietigd is en dient halven 
van het betaalen der 50sten penning ontslagen moge worden: 
staande in margine dat request is goed gevonden en verstaan dat van de gelibelleerde koop 
eenmaal de 50ste penning zal moeten betaald worden. Wordende die van de recissie van den 
zelven koop dan nog geremitteerd. Zwolle den 11 februari 1797  
/was getekend/ B. ten Pol ut(?)  
onderstind (?), ter order van  
de gedepputeerde (get.) 
Gerh. Dumbar 
 
215 
den 7 februari heeft Jan Hegeman op Schutten aangegeven dat hij van Egbert Hillekes en 
Janna Willemsen aangekogt hadde in januari en caterstede Hillekes met zijn getimmerte, 
landerijen en gewassen voor zes honderd agt en zeventig gulden f 678 - . – 
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1797 den 17 februari heeft Garrijt Mennekes aangegeven dat hij in dien zelvde maand van 
Jannes Dikkers Denneboom aangekogt hadde een stuk bouwland in de Look voor een 
honderd en vijftig gulden f 115 - . – 
 
1797 den 4 april heeft Harmen Elfferink aangegeven dat hij in de voorige maand van Evert 
Veldhuis heeft aangekogt een halve weide of hooiland den Fokkink in den Dijkerhoek onder 
Holten voor vier honderd en vijftig gulden f 450 - . – 
 
1797 den 13 juni heeft Garrijt Brunsvoorde aangegeven dat hij op den 12 dito van Janna 
Hendriks weduwe van Frans Oosterkamp en haar zoon Jan Hendriks aangekogt hadde een 
huisjen met een hofjen Kamermans genaamt in het dorp Holten gelegen voor een honderd 
zes en veertig gulden f 146 - . – 
 
1797 den 23 juni ontfangen onderstaande memorie 
Sara Bos weduwe wijlen Jannes Dikkers maakt 
217 
bekend dat door het overlijden van haaren eheman voornoemd met welke zij in 
gemeenschap van goederen geleevd heeft, ingevolge huwlijkse voorwaarden den 3 februari 
1793 gemaakt, op haar gedevolveerd is de halvscheid van den plaatsse genaamd de Lokkin 
met alle daaronder hoorende zaai- en groenlanden aan den Holter Dijk gelegen en door 
genoemde weduwe Dikkers bewoond wordend, als mede haar plaatsjen Haar Arents 
plaatsjen of Stoevenbeld genaamd, met dien verstande nochtans, dat zij niet eerder daar 
iets van profiteren kan, dan na doode van haar overleden mans beide ouders. 
Verzoekende dat woordelijk ten prothocolle van den 50sten penning en collateraale 
successien van Holten en Bathmen aan te tekenen.   
 
1797 den 27 julij heeft G. Karssenberg aangegeven dat hij op die zelvde dag van Jacob 
Grooten Traast aangekogt hadde den halvscheid in een hooimate onder Holten gelegen voor 
negen honderd gulden f 900 - . – 
 
219 
1797 den 22 november heeft Jan Hidder aangegeven dat hij 14 dagen te vooren van Jan 
Flikkers en Jenneken Schuitert aangekogt hadde de caterstede het Flikkers genaamt in het 
Dorp gelegen voor zeven honderd gulden f 700 - . – 
 
Eodem onderstaande memorie ontfangen 
Doed de heer J.H. van der Wijck tot Hoevelaar ten prothocolle van den 50sten penning des 
prothocols Holten aangeven dat in het laast der gepasseerd maand october bij executoriaale 
distractie van Teunis Swierssen en vrouw heeft aangekogt een jaarlijksche losbaare 
geldrenten gevestigd in ’t halve Erve Olthof gelegen in den buurschap Espelo voor een som 
van f 1875 - . –, gevende dat egter alles onder protest van praejuditie aan als vermenende 
daar van geen 50ste of 100ste penning verpligt te zijn te betalen.  
 
1797 den 25 december heeft Hendrik Wansink aangegeven dat hij op den 10 november van 
Antonij Nijland en Mechteld Cuiper aangekogt hadde een hooiland het Vredebroek genaamt 
onder Holten bij het plaatsjen Jan van Battems voor twaalf honderd gulden  f 1200  - . – 
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220 
1798 den 13 maart heeft Berend Hofs aangegeven dat hij op den 7den februari 1798 van 
Jannes Drajer aangekogt hadde een stuk groen groend in Fletgersmaate voor vijf honderd 
agt en negentig gulden f 598 - . – 
tussen Tollers en Voorthuis 
 
ontfangen onderstaande memorie 
de advocaat Joan Jacobsen geevt aan namens de oud-burgermeester H.T. Hartkamp, dat 
deze op den 18 januari 1798 van het Sint Jurriens Gasthuis te Deventer aangekogt heeft de 
groove tiende uit zijn Erve Groot Klouwenbarg onder deezen gerigte kennelijk gelegen voor 
de somma van f 750 - . -  en daar van den impost te betaalen. 
Bathmen den 20 febr. 1798  Vide hier agter 
 
221 
ontfangen onderstaande memorie 
1797 den 26 october maakt Derk Schuittert ten prothocolle van den 50sten  penning des 
gerigts Holten bekend dat op den 12 deezer maand october met des zelvs broeder B.J. 
Schuittert een accoord of verdeeling over hun ouderlijken boedel, door haar wijlen vader Jan 
Schuittert nagelaten heeft gehouden, dat uit dien hoofde van vaderlijk goed uit den boedel 
te praten deren had door zijn broeder voormeld aan hem is overgegeven de halve plaatsien 
met de losse landen gelegen op den Borkeld waar van hem aangever de andere halvscheid 
toebehoord en welke plaatsjen in den boedel van wijlen hun vader behoord hebben, dat hij 
aangever uit hoofde der meerder waarde aan voormelde zijn broeder B.J. Schuittert of der 
zelve crediteuren moet uitkeeren een som van twaalf honderd gulden zegge f 1200  - . –, 
waar van egter vermeind geen 50sten penning verpligt is te betaalen en maakt dat zonder de 
minste prae juditie ten prothocolle bekend.  
 
222 
1798 den 29 janauri heeft Claas van Eede aangegeven dat hij op den 26 dito van Antoni 
Nijland en M. Kuiper aangekogt had 
 
1797 den 5 september heeft Claas van Eede aangegeven dat hij op die dag van Ant. Nijland 
en Mechteld Kuiper aangekogt hadde onderstaande pestus(?) 
1e ongeveer tien schepel bouwland den Steenkamp gelegen in den Dorper Enkt tussen Jan 
Zwierssen en Jannes Dikkers landen 
2de 2 schepel bouwland in den Dorper Enkt tussen Luken ter Bekken en Carel Bach 
3e een stuk bouwland in den  Dorper Enkt onder den Kol 
4e 2 stukken land in den Dorper Enkt de Korte Vooren genaamt 
5e een gaaren den Fort Jans garen genaamt op den Boskamp tussen de gaarens van Teunis 
Stokkers en Berend Cuiper 
6e de geheele vicatie(?) zo bouw als hooiland in Holten gelegen tussen Albert Wijgmannink 
en de dijk van Hend. Landeweer 
voor twee duizend en vijf honderd gulden f 2500 - . – 
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223 
1798 den 13 maart heeft heeft Berent Hofs aangegeven dat hij op den 7 februari van Jannes 
Draajer aangekogt hadde een stuk groen grond in FLetgers maate tussen Tollers en 
Voorthuis voor vijf honderd agt en negentig gulden f 598 - . – 
 
1798 den 1 meij heeft Hendrik Kolkman aangekogeven dat hij op den 22 maart van B.W. 
Hakkert aangekogt hadde een stukjen hooiland leggende voor kooper zijn deur in den 
Dijkerhoek voor zes honderd gulden f 600 - . – 
 
ontvangen onderstaande memorie 
Geeft aan ten prothocolle van de 50ste pennink des schoutampts Holten en Bathmen vrouw 
W.M. Hagedoorn weduwe van Duuren dat zij op den 20 juni 1798 van den burger A.F. 
Ruckersfelder heeft aangekogt een tiende int het Erve Meijlink of Meinoldink in Espelo 
onder Holten voor eene zomma van vijf honderd guldens van twintig stuiver het stuk. 
Beekvlied den 1 julij 1798 / was getekend W.M. Hagedoorn weduwe van Duuren. 
 
225 
1798 den 31 julij heeft julij heeft Gebben Jacob of Coert aangegeven dat hij voor ongeveer 
zes weeken van Willem Kempers en vrouw aangekogt hadde het plaatsjen Lucas genaamt 
met des zelvs onderhoorige landerien in Holten gelegen voor vijf honderd en vijftig gulden  
f 550  -. – 
 
1798 den 29 augustus heeft Garrijt Brinkhuis aangegeven dat hij op den 19 julij bij 
executoriaale verkoping aangekogt hadde het eerste perceel van het Erve Maneschijn 
bestaand in huis en hof met den  bouwkamp en het groote hooiland met zijn getimmerte 
voor f 2738  -. –, twee duizend zeven honderd en agt en dartig gulden 
en het 2e perceel het nieuw aangegraven land bestaande in bouw- en hooiland gelegen aan 
malkander agter het huis met den berg en schapeschot voor f 1270 - . – 
 
1798 den 1 october heeft Roelof Nijmeijer aangegeven dat hij voor drie weeken van Garrijt 
Brinkhuis en zijn vrouw aangekogt hadde een hooiland, aan het Espeloer Broek bij Holter 
broeks hooiland voor negen honderd gulden f 900  -. – 
 
den augustus heeft Jan Dikkers Klein Lokkin aangegeven dat hij op den 19 julij bij executie 
aangekogt hadde een kamp bouwland van het Erve Maneschijn, zijnde het derde perceel 
voor f 607 - . – 
 
227 
1798 den 19 october heeft Garrijt Hollander aangegeven dat hij in het laast van september 
van Zwier Wolters aangekogt hadde het plaatsjen Zwier Wolters onder de Beusebarg voor 
dertien honderd vijf en zeventig gulden f 1375 - . – 
 
229 
1799 den 4 april Harmen Fransman en Hendrik Brinkman geven aan, dat zij voor ongeveer 
drie weeken onderling geruilt hebben met huis en hof, zo dat Harmen Fransman bekomt het 
huis en hof Brinkmans genaamt, en Hendrik Brinkman bekomt het huis en hof Fransens  
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genaamt voorhands op conditie dat Harmen Fransman moet toegeven een som van een 
hondert en vijftig gulden, zijnde bovengemelde hoovens gelegen en huisen gelegen in het 
Dorp Holten. 
 
1799 den 8 maij geeven de erfgenamen in het middel van het collateraal over het 
schoutampt Holten aan en versterf van haaren broeder Jan Roterink voor circa vijf weeken, 
bestaande in een stukje hoogland De Heldermate genaamt gelegen in het schoutampt 
Holten buurschap Dijkerhoek. 
 
1799 den 27 maij heeft Hendrik van der Eze aangegeven dat hij in het laats van de maand 
april laastleden heeft aangekogt het halve regt en eijgendom van een water put  van Gerrit 
Schuitert en vrouw, staande tussen kopers en verkopers huisen in het Dorp Holten voor 
eene summa van drie en sestig guldens f 63 - . – 
 
1799 den 15 junij Jan Krumeler geeft aan dat hij op den 8 maij laastleden heeft aangekogt 
eene hooijmate gelegen op de Langestraat in Paalmans 
231 
mate onder Holten van Gerrit Disselenplas voor een somma van twee honderd guldens  
f 200  - . - 
 
1799 den 13 julij Jan Huis int Velt geeft aan dat hij op den 6 junij op eene publieke verkoping 
van den erfgenamen van Jan Reterink heeft aangekogt de halfscheid van de Heldermate 
gelegen onder ’t schoutampt Holten buurschap Dijkerhoek voor eene somma van zes 
hondert en dertig guldens f 630 - . – 
 
1799 den 20 september Jan Dikkers Lokkin geeft aan dat hij voor een maand heeft 
aangekogt van J.E. Hartkamp het Erve de Oude Schuite genaamt, gelegen in het kerkdorp 
Holten voor eene summa van een duisent en drie hondert guldens f 1300 - . – 
 
1799 21 november Jacob Koos geeft aan dat hij voor circa vier weken heeft aangkogt van 
Hendrik Struuk een stukjen land in het Dorp Holten gelegen voor een somma van tachtig 
guldens f 80  -. – 
 
1799 2 december Hendricus Dikkers Bolink geeft aan dat op den 31 oktober bij executie 
heeft aangekogt de halve hooijmate onder het Erve Eijkels beneffens een stuk bouwland 
groot ongeveer 3 mudde gesaaij onder den gerigte van Holten gelegen voor f 930 - . – 
 
237 
1800 den 20 maart geeft Hendrik Steunenbarg aan dat hij den 17 februari laastleden heeft 
aangekogt van Jan Dikkers een kamp land het Velinks genaamt leggende in den Dijkerhoek 
wel eer behoord aan het Erve Maneschijn voor eene som van vijf hondert guldens f 500 - . – 
 
1800 den 12 junij Gerrit Groot Tijselink voor hem zelfs en namens zijn broer Berent van ’t 
Hof maakt ten prothocol bekent dat zij te zamen hebben aangekogt van het St. Jurriens 
Gasthuis te Deventer het Erve Broekhuis leggende in den Beusebarg onder Holten op den 3 
maij laastleden voor eene somma van twe duizent zes hondert guldens f 2600  - . –, zijnde de  
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koper vaardag zine aandeel te betalen vermits den verkoper niet onderhevig is volgens 
ordonnantie. 
 
1800 2 julij Hendrik Jurrien geeft aan dat hij van de besturders van ’t St. Jurriens Gasthuis te 
Deventer op den 3 maij laastleden heeft aangekogt bij publieke veiling een stuk lands het 
Jurriens land genaamt gelegen in ’t Carspel Holten buurschap Beuseberg voor eene som van 
zes hondert guldens f 600  -. –, waarvan hij aangever ingevolge coopconditie de halve 50ste 
penning betalen moet.  
 
239 
1800 den  julij Hendricus Dikkers Bolink en Egbert Dikkers geven aan dat zij te zamen op den 
3 maij laastleden van de besturders van ’t St. Jurriens gasthuis te Deventer hebben 
aangekogt het Erve Paalmans in ’t Carspel Holten buurschap Beusenbarg gelegen voor eene 
somma van twee duisent vier hondert en twintig guldens f 4420 - . – 
 
1800 den 4 julij Hendrik Jan Wansink geeft aan ten prothocolle van 50ste penning dat hij op 
den 6 junij laastleden van zijn broeder Gerrit Jan Wansink heeft aangekogt 
ten eerste een stuk bouwland ongeveer vier schepels gesaaij leggende tussen de landerijen 
van Eppink zoals verkoper dezelve voor enige jaren van Jannes Denneboom aangekogt heeft 
ten tweede een hooijmatien H. Bieslers maatjen genaamt leggende naast het land van B.J. 
Schuilert beide onder den gerigte van Holten gelegen en wel te zamen voor eene somma van 
vijfhondert gulden f 500 - . – 
ten derde de geregte halfscheid in het hofhorige erf en goed Eppink gelegen onder 
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den gerigte van Holten buurschap Look voor een somma van twe duizent vijfhondert gulden 
f 2500  -.  – 
 
1800 den 29 julij Albert Janssen Wiegmannink en comparant maken bekent dat hij op den 3 
maij laastleden van de bestuurders van St. Jurriens Gasthuis aangekogt heeft een Erve en 
goed Bekkink genaamt met zim getimmerte, hoge en lage landerijen in ’t schoutampt Holten 
buurschap Neerdorp voor de somma van twee duizent vijf hondert guldens f 2500 - . – 
 
1800 den 30 julij geeft Garrit Hendrik Hesselink ten prothocol aan dat hij in de vorige maand 
junij heeft aangekogt van Jan Dokters en vrouw een huis staande aan den Holter Dijk het 
nieuwe Kleine Lokkin genaamt voor eene som van vijfhondert vijf en zeventig gulden f 575 -.- 
 
1800 den 29 september Jan Petersen Stegeman koomt bij dezen aan te geven in het middel 
van ’t collateraal over het schoutampt Holten het versterf van zine broeder en zuster Arent 
en Fenneken Peters in deze lopende maand september overleden, bestaande voor zo verre 
men weet in 
243 
twee derde portien in ’t Erve Arents in de buurschap Dijkerhoek gelegen, wordende deze 
aangave gedaan zonder praejuditie en onder protest van zig tot eenige betaling van den 
50sten  penning met aerdes als nade ordonnantie en placaten van den lande op dat middel 
geemaneert te willen hebben verpligt. 
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1800 den 19 december Jacob Kosen geeft aan dat hij op den 11 december laatsleden bij 
excutoriale verkoping heeft aangekogt de caterstede het Kappert genaamt in ’t schoutampt 
Holten buurschap Neerdorp gelegen in dier voeg en in die grote zoals hetzelfde door de 
vorige eijgenaar Hend. Hendriksen Kappert en vrouw Hendrina Alberts in eijgendom is 
beseten geweest voor eene som van agthondert en tien gulden f 810 - . – 


