
Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr.

datum
30-06-1785

fol.nr
I-Ivo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
7-7-1785

fol.nr.
1vo-2

Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte ,van
overdr./alim.

datum
7-7-1785

fol. nr.
2-2vo

door

aan

van

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

opm.

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

JAN BRINKHUIS.

HENDRIK BLIKMAN en GERRIT BRINKHUIS.

Twee stukken hooiland, DE VASTERSMAATE
en het TOUWSLAG, alsmede de boerderij, het vee
en de inboedei van het huis.

1) JAN BRINKHUIS zal levenslang onderhouden
worden door GERRIT BRINKHUIS.

2) De vrouw van HENDRIK BLIKMAN zal volgens
acte d.d. 09-05-1785 te DEVENTER nog gerede
goederen ontvangen.

3) Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.

4) Deze acte is getekend in BATHMEN.

GRIETJEN JANSSEN v.v. overl. HENDRIK BEKKINK.

Haar vier onmondige kinderen.

JANNES EVERTS en HENDRIKUS KLEIN LOKIN.

De kinderen krijgen een geldbedrag, wanneer
ze trouwen of meerderjarig zijn.

Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.

Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.

GRIETJEN JANSSEN v.v. overl. HENDRIK BEKKINK,
geassisteerd door JAN CATERMAN.

,WILLEM BEKKINK .

Een stuk hooiland, DE SCHUTTENMAATE,
alsmede de boerderij, het vee en de inboedel
van 'het huis.

1) De moeder van WILLEM BEKKINK zal levens
lang worden onderhouden.

2) Ze ontvangt produkt en van het 1 mud land,
gelegen aan BROENSLAND.

3) Hij zal zijn broers een som geld geven, als
ze meerderjarig zijn of gaan trouwen.

Op verzoek van de comparanten getekend en
gezegeld door JAN BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv .nr. ]]

acte van
erfuit.

datum
28-7-]785

fol.nr
3

Holten

ger. boeken

inv. nr. ]]

acte van
hypo

datum
13-8-]785

fol. nr.
3-3vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. ]1

acte van
overdr./alim.

datum
23-8-1785

fol.nr.

4

door

bep

door

t.g.v.

onderp.

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

2

DERK DIKKERS en zijn mondige stiefkin
deren JAN DIKKERS gehuwd met MARIA DIKKERS
en GERRIT DIKKERS. I

De stiefkinderen doen afstand van het erve
DIKKERS, afkomstig uit hun moeders goed en van
hun vaders goed t.g.v. hun stiefvader DERK DIKKERS.
voorn.

DERK DIKKERS m.v. overl. HENDRINA SCHUTTENS

JAN HISSINK en HENRICUS BROUWER als voogden
over de kinderen van overl. JAN BROUWER en
BARTA ADELERHOF, met namenHESSEL, HENDRINE,
HARMEN, ARENT JAN en JAN BROUWER.

] ) Een stuk zaailand, HET VOSSTUKKE
genaamd.

2 ) Een stuk zaailand, HET SUNNEBARGSTUKKE
genaamd.

3) Een stuk hooiland bij LAVARNEN, HET HOEKJEN
genaamd.

Op verzoek van de comparant getekend en
gezegeld te BATHMEN door GERRIT DE SCHEPPER.

JAN ROELOFSEN BOSSCHER.

JAN BOSSCHER en ROELOFKEN ROELOFSEN.

Een stuk bouwland, DE HEERENKAMP genaamd,
gelegen onder HOLTEN, alsmede een geldbedrag
aan interest van met name genoemde per
sonen: JAN HELDERMAN, HOTLANDER, DISSELENPLAS
en RIETBARG alle onder HOLTEN en LANKHORST
in WESEPE.

Ze moeten hun oom levenslang onderhouden.

Op verzoek van de comparanten getekend en
gezegeld. door JAN BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum

8-9-1785
fol.nr
4vo-5

Holten

ger. boeken

inv. nr. II

acte van

datum

fol. nr.

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van

datum

fol. nr.

door

Lb .v.

mombers

erfuit.

opm.

door

door

3

JENNEKEN WILLEMS v.V. overl. JAN BRAAKMAN,
geassisteerd door ARNOLDUS BOLDERINK.

Haar 3 onmondige kinderen.

ALBERT WILLEMS en WAANDER GRAVEMAN.

De kinderen krijgen een geldbedrag en
gerede goederen als zij mondig worden of gaan
trouwen.

1) In de marge staat een verklaring gegeven
door JENNEKEN WILLEMS dat zij bepaald
dat bij overlijden van de kinderen hun deel
van hun vaderlijk goed overgaat op de
langstlevende. .

2) Als hypotheek stelt JENNEKEN WILLEMS voorn.
het stuk hooiland HET VREDËNBROEK, gelegen
aan de SCHIPBEEKE.

3) Op verzoek getekend en gezegeld door
ARNOLDUS BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
15-9-1785

fol.nr
5

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van

datum
20-9-1785

fol.nr.
5vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
test.

datum
24-9-1785

fol. nr.

5vo-6vo

door

t.g.v.
van

onderp.

opm.

door

aan

van

opm.

door

bep.

opm.

4

Anthonij nijland als momber over zijn vrouw
MEGHT~LD KUIPERS

HERMEN DIKKERS en zijn vrouw JENNEKEN NIJLANDS
.f450,- a 3%

Al hun gerede goederen.

I) In de marge staat een verklaring gegeven
door GERRIT en JENNEKEN DIKKERS dat de hy
potheek is afgelost op d.d. 29-06-1798

2) Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.

JAN VASTERT op de OUDE SCHUTTE.

ROELOF RIETBERG

Zijn eigen stuk bouwland, SCHUIJTERSTUKKE ge
naamd, gelegen in de LOOKER ENK tussen het
land van EPPINK en WIBBELINK.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK

AALTJEN JANSSEN NIJLANT, geassisteerd door
JANNES JANSSEN.

Haar broer GERRIT NIJLAND en zijn vrouw
AALTJEN JANSSEN krijgen het halve hooiland, HET
LAMMERTINK SLAG genaamd, gelegen onder MARKEL
tussen het BOONK SLAG en het VOLKERINK
SLAG en gerede goederen, en hun kinderen krijgen
ook gerede goederen.
ENGBERT NIJLAND en JENNEKEN ZWIERS krijgen een
geldbedrag. Wanner zij overlijden vervalt dit
aan hun broers GERRIT NIJLAND, TONE NIJLAND
en HARMEN NIJLAND.
1) Voor verdere bepalingen zie originele acte.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door

DERK BOLDERINK



Holten

ger. boeken

l.nv.nr. II

acte van

hyp

datum
]-]0-1785

fol.nr

6vo-7

Holten

ger. boeken

inv. nr. II

acte van

hyp

datum

24-]0-1785

folo nr.

7vo-8

Holten

ger. boeken

l.nv.nr. 11

acte van
momb./erfuit

datum
28-]0-1785

folo nr.
8-8vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit

erfuit

opm.

5

WILLEM VASTERT namens zijn vrouw MARIA WILLEMS.

DERK JAN van GOOR en zijn vrouw
GEERTRUI LUBBERS.

noo, à 4%.

Haar eigen boerderij, VASTERT genaamd
bestaande uit een stuk bouwland en een stuk
land, gelegen in de buurtschapBEUSEBARG.

Op verz,oek getekend en gezegeld te BATHMEN
door GERRIT de SCHEPPER.

HARMEN NIJLAND op NISINK voor hem zelf en voor
zijn overl. vrouw JENNEKEN GERRITSEN NISINKS.

MARIA VAN STEENBERGEN.

.fl700,-à 3%.

Zijn eigen boerderij, Het NISINK genaamd,
gelegen in de buurtschap LANGE STRAAT of BEUSEBARG.

Op verzoek getekend en gezegeld te BATHMEN
door GERRIT de SCHEPPER

JANNA JANSSEN v.v. overl. ALBERT EPPINK, geassisteerd
door JANNES STROEK.

Haar 6 onmondige kinderen.

JAN HELDERMAN en BARTELD in r HOF.

De kinderen krijgen ieder een geldbedrag en
gerede,goederen, wanneer zij trouwen of mondig zijn.

De kinderen krijgen ieder een geldbedrag en
gerede goederen, wanneer zij trouwen of mondigzijn.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van

datum
1-11-1786

fol.nr
9-9vo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van

hypo
datum
11-1-1786

fol. nr.
9vo-IO

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

6

JANNES EPPINK als momber over zijn vrouw
MARIA TEUNISSEN.

BERENT LOOPKES.van CALKER en zijn vrouw
H. BOLTE.

f1300,- à 4%.

Haar boerderij, het EPPINK genaamd, met alle
landerijen, gelegen in de buurtschap BEUSEBARG
of LANGESTRAATE.

I) Nog genoemd wordt HARM LEEMKUIL.
2) In de marge staat een verklaring van roye

ment van 1794 waarin staat dat HARM LEEMKUIL,
die de plaats van J. EPPINK gekocht
heeft, de schuld heeft betaald.

3) Op verzoek getekend en gezegeld te
BATHMEN door GERRIT de SCHEPPER.

ARENT ARENTSEN op DEN WITTEN.

JAN EFFERINK

f400,-à 3%

Zijn boerderij, ARENTSEN of DEN WITTEN genaamd,
gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

Op verzoek getekend en gezegeld te
BATHMEN door GERRIT DE SCHEPPER

Holten door

ger. boeken aan

van
inv.nr. 11

bep
acte van
overdr/alim.

datum
19-1-1786

fol.nr.
IO-lOvo

opm.

DERK ARlAANS als momber over zijn vrouw
TEUNTJEN WILLEMS.

JAN ARIAANS

Hun boerderij met inboedel, vee en al de gewas
sen op het land.

I) Hij zal zijn ouders levenslang onder
houden:.

2) Wanneer JAN ARlAANS eerder sterft dan zijn
ouders dan krijgt zijn moeder jaarlijks een
geldbedrag.

3) JAN ARlAANS is verplicht zijn halve broer
GERRIT ARlAANS en zijn zuster WILLEMINA
ARlAANS een geldbedrag te geven.

Op verzoek getekend en gezegeld door ARNOLDUS
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. II

acte van
MOMB.

datum
2-2-1786

fol.nr
11-

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
hypo

datum
16-2-1786

fol. nr.
II-Ilvo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
16-2-1786

fol. nr.
12

door

t. b.v.

mombers

opm.

door

t. g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan.

van

opm.

7

ALBERT WIJGMANNINK en EGBERT ROELOFS.

De onmondige dochter van overl. JAN LANDEWEER.
m.v. overl. AALTJEN JANSSEN.

ALBERT WIJGMANNINK en EGBERT ROELOFS.

Mombers waren JAN WIJGMANNINK EN JAN BRINKS.
Omdat JAN WIJGMANNINK is overleden en JAN
BRINKS ziek is en niet meer in staat het
momberschap waar te nemen.

ZWIER WOLTERS als momber over zijn vrouw
JENNEKEN SCHUITTERT.

HERMAN VAN LAAR en FRANCISCUS POHLMAN.

.f 200,-- à 3~%

Al hun gerede en ongerede goederen en hun
boerderij, DEN STOBBENgenaamd, met al de
daarbij behorende landerijen

Op verzoek getekend en gezegeld te BATHMEN
door GERRIT DE SCHEPPER.

ZWIER WOLTERS als momber over zijn vrouw
JENNEKEN SCHUITTERT.

JANNES SCHUTTERT

Een half hooiland, HET NEULEMENNEKES LAND
genaamd, gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

Op ve~zoek getekend en gezegeld te BATHMEN
door GERRIT DE SCHEPPER.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum

15-4-1786

fol.nr
12vo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. II

acte van
hypo

datum
18-4-1786

fol. nr.
13

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

momb.

datum
11-5-1786

fol. nr.
13-13vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

VAN

onderp.

opm.

door

t. b.v.

mombers

opm.

8

WILLEM STEUNENBARG of VELDERS als momber over
zijn vrouw ANNEKEN AEFTINK.

CORNELIA RIBBlUS.

.f500,-a' 4\%

Al hun gerede en ongerede goederen en de boer
derij met de boomgaarden en een stuk bouwland.

Op verzoek getekend en gezegeld te
DEVENTER door GERRIT de SCHEPPER.

ROELOF SCHENKKING als momber over zijn vrouw
HENDRINA KNOPERS.

WILLEM TER MEERBEEK

.flOO,-- a' 3% %.

Al hun goederen en hun eigen huis en hof,
het CUIPERS genaamd.

Op verzoek getekend en gezegeld te BATHMEN
door JAN BOLDERINK.

BARG EEBERT en GARRIJT SAAREN.

De onmondige zoon HENDRIK TEMPELMAN en
de twee onmondige dochters GEERTJEN en
HENDRIKA TEMPELMAN

BARG EEBERT en GARRIJT SAAREN.

Door het overlijden van hun ouders TEUNIS
TEMPELMAN. en JENNEKEN JANSSEN zijn er mombers

aangesteld.



Holten

ger. boeken

l.nV.nr. II

acte van
test.

datum
11-5-1786

fol.nr
13vo-14vo

Holten

ger. boeken

l.nV.nr. 11

acte van
hyp

datum
20-5-1786

fol. nr.
14vo-15

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
test.

datum
15-6-1786

fol. nr.
15vo-16

door

bep.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

bep.

opm

9

GRIETJEN TEMPELMAN, DINA TEMPELMAN geas
sisteerd door haar man GERRIT TER MAATE
en de mombers over de 3 onmondige
kinderen.

I) Zijn mondige zuster DINA TEMPELMAN
krijgt een geldbedrag en zijn mon
dige zuster GRIETJEN TEMPELMAN
krijgt ook een geldbedrag en gerede goe
deren. De overige onmondige kinderen
krijgen ieder een geldbedrag en gerede
goederen.

2) Het geld dat ze van LUKEN TER BEKKE
tegoed hebben krijgen de onmondige
kinderen.

3) De kinderen zullen onderhouden worden,
zolang ze onmondig zijn.

I) Nog genoemd wordt de broer ALBERT TEMPELMAN
2) Op verzoek getekend en gezegeld door

JAN BOLDERINK.
3) Voor verdere bepaling zie originele acte.

GARRIJT GEERTMAN als momber over zijn vrouw
AALTJEN COOLWEE

CORNELIA RIBBlUS

fl09,- à 4%.

Haar boerderij, HET GEERTMANS genaamd, een
stuk bouwland en een stuk hooiland, deels bij
KLEIN AALPAAL en deels bij JANNES EIJKELLAND,
gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

Op verzoek getekend en gezegeld te BATHMEN
door GERRIT DE SCHEPPER.

WILLEM KEMPERS en JENNEKEN LUCSEN,
geassisisteerd door HERMEN DIKKERS.

I) Hij benoemt zijn vrouw als enige erfgename.
2) Zij benoemt haar man als enige erfgenaam.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
22-6-1786

fol.nr
16-16vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
hypo

datum
7-7-1786

fol. nr.
16vo-17

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 1I

acte van
overdr

datum
13-7-1786

fol. nr.

17-17vo

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

door

t.g.v.

van

onderp.

onderp.

opm.

door

aan

van

10

MARIA GERRITS overl. v.v. JAN BREUKINK, ge
assisteerd door ARNOLDUS BOLDERINK.

Haar 2 onmondige kinderen.

JANNES BREUKINK en WAANDER VAN DEN GRAAVEN.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen

GARRIJT STROEK en zijn vrouw MARIA JANSSEN.

HENDRIK TEN HENGEL, LAMBERTUS WEERNINK, JAN
VAN DELDEN en OORTER HOLSHEIMER.

noo,- à 4%.

Al hun gerede en ongerede goederen en huis en
hof, HET MEIJERMANS genaamd en een stuk hooi
land, gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

Al hun gerede en ongerede goederen en huis en
hof, HET MEIJERMANS genaamd en een stuk hooi
land,gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

I) In de marge staat een verklaring van
royement gegeven, waarin staat dat de
hypotheek is afgelost d.d. 5-8-1792.

2) Op verzoek getekend en gezegeld te
BATHMEN door GERRIT DE SCHEPPER.

JAN VASTERT in de OUDE SCHUITE.

JANNES AGTERKAMP en zijn vrouw JENNEKEN
EGBERTS VASTERT.

Een stuk hooiland, DE SCHUITTERTSMAATE genaamd
gelegen op de LANGESTRAATE, met aan de ene zijde
de TWENHAARSMAATE en langs de andere
zijde- het land van MENOMME.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. II

acte van
momb./erfuit

datum
17-7-1786

fol.nr
17vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hyp

datum
5-9-1786

fol. nr.
18

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

1I

GERRIT DEN LOSSEN m.v. overl. MARIA JANSSEN

Zijn 4 onmondige kinderen.

JAN HIEMELTJEN en EGBERT ENDEMAN

De kinderen krijgen ieder t.z.t. een geldbedrag.

Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.

GERRIT KLEIN OOSTERHUIS en zijn vrouw TEUNTJEN
VEURHORST.

HENRIK BROUWER en ELISABETH VAN DEN BERG

.f500,-à 3%%.

Een hooiland, De KLINKE genaamd en het hooi
land de KOTTERSVERLOREN genaamd, gelegen in
de buurtschap DIJKERHOEK bij de boerderij, het
KLINKERS genaamd.

Op verzoek getekend en gezegeld te BATHMEN
door DERK BOLDERINK.

Holten door

ger. boeken aan

inv.nr. 11 van

acte van
overdr. opm.

datum
24-9-1786

fol.nr.

18vo

LAURENS LAURENTlUS, geassisteerd door
J.J. SCHMAUS, procurator

JANNES GERRITSEN VENNEKLAAS en zijn vrouw
LEIDA JANSSEN.

De boerderij GEERTMANS OP DE OLDEN KAMP in de
buurtschap LOOKE gelegen, toebehoord hebbende
aan GARRIJT VENNEKLAAS en GEERTJEN MEIJLINK

Op verzoek getekend en gezegeld te BATHMEN
door GERRIT DE SCHEPPER.



Holten

ger. boeken

~nV.nr. 11

acte van
test.

datum
19-11~1786

fol.nr
19

Holten

ger. boeken

inv. nr. Il

acte van
overdr./alim

datum

19-11-1786

fol. nr.

19vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

momb./erfuit.

datum

23-11-1786

fol. nr.

20

door

bep.

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

doo~

t.b .v.

Mombers

erfuit

opm.

12

ALBERT J. VELDINK en MARIA JANSSEN VELDINK, geas
siteerd door GARRIJT VOORTMAN

I) De testator benoemt MARIA JANSSEN VELDINK
voorn. als enige universele erfgename.

2) De testores benoemt ALBERT J. VELDINK voorn.
als enige universele erfgename.

Op verzoek getekend en gezegeld door ARNOLDUS
BOLDERINK.

MARIA JANSSEN VEhDINK, geassisteerd door
ALBERT JANSSEN VELDINK.

ALBERT LUCAS OP 'T VELD en JANNA HENDRIKS.

Een boerderij, HET VELDINK genaamd, met de
landerijen en het vee en de inboedel van het
huis.

I) De overdracht zal niet eerder plaatsvinden,
als na de dood van de langstlevende comparan
ten.

2) De comparanten behouden tot de langstlevende
toe het recht, om de boedel te beheren.

3) De comparanten hebben het recht het beheer
van de inboedel over te laten aan hun neef en
nicht ÁLBERT LUCAS OP 't veld en JANNA HENDRIKS,
die dan de comparanten moeten onderhouden.

Op verzoek getekend en gezegeld door ARNOLDUS
BOLDERINK, op het erve VELDINK.

GERRIT VELD JAN m.v. overl. JENNEKEN SCHIPHORST.

De 4 onmondige kinderen.

JAN HORSMAN en ZWIER ENDEMAN.

De kinderen krijgen gerede goederen.

Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van

datum
23-1]-1786

fol.nr
20-20vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
4-}-}787

fol. nr.
20vo-21

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hyp

datum
23-}-}787

fol. nr.

2}-21vo

door

t.b.v.

mombers

erfuit .

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

13

AALTJEN POLISTE V.V. overl. MANNES POLISTE, geas
sisteerd door HENDR. MEUTGEERT.

Haar onmondig kind.

BARG ECBERT en DERK JAN SNIJDER.

Het onmondig kind krijgt gerede goederen.

Op verzoek. getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.

GARRIJT KRIEGER op VELD JANS en zijn vrouw
AALTJEN HENDRIKS POLISTE.

De erfgenamen van overl. JOAN LINDEMAN.

Een partij rogge, groot }O mudde en een par
tij boekwijt, groot 10 mudde.

De boerderij, HET VELDJANS genaamd.

Op verzoek getekend en gezegeld te BATHHEN
door GERRIT de SCHEPPER.

JAN BERENT VOS en zijn vrouw JENNEKEN GARRITS

G. de SCHEPPER

.f260,- à 3%.

De caterstede, VOS genaamd, met de daarbij beho
rende landerijen en getimmer, gelegen in het
NEERDARP.

Op verzoek getekend en gezegeld te BATHMEN
door ARN. BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
9-2-1787

fol.nr
22-22vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
15-3-1787

fol. nr.
22vo-23

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
6-4-1787

fol. nr.

23-23vo

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

t.b.v.

van

onderp.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.
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ARENT BOERENDANS m.v. overl. GEERTJEN
HENDRIKS.

Zijn 6 onmondige kinderen.

BERENT PAALMAN en TEUNIS STEGEMAN.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

ZWIER WOLTERS en zijn vrouw JENNEKEN SCHUITTERS.

De mombers over de onmondige dochter HARMINA
ZWIERSSEN WOLTERS .

.f200,- à 3%

De boerderij, HET STOBBEN genaamq, met de
daarbij behorende landerijen en de boerderij
FLIKKERS genaamd met daarbij behorende lande
rijen bestaande uit: een stuk bouwland en een
stuk hooiland eneen stuk hooiland DE
BIJSTERMAATE genaamd.

PETER HORSMAN m.v.overl. HARMIENE JACOBSEN.

Zijn 2 onmondige kinderen.

JAN HEGEMAN en JAN BRAND.

De kinderen krijgen ieder t.z.t. een geldbedrag.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr./alim.

datum
6-4-1787

fol.nr
23vo-24

H

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum

3-5-1787

fo!. nr.
24-24vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
12-5-1787

fo!. nr.
24vo-25

door

aan

van

bep.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

15

PETER HORSMAN

ESSE HORSMAN en zijn vrouw GEERTJEN DIJKERHOF

Zijn eigen huis op het HORSMAN en het mestrecht.

PETER HORSMAN moet levenslang onderhouden
worden en krijgt jaarlijks een geldbedrag en
gerede goederen.

Op verzoek getekend en gezegeld te bathmen.

JANNES VASTERT.

JAN WILLEM VASTERT.

f250,- à 3,2%

De boerderij het VASTERT genaamd met
daarbij behorende landerijen.

Inde marge staat een verklaring, dat er nog
2e hypotheek is afgesloten voor een be
drag van fIOO,-.

FENNEKEN HENDRIKS V.V. overl. GERRIT NIJKAMP,
geassisteerd door JAN BOLDERINK.

Haar onmondig kind.

TEUNIS VAN HOLTEN en HARMEN BIJSTER.

Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede
goeder,en.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
7-6-1787

fol.nr
25-25vo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
28-6-1787

fol. nr.
25vo-26

Holten

ger. boeken

inv .nr. 1I

acte van
hypo

datum
11-7-1787

fol. nr.
26-26vo

door

t.g.v.

van

onderp.

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.
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JAN VASTERT in de OUDE SCHUITE en zijn vrouw
JENNEKEN HENDRIKS.

JAN PRINSEN en zijn vrouw JANNA JANSSEN.

nDD, -à 31;%.

Hun eigen land, bestaande uit: een stuk bouwland,
gelegen op de KOL en een stuk bouwland, gele
gen aan de DUISTERSTEEGE.

GRIETJEN JANSSEN BEKKINK, geassisteerd door
WILLEM BLEEKER.

JAN HELDERMAN en zijn vrouw MARIA DIKKERS.

Een stuk bouwland, DE BEULENKAMP genaamd,
gelegen in het NEERDORP, met aan de ene zijde
het land van DOKTERS en met aan de andere
zijde aan HET BROEK.

JAN SLIJTER, landbouwer op het erve LAMBERS
EN ZIJN VROUW JANNA JANSSEN.

Hun zwager en broer GERRIT JEURLINK.

.f515,- à 3%.

AL hun gerede goederen, vee, bouwgereedschap
pen, inboedel van het huis en de gewassen op
het land.

Deze akte is getekend en gezegeld in BATHMEN.



Holten

ger- boeken

lnv .nr. II

acte van
momb. / erfuit .

datum
16-7-1787

fol.nr
26vo-27

Holten

ger. boeken

lnV.nr. Il

acte van
overdr./alim.

datum
23-7-1787

folo nr.

27-27vo

Holten

ger. boeken

lnv.nr. II

acte van

hypo

datum

30-7-1787

folo nr.
27vo-28

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

aan

van

bep.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.
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GERRIT VELDMAATE m.v. overl. MARIA WILLEMS.

Zijn onmondige kinderen.

JAN VELDMAATE en WILLEM GERRITS BOER.

De kinderen krijgen t.z.t. gerede goederen.

ECBERT UDINK en zijn vrouw MARIA HUNNINK.

Haar halve broer DERK UDINK.

De boerderij, HET SNIJDERS genaamd, met de
daarbij behorende landerijen, vee en inboedel
van het huis ..

I) De halve broer en zuster moeten levenslang worden
onderhouden.

2} De halve broer en zuster krijgen jaarlijks
een geldbedrag tot de langstlevende toe.

ROELOF QUITENBARG en zijn vrouw HENDRINA
JANSSEN .

Zijn broer en zwager JAN QUITENBARG.

flOO,-à4%.

Hun boerderij, de inboedel van het huis, het vee
en de,gewassen op het land.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
30-9-1787

fol.nr
28-28vo

Ho

door

aan

van

opm.
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dhr, en mr. GERHARDUS ANTHONIUS MENNINK,
lid van de gemeente DEVENTER en zijn
vrouw A.H.N. PUTMAN.

GARRIJT OOSTERHUIS en zijn vrouw TEUNTJEN
WILLEMSEN VOORHORST.

De boerderij, KLEIN OOSTERHUIS genaamq, ge
legen in de buurtschap DIJKERHOEK.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

Holten door

ger. boeken t.g.v.

inv.nr. 11 van

acte van
hypo onderp.

datum

11-7-1787

fol. nr.

28vo-29vo opm.

GARRIJT OOSTERHUIS en zijn vrouw TEUNE
VOORHORST.

JOAN CASPAR LEMKER en zijn vrouw JOHANNA
WILHELMINA DE BEAUFORT.

f6000,- a'3%% Te volstaan voor de eerste
zes weken met 3~%.

I) Erve en goed OOSTERHUIS, gelegen in de
buurtschap OKKENBROEK.

2) Katerstede KLEIN OOSTERHUIS, gelegenin de

buurtschap DIJKERHOEK.

I) Nog genoemd worden WILLEM VOORHORST en

WILLEM ASSINK
2) Op verzoek getekend en gezegeld door

GERRIT DE SCHEPPER.

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

act.e van
momb. /erfuit.

datum
4-8-1787

fol. nr.
29vo-30

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

HENDRIK STROEK m.v. overl. MARIA JANSSEN.

Z~jn onmondige zoon en dochter.

TONIS ZWIERSEN EN EGBERT STROEK.

De zoon krijgt de fIOO,- die de vader heeft
uitgeleend bij HAARMAN bij HEETEN. Verder
krijg~n ze ieder een geldbedrag en goederen.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb. / er fuit .

datum
21-9-1787

folonr
30-30vo

Holten

ger. boeken

~nV.nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum

8-10-1787

folo nr.
30vo-31

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
hypo

datum
11-10-1787

folo nr.
31-31vo

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

19

AALTJEN BARTELS v.v. overl. JAN VOSSESANG,
geassisteerd door JAN BOLDERINK.

Haar 2 onmondige zoons en 3 dochters.

DERK SCHEUPPEN en JAN BARTELS.

Ieder kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede
goederen.

AALBERT MEIERMAN m.v. overl. HENDRINA
ARENTSEN.

Zijn 2 onmondige kinderen

GARRIJT BROEKMAN en JAN KNOL.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

JAN TREKOP en MANNUS VLIKKER als mombers
over de onmondige kinderen van wijlen JAN
ARENTS STIENEN en zijn vrouw STIENTJEN WILLEMS
VISSEN.

JUDE HENDRIKS RIETBARG.

.f125,- a' 3%.

Het c~terplaatsje STIJNEN genaamd, met bijbeho
rende landerijen en getimmer. Gelegen bij
MENNEKEN aan de DARPER ENK.

Op verzoek getekend en gezegeld door ARN.
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
22-11-1787

fol.nr
31vo

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
14-12-1787

fol. nr.

32

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

hypo

datum

07-01-1788

fol. nr.

32vo-33

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

t.g.v.

van

onderp.

20

EVA HENDRIKS KERKDIJK v.v. overl. JAN KERKDIJK,
geassisteerd door JANNES DIKKERS.

Haar twee onmondige ki~deren.

HARMEN KOOPMAN en WAANDER GRAVEMAN .

De kinderen krijgen ~.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

WILLEM STROOKAPPE m.v. overl. AALTJEN HARMS.

Zijn onmondige zoon.

TONIS POT en WILLEM STROKAPPE.

Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede
goederen

DERK PINKERT.

GARRIJT ELFFERINK.

I200,-à 3~ % Te volstaan met 3 %.

Zijn katerstede PINKERTS genaamd, gelegen in
de buurtschap DIJKERHOEK.

Op verzoek getekend en gezegeld door G. de
SCHEPPER.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
29-01-1788

fol.nr
33-33vo

Holten

ger. boeken

~nV.nr. 11

acte van
overdr.

datum
29-02-1788

fol. nr.

33vo-34

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
21-04-1788

fol. nr.
34vo

door

aan

van

opm.

door

aan

van

opm.

door

aan

van

21

HENDRIK JANSSEN LANDEWEERD en zijn vrouw
HENDRINA AEFTINK.

HENDRIK BUDDE en zijn vrouw GESINA MARGARETHA
GRIM.

Hun oliemolen, NIENHUIZEN GAARDEN en de schuur,
gelegen in de buurtschap LOOKE.

Op verzoek getekend en gezegeld door G de
SCHEPPER.

BEREND AREND KUIPERS en zijn vrouw JENNEKEN JANSSEN.

CORNELIA RIBBlUS.

Hun huis en hofen vier akkers land, ongeveer
tien schepel gezaai groot.

Op verzoek getekend en gezegeld door G de
SCHEPPER.

RUTGERUS COOLHAAS.

ARENT SCHUTTE of BOERENDANS en zijn vrouw
ENGELE QUINTENBARG

1) Hun plaats en erve HET BOERENDANS genaamd
met zijn hoge en lage landerijen, gelegen
in de buurtschap DIJKERHOEK.

2) Ee~ strepeltje land, gelegen in het rechts
gebied van BATHMEN.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
21-04-1788

fol.nr
35

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
hypo

datum
2]-04-1788

fol.nr.
35vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
hypo

datum
22-04-1788

fol. nr.

36

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

22

ARENT SCHUTTE of BOERENDANS en zijn vrouw
ENGELE QUINTENBÀRG.

JAN VROLIJK en zijn vrouw TEUNE SCHIPHORST.

1) Erve en plaats HET BOERENDANS genaamd
met getimmer en hoge en lage landerijen,
gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

2) Een strepeltjen, gelegen bij BATHMEN.

JAN VROLIJK en zijn vrouw TEUNE SCHIPHORST.

RUTGER KOOLHAAS.

.f1200,- à 3-'2%.

Erve en goed DE BOERENDANS genaamd met
hoge en lage landerijen, gelegen in de buurt
schap DIJKERHOEK.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven van 22-11-1806, waarin staat dat de
hypotheek is afgelost.

MARTEN BRINKMAN en zijn vrouw AALTJEN BRINKMAN

JOHANNA ARNOLDINA HONDORP.

f800,-à 3-'2%.

Vier stukken bouwland:
IJ Het eerste naast het land van EPPINK.
2) Het tweede naast dat van KNOL.
3) Het derde naast dat van OTTEBAAS.
4) Het vierde stuk land naast het land van TEUNIS

ZWIERSSEN gelegen
5) Het huis en hof en een hooiland in DE

VLETGERS maate.

1) Getekend en gezegeld in BATHMEN.
2) In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven, waarin HENDRIK KERKMEIJER ver
kla~rt dat de hypotheek is afgelost d.d. \1-03-1797



Holten door

ger. boeken aan

van
inv.nr. 11

acte van bep.
overdr/alim.

datum
23-04-1788

fol.nr
36vo-37 opm.

23

ELISABETH JANSSEN v.v. overl. GARRIJT KLEIN
LIGTENBARG, geassisteerd door BARG PETER.

HENDRIKA GARRITSSEN KL. LIGTENBARG.

Haar katerstede KLEIN LIGTENBARG genaamd met
getimmer en landerijen en gerede en ongerede
goederen.

1) Zij belooft hiervoor haar moeder te onder
houden.

2) De dochter zal aan haar broer JAN KLEIN
LIGTENBARG en aan haar zusters JANNA v.v.
JAN SLETTENHAAR en aan haar zuster JENNEKEN
KLEIN LIGTENBARG een geld bedrag geven.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK. Dit is gedaan op de katerstede KL.
LIGTENBARG.

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
27-05-1788

fol. nr.
37-37vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr.

datum
11-06-1788

fol. nr.
37vo-38

door

t. b.v.

mombers

erfuit

opm.

door

aan

van

GERRIT ENDEMAN m.v. overl. JENNEKEN JANSSEN.

Zijn onmondige dochter.

BERENT HOLTERBROEK en WILLEM VASTERT.

Zij krijgen t.z.t. een geldbedrag van .fI50,
waarvan f50,- bij JAN HOLTERBROEKberust
en gerede goederen. Tot nakoming van dit stelt
de eerste comparant tot onderpand: twee stukken
hooiland, gelegen bij DEN AALPAAL.

: 1) In de marge staat een verklaring van 30-05-1793
waarin staat dat GERRIT WITTEN en JANNA
ENDEMANS het hun toekomende goed ontvan-
gen hebben.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

A.F. RUCKERSFELDER (theoloog).

JAN GARRITSSEN FLITS.

Zijn katerstede DE KLEINEN FLITS genaamd met
hoge en lage landerijen.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

hypo

datum

11-06-1788

fol.nr

38-38vo

Holten

ger. boeken

~nv. nr. 11

acte van

momb.

datum

10-06-1788

fol. nr.
39vo-40

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
overdr. /alim.

datum
10-06-1788

fol. nr.
40-41

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.b.v.

mombers

door

aan

van

bep.

24

JAN GARRITSSEN FLITS.

CORNELIA.RIBBIUS.

f800,- à 4~%. Te volstaan met 3~%.

Zijn katerstede DEN KLEINEN FLITS genaamd met
getimmer en hoge en lage landerijen.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven van 24-12-1808, waarin staat dat
D.J.R. JORDENS als gevolmachtigde van B.J.
RIBBlUS, erfgenamen van C. RIBBlUS heeft verzocht
om het te royeren omdat het onderpand is ver
kocht aan H. DIKKERS

AALTJEN KOLKMANS.

Haar vier onmondige broers en zuster met namen:
FENNEKEN, JANNES, HENDRIK en GARRIJT KOLKMAN.
Allen kinderen van overl. ARENT KOLKMAN
en zijn vrouw HENDRINA ROELOFS BOLINK.

PETER NOEVER EN JAN OUDENGOLDENBELD.

PETER NOEVER en JAN OUDEN GOLDENBELD als mombers overde on
mondige kinderen van overI.ARENT KOLKMAN en HENDRINA
ROEWFS BOLINK.

AALTJEN KOLKMAN, geassisteerd door JAN BRAND. Zij is een
dochter van over!. ARENT KOLKMAN en HENDRINA ROEWFS BOLINK.

De katerstede KOLKMANS genaam::l met getirrmer en hoge en lage
landerijen, gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

1) Hiervoor belooft zij en haar onmondige broer HENDRIK
KOLKMAN een paar schulden af te lossen.

2) Zij zal aan haar broers HENDRIK, JANNES en GARRIT KOLKMAN
een geldbedrag betalen en aan haar zuster FENNEKEN
KOLKMAN een paar goederen geven.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN BOLDERINK. Dit is
gedaan op de kleine katerstede KOLKMAN.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr.

datum
19-08-1788

fol.nr
41-41vo

Holten

ger. boeken

lnv.nr. 11

acte van
hypo

datum
23-08~1788

fol. nr.
42-42vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb./erfuit

datum

04-09-1788

fol. nr.

42vo-43

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

opm.

25

A.H. van SUCHTELEN en G. W. LEMKER

J.C. LEMKER en zijn vrouw J.W. de BEAUFORT.

Het erve en goed SLIJTERS genaamd met getim-
mer en hoge en lage landerijen. Dit heeft toebe
hoord aan JAN SLIJTER en zijn vrouw JANNA JEURLINK.

HENDRIK JANSSEN LANDEWEER en zijn vrouw
HENDRINA AEFTINK.

HENR. BUDDE en zijn vrouw GESINA MARGARETHA
GRIM.

.f900,-À 31%

Hun kamp bouwland NIJENHUISKAMP genaamd,
groot 14 schepel gezaai, gelegen inde buurt
schap LOOKE.

JANNES T~ENHAAR m.v. overl. EGBERDINA WILLEMS.

Zijn vijf onmondige kinderen.

HENDRIKUS VOLKERINK en GARRIT DRAAJER.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.
Tot na~oming van dit stelt de comparant als
onderpand al zijn gerede goederen, vee en
bouwgewassen.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN

BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. IJ

acte van
hypo

datum
21-09-1788

fol.nr
46-46vo

Holten

ger. boeken

lnv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
30-06-1785

fol. nr.
I-Ivo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
13-10-1788

fol. nr.
47-47vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

opm.

door

aan

van

26

HARMEN BIJSTER en zijn vrouw AALTJEN ROELOFS
BOLINK.

J. DE SCHEPPER en zijn vrouw W.J. IJSSEL.

f600,- à 4%. Te volstaan met 31%.

Hun hooiland HET VREDEBROEK genaamd, gelegen
bij het BEEKVLIET. Tevens nog al hun gerede en
ongerede goederen.

I) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door G.A. DUMBAR v.v. overl.
B.J. IJSSEL DE SCHEPPER, waarin hij verklaart
dat de hypotheek is afgelost d.d. 27-09-1805.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door
GERRIT DE SCHEPPER.

JAN BRINKHUIS.

HENDRIK BLIKMAN en GERRIT BRINKHUIS.

Twee stukken hooiland, DE VASTERSMAATE
en het TOUWSLAG, alsmede de boerderij, het vee
en de inboedel van het huis.

JAN BRINKHUIS zal levenslang onderhouden
worden door GERRIT BRINKHUIS.
2) De vrouw van HENDRIK BLIKMAN zal volgens

acte d.d. 09-05-1785 te DEVENTER nog gerede
goederen ontvangen.

3) Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.

4) Deze acte is getekend in bathmen.

A.F. RUCKKERSFELDER Cdr in de Theologie).

ROELOF FLITS en zijn vrouw ANNEKEN BERENDS.

Zijn katerstede DE GROOTE FLITS genaamd, gele
gen in de buurtschap NEERDARPonder DE BARG
naast DE KLEINE FLITS.



Holten

ger. boeken

inv.nr. I I

acte van
hypo

datum
13-10-1788

fol.nr
47vo-48

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
momb./erfuit.

datum
16-10-1788

fol. nr.
48-48vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

overdr./alim.

datum

16-10-1788

fol. nr.

48vo-49vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

27

ROELOF FLITS en zijn vrouw ANNEKEN BERENDS.

ANTHONIJ LAMMERS en zijn vrouw JANNA LENTINK,
woonachtig op DE HUNNEPER MOOLE .

.f800,-à 3%.

De katerstede DE GROOTE FLITS genaamd met
al zijn landerijen en getimmer, gelegen in·de
buurtschap NEERDARP onder aan DEN BERG naast
DE KLEINE FLITS.

1) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven, waarin staat dat de hypo
the~k is afgelost.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door ARN.
BOLDERINK.

MARIA BERENTSEN v.v. overl. JAN KLEIN MEILINK.
Geassisteerd door GARRIT BERENT SEN KL. MEILINK.

Haar onmondige zoon.

JAN STEGEMAN en GARRIT KLAASSEN.

De zoon krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede
goederen.

In de marge staat een verklaring van 01-03-1797,
waarin staat dat BEREND MEYLINK het hem hier
boven beloofde goed ontvangen heeft van
BEREND MEILINK.

MARIA BERENDS KL. MEILINK, geassisteerd door
ANTHONI DIKKERS.

GEERTJEN JANSSEN KL. MEILINK en haar man
BERENT JANSSEN SCHEUR.

Haar bouwerij, vee en gerede goederen.

1) Hiervoor beloven zij om de comparante te
onderhouden en haar jaarlijks een geldbedrag
uit te betalen.

2) Haar broer zal t.z.t. een geldbedrag krijgen.
3) Zij zal haar oom GERRIT BERENTS KL. MEIJLINK

onderhouden.

1) In de marge staat een verklaring van 01-03-1797,
waarin BEREND MEIJLINK verklaart dat hij het
hem hierboven beloofde goed van BEREND
MEIJLINK ontvangen heeft.



Holten

ger. boeken

inv. nr. I]

acte van
test.

datum
21-10-]788

fol.nr
49vo-SO

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
27-]0-1788

fol. nr.
SOvo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
hypo

datum
10-]]-1788

fol. nr.
SI-Slvo

door

bep.

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

28

,JAN VAN BATTEM en zijn vrouw GEERTJEN JANSSEN
SNIJDERS, geassisteerd d@or, WILLEM WIERS.

I) Zijn kinderen JAN en JENNEKEN VAN BATTEM
krijgen de legitieme portie.

2) Universele erfgenaam is de langstlevende
3) De testatrice stelt tot erfgenamen in de

legitieme portie: DERK en JANNA JANSSEN
SNIJDERS.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

GERRIT NIJLANT m.v. overl. JENNEKEN DOLDERMANS.

Zijn onmondige zoon en dochter.

JAN HEGEMAN en JAN PASOP.

Ieder kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede
goederen.

ALBERT VOSSEBELD en zijn vrouw MARIA JANSSEN.

PETRUS IMMINK en zijn vrouw JANNA JANSSEN

.f800,-à 3~%.

Hun erve en goed DEN VOSSEBELD genaamd' met
getimmer, hoge en lage landerijen, gelegen in
de buurtschap LOOKE.

1) In de marge staat een'verklaring van roye
ment gegeven door HENDRIK IMMINK, LAMBERT
DAKE en L.JANSEN verklaren dat de hypotheek
is afgelost d.d. 18-]]-1808.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door G.DE
SCHEPPER.



Holten

ger. boeken

:LnV.nr. 11

acte van
hypo

datum
29-12-1788

fol.nr
51vo-52

Holten

ger. boeken

:LnV.nr. 11

acte van

overdr.

datum

08-01-1789

fol. nr.

52vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

overdr./alim.

datum

29-01-1789

fol.nr.

53-53vo

door

t.g.v.

van

onderp.

door

aan

van

door

aan

van

bep.

opm.

29

ALBERT NIJKAMP en zijn vrouw JENNEKEN
HENDRIKS.

ALBERT KUIT.

.f650,-à31 %

Hun stukken bouwland, groot 3 mudde ge-
zaai, gelegen in DEN NIJENHUISKAMP in de buurt
schap LOOKE. Aangekocht van JAN SCHUTTERT.

JAN SCHUYTERT en zijn onmondige zoons
BERENT JAN en JAN WILLEM SCHUITERT.
GARRIJT SCHUIJTERT en DERK DIKKERS als momber
over de onmondige zoons van JAN SCHUYTERT.

ALBERT NIJKAMP en zijn vrouw FENNEKEN
HENDRIKS.

Hun stuk bouwland, groot ongeveer 12 schepel
gezaai, gelegen in de buurtschap LOOKE, in
de NIJENHUISKAMP tussen het land van JAN VLIKKER
en HARMEN BASSTER.

MARIA HOFS op VOORTHUIS, geassisteerd door
EGBERT NIJHOFF.

Haar schoonzoon en dochter BERENT NIJHOFF en
zijn vrouw HENDRINA JANSSEN.

De helft van de caterstede VOORTHUIS genaamd,
gelegen in de buurtschap BEUSEBARG met getim
mer en hoge en lage landerijen en ook de helft
van de gerede en ongerede goederen.

I) Ze zullen MARIA HOFS onderhouden en haar
een geldbedrag geven.

2) Aan haar zuster JANNA keren ze uit het va
derlijk en moederlijk goed een geldbedrag
uit.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

:Lnv.nr. II

acte van

hypo

datum
29-01-1789

fol.nr
53vo

Holten

ger. boeken

:LnV.nr. II

acte van
test.

datum
29-01-1789

fol.nr.

54vo-55

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
14-02-1789

fol. nr.
55-55vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

bep.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm

30

BERENT NIJHOFF VOORTHUIS en zijn vrouw
HENDRINA JANSSEN.

EGBERT NIJHOFF en zijn vrouw MARIA AALDERINKS.

fI400,-à 31%

Hun katerstede VOORTHUIS genaamd met getim
mer, houtgewas en hoge en lage landerijen,
gelegen in de buurtschap BEUSEBERG.

1) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door EGBERT NIJHOFF, waarin
hij verklaart dat de hypotheek is afgelost
d.d. 18-12-1790.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

HENDRINA BARTELS MEUTGEERTS, geassisteerd door
HENDRIK LANDEWEER.

Zij benoemt tot universele erfgenamen:
HENDRIK ALBERTS en zijn vrouw ENGELE JANSSEN;
boeren op de plaats MEUTGEERTS op de
BORKELO. Zij krijgen alle gerede en ongerede
goederen.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK. Dit is gedaan op het plaatsje
MEUTGEERTS.

TEUNIS HOFMAN op LISEN en zijn vrouw ENGELE
HARMSEN NISINK.

J.H. DE LANGE.

f1 000, -à 31%

Hun erve en goed HOFMANS of LISEN genaamd,
met g~timmer en hoge en lage landerijen.

I) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door J.H. de LANGE, waarin hij
verklaart dat de hypotheek is afgelost
d.d. 15-09-1803.

2) Op verzoek. getekend en gezegeld door G de
SCHEPPER.



Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van

hypo

datum

16-02-1789

fol.nr

56-56vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van

momb. /erfuit.

datum
19-02-1789

fol. nr.
57

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
hypo

datum
03-03-1789

fol. nr.
57vo-58

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t. b.v.

mombers

erfuit

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

31

JANNES AGTERKAMP en zijn vrouw JENNEKEN
VASTERT.

J. DE SCHEPPER (kolonel) en zijn vrouw W.J.IJSSEL.

.f1200,-à 3~%.

Hun plaats en goed DEN AGTERKAMP genaamd
met alle getimmer en landerijen.
Tevens nog hun vrije hooimate SCHUITERTS MAATE
genaamd, gelegen in de buurtschap BEUSEBARG
of LANGESTRAATE.

I) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door H.G. KRONENBERG, waar
in hij verklaart dat de' hypotheek is afgelost
d.d. 29-04-1806.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door G de
SCHEEPER. Dit is ged~ànin BATHMEN.

BERENT HOFS m.v. overl. JANNA BARTELS.

Zijn onmondige zoon.

GERRIT THIJSSELINK en MANNUS JEURLINKS.

Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede
goederen.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

BERENT JAN SCHUITTERT.

ENGELBARTUS TINGEN VAN VELSEN

.f4000,- à 4%

I) Zijn huis DE ZWAANE genaamd met de schuur,
Hoven en een stuk land.

2) De,zes stukken land in de ALBERT JANS KAMP
3) Nog twee hooilanden van 15 dagwerk groot,

DE FLETGERS MAATE genaamd.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
hypo

datum
04-03-1789

fol.nr
58-58-vo

Holten

ger. boeken

inv. nr. I1

acte van

momb ./erfuit.

datum

19-03-1789

folo nr.

59vo-60

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb ./erfuit.

datum
25-03-1789

folo nr.
60-60vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

mombers

erfuit.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

32

DERK DIKKERS .

HENRIK BUDDE.

fIOOO,-à 4%. Te volstaan met 31%.

I) Zijn huis DE KROON genaamd met schuur en
. hof.

2) Een bouwland BLOEMENDALS LAND genaamd,
groot? schepel gezaai.

3) Een hooiland DE HELLEWEGS MAATE genaamd.

I) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door H. BUDDE, waarin hij
verklaart dat de hypotheek is afgelost
d.d.21-07-1795.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.·

JANNA JANSEN V.V. JAN SLIJTER, geassisteert
door ANTHONI DIKKERS.

Haar twee onmondige kinderen.

GARRIJT JEURLINK en JANNES STROEK.

De kinderen krijgen een geldbedrag.

HENDRIK EPPINK m.v. overl. JANNA JANSEN.

Zijn zeven onmondige kinderen.

JAN HELDERMAN en Barteld. in t HOF.
Deze zijn tevens mombers over de zes voor
kinderen van overl. ALBERT EPPINK en JANNA
JANSEN.

De kinderen k~ijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen. De dochter GEERTRUI krijgt
een kast.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
28-03-1789

fol.nr
61

Holten

ger. boeken

inv. nr. I1

acte van
hypo

datum
28-03-1789

fo!. nr.
61vo-62

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

overdr./alim.

datum

23-04-1789

fo!. nr.

63

door

aan

van

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

33

GERRIT KLUINSTEKER en zijn vrouw DERKSKEN
BERENDS.

HENDRIK VAN DE EEZE en zijn vrouw JENNEKEN
MODDERS.

Gaarden of stukken hooiland.

Op verzoek getekend'en gezegeld door G.DE
SCHEPPER.

HENDRIK VAN DE EEZE en zijn vrouw JENNEKEN
MODDERS

JOHANNA ELIJSABETH HAGENS.

f450,-à 3%.

Hun Gaarden of stukken hooiland, die ze hebben
aangekocht van GERRIJT KLUISTEKER en zijn vrouw
DERKSKEN BERENDS.

I) In de marge staat een verklaring van 30-04-1795,
waarin H. VAN DER EZE verklaart dat hij
de schuld heeft overgedragen.

2) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door H. HAGENS, waarin hij ver-
klaart dat de hypotheek is afgelost d.d.II-IO-1802.

3) Op verzoek getekend en gezegeld door G. de
SCHEPPER.

GARRIT JAN op GARRIT JANS en zijn vrouw
JENNEKEN JANSSEN.

AELBERT GARRIT JANS.

Al hun land,vee en zaadgewas.

I) Hiervoor belooft de zoon zijn vader en
moeder te onderhouden.

2) Aan zijn broers FREDRIK en JAN zal hij t.z.t.
een geldbedrag geven.

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderink.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr.

datum
29-04-1789

fol.nr
63 va

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

overdr.

datum

29-04-1789

fol. nr.

64

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

hypo

datum

29-04-1789

fol. nr.

64vo-65

door

aan

van

opm.

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

34

GARRIT OOSTERHUIS en zijn vrouw TEUNE
VOORHORST.

HARMEN LEEMKUIL en zijn vrouw BERENDINA
HENDRIKS.

Hun houtgewassen en hoge en lage landerijen
CEUTERSTEDE of ook wel KLEIN OOSTERHUIS genaamd,
gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

Op verzoek getekend en gezegeld door G de
SCHEPPER.

HARMEN LEEMKUIL en zijn vrouw BERENDINA
HENDRIKS.

WILLEM OOSTERWIJK en zijn vrouw GEERTRUI JANSEN
BLOO

Hun houtgewassen, hoge en lage landerijen DE
CEUTERSTEDE of ook wel KLEIN OOSTERHUIS ge
naamd, gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

WILLEM OOSTERWIJK en zijn vrouw GEERTRUI
JANSSEN.

JOAN CASPER LEMKER en zijn vrouw JOHANNA
WILHELMINA DE BEAUFORT.

..f2000,-à 4%.

1) De 'houtgewassen en hoge en lage landerijen
DE CEUTERSTEDE of ook wel KLEIN OOSTERHUIS
genaamd.

2) Twee weilanden DE KLINKE en KOSTVERLOREN
genaamd, gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

Op verzoek getekend en gezegeld door G. de
SCHEPPER.



Holten

ger. boeken

~nV.nr. ]]

acte van

hypo

datum

30-04-1789

fol.nr

65-65vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

hypo

datum

0]-05-1789

fol.nr.

66-66vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. ]1

acte van
hypo

datum
12-05-1789

fol. nr.
66vo-67

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

35

JAN BEUMERS en zijn vrouw HENDRINA BEUMERS.

CORNELIA RIBBlUS

f500,- à 4~%.

De katerstede HET BEUMERS genaamd met ge
timmer, hoge en lage landerijen bestaande uit:
zeven schepel gezaai en ]~ dagwerk hooiland,
gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

Op verzoek getekend en gezegeld door G. de
SCHEPPER.

JAN BRAND en zijn vrouw JENNEKEN BOLINK.

ANNA CHRISTINA HOLTHUIS V.V. overl. ARENT
GARRITSSEN.

f350,-à 3%.

Hun aandeel v.an het erve BRAND met getim
mer, gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

]) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door de weduwe van GERRITSEN;
waarin zij.verklaart dat de hypothee~ is
afgelost d.d. 25-04-1803.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door G.de
SCHEPPER.

JAN HELDERMAN en zijn vrouw MARIA DIKKERS.

THEODORA ALEIDA DUIKINK v~v. overl. LODEWIJK
VAN EYLSA RIBBlUS.

f!300,- à 4~%.

Hun katerstede HELDERMANS genaamd met ge
timmer, hof en bijbehorende landerijen en ook
nog DE BEULENKAMP, alles is gelegen in de
buurtschap NEERDARP.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door JAN HELDERMAN, waarin hij verklaart
dat de hypotheek is ifgelost d.d. ]]-05-1793.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
12-05-17890

fol.nr
67-67vo

Holten

ger. boeken

lnv .nr. 11

acte van
hypo

datum
12-05-1789

fol. nr.
67vo-68

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

datum

fol. nr.

door

aan

van

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

36

JANHELDERMAN en zijn vrouw MARIA DIKKERS.

DERK JURRISSENS en zijn vrouw LIESBET JURRISSENS.

Hun aandeel van DE SOURBARGER KAMP, groot
ongeveer drie mudde gezaai met het
houtgewas, gelegen tussen het land van
JAN HARMS e~ van HOF.

Op verzoek getekend en gezegeld door G. de
SCHEPPER.

DERK JURRISSENS en zijn vrouw liesebet jurrissens.

CORNELIA RIBBlUS.

f700,-à 41% Te volstaan met 31%.

1) Een stuk bouwland, groot een mudde ge
zaai, gelegen in VOORTHUIS KAMP. En twee
dagwerk hooiland in DE AALPAAL bij het land
van GEERTMANS gelegen.

2) De twee akkers HET MEERMANS· genaamd,
groot vijf schepel gezaai, gelegen in de
HOLTER ENK.

3) Een stuk bouwland, groot drie mudde ge
zaai, gel~gen tussen het land van JAN HARMS
en dat van HOF in DE SOURBARGERKAMP aan
gekocht van JAN HELDERMAN en zijn vrouw
MARIA DIKKERS.

Op verzoek getekend en gezegeld door G. de
SCHEPPER.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
09-06-1789

fol.nr
68vo-69

Holten

ger. boeken

lnv. nr. 11

acte van

momb./erfuit.

datum
12-06-1789

fol. nr.

69-69vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr. /alim.

datum
12-06-1789

fol. nr.
69vo-70

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

door

aan

van

bep.

opm.

37

HENDRIK EPPINK en zijn vrouw BERENDINA
EGBERTS VASTERT.

DERK baron VAN DER WIJCK tot DEN DAM.

f2800,-à 4%.

I) Hun erve en goed EPPINK genaamd, getimmer
hoge en lage landerijen, zoals DE HOF, weide
achter het huis, groot ongeveer twee koe-.
weiden.

2) Een stuk bouwland van ongeveer drie mudde
DE KAMP genaamd, gelegen voor het huis,
groot zeven mudde.

3) HET WEERSTUK, groot zeven mudde.
4) Een stuk hooiland in VLETGAARS MAATEN

gelegen tussen het land van GERRIT SCHUITTERT
en JAN SANDVOORT, groot ongeveer veertien
dagwerk.

Op verzoek getekend en gezegeld door GERRIT
DE SCHEPPER.

JANNA JANSEN HAKKERT V.V. overl. GARRIT
HAKKERT, geassisteert door ARN. BOLDERINK.

Haar drie onmondige kinderen.

HENDRIK WEGSTAPEL en GARRIT ESKEN.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag.
De mondige zoon BEREND WILLEM HAKKERT ver
klaart dat hij het hiermee eens is.

JANNA JANSEN HAKKERT V.V. overl. GERRIT
HAKKERT, geassisteert door ARNOLDUS BOLDERINK.

Haar mondige zoon BEREND WILLEM HAKKERT.

Haar erve en goed DEN HAKKERT met getimmer
en alle hoge en lage landerijen.

IJ Hie,rvoor belooft de zoon zijn moeder te
onderhouden.

2) De moeder mag het bouw- en hooiland voor
KOLKMANS gelegen nog gebruiken.

3) Aan zijn drie broers zal hij t.z.t. een geldbe
drag uitkeren.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
25-06-1789

fol.nr
70vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. I1

acte van
overdr.

datum
01-07-1789

fol. nr.
71

Holten

ger. boeken

inv .nr. 1I

acte van
overdr.

datum
10-07-1789

fol. nr.
71vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

opm.

door

aan

van

opm.

38

HARMEN STOKKERS en zijn vrouw HENDRIKA UDINK.

JAN MEIJERS MOLENAAR en zijn vrouw GERRITDIENA
HARTGERINK.

f600,- à 31;%.

Haarkaterstede STOKKERS met bijbehorende
landerijen.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven van 27-06-1803, waarin staat dat de
hypotheek is afgelost.

WILLEM VASTERT en zijn vrouw MARIA WILLEMS
BIJSTER.

ARENT MENOMME en zijn vrouw HENDRINA HENDRIKS.

Een stuk bouwland, groot ongeveer zes sche-
pel gezaai, liggende tussen het land van de koper
en het hooiland van DERK UDINK in de buurt-
schap BEUSEBARG.

I) Het land is bezwaard met verpondingen van
negen stuivers jaarlijks.

2) Op verzoek get~kend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

ALBERT VELDINK.

TEUNIS MANESCHIJN en zijn vrouw JENNEKEN
JANSSEN.

Zijn stuk bouwland van ongeveer drie schepel
gezaai, MAANSCHIJNS KAMPJEN genaamd, gele
gen in de DIJKERHOEK aan het land van JANNES
NIJKAMP.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van

overdr.

datum

10-07-1789

fol.nr

7lvo

Holten

ger. boeken

~nv. nr. 11

acte van

overdr. /ALIM

datum

10-07-1789

fol.nr.

72-73

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr. / alim.

datum
19-08-1789

fol. nr.
74vo-75

door

aan

van

opm.

door

aan

van

bep.

door

aan

van

bep.

opm.
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ALBERT VELDINK.

TEUNIS MANESCHIJN en zijn vrouw JENNEKEN
JANSSEN .

Zijn stuk bouwland van ongeveer drie schepel
gezaai, MAANSCHIJNS KAMPJEN genaamq gele
gen in de DIJKERHOEK aan het land van JANNES
NIJKAMP.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

JOOST VINCENT m.v. overl. FENNEKEN SCHUITERS.

GARRIT VINCENT en zijn vrouw ENGELE MEERMANS.

I) Het plaats MLTINK GENAAMD met getinmer en landerijen
bestaande uit: SCHOLTENKAMP met het NIEUWE KAMPJEN,
het landSCHOEMAKERSSTUK genaamd.

2) Een stuk land uit het erve LEUVELINK en een stuk land
uit het erve SLpTERS, liggend tuss~n het land van REILINK
en OLDBEKKINK.

3) Een gaarden gelegen tussen het l·and van REILINK en de MlJLDER.
4) De hele inboedel van het huis behalve de kast, die is voor

de dochter GRIETJEN.

I) De kopers verplichten zich hun vader te onderhouden.
2) Hij zal aan zijn broer en zusters met name HENDRINA VINCENT,

JAN VINCENT m.v.
HENDRINA SPIJKERS en GEERTRUID VINCENT v.v .JAN HEILERSIGH
een geldbedrag uitkeren.

3) De vader JOOST VINCENT behoudt alle andere. ongerede
goederen tot aan zijn dood

JAN. BEUMER en zijn vrouw HENDRINA TEUNISSEN.

TEUNTJEN BEUMERS, geassisteert door MAAT GARRIT.

Hun katerstede BEUMERS genaamd met getim
mer en hoge en lage landerijen.

•I) Zij zal haar ouders hun leven lang.
onderhouden in alles.

2) De comparant geeft een geldbedrag en hij
behoudt de schapen.

3) Zij zal aan haar broer t.z.t. een geldbedrag
uitkeren en aan haar zusters JANNA en
GEERTRUID, DIENA en JENNEKEN

vrouw van WILLEM HAALMAN ook een geldbedrag.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK op de katerstede BEUMERS.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
test.

datum
25-08-1789

fol.nr
75-75vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van

hypo

datum

26-08-1789

fol. nr.

76

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
overdr.

datum
06-10-1789

fol. nr.
76vo

door

bep.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

40

DERK SCHUITTERT, geassisteert door GERRIT
SCHUITTERT.

I) De armenstaat van HOLTEN krijgt fIOO,-.
2) De universele erfgenamen zijn: zijn

broer JAN WILLEM SCHUITTERT en zijn half
zuster GEERTRUID SCHUITTERT en haar man
CHRISTlAAN SCHIMMEL. Zij krijgen alle ge
rede en ongerede goederen.

In de marge staat een verklaring van 23-01-1790,
waarin· staat dat DERK SCHUITERT, geassisteert
door G, SCHUITTERT, bovenstaand testament
annuleerd.

ANTHONI NIJLAND en zijn vrouw MEGTELD KUIJPERS.

HERMANNUS MULDER en zijn vrouw MARGRIETA
NIJLAND.

f900,- à 3%.

De katerstede NIJLANDS met zijn getimmer en
hoge en lage landerijen.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door J. KUIPER, waarin hij verklaart
dat de hypotheek is afgelost d.d. 29-01-1798

A.F. RUCKENSFELDER.

JAN BOSSCHERS en zijn vrouw ROELOFKEN ROELOFS.

Zijn hooimate HET HALVE WILDE VREDEBROEK ge
naamd, gelegen in het HOLTERBROEÎZ.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
momb.

datum
24-10-1789

fol.nr
77

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
overdr.

datum
20-11-1789

folo nr.
77vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb. / er fuit .

datum
06-01-1790

fol.nr.

78

door

t.b.v.

mombers

door

aan

van

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit

opm.

41

PETER VENNEMAN m.v. overl. MARIA HARMS.

Zijn vijf onmondige kinde~en.

HARMEN BREUKINK en GARRIJT KLO~P.

JAN STROEK en zijn vrouw BRUMMELHUIS.

GARRIJT BOLDER en zijn vrouw GEERTJEN ROELOFFSEN.

STROEKSMAAT, gelegen bij STROEKS OP
LANGESTRAATEtussen het land van JANNES STROEK
en JAN JANSSENS EPPINK.

Op verzoek getend en gezegeld door GERRIT
DE SCHEPPER.

HERMEN BREUKINK m.v. overl. MARIA GRAVEMAN.

Zijn twee kinderen.

JANNES BRINKINK en WAANDER GRAVEMAN.

De kinderen krijgen t.z.t.' een geldbedrag en
gerede goederen.

In de marge staat een verklaring van 28-02-1807
dat GERRIT 1?REUKINK zijn deel heeft ontvangen.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
19-02-1790

folonr
79vo-80

Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van
overdr.

datum
28-01-1790

folonr.
80-81

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

overdr. / al im.
datum

folo nr.
80-81

door

aan

van

door

aan

van

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

42

JOAN COENRAAT DOUMAN, als gevolmachtigde
van HENDRIKA LINDEMAN v.v. overl. NICOLAAS
LAMBERTS.

WIILLEM WIJERS en zijn vrouw MARIA BRINKMAN.

Het erve en goed NIJHUIS, gelegen in de buurt
schap NEERDARP. Belast met f16,20 als ver
pondingen.

ALBERT WILLEMS.

ARNOLDUS TEN WINKEL en zijn vrouw HENDRIKA
WILLEMS, de broer van de comparant HARMEN
WILLEMS en zijn vrouw AALTJEN ALBERTS HENGEVELD
en zijn zuster JENNEKEN WILLEMS vrouw van
LAMMERT BRAAKMAN.

Gerede goederen en een geldbedrag.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK op 't erve WILLEMS.

ALBERT WILLEMS.

ARNOLDUS TEN WINKEL en zijn vrouw HENDRIKA
WILLEMS.

Gerede goederen en vee van een som van fl 120,-.

De comparant verklaart dat hij aan z~Jn broer
HARMEN WILLEMS man van AALTJEN ALBERTS
HENGEVELD en aan zijn zuster JENNEKEN
WILLEMS vrouw van LAMMERT BRAAKMAN een
geldbedrag uitkeert en goederen geeft.

Op verzoek getekend en gézegeld door JAN
BOLDERINK op t erve WILLEMS.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

test.

datum

04-05-1790

fol.nr

81-81vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van

hypo

datum

08-05-1790

folo nr.

82

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
10-06-1790

folo nr.
82vo-83

door

bep.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

door

t.g.v.

van

onderp.

43

JAN KRAAJENSANG op BEUMERS en zijn vrouw
TEUNTJEN JANSEN BEUMERS, geassisteert door
GERRIT ESSEN.

Zijn moeder ELSKEN GARRITS KRAAJENZANG
krijgt de legitieme portie evenals de moeder
van de testatrice HENDRINA TONISSEN BEUMERS.
verder is universeel erfgenaam de langst
levende, deze krijgt alle goederen.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
B01DERINK. Dit is gedaan op 't plaatje BEUMERS.

HENDRIK STROEK voor hem zelf en voor zijn overl.
vrouw.

JANNES TWENHAAR en zijn vrouw JENNEKEN BIJSTER.

.f350,- à 3tio.

Zij huis en hof en gaarden BOSSCHERSGAARDEN
genoemd. Verder een stuk land van bijna een
mudde gezaai, gelegen bij ALTINKSLAND of KAMP.

WILLEM WIJERS en zijn vrouw MARIA BRINKMAN.

GERHARDUS WESTENBERG en zijn vrouw FRANCISCA
CORNELIA DAPPER.

f2200,- à 31%.

Het e~ve en goed HET NIJHUIS genaamd met hoge
en lage landerijen en houtgewassen, groot onge
veer 20 mudde gezaai, gelegen in de buurt
schap NEERDARP. Aangekocht op 14-07-1789 van
de vrouw van overl. NICOLAAS LAMBERTS.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
10-06-1790

fol.nr
83-83vo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
hypo

datum
01-07-1790

folonr.

83vo-84

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

momb./erfuit.
datum
02-07-1790

folo nr.

84vo

door

t.g.v.

van

onderp.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t. b.v.

mombers

erfuit

44

WILLEM WIJERS en zijn vrouw MARIA BRINKMAN.

ADAM PERSOON.

f400,-à 3%.

Hun erve en goed NIJHUIS genaamd met getimmer,
hoge en lage landerijen en houtgewassen, groot
ongeveer twintig mudde gezaai, gelegen inde
buurtschap NEERDARP. Aangekocht op 14-07-1789
van de vrouw van overl. NICOLAAS LAMBERTS.

HENDRIK MEILINK op EPPINK en zijn vrouw
BERENDIENA EGBERTS.

GERRIT HASEWINKEL en zijn vrouw.

f152,50 à31%.

Hun plaatsje EPPINK genaamd, gelegen inde
buurtschap LOOK met bijbehorende hoge en lage
landerijen.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

JENNEKEN JANSSEN v.v.overl. JAN HEKKERT, ge
assisteert door JAN BOLDERINK.

Haar vier onmondige kinderen.

GARRIT BELTMAN en JANNES KNOPERS.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb.

datum
14-10-1790

fol.nr
84vo-85

Holten

ger. boeken

:LnV.nr. 11

acte van
overdr.

datum

04-12-1790

fol.nr.

85-85vo

Holten

ger. boeken

:LnV.nr. 11

acte van

hypo

datum

04-12-1790

fol. nr.

85vo-86

door

t.b.v.

mombers

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

45

ALBERT KNOPERT m.v. overl. EGBERDIENA EGBERTS.

Zijn vier onmondige kinderen.

HARMEN BROER en JAN WIBBELINK.

JAN KAPPERT en EGBERT KAPPERT.

HARMEN BRAAKMAN en zijn vrouw JENNEKEN
KAMERMANS.

Een stuk bouwland, gelegen in de buurtschap
NEERDARP in RUTGERSKAMP tussen STEGEMAN en
het land van JAN RUTGERS.

HARMEN BRAAKMAN en zijnvrouw JENNEKEN
KAMERMAN.

JAN KAPPERT en EGBERT KAPPERT.

noo,- à31;%.

Hun stuk bouwland met getimmer en hof, ge
legen ,in de buurtschap NEERDARP in RUTGERSKAMP
tussen STEGEMAN en het land van JAN RUTGERS

Op verzoek getekend en gezegeld door GERRIT
DE SCHEPPER.



Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van
overdr.

datum
09-12-1790

fol.nr
86vo

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
05-01-1791

fol.nr.
87

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van

hypo

datum

06-01-1791

folo nr.

87-87vo

door

aan

van

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

46

HERMANNUS VLIKKER en zijn vrouw GEERTRUID
WlLLEMS.

CHRISTIAAN SCHIMMEL en zijn vrouw GEERTRUID
SCHUITTERT.

De katerstede VLIKKERS genaamd met getimmer,
landerijen en bouwland van vier schepel gezaai.

Op verzoek getekenden gezegeld door JAN
BOLDERINK.

JAN KLEIN TWENHAAR m.v. overl. CADINA HENDRIKS.

Zijn 3 onmondige kinderen.

GERRIT ~LEIN TWENHAAR en JAN HARMEN SCHUYTERT.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

BEREND VOORTHUIS en zijn vrouw HENDRINA JANSSEN.

JAN GREEVE en zijn vrouw HENDRIKA ALINK.

f400,-à 3~%.

Hun plaatsje VOORTHUIS met landerijen, gelegen
in de BEUSEBARG en het: hooiland in .de VLIERMAATE,
gelegen aan het hooiland van RIETBARG en
DE PREUTER.
Op verzoek getekend en gezegèfd door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
13-01-1791

fol.nr
88

Holten

ger. boeken

~nv. nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
13-01-1791

fol.nr.
88-88vo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
13-01- 1791

fol. nr.
88vo-89

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

door

t. b.v.

mombers

etfuit.

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

opm.

47

HARMINA ROELOFS v.v. overl. HENDRIK
LIGTENBARG, geassisteert door HARMEN FRANS.

Haar vier onmondige kinderen.

JAN BOSGER en JANNES KLAASSES.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag.

DERK SCHUPPERT m.v. overl. ROELOFKEN GERRITS.

Zijn vijf onmondige kinderen.

HARMEN FRANS en HARMEN SCHUPPERT.

De zoon Gerrit krijgt f40,-. De overige vier
kinderen krijgen flS,-. En ieder kind krijgt
nog gerede goederen.

WOLTER VISCHER m.v. overl. AALTJEN JANSEN
VISSCHER.

Zijn onmondige zoon.

TONIS HOFMAN en HENDRIK LANDEWEER IN DEN BOOM.

De zoon.krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede
goederen.

1) Tot nakoming van de erfuiting stelt de va
der dekaterstede VISSCHER, gelegen in de
buurtschap BEUSEBARG.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
20-01-1791

fol.nr
89-89vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

overdr./alim.

datum

17-02-1791

fol. nr.

89vo-90

Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van

momb. /erfuit.
datum
17-02-1791

fol. nr.
90vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit .
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JAN VLIKKER en zijn vrouw BERENDINA HENDRIKS

EGBERTLANDEWEER en zijn vrouw FENNEKEN
STROEKS.

nOO,-à4%.

De katerstede VLIKKERS genaamd, gelegen in
de buurtschap LOOK in NIJENHUISKAMP tüsSèn
het land van ZWIER WOLTERS en HENDRIK
LANDEHEER.

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
BOLDERINK.

JANNES VISSCHER en zijn vrouw GEESKEN HILLEMS.

HOLTER VRUGGING m.v. overl. AALTJEN VISSCHER.

De katerstede VISSCHERS genaamd met landerijen.

I) De schoonzoon moet zijn schoonouders hun
leven lang onderhouden.

2) Hij zal tevens jaarlijks een geldbedrag geven.
3) De eerste comparanten verklaren dat zij

aan hun zoon EGBERT" VISSCHER het gene wat
hem toekomt hebben gegeven.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

JAN ULFTMAN m.v. overl. AALTJEN JANSEN.

Zijn vier onmondige kinderen.

ROELOF FLITS en ALBERT VELDINK.

De drie zoons krijgen t.z.t. een geldbedrag.
De dochter krijgt gerede goederen.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. II

acte van

momb./erfuit.

datum
17-03-1791

fol.nr

92

Holten

ger. boeken

lnV.nr. II

acte van

overdr.

datum

28-04-1791

fa!. nr.
92vo

Holten

ger. boeken

lnv .nr. 11

acte van

borgst.

datum

27-04-1791

fa!. nr.

93

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

opm.

door

aan

van

door

opm.

49

JENNEKEN TONIS v.v. overl. RENSEN WEVERS, geas
sisteert door GERRIT MAATMAN.

Haar zeven onmondige kinderen.

JAN ALFERINK en BEREND SLEESEMAN.

De kinderen krijgen t.Z.t. gerede goederen.

De zoon HENDRIK zal zijn leven lang onderhou
den worden.

WILLEM ZWIERSSEN.

JAN KOOPMAN en ANNEKEN GARRITSSEN.

De helft van de maate KOOPMANS MAATE ge
naamd, gelegen tussen GARRIJT AAFTINK en LUKEN
IN t VELDSLAND. De verpondingen worden door
koper en verkoper gelijktijdig betaald.

HARMEN DIKKERS, aangestelde collecteur van de
brandewijn en gebrande wateren in HOLTEN en
de gedeputeerde staten van OVERIJSSEL d.d. 19-04-1791.

I) Als borg is gesteld zijn stuk bouwland,
groot vijf schepel gezaai, gelegen naast
het HERENLAND.

2) Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
13-05-1791

fol.nr
93-94

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
test.

datum
17-05-1791

fol.nr.
94-94vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
OVERDR.

datum
17-05-1791

fol.nr.
95

door

t.g.v.

van

onderp.

Opm.

door

bep.

door

aan

van

50

GERRIJT GROOT THIJSSELINK en zijn vrouw JENNEKEN JANSSEN.

THEOOORA AlEIDA DUIKINK V.V. overl. L. VAN EIJLK RIBBlUS.

nOOO,-à 4%

De volgende percelen:
J) Het huis en schuur en vee.
2) Een ,kampland DE KEUKE, groot 4 m gezaai.
3) Een akker HET GROOI'E STUKKE, groot ongeveer 2 mudde.
4) Een kamp DE PMDBREED, groot 2 mudde.
5) Een stuk land in DEN ENKT, groot 5 s~epel gezaai.
6) Een stuk land SOURBARGS KAMP, groot 4 nf .
7) Een stuk land tegen DEN SOURBARGSKAMP gelegen1nf groot.
81 Een stuk land Hcx;EN KAMP, groot 2 schepel gezaai,

gelegen achter ZWIER BRDEKHUIS.
9) Een stuk land tegèn DEN HEUVEL, groot 2schepel gezaai.
10)DEN SLOOIMANS KAMP, groot 3 nf 2 schepeF .
I J)Een hooiland DE GROOI'EBOERS MAATE, groot 8 dagwerk.

Alle gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

Op verzoek getekend en gezegeld in bathmen.

JANNES VRIELINK op HUTrERT en zijn vrouw
JENNEKEN KERKMEIER, geassisteert door JAN
HELDERMAN.

De testator benoemt tot zijn enige en uni
versele erfgenaam zijn vrouw JENNEKEN
KERKMEIER.
De testatrice benoemt tot enige en uni
versele erfgenaam haar man JANNES
VRIELINK op HUITTERT.

JAN HEILERSIG en zijn vrouw GEERTRUID VINCENT.

ALBERT LEEUWENKAMP en zijn vrouw JUDIT
RIETBARG.

De caterstede BERGMANS met getimmer en lan
derijen, gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

hypo

datum

17-05-1791

fol.nr

95-95vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van

overdr.

datum

17-05-1791

fol. nr.

95vo-96

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
19-05-1791

fol. nr.
96-96vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

51

ALBERT LEEUWENKAMP en zijn vrouw JUDIT
RIETBARG.

De diaconie of armenstaat van de gereformeer
de gemeente van HOLTEN.

.f200,-à 3%.

Hun plaatsje KERKHOFS!'émet :getimmer en ,lande
rijen, gelegen aan HET KERKHOF van DE DIACONIE
of ARMENSTAAT van HOLTEN.

I) In de marge staat een verklaririg van roye
ment gegeven door MEIJERS, JAN WIJGMANNINK
en GERRIT DISSELENPLAS, waarin hij verklaart
dat de hypotheek is afgelost d.d. 30-02-1795.

2) Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.

De predikant CHRISTIAAN SCHIMMEL; ook namens
de kerkraad van HOLTEN.

ALBERT LEVENKAMPS.

Het plaat jen KERKHOFS (toebehoord hebbende
aan DE DIACONIE of armenstaat van HOLTEN), met
getimmer en landerijen, gelegen aan het kerkhof.

JAN HOFMAN m.v. overl. JENNEKEN HENDRIKS.

Zijn vier onmondige kinderen.

HENDRIK OVERMEEN en HARMEN BROER.

I) De drie zoons krijgen een geldbedrag.
2) De zoon HENDRIK zal de rest van leven

wor~en onderhouden. '
3) De dochter krijgt een geidbedrag en gerede

goederen.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. II

acte van

overdr. /alim.

datum

19-05-1791

fol.nr
96vo-97

Holten

ger. boeken

lnv.nr. II

acte van
huw.voorw.

datum
07-06-1791

fol.nr.
97-97vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr./alim.

datum
07-06-1791

fol. nr.
97vo-98

door

aan

van

bep.

door

bep.

door

aan

van

bep.
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JAN HOFMAN m.v. overl. JENNEKEN HENDRIKS.

Zijn mondige zoon EGBERT JANSSEN HOFMAN.

De caterstede HOFMANS genaamd met
getimmer en landerijen, inboedel van het huis
en overige gerede ·goederen.

De zoon moet zijn vader levenslang onderhou
den en hem een geldbedrag.en gerede goe
deren geven.

HENDRIK WIJGMANNINK als bruidegom en zijn a.s.
bruid HENDRINA HARMSEN HOLLANDER.

I) Ze brengen beide gerede en ongerede goede
ren in en zullen in gemeenschap van goede
ren huwen.

2) Bij een kinderloos huwelijk gaat de erfenis
op de langstl-evende.

ARENT MENOMME en zijn vrouw DINA HENDRIKSEN.

HENDRIK WIJGMANNINK en zijn a.s. vrouw HENDRINA
HARMSEN HOLLANDER.

De gehele boerderij, have en vee en de boedel
van het huis.

De jong~lui moeten hun ouders gerede goederen
geven en ze moeten hun ouders ook levenslang
onderhouden.



Holten

ger. boeken

lnv.nr. Il

acte van

overdr.

datum
07-06-1791

fol.nr
98vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
07-06-1791

fol. nr.
98vo-99

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
0S"-06-1791

fol. nr.
99vo

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.
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ARENT MENOMME en zijn vrouw DINA HENDRIKSSEN.

HENDRIK WIJGMANNINK en zijn a.s. vrouw HENDRINA
HARMSEN HOLLANDER.

Het.plaatsje MENOMME genaamd met getimmer
en landerijen, gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

HENDRIK WIJGMANNINK en zijn bruid HENDRINA
HARMSEN HOLLANDER.

ARENT MENOMME en zijn vrouw DINA HENDRIKSEN.

.f2000,-à 3%.

Het plaatsje MENOMME genaamd met getim-
mer' en hoge en lage landerijen en houtgewas
sen, gelegen in de buur~schap BEUSEBARG.

In de marge staat een. verklaring van royement
gegeven door de erfgenamen van ARENT MENOMME
en zijn huisvrouw dat de hypotheek is afgelost
d.d. 05-04-1806.

JANNA RoELOFS KLEIN BLOEMENDAAL v.v. overl.
BEREND JANSSEN.
Zij wordt geassisteert door JAN BOLDERINK.

Haar 4 onmondige kinderen.

DERK VOORHUIS en JAN HIDDER.

De drie zoons krijgen een geldbedrag en gere
de goederen ende dochter allen gerede goe
deren.



Holten

ger. boeken

J.nV.nr. 11

acte van
overdr.

datum
23-06-1791

fol.nr
99vo-\00

Holten

ger. boeken

J.nV.nr. 11

acte van

overdr.

datum

01-08-\790

fol.nr.

100-100vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
01-08-179\

fol.nr.
\OOvo-\OI

door

aan

van

door

aan

van

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.
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GERRIT JANSSEN m.v. overl. PETERNELLA JANSSEN,
onder HELDEREN.

Zijn stiefzoon JAN HOMMELTE en zijn vrouw
JENNEKEN ROELOFS

Een vierde deel in de REUSKES MAATE, gelegen
in de buurtschap ESPELOO.

A.F. RUCKERSFELDER.

LAMBERT BRAAKMAN en zijn vrouw JENNEKEN
WILLEMS.

Het erve en goed BRAAKMAN genaamd, gelegen
in de buurtschap ESPELOO.

Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.

LAMBERT BRAAKMAN en zijn vrouw JENNEKEN
WILLEMS WOLFFERDINK.

HENDRIKA LINDEMAN v.v. overl. NICOLAAS
LAMBERTSEN .

.f5000,-à 31%.

Het er~e en goed HET BRAAKMANS of BRAAKE ge
naamd met hoge en lage landerijen, houtgewas
sen, gelegen inde buurtschap ESPELOO.

Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

datum

01-08-1791

fol.nr

101vo-102

Holten

ger. boeken

~nv. nr. I I

acte van
hypo

datum
01-08-1791

fol. nr.
102-102vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
hypo

datum
16-09-1791

fol. nr.
102vo-103

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.
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LAMBERT BRAAKMAN en zijn vrouw JENNEKEN
WILLEMS WOLFFERDINK.

A.F. RUGKERSFELDER.

nooo,-3i%.

Het erve en goed BRAAKMANS of DE BRAAKE ge
naamd met hoge en lage landerijen, houtge
wassen, gelegen in de buurtschap ESPELOO.

I) Op het onderpand zit een hypotheek van
.f5000,- ten profijte van HENDRIKA LINDEMAN
V.V. overl. NlG. L~BERTS.

2J In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door A.F. RUGKERSFELDER dat
de hypotheek is afgelost d.d. 03-11-1795.

3) Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.

HARMEN BIJSTER en zijn vrouw AALTJEN BOLINK.

DENES VAN LOO en zijn vrouw AALTJEN BRESTERS.

.f400,-à 4%.

Het vijf schepel gezaai bouwland en twee
dagwerk hooiland, gelegen vooraan in DE
VREDEBROEKEN.

Op verzoek getekend en gezegeld ~n BATHMEN.

JAN VLIKKERS en zijn vrouw HENDRINA HENDRIKS,

HENRIK BUDDE

nOO,-à4%.

De katerstede VLIKKERS met getimmer en lan
derijen.

I) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door H.BUDDE, waarin hij ver
klaart dat de hypotheek is afgelost
d.d.15-10-1801.

I) Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
16-09-1791

fol.nr
103vo-I04

Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van
overdr./alim.

datum

fol. nr.
104-105

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
25-10-1791

fol. nr.
105vo

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

door

aan

van

bep.

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

HERMEN DIKKERS m.v. overl. JENNEKEN NIJLAND
en de mondige kinderen met namen:
GERRIT, MARIA en JENNEKEN DIKKERS.
De dochters zijn door hun broer geassisteert.

Zijn vijf onmondige kinderen.

GARRIT VINCENT en ANTONIJ DIKKERS.

De onmondige kinderen krijgen t.z.t. een geld
bedrag uitgekeerd.

HERMEN DIKKERS m.v. overl. JENNEKEN NIJLAND
en de mondige kinderen met name:
GERRIT en MARIA DIKKERS. maria is geassi
steerd door haar broer, en zijn de voog
den van de onmondige kinderen.

Zijn mondige dochter JENNEKEN DIKKERS.

De plaatsHARMEN DIKKERS met getimmer, lan
derijen, have en goed en de inboedel van het
huis en een geldbedrag.

I) Zij verplicht zich haar vader tijdens zijn
leven te onderhouden.

2)' Zij moet haar drie zusters en vier broers
en haar halve broer HENDRIKUS DIKKERS een
geldbedrag uitkeren.

3) Zij zal haar broer GERRIT DIKKERS zolang
hij ongetrouwd is onderhouden en hem
jaarlijks een geldbedrag uitkeren.

GERRIT MAATMAN m.v. overl. lunneken gerrits.

Zijn twee onmondige kinderen.

JANNES KLINKENKAMP op VEGERINK en EGBERT
OLD BEKKINK.

De kinderen ontvangen t.z.t. gerede goederen.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

momb./erfuit.

datum

16-10-1791

fol.nr

105vo-106

Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van

hypo

datum

10-11-1791

fol. nr.

106-106vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 1I

acte van

hypo
datum

29-11-1791

fol.nr.
107

door

t.b.v.

mombers

erfuit .

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.
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HARMEN PRINS m.v. overl.GEERTRUID WILLEMS.

Zijn twee onmondige kinderen.

HARMEN BREUKINK en FOT JAN

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

JAN SLETTEN en zijn vrouw JANNA KLEIN LIGTENBARG.

GEERTRUI STOKKERS wonend in RIJSSEN.

.fZ00,-à4%.

Hun huis met landerijen, zoals haar oom HENDRIK
KLEIN LIGTENBERG heeft aangegraven bij den
KLEIN LIGTENBARG.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

ALBERT VINCENT en zijn vrouw ALEIDA SCHUITERT.

STEVEN GERRIT BASTlAAN enEVERHARD DULMERHORST
zijn mombers over de onmondigekinde-
ren van overl. ARNOLDUS MIDDELBURG en overl.
ALEIDA MARIA DULMERHORST.

.f 1500 ,-à3i%.

Een hooiland, groot tien dagwerk, genaamd
het AGTERSTE LAND, gelegen aan het HOLTERBROEK.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door EVERHARD DULMERHORSTen STEVEN
GERRIT BASTlAAN dat de hypotheek is afgelost
d.d. 11-07-1791 te DEVENTER, getuige HENR. BUDDE.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

hypo

datum

11-12-1791

fol.nr

107vo-IOS

Holten

ger. boeken

inv. nr. II

acte van

overdr.

datum

23-02-1792

fol. nr.

10S-IOSvo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
hypo

datum
23-02-1792

fol.nr.
IOSvo-109

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

ss

GARRIT GROOT THIJSSELINK en zijn vrouw FENNEKEN
JANSSEN .

THEODORA ALEIDA DUIKKINK V.V. overl. L. VAN EIJK
RIBlUS.

fIOOO,-à 4%.

Een stuk land, groot zes mudde, gelegen bij het
erve en goed GROOT THIJSSELINK in de buurtschap
BEUSEBERG.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

A.R. RUCKERSFELDER(dr. oud professor te DEVENTER).

ROELOF BERENDS NIMEIER.

I) Het erve en goed NIMEIER met getimmer
en alle landerijen. .

2) Een stuk hooiland, welke thans gebruikt
wordt door R.BR. NIMEIER en is gelegen
in de buurtschap DE DIJKERHOEK.

3) De grond waarop de dennebossen en de
houtgewassen staan, gelegen in de buurt
schappen ESPELOO en DIJKERHOEK.

BEREND ROELOFS NIMEIER.

A.R. RUCKERSFELDER, Theol. Dr. en oud
professor te DEVENTER.

f4500,-Á 33 /4%.

Het erve en goed NIJMEIER met getimmer en
de la~derijen: De houtgewassen uit DEN
DENNENKAMP, gelegen in de buurtschappen
ESPELOO en DIJKERHOEK.

I) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door J.C. DUIMEMALF
executeur testamentair van overl.A.F.
RUCKERSFELDER en gevolmachtigde van zijn
erfgenamen op d.d. 30-04-ISOO te DEVENTER.

2) Op verzoek getekend en gezegeld te
BATHMEN.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van

borgst.

datum

14-05-1792

fol.nr

109vo

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van

momb "/erfuit.

datum

20-04-1792

folo nr.

IlO

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
15-05-1792

folonr.
110-11Ovo

door

opm.

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.
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HARMENS zoon nl. GARRIJT DIKKERS is aangesteld
als collecteur vaR de accijns op de wijnen'in
HOLTEN van d.d. 31-05-1792 tot 30-04-1793.

I) FREDERIK LAMMERS en WILLEM BESSEN stel
len zich als borg.

2) Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.

WILLEM HAALMAN m.v. overl. JENNEKEN JANSSEN.

Zijn vier onmondige kinderen.

GERRIT KAPPERS en WILLEM WEBBELINK.

De 'kinderen krijgen een geldbedrag en gere
de goederen.

JAN HELDERMAN en zijn vrouw MARIA DIKKERS.

De onmondige kinderen van overl. ALBERT EPPINK
en overl. JANNA BEKMANS en een kind van HENDRIK
EPPINK en JANNA BEKMANS.

noo,-3i%.

Een 9tuk bouwland DEN BEULENKAMP, gelegen
bij het plaatsje DOCTERS, hun plaatsje CASTERS
met getimmer en landerijen.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven dat de hy~otheek is afgelost d.d. 07-01-1809.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
hypo

datum

fol.nr
llOvo-111

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
26-05-1792

fol. nr.
Illvo

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
hypo

datum
06-06-1792

fol.nr.

112-112vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

60

BEREND VOORTHUIS en zijn vrouw HENDRINA JANSSEN.

De vijf onmondige kinderen van overl. ALBERT
EPPINK en JANNA BEKMANS en een kind van
HENDRIK EPPINK en JANNA BEKMANS.

noo, -à 3%%.

Twee stukken bouwland, het ene gelegen tussen
het land van DE OUDE SCHUITE en WIBBELINK
het andere is gelegen tussen het land van
DIJSSELENPLAS en SANTVOORT, in DEN LOOKER ENKT.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

GOOSEN ESSEN eR zijn vrouw GARRITJEN ESKEN.

WILLEM VASTERT JANS ZOON.

.f650,-à 3%%.

Het huis en hof, groot 3 mudde gezaai en vijf
dagen werk hooiland, alles gelegen in de buurt
schap DIJKERHOEK.

I) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door JAN WILLEM VASTERT, waar
in hij verklaart dat de hypotheek is afgelost
d.d. 12-11-1801.

2) Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.

ALBERT VINCENT en zijn vrouw ALEIDA SCHUITERT.

HENR. BUDDE oud gemeenteman van DEVENTER.

.f2100,-à4%.

Hun hooilanden als bouwlqnden, liggende achter
DEN WIPPERT tussen DEN SCHIPBEEKE en het
HOLTERBROEK, het achterste stuk hooiland ligt
aan HET BROEK.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.



Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van

overdr.

datum

31-07-1792

fol.nr

117

Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van

hypo

datum

06-06-1792

folo nr.

112vo-113

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
19-06-1792

folo nr.
113-113vo

door

aan

van

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm ..

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

61

ALBERT VINCENT en zijn vrouw ALEIDA SCHUITTERT.

De heer JAN SCHIMMEL HENDRIKS ZOON uit
AMSTERDAM.

De helft van het erven BRINKHUIS ROELOFS en
LUBBERTS mét getimmer en landerijen, gelegen
in de buurtschap ESPELOO of HELLE.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

ALBERT VINCENT en zijn vrouw ALEIDA SCHUITERT.

JANNES DIKKERS en zijn vrouw JANNA VINCENT.

.f2000,-à 3%.

I) De hooi- en bouwlanden.
2) HET ACHTERSTELAND, groot 10 dagen wer~,

gelegen DEN WIPPERT tussen DE SCHIPBEEKE
en het HOLTERBROEK.

I) Het achtersteland is bezwaard met een
hypotheek van 52100,- t.g.v. de heer BUDDE.

2) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door JANNA VINCENT, waar-
in zij verklaart dat de hypotheek is afgelost
d.d. 05-02-1801.

BEREND JAN SCHUITERT.

HENDRIK VINCENT.

fIO.000,-à3%

I) Hun huis DE ZWAAN en de bijstaande schuren en de tuinen
2) Twee stukken hooiland, achter de malkanderen aan het

HOLTERBROEK gelegen.
3) DE' VLETGERS MAATE.
4) zes stukken land ALBERT JANS KAMP, twee stukken gelegen

naast het huis DE ZWAAN, twee stukken gelegen naast DEN
GRCXITEN HOF, aan weerszijde. Een stuk. DEN EIJKELS KAMP

gelegen achter de schuren zowel bouw als gaardenland
DEN STEENRODDEN in de DORPER ENIcr.

sj En nog een erfmarkten RICHTERSCHAP in MARKELO, en een aandeel
in de erven of plaatsjes ENÖEMANS; VISSCHERS, MAATJAN en
AANSTOOT.

6) Enkele losse landerijen, gelegen bij LUBBERS JAN, DEN DOCTER
en TREKOP in de pacht.

I) In de marge staat een verklaring van royement gegeven
door HENDRIKUS VINCENT en daar in staat dat de hypotheek is
afgelost d.d. 18-06-1792.

7) rm "","'7""k o-"r-"k"nil pn o-p7.p,,"plc1 in BATHMEN.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
borgst.

datum
09-06-1792

fol.nr
114

Holten

ger. boeken

inv .nr. Il

acte van
overdr./alim.

datum
12-06-1792

fol.nr.

Holten

ger. boeken

~nv.nr. II

acte van
test.

datum
11-06-1792

fol. nr.
115-115vo

door

opm.

door

aan

van

opm.

door

Bep.

opm.
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GARRIJT DIKKERS de zoon van HARMENS, die aange
steld is als collecteur van de accijns op het
zout in HOLTEN van d.d. 01-06-1792 tot 16-05-1793

]) Als borg zijn gesteld FREDRIK LAMMERS en WILLEM
BESSUM.

2J Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.

ROELQF FLITS en zijn vrouw ANNA EBBINK.

Haar zwager en zuster REINT MENGER en zijn
vrouw BERENDJEN EBBINK.

De caterstede DEN KLEINEN FLITS met getimmer
en landerijen, gerede goederen en de inboedels
van het huis.

I) De jongelui moeten ROELOF FLITS en zijn
vrouw ANNA EBBINK hun leven lang onder
houden.

2) De ouders ontvangen voorts gerede goe
deren.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

HARMEN BREUKINK e~ zijn vrouw GEERTJEN BRINKS;
geass. met FR~DRIK LAMMERS.

-Testator en testatrice geass. met FREDRIK
LAMMERS benoemen elkaar tot enige en
universeel erfgenamen, van alle gerede en
ongerede goederen.

Deze acte is getekend en gezegeld te bathmen.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
05-07-1792

fol.nr

115vo-116

Holten

ger. boeken

inv.nr. I I

acte van
hypo

datum
19-07-1792

fol. nr.
116vo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
31-07-1792

fol. nr.
117vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.
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HENDRIK VAN DE EEZE en zijn vrouwJENNEKEN
MODDERS.

JENNEKEN KERKMEIERS vrouw van overl. JANNES
KERKMEIERS .

fIOOO,-à 3i% rente.

Een stuk bouwland groot 10 schepel gezaai
DEN BOSKAMP gelegen in de buurtschap NEERDARP.

In de marge staat vermeld dat de hypotheek
is geroyeerd door JENNEKEN KERKMEIERS D.D.02-04-ISOS.

EGBERT STROEK.

SOPHIA SLIJTERS.

nOO,....:.à 3%.

De helft van een hooimate ENKELSMAATE ge
naamd, gelegen in de buurtschap LANGESTRAATE
tussen het land van JANNES EPPINK en SLEBBER
of NISINK.

JENNEKEN JANSSEN V.V. overl. BEREND VAN GELDEREN,
geassisteerd door JAN BOLDERINK.

Haar twee onmondige kinderen.

TEUNIS DIJK en JANNES JANSSEN.

De kinderen krijgen een geldbedrag.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb. / er fuit .

datum
31-07-1792

fol.nr
118

Holten

ger. boeken

~nv. nr. 11

acte van
hypo

datum
10-08-1792

fol. nr.
119

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
18-08-1792

fol. nr.
119vo

door

t. b.v.

mombers

erfuit .

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit .
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JAN KUIPER m.v. overl. JENNEKEN HUISKEN.

Zijn twee onmondige kinderen.

JAN HUISKES en JAN BORKENT.

De kinderen krijgen een geldbedrag en gerede
goederen.

JAN KELHOUT en zijn vrouw JANNA SANTVOORTS.

HARMEN LEUNK en zijn vrouw GRIETJEN WANNINKS.

.f1 000, -à3%.

Het plaatsje HET MEIJERMANS, gelegen in de
buurtschap BEUSEBERG.

I) Het plaatsje MEIJERMANS is aan comparan
ten overgedragen door JAN HENDRIK STROEK.

2J Op verzoek getekend en gezegeld in

BATHMEN.

HENDRIKUS FLIERMAN m.v. overl. GEERTRU~

KEUTERMANS.

Zijn twee onmondige kinderen.

MARTEN VAN DE RIJT en TEUNIS VAN HOLTEN.

De kinderen krijgen een geldbedrag en gerede
goederen.



Holten

ger. boeken

~nV.nr. IJ

acte van

overdr..

datum

11~09-1792

fol.nr

120

Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van
hypo

datum
11-09-1792

fol. nr.
120vo-121

Holten

ger. boeken

~nv.nr. I1

acte van
volmacht.

datum
13-12-1790

fol. nr..
121-121vo

door

aan

van

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

om

opm.

65

JANNES JANSSEN EPPINK en zijn vrouw MARIA
TEUNISSEN.

HARM~N LEEMKUIL en zijn vrouw BERENDINA HENDRIKS

Erve en goed EPPINK met getimmer en hoge en
lage landerijen op de LANGESTRATE gelegen.

Getekend en gezegeld te BATHMEN.

HARMEN LEEMKtlI1 en ziijn vrouw BERENDINA
HENDRIKS.

De heer Br. Pr. van Calker en zijn vrouw
Th. H. BOLTE

fI300,- à 4% rente.

Erve en goed EPPINK met getimmer en
hoge en l~ge landerijen gelegen aan de
LANGSTRAAT in d~ buurtschap BEUSEBARG.

Tevens zijn'nog genoemd JANNES JANSSEN
en MARIA T~UNISSEN oud eigenaar van
e~ve en goed EPPINK.
Getekend en gezegeld te BATHMEN

Mr. JACOB van de GRAAFF, oud ontvanger
van T~ENTHE voor hem en namens zijn
vrouw E.E. PODT. Volgens acte van volmacht
afgeven door de burgem~ester en sche,en~n

der stad DEVENTER d.d. 20-06-1784.

J.J. SCHMAUSS.

Zijn 7akelij~e belangen ~e behartigen.

Getekend en gezegeld te DEVENTER.



Holten door

ger. boeken

lnV.nr. I I aan

van
acte van

overdr.

datum

26-09-1792

fol.nr

121vo-122vo
opm.

66

J.J. SCHMAUSS, gevolmachtigde van Mr. JACOB
VAN DE GRAAFF ontvangen van T~ENTHE en zijn
vrouw E.E. PODT, luid acte van volmacht van
burgemeester en schepenen van DEVENTER
d . d . 13.- 12- I 790 .

GARRIT VINCENT en zijn vrouw ENGELE MEIERS.

IJ Drie stukken bouwland DE KORTE VOREN ge
naamd, groot zes schepel gezaai.

2) Een stuk land groot 7 schepel gezaai, ver
zwaard met f2,- verpondingen en contri
butie per jaa~, onder DEN KNOL gelegen.

3) Een stuk land, groot een halve midde, ge
legen in de enk van ~ dorp tussen DE
ZAADBERGEN en ~ HEERENLAND

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

Holten

ger. boeken

lnv. nr. II

acte van
overdr.

datum
26-09- 1792

fol.nr.
122vo- 123

Holten

ger. boeken

inv .nr. I I

acte van
test.

datum
07-10-1792

fol.nr.
123-123vo

door

aan

van

opm.

door

bep.

opm.

De ~rocurator J.J. SCHMAUSS als gevolmachtig
de van Mr. JACOB VAN DE GRAAFF ontvanger
van TWENTHE en zijn vrouw E.E. PODT volgens
acte van volmacht afgegeven door de burgemees
ter en schepenen van DEVENTER d.d. 13-12-1790.

GARRIT VINCENT en zijn vrouw ENGELE MEIERS.

Een stuk hooi- of weiland HOFMANS MAATE,
gelegen aan het HOLTERBROEK.
Zijnde bezwaard met verpondinge~ en contri
butie met f2,- en 13 stuivers en 2 penningen.

Op verzoek getekend en ~ezegeld in BATHMEN.

JAN MAAT WILLEMS en zijn vrouw HENDRINA
WILLEMS, geassisteerd door TOONE GARRITSEN.

1) De. testator benoemt zijn vrouw HENDRINA
WILLEMS tot enige en universele erfgenaam.

2) De testatrice benoemt haar man JAN MAAT
WILLEMS tot enige en universele erfgenaam.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van

overdr.

datum

12-10-1792

fol.nr
124

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
hypo

datum
16-10-1792

fol. nr.
124vo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
momb.

datum
22-11-1792

fol. nr.
125

door

aan

van

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

door

t.b.v.

momber
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WILLEM ZWIERSSEN.

JAN KOOPMAN en zijn vrouw ANNEKE GARRITSSEN.

De helft van de KOOPMANS MAATE, waarvan de
andere helft toebehoord aan bovengenoemde
comparanten, gelegen aan t BROEK.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

DERK DIKKERS m.v. overL HENDRINA SCHUITERT.

Zijn. zoon EGBERT DIKKERS.

• J
.f650,-à3'2%.

I) Een.huis en hof DERK DI&KERS of DE KROON
genaamd.

2) Een kamp bouwland, groot ongeveer 12
schepel gezaai, gelegen in t dorp.

3) Een stuk bouwland, groot 3 mudde ge zaai
BLOEMENDALSLAND genaamd, gelegen in de
DARPER ENKT.

4} Voorts de inboedel van het huis en gerede
goederen.

ANTONI DIKKERS en GARRIT VINCENT overl. voogd.

De onmondige kinderen van overl. ~ARMEN DIKKERS
RINKELAAR en overl. JENNEKEN NIJLANDS.

KLAAS HESSELINK.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van

momb.

datum

22-11-1792

fol.nr

125

Holten

ger. boeken

inv. nr. I I

acte van
overdr.

datum
30-11-1792

fol. nr.
125vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
overdr./alim.

datum
21-01-1793

fol.nr.
126

door

t. b.v.

mombers

door

aan

van

door

aan

van

bep.

68

GEERTRUI BERENDS v.v. overl. GARRIT KLAAS SEN ,
geassisteerd door.MEINDERD ~ITTENBARG.

De vijf onmondige kinderen.

EGBERT LANDEWEER en HERMEN COOPMAN.

De procurator J.J. SCHMAUSS, bediende van de
erfgenamen van overl. JACOB FRIESWIJK, volgens
acte van volmacht d.d. 13-09-1792.

JANNES JANSSEN LUBBERTS.

De caterstede DE NIEUWE TOLLER genaamd met
getimmer en landerijen, gelegen in de buurt
schap LOOKEN.
Eens toebehoord hebbende aan TEUNIS TOLLER
en zijn vrouw LIJSEBET ROELOFS.

DERK JAN DIKKERS BOLINK en zijn vrouwMARGARITA
VINCENT.

Hun zoon HENDRIKUS DIKKERS.

De boerderij en de inboedel van het huis, have
en vee en de gewassen op t land.

I) U~tgezonderd de persoonlijke goederen van
de comparànten.

2) Als de in- en uitgaven van de financiën wor
den overgedragen zal de zoon hen de rest
van hun leven onderhouden.



Holten

ger. boeken

lnv.nr. 11

acte van

maagsch.

datum

21-:01-1793

fol.nr

126vo-I27

Holten

ger. boeken

inv.nr. Il

acte van

volmacht

datum

07-08-1792

fol. nr.

127vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
volmacht

datum
02-11-1792

fol. nr.
127vo-128

door

bep.

door

om

opm.

door

om

opm.

69

DERK JAN DJRKERS BOLINK en zijn vrouw MARGARE'i'A. VINCENT.

I) Hun zoon HENDRIKUS DIKKERS ontvangt liet erve en goed
BOLINK genaamd met getinmer en landerijen.
De twee katersteden NIJLANDS en NIJMEIERS met getinmer
en landerijen, gelegen aan het erve en goed BOLINK
in de buurtschap DBKERHOEK gelegen .

. 2) Hun zoon JANNES D:p.<KERS ontvangt het erve en goed
DEN GROOIEN LOKKIN. genaamd met getinmer en de hoge
en lage landerijen, de inboedel van het huis.
Het plaatsje HAAR ARENT of sroEVENBELD met getinmer
en landerijen, gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK.

3) Mocht een van de beide zoons voor tijdig komen te
overlijden dan gaat alles over op langstlevende.

GERHARD JAN LÛGARD wonende in DEVENTER, gevol
machtigde van HENDRIK LUGARD en de mondige
dochter GEERTRUY LUGARD, PIETER VISSCHER en a.s.
vrouw EVERDINA LUGARD, acte geschreven volgens
door de burgemeester van AMSTERDAM
d.d. 07-08-1792.

De boedel en de nalatenschap va.n JUDITH
KOMMERKAMP v.v. overl. HENDRIK LUGARD
te verkopen.

I) Was getekend door de secretaris van
AMST~RDAM C. BACKER.

2} Op verzoek getekend en gezegeld door G. de
SCHEPP~R in BATHMEN d.d. 19-03-1793

De broeders GERHARD JAN LUGARD, wonende in
DEVENTER, gevolmachtigde van JACOBA LUGARD
v.v. overl. MR. GE. PER. MEULEN, geassi~

steerd door de zoon JAN HE~DRIK PER. MEULEN.
Volgens de acte geschreven door de burgemees
ter en schepenen van BORCULO d.d. 02-11-1792.

De goederen van moeder JUDITH KOMMERKAMP
v.v. overl. HENDR. LUGARD te verkopen.

I) Op verzoek getekend en gezegeld in
BORCULO.

2) In BATHMEN gerechtelijk mede getekend
d.d. 19-03-1793



Holten door

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr.

aan
datum
19-03-1793 van

fol.nr
128-128vo

op;n.
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GERHARD JAN LUGARD en zijn vrouw ANTONI~ WIJERS;
eerst genoemde als gevolmachtigde door burge
meester en regerende van de stad AMSTERDAM
d.d. 07-08-1792~ van HENDRIK LUGARD en zijn vrouw
GEERTRUIJ LUGARD, PETER VISSCHER en zijn vrouw
EVERDINA LUGARD, JACOBA LUGARD V.V. overl. MR.
G. TER MEULENvolgens volmacht van burgemeester
en schepen van BORCULO d.d. 02-11-1]92.
De erfgenamen van JUDITH KOMMERKAMP V.V. overl.
HENRIK LUGARD.

BEREND JANSSEN HOLTERBROEK.

Het erve en goed HET HOLTERBROEK met getimmer
en hoge- en lage landerijen, gelegen in de buurt
schap ESPELOO.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN:·

Holten

ger. boeken

~nv .nr. IJ

acte van

hypo

datum

19-03-1793

fol. nr.

129

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

hypo

datum

02-04-1793

fol. nr.

129vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

BEREND JANSS~N HOLTERBROEK.

DERK JAN DIKKERS op BOLINK en zijn vrouw
MARGARETHA VINCENT .

.fSOOO,-à 3,12%.

1) Het erve en goed HET HOLTERBROEK.
2) Een kamp bouwland den NIEUWENKAMP of

HOLTERBROEK, gelegen in de buurtschap
ESPELOO. .

Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK in BATHMEN.

TEUNIS ter BEKKE en zijn vrouw JENNEKEN JANSSEN.

JAN BRONSSINK.

nOO,-à 3!t;%.

Het erve en goed HET LUKEN TER BEKKE met ge
timroec en landerijen, gelegen in de buurtscha~

NEERDARP.

Op verzQek getekend en ge,zegeld in BATHMEN.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. II

acte van
hypo

datum
27-09-'-1797

fol.nr
129vo

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
hypo

datum
03-05-1793

fol. nr.

130

Holten

ger. boeken

lnv.nr. II

acte van

overdr.
datum
06-05-1793

fol. nr.
130vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

opm.
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TEUNIS TER BEKKE en zijn vrouw JENNEKEN JANSSEN.

JAN BRONSSINK.

5900,-à 4%.

Het erve en goed HET LUKEN TER BEKKE met ge
timmer en landerijen, gelegen in de buurtschap
NEERDARP.

Op verzoek getekend en ge'zegeld door GERRIT
DE SCHEPPER in BATHMEN,

HENDERS JANSSEN V.V. overl. JANNES NIJKAMP
voor haar zelf en haar mondij?;e en onm(:>nilige
kinderen, geassisteerd door FREDRIK LAMMERS.

GOSEN FRANKSEN en zijn vrouw GERRIJTJE BOERVINKS.

5800,-~ 4%.

De caterstede NIJHOFF genaamd met getimmer
en de hoge en lage landerijen, gelegen in de
buurtschap DIJKERHOEK.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

JAN HELDERMAN en zi~n vrouw MARIA DIKKERS

AtB~RT OUD MEIERMAN en zijn vrouw henders
GERRITSEN.

Een kamp bouwland DEN BEULENKAMP genaamd,
gel~gen in de buurtschap NEERDARP nabij
BEKKINK.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
06-05-1793

fol.nr
131

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
13-05-1793

folo nr.
131vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum

11-05-1793

folo nr.

132

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

op;n.
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ALBERT OUDE MEIERMAN en zijn vrouw HENDERS
GERRITSEN.

PETER BRINKHUIS en zijn vrouw GEERTJEN DIKKEBOER.

f420,-à3%%.

Een kamp bouwland DEN BEULENKAMP met daar
op een nieuw getimmerd huis, gelegen in de
buurtschap NEERDARP nabij BEKKINK.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

WILLEMINA HENDRIKS TRAAST, geassisteerd door
JAN TRAAST.

Juffrouw MECHTELD KNAAP.

f1600,-à3%.

De caterstede DE HORSTEN genaamd met getim
mer en de hoge- en lage landerijen, gele
gen in de buurtsvhap DIJKERHOEK

I) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door MECHTELD KNAAP, dat
de hypotheek is afgelost d.d. 31-10~1793

in DEVENTER.
2) Op verzoek getekend en gezegeld in

BATHMEN.

BEREND JAN SCHUITERT.

JAN HENDRIK HOIERS en zijn vrouw JENNEKEN ALBERTS.

fIO.OOO,-à3%.

I) Het erve en goed DE ZWAAN génaanxi met getinrner en landerijen.
2) Erve en goederen, VISCHERS, ENDEMANS en MAATJANS.
31 Enkele losse landerijen die verpacht zijn, gelegen

op DE BORKEL bij het dorp. .

1) In de marge staat een verklaring van royement gegeven
door JAN HENDRIK HOOlJERS en zijn vrouw JENNEKEN
ALBERTS, dat de hypotheek is afgelost d.d. 27-05-1797

2} Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.



Holten

ger. boeken

lnv.nr. 11

acte van
overdr.

datum
-14-05-1793

fol.nr
132vo

Holten

ger. boeken

lnv. nr. 11

acte van
uitv. maagsch.

datum
14-05-1793

folo nr.
132vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
hypo

datum
17-05-1793

folo nr.

133

door

aan

van

opm.

door

verklaring:

door

t.g.v.

van

onderp.

73

ffiiliDRIK BOS en zijn vrouw AALTJEN JANSSEN.

ALBERT VORSSESANG en zijn vrouw AALTJEN BARTELS.

De caterstede ENDEMANS genaamd, gelegen bij
het plaatsje WOLTERS, deze is bezwaard met
verpondingen en contributie van elf stuiver en
acht penningen.

Op verzoek getekend.en gezegeld in BATHMEN.

ZWIER WOLTERS voor hem zelf en voor zijn vrouw
JENNEKEN SCHUITERT.

Dat de comparanten ontvangen hebben van
HENDRIK BOS en zijn vrouw AALTJEN JANS een
geldbedrag van fI75,- plus de rente uit de maag
scheid van· de vader JAN WOLTERS uit het plaatsje
ENTERMANS.

ALBERT NIJKAMP en zijn vrouw JENNEKEN
HENDRIKS.

ALBERT KUIT en zijn vrouw MECHTELD HAVERCAMP.

f1300,-à 3%%.

I) Het plaatsje NIJKAMP genaamd met getim
mer· met alle hoge- en lage landerijen.

2} Een stuk hooiland zes dagen werk groot
bij MEERMANSgelegen in de buurtschap
LOOKE.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
18-05-1793

fol.nr
133vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
04-06-1793

fol.nr.
134

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
22-06-1793

fol. nr.

134vo

door

t. b.v.

mombers

erfuit .

door

t.g.v.

van

onderp.

door

t.g.v.

onderp.

opm.

74

EGBERT AALPAAL m.v. overl. HENDRINA DERKSEN.

Zijn twee onmondige kinderen.

TEUNIS IKKINK en JAN ZWIERSEN.

De zoon en docht"erkrijgen t.z.t. een
geldbedrag en gerede, goederen.

WIL OOSTRIK op BLOO en zijn vrouw GEERTJEN
JANSSEN BLOO.

HARMEN ELFFERl'NK en zijn vrouw GARRITDIENA TEN
V!LDE.

.f600,-à3%.

De hooimate DE HELLER of HOLTERMAATE genaamd,
gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK aan de ene
zijde DE DROSTEN en aan de andere zijde WITTEN
W:j:LLEMS MAAn: gelegen.

WILLEM VASTERT en zijn vrouw MARIA WILLEMSEN
.BIJSTER ..

GARRIJT KAMPMAN.

I) Een stuk hooiland,groot 5 dagen werk, ge
legen bij het huis.

2) Eenkampjen bouwland waar een schuur op
staat, gelegen in de buuurtschap BEUSEBARG.

3) Het kampj.e, groot I mudde.

In de marge staat vermeld dat de hypotheek
is geroyeerd op de Ile slagtmaand.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb.

datum
26-06-1793

fol.nr
135

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
overdr.

datum
18-06-1793

fol. nr.
135vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 1 I

acte van
overdr.

datum
26-06·-\793

fol.nr.

136

door

t.g.v.

mombers

door

aan

van

door

aan

van
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HARMEN VAN DE RIELE, broer van overl. MARTEN
VAN DE RIJTE overl. m.v. AALTJEN BRINKMAN.

De onmondige dochter en vier zoons.

WILLEM WIJERS OP NIEUWHUIS en SNIJDERS BEAR
JANNES STRüEK.

JENNEKEN LERINK v.v. overl. ALBERT HüLTERMAN,
geassisteerd door haar zoon J. HüLTERMAN.

De heer mr. W.C. SLüER oud burgemeester en
Camaraar v?n DEVENTER.

DE.PIERIKS MARCH MAATE, gelegen in de buurt
schap DIJKERHüEK.

GERRIJT ENDEMAN en JANNES DIKKERS en zijn
vrouw GEERTRUID MAATMAN.

HENDRIKUS DIKKERS.

Twee stukkeR hooiland samen ongevèer 7~ dag
werk, gelegen in DEN AALPAAL t ene naast het
land van MEESTER BERENDS LAND en 't andere
naast MEESTER BERENDS LAND en ZWIER WüLTERS
LAND.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
moinb ./erfuit.

datum
29-06-1793

fol.nr
136-136vo

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum

29-06-1793

fol. nr.

136vo-137

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
maagsch.

datum
29-06-1793

fol. nr.
137

door

t. b.v.

mombers

erfuit.

door

t. b.v.

mombers

erfuit

door

bep.

opm.

76

HENDRIKA HENDRIKSSEN v.v. overl. BROEK
CORNELIS, geassisteerd door WILLEM ULFT.

Haar drie onmondige kinderen.

ECBERT GROENEVELD en DERKLUCAS.

De twee zoons en de dochter krijgen gerede
goederen en een geldbedrag.

RENSE HARMELINK m.v. overl. MARIA BROEK
CORNELIS.

Zijn twee onmondige kinderen.

EVERT HARMELINK en JAN HOLTERBROEK.

Zij krijgen een geldbedrag.

HENDRIKA HENDRIKS v.v. overl. BROEK CORNELIS,
geassisteerd door WILLEM ULFT en RFtNSE
HARMELINK m.V. overl. MARIA BROEK CORNELIS.

I) De Ie comparant moet de 2e comparant
een geldbedrag betalen.

2) De twee onmondige kinderen ontvangen een
geldbedrag en gerede goederen uit grootva
der~ goed.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. II

acte van

datum
29-06-1793

folonr
137vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
20-12-1793

folo nr.
141-141vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
momb. /erfuit.

datum
18-07-1793

folo nr.

138

door

aan

van

bep.

door

t.g.v.

van

onderpand:

door

t. b.v.

mombers

erfuit

77

HENDRIKA HENDRIKS V.V. overl. BROEK CORNELIS,
geassisteerd met ~ILLEM ULFS.

Haar dochter TEUNTJEN BROEK CORNELIS en
haar a.s. man EVERT ~ILLEMS.

De gehele boerderij, inboedel van het huis,
getimmer en have en vee.

I] Zij moet haar moeder levens~ang

o:!l.derhouden.
2) De jongelui moeten aan maagscheid voor

waarden voldoen.

HENDRIK VINCENS ~IPPERT.

HENR. BUDDE, gemeensman te DEVENTER

fISOO,-'a3i% rente

't hooiland" HET HALVE .MENOPSLAG"

TEUNTJEN HENDRIKSEN v.v. overl. JAN HEKKERS,
geassisteerd door JAN DIKKERS.

Haar vier onmondige kinderen.

HENDRIK VAN DE EESE en GARRIT BAKTER.

De kinderen krijgen een geldbedrag.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. II

acte van
overdr.

datum
18-07-1793

fol.nr
138-138vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum

06-08-1793
folo nr.

138vo-139

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van

momb./erfuit.

datum

10-08-1793

folo nr.

139-139vo

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

78

HENDRIK STROEK m.v. overl. GEESKEN EGBERTS.

EGBERDINA JANSEN vrouw van HENDRIKUS MULDER.

De caterstede NIJHOFFS genaamd, met getirnmer
en landerijen in het dorp gelegen.

"HARMEN EGBERTS en zijn vrouw MARIA STAM.

De gebroeders GERRIT JAN JAN SEN en
HARMANNUS JANSEN J.D.Z. in RIJSSEN .

.f2200,-à 4%.

.f2100,- van overl. B. ten CATE predikant te
MARKELO.

Het erve en goed BORKELD of EGBERTS OP DE
BORKEL met hoge- en lage landerijen.

Op verzoek getekend en gezegeld door borg
steller WILLEM STAM en DERK BOLDERINK.

BARTUS ROELOFS m.v. overl. EGBARDINA GARRITS.

Zijn vier onmondige kinderen.

GERRIT ROELOFS (grootvader) en ALBERT NIJMEIER
(oom)

IJ De kinderen ontvangen ieder een geldbedrag
en 'gerede goederen.

2) De oud~te dochter moet haar levens
lang onderhouden.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van

hypo

datum

06-09-1793

fol.nr
140

Holten

ger. boeken

~nv .nr, 11

acte van
hypo

datum
05-11-1793

fol.nr.
J.40vo-141

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van

hypo
datum

19-09-1793

fol. nr.
142

door

t.g.v.

van

ond~rp.

door

t.g.v.

van

onderp.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

79

DERK MEIER en zijn vrouw ROELOFKEN BRANDS.

Hun broer GERRIT BRAND.

.f950,-à 3%.

Het plaatsje HET NIEUWE SMITS genaamd met ge
timmer en landerijen, bij het dorp gelegen.

BERENDIENA HENDRIKS vrouw vàn overl.
HARMEN LEEMKUIL, geass. met
haar stiefzoon HARMEN LEEMKUIL.

de heer B Pro van CALKER

.f700,-à 3~% rente.

Erve en goed "EPPINK" met getimmer
en hoge en lage landerijen in de
buurtschap LANGSTRATE gelegen.

BEREND JAN SCHUITERT.

Dr. W. KLOPMAN fiscaal van ZALLAND

noo,--

Zijn huis'en hof "DE ZWAAN"
en het land gelegen .in t dorp.

De hypotheek moet in twee termijnen van
.f150,- voldaan worden, waarvan de laatste
op mei 1795.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
21-10-1793

fol.nr
142-142vo

Holten

ger. boeken

~nv. nr. Il

acte van
overdr ./alim.

datum
31-10-1793

fol. nr.
143-143vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van

datum

23-01-1794

fol. nr.

143vo-144

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

aan

van

bep.

door

aàn

van

opm.

80

ECBERTKUIPERS m.v. overl. HENDRINA HILLEMS.

Zijn vier onmondige kinderen.

WILLEM OTTEBAAS en ALBERT LAVARREN.

De kinderen krijgen ieder een geldbedrag en
gerede goederen.

ALBERT KUIPER m.v. overl. HENDRINA WILLEMS.

De zoon JAN KUIPER en zijn vrouw TEUNTJEN
HARMSEN.

Het plaatsje KUIPERS genaamd met getimmer
en landerijen, de inboedel van het huis; have
en vee.

I) Zij moeten hun vader levenslang onder
houden en hem jaarlijks een geldbedrag
uitkeren.
Hun broer TONIS KUIPER moeten zij eveneens
onderhouden en hij krijgt gerede goederen.

J.J. SCHRUUFS, bediende en gevolmachtigde van
Mevrouw A.N. ROELINK v.v. overl.heer ,Lheen:
GriffierS.Q. TEN BRINK.

JAN BEREND VOS en zijn vrouw JENNEKEN
GERRITSEN.

De caterstede VOS genaamd.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.



Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van
hypo

datum
24-02-1794

fol.nr
144-144vo

Holten'

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
hypo

datum
29-01-1794

folo nr.
144vo-145

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

hypo

datum

27-02-1794

folo nr.

145vo

door

t.g.v.

van

onderp.

door

t. g.v.

van

onderp.

door

t.g.v.

van

onderp.

81

JANNES JANSSENS EPPINK en zijn vrouw MARIA
TEUNISSEN.

LAMBERTUS BRUNA en zijn vrouw MARIA JOHANNA
HOUSSART .

.f500,- à 41 %.

Een nieuw getimmer huis met landerijen, het zij
bouw- of hooiland, gelegen in de buurtschap
BEUSEBERG of LANGESTRATE.

TEUNIS ZWEERSEN en zijn vrouw JENNEKEN JANSSEN.

MARGRETA VINCENT V.V. overl. DERK JAN DIKKERS
BOLINK .

.f1200,- à 4%

I) Het hooiland DE BESTE VAARS MAATEgenaamd,
gelegen in de buurtschap DIJKERHOEK tussen
de landen van SLIJTER MÉILINK SCHUURINK en
HET HOLTERBROEK.

2) Het erve en goed ZWIERS of OLDHOF genaamd.

BEREND JAN SCHUITTERT voor hem zelf en voor
zijn vrouw.

De weduwe van GERRIT VINCENT.

.f200,-aflossen binnen 't jaar.

Alle gerede en ongerede goederen.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. II

acte van
hypo

datum

fol.nr

Holten

ger. boeken

lnv. nr. 11

acte van
overdr.

datum
10-03-1794

fol. nr.
146vo-147

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum

13-03-1794

fol. nr.

147

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

bep.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

82

TONIS LUKEN TER BEKKE en zijn vrouw JENNEKEN
JANSEN.

Hun dochter JENNEKEN LUKENS TER BEKKE.

fSOO,-'a 3%.

Het.plaatsje LUCAS TERBEKKE genaamd, gelegen
in de buurtschap NEERDARP.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK in BATHMEN.

TONIS LUKEN TER BEKKE en zijn vrouw JENNEKEN
JANSEN.

Hun dochter JENN~KEN LUKEN TER'BEKKE genaamd
met getimmer en landerijen en de inboedel
van het huis, gelegen in de Duur~schapNEERDARP.

I) Zij moet haar ouders levenslang onder
houden.

2) Haar ouders van alle levensbehoefte voor
zien met gerede goederen.

GARRIT LODEWIG m.v. overl. GEERTJEN MEILINK.

Zijn vijf onmondige kinderen.

EGBERT LANDEWEER en HARMEN KOOPMAN.

De kinderen ~rijgen een geldbedrag en gerede
goederen.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hypo

datum
24-04-1794

fol.nr
147vo

door

t.g.v.

van

.onderp.

opm.

83

JAN BELDMAATE uit HEETEN en zijn vrouw SOPHIA
JANSSEN STEERNMAN.

JAN KRANEKAMP en zijn vrouw GEERTRUI JANSSEN
BELDMAN.

f300,- +rente fIO,-.

Haar halfscheid in DE FOKKINGSMAATE, waar
van de andere helft toebehoort aan HARMELINK
in OKKENBROEK, gelegen in: de buurtschap
DIJKERHOEK.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN

Holten door

aan
ger. boeken

van

~nV.nr. 11

bep.
acte van

overdr./alim.

datum

02-05-1794

fol.nr. opm.

148-148vo

BEREND SLOESEMAN en zijn vrouw HENDERS WILLEMS.

Hun dochter TEUNTJEN SLOESEMANS.

Het plaatsje SLOESEMANS genaamd met getimmer
en landerijen, gelen in de buurtschap
DIJKERHOEK.

I) De dochter moet haar ouders levenslang
onderhouden en hen jaarlijks een geldbe
drag en gerede goederen geven.

2) Haar broers HENDRIK en WILLEM een geldbe
drag uitkeren.

Voorverdere bepaling zie originele acte.

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
hypo

datum
07-05-1794

fol. nr.
148vo- 149

door

t.g.v.

van

onderp.

opm

GARRIJT BEEKMAN of DENNEBOOM m.v. overl.
GARRITJEN ESSCHEN LAMMERTINK.

HENDRIK KLEIN DENGERINK.

f600,-à 3i%.

Het plaatsjen door de wandelingjAN VAN
BATTE~S genaamd, gelegen in DE VREEDEBROEKEN
bij of aan DESCHIPBEEKE.

1) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door HENDRIK DENGERINK, dat
de hypotheek is afgelost d.d. 12-05-1797.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
overdr.

datum
30-05-1794

fol.nr
149vo

Holten

ger. boeken

inv. nr. II

acte van
momb./erfuit.

datum

05-06- 1794

fol.nr.

149vo-150

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
borgst.

datum
13-06-1794

fol. nr.
150vo-151

door

aan

van

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

bep.

opm.

84

HARMEN ZWIER BRO~KS en zijn vrouw JANNA
JANSSEN.

HENDRIK RIETBARG.

Een stukje bouwland, gelegen tussen het land
van de koper en DIJSSELENPLAS.
Zijnde bezwaard met 14 stuiver verpondinge.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

JANNA JANSSEN v.v. over1. DERK KRUIMELAAR,
geassisteerd door J. TRAAST.
Zij is voornemens te gaan hertrouwen met de
heer LANDDROST VAN ZALLAND.

Haar twee ofimondige kinderen.

HENDRIK MEIJER en FREDRIK DERKSEN.

De kinderen krijgen een geldbedrag en gerede
goederen.

GERRIT DIKKERS HARMSZ, collecteur van de im
port van koffie, thee, chocolade en cichorei
in HOLTEN.

DERK BARVELINK en FRERIK LAMMERS staan borg
voor de goederen van.GERRIT DIKKERSHARMSZ.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.



Holten door

aan
ger. boeken

van

inv.nr. 11

acte van bep.
overdr./alim

datum
20-06-1794

fol.nr-
151vo-152 opm.

85

JAN HOLTERBROEK en zijn HENDERSJANSSEN.

Hun zoon BEREND HOLTERBROEK.

Het erve en goed HOLTERBROEK genaamd, gelegen
in de buurtschapESPELOO met getimmer en
hoge- en lage landerijen en de inboedel van
het huis.

I) Hij moet z~Jn ouders hun leven lang on
derhouderi en ze jaarlijks een geldbedrag
en gerede goederen geven.

2) Zijn broer en zuster een geldbedrag geven.
3) Zijn broer TONIS HOLTERBROEK wordt de rest

van zijn leven onderhouden.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOl.DERINK.

Holten

ger. boeken

inv .nr. I1

acte van
momb. /erfuit.

datum
01-07-1794

fol.nr.

152-152vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van

hypo

datum

28-07-1794

fol. nr.

152vo-153

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

ROELOF RIETBARG m.v. overl. AALTJEN ROELOFS
BOSSCHERS.

Zijn onmondige zoon.

JAN BOSSCHERS en WILLEM RIETBARG.

De zoon krijgt een geldbedrag van 5350,- en
gerede goederen.

ECBERT HILLEKES en zijn vrouw JANNA IHLLEMSEN
HILLEKES.

JAN HENDRIK HEGEMAN.

5600,-à 3~%.

De caterstede HET HILLEKES genaamd met lan
derijen, gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

I) In de marge staat vermeld dat de hypo
theek is geroyeerd d.d. 01-02-1797.

2) Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN·



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
overdr./alim.

datum
11-08-1794

fol.nr
153vo-l54

Holten

ger. boeken

~nv. nr. 11

acte van
royement

datum
1-10-1794

fol.nr.
154vo-155

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
momb./erfuit.

datum

10-12-1794

fol.nr.

155-155vo

door

aan

van

bep.

opm.

door

bep.

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit

86

JAN sLIJTER MEJLINK en zijn vrouw GEERTJEN WILLEMS.

HlID zoon JAN SLIJTER MEJLINK.

Het erve en goed SLIJTERMEJLINK genaanrl met get:imner en de
hoge- en lage lan~erijen, gelegen in de buurtschap NEEROORP.

I) De zoon moet zijn ouders levenslang onderhouden.
2) De ouders behouden het recht van het bouwland DE KORTR VOOREN.
3) Ze moeten de zoon AREN!' SLIJTER MEJLINK onderhouden en hem

een geldbedrag en gerede goederen geven.
4) Bij overlijden van de ouders moeten ze hlID broers en

zusters WIT.LEM; EGBERT? MANNUS en JENNEKEN SLIJTER MEJLINK
een geldbedrag en gerede goederen geven.

I) Op verzoek getekend en. gezegeld door' JAN BOLDERINK.
2) In de marge staat vermeld dat JENNEKEN SLIJTER MEJLINK

24-03-1798 haar erfenis ontvangen heeft.
3) Voor verdere bepaling zie originele acte.

CHRISTINA HOLTHUIS v.v. overl. ARENTGERRITSEN.

Aangezien de erfgenamen hun deel hebben ont
vangen wordt de akte van testament geannuleerd.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

JENNEKEN GARRIJTS v.v. overl. JAN KNIJPEN.

Haar drie onmondige kinderen.

JAN HUISKEN en JAN BORKENT.

De kinderen ontvangen een geldbedrag en ge
de goederen.



Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
13-06-1794

fol.nr
155vo

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van

hypo

datum

13-06-1794

fol. nr.

155vo-156

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

datum

20-11-1794
fol.nr.
156vo-157

door

aan

van

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

87

HARMEN ZWIER BROEKHDIS en zijn vrouw JANNA
MANESCHIJN.

De mombers van de onmondige kinderen van
overl. PETER BOOI en zijn vrouw.

Een stukje bouwland, gelegen in de buurtschap
BEUSEBARG.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

HARMEN ZWIER BROEKHUIS en zijn vrouw JANNA
MANESCHIJN.

G. DE SCHEPPER.

f457,- en 19 stuivers en 12 penningen à 3~%.

I) De halve kamp bouwlal'ld DEN SLOOTKAM,P
genaamd, waar~an de a~dere helft aan
THIJSSELINK behoort, gelegen in de buurt
schap BEUSEBARG groot 16 schepel.

2) Eén mudde bouwland in den LOOKER ENK ge
legen, tussen HOLLANDER en WIBBELINK ~and

gelegen.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK in BATHMEN

JANNES JANSEN EPPINK'en zijn vrouw MARIA
TEUNISSEN.

LAMBARTUS BOUMAN en zijn vrouw MARIA
JOHANNA HOUSSART.

nOO,-4~%.

Haar ~uis en een nieuw aangetimmert stuk
aan het huis met zijn hooi- en bouwland,
gelegen in de buurtschap BEUSEBARG of LANGESTRAATE.

Op verzoek getekend en gezegeld door DER~

BOLDERINK in BATHMEN.



Holten

ger. bo.eken

inv .nr. 11

acte van
hypo

datum
11-12-1794

fol.nr
157-157vo

Holten

ger. boeken

~nV.nr. II

acte van
momb./erfuit.

datum
12-12-1794

fol.nr.
158

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
momb./erfuit.

datum
27-03-1795

fol. nr.

158-158vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t. b.v.

mombers

erfuit

opm.

door

t. b.v.

mombers

erfuit

88

WILLEM VASTERT en zijn vrouw MARIA WILLEMS.

LAMBARTUS BOUMAN en zijn vrouw MARIA JOHANNA
HOUSSART .

.f250,-à 4%.

Haar.plaats VASTERT genaamd bestaande uit:
een kamp bouwland en een mudde land met
getimmer,gelegen in de buurtschapBEUSEBARG.

Op verzoek getekend en gezegeld door GERRIT
DE SCHEPPER in BATHMEN.

WILLEM WIBBELINK op GEBBEN m.v. overl.
WILLEMINA JANSSEN.

Zijn twee onmondige kinderen.

REINT MENGERT en WILLEM HAALMAN.

De kinderen kYijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goeder~n.

Op verzoek getekend en gezegeld door DERK
BOLDERINK.

AALTJEN HENDRIKS V.V. overl. GERRIT STEGEMAN

Haar drie onmondige kinderen.

DERK PINKERT en MATTEN STEVENS.

De kinderen krijgen ~en geldbedrag e~ gerede
goederen.



Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
hypo

datum
30-04-1795

fol.nr
158vo-159

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
hypo

datum
05-05-1795

fol. nr .
.!59-159vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
oVèrdr.

datum
27-06-1795

fol. nr.
159vo-160

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

opm.

89

HENDRIK STROEK m.v. overl.GEESKEN ECBERTS.

Zijn kinderen DERK,JANNA en JENNEKEN STROEKS.

f800,-à 3%

Zijn plaats JAN SNIJDER WILLEMS of STROEKS met
alle landerijen, gelegen in het dorp.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK in BATHMEN.

TONIS ZWIERS en zijn vrouw JENNEKEN JANSSEN.

Zijn zusters HENDRINA en JENNEKEN ZWIERS.

nOO,-à3%.

Hun hooiland BESTE JAARS MAATE genaamd, ge
legen bij MAAT WILLEMS aan t HOLTERBROEK.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK

EVERT JANS SCHOLEN en zijn vrouw HARMINA
HARMSEN VOS.

De burgemeester HENDRIK BUDDE senior.

Zijn zesdè deel in de ROODE MAATE.

Op verzoek getekend en gezegeld door GERRIT
DE SCHEPPER en JAN TRAAST in BATHMEN.



Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr.

datum
24-07-1795

fol.nr
160-160vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
overdr.

datum
08-09-1795

fol.nr.
I60vo-16I

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
overdr.

datum

17-09-1795

·fol.nr.

I6I-I61vo

door

aan

van

opm.

door

aan

van

opm.

door

aan

van

90

ECBERT DIKKERS DERKS (zoon).

JAN MEIERS en zijn vrouw GERRITDIENA
HARTGERINK.

Zijn hooiland JAN DIKKERS of HELLEWEGE MAATE
genaamd, gelegen in HET GOOR.

Op verzoek getekend en gezegeld door GERRIT
DE SCHEPPER in BATHMEN.

HENRIK BUDDE sr. en zijn vrouw AL. JACOBSON.

EVERT JANS SCHOLEN en zijn vrouw HARMINA
HARMSSEN VOS.

DEN LoàsEN GAARDEN, gelegen onder het erve
LANDEWEER. inde LOOKE.

Op verzoek getekend en gezegeld in BATHMEN.

JANNES DIKKERS DENNEBOOM en zijn vrouw JANNA
VINCENT.

HENDRIK MENOMME en zijn vrouw HENDRINA
HARMSEN HOLLANDER.

De halve HORS MAATE genaamd, gelegen in de
buurtschap BEUSEBARG.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
momb./erfuit.

datum
22-10-1795

fol.nr
161vo-162

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
momb./erfuit.

datum
20-11-1795

fol. nr.
162-162vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. I1

acte van
hypo

datum
26-11-1795

fol. nr.

162vo-163

door

t. b.v.

mombers

erfuit

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.
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BERENDINA HENDRIKS v.v. overl. HARMEN L~EMKUIL,

geassisteerd door EGBERT STROEK.

Haar zes onmondi~e kinderen.

GARRIT MAATMAN en JANNES STROEK.

I) Ieder kind krijgt een geldbedrag.
2) De' ZOO1'1 GARRIJT wordt onderhouden.

HENDRINA AAFTINK v.v. overl. HENDRIK LANDEWEER,
geassisteerd door EGBERT LANDEWEER.

Haar drie onmondige kinderen.

GARRIJT AAFTINK en GARRIT BRINK.

De kinderen krijgen een geldbedrag en gerede
goederen.

HENDRIKUS MULDER en zijn vrouw EGBERDINA
UDINK.

De mombers van de onmondige kinderen van
overl. ALBERT EPPINK en JANNA JANSSEN en het
kind van HENDRIK EPPINK.

fBOO,-à 31% (3 gulden en 10 stuivers).

De caterstede NIJHOFS genaamd met zijn lande
rijen, gelegen bij 't dorp.

I) Tevens worden nog gemeld WILLEM
STEUNENBERG EN HENDRIK STROEK die zich
borg stellen voor de hypotheek.

2) Op verzoek getekend en gezegeld ddor JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

l.nv.nr. 11

acte van
overdr./alim.

datum
03-12-1795

fol.nr
163vo-164

Holten

ger. boeken

l.nv.nr. IJ

acte van
: royement

datum
30-12-1795

fol.nr.
164-164vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
overdr.

datum
07-01-1796

fol.nr.
164vo

door

aan

van

bep.

door

opm.

door

aan

van

opm.
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JAN 'MEERMAN en zijn vrouw JENNEKEN EGBERTS.

Hun zoon JAN MEERMAN.

Het plaatsje MEERMANS genaamd, met getimmer
en hoge- en lage lande.rijen en de inboedel van
het 1:lUis.

I) Hij moet zijn ouders de rest vap hun leven
onderhouden en jaarlijks een geldbedrag en
gerede goederen geven. .

2) Aan zijn zuster een geldbedrag van
.f1500,- geven.

3) zijn de ouders niet tevreden dan moet de
zoon een geldbedrag van .f2000,~ geven.

JAN MEERMAN en zijn vrouw JENNEKEN EGBERTS.
Zijn herroepen de vorige acte van 03-12-1795,
het bedrag van .f1500,- dat aan hun dochter
was toegekend is wel uitgevoerd.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

JANNES DIKKERSDENNEBOOM en zijn vrouw JANNA
VINCENT.

TONIS LAMBOOI e~ GARRITJEN HENDRIKS.

Ee~ vierde deel in de HOEKJES MAATE genaamd,
gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

Op ver,zoèk getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
momb.

datum
12-02-1796

fol.nr
165

Holten

ger. boeken

inv. nr. II

acte van

hypo

datum

07-01-1796

fol. nr.
165vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. II

acte van
momb. / erfuit .

datum
08-01-1796

fol. nr.
166

door

t.b.v.

mombers

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

t. b.v.

mombers

êrfuit
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AALTJEN TELA V.V. overl. JAN WIBBELINK.

Haar onmondige kinderen.

JANNES DRAAIJER en JANNES TELA.

TONIS LAMBOOI en zijn vrouw GARRITJEN HENDRIKS.

JAN COOP en zijn vrouw ANNEKEN AAFTINK.

f285,-à f3,- en tie~ stuiver.
(van iedere honderd).

Een vierde deel in de HOEKJES MAATE genaamd,
gelegen in de buurtschap BEUSEBARG.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
,BOLDERINK.

GARRITJEN JANSSEN v.v. overl. GARRIT STEVENS,
geassisteerd door WILLEM PINKERT.

Haar twee onmondige kinderen.

WESSEL MIET STEGE en DERK STEGEMAN.

Zij krijgen een geldbedrag en gerede goe
deren ..



Holten door

ger. boeken aan

van
inv.nr. 11

acte van bep.
overdr./alim.

datum
08-01-1796

fol.nr
166-166vo opm.
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GARRITJEN JANSSEN v.v. overl. GARRIT STEVENS,
geassisteerd door WILLEM PINKERT.

Haar zoon BARTELD STEVENS.

Het plaatsje STEVENS genaamd metgetimmer
en hoge- en lage land~rijen, gelegen in DEN
DIJKERHOEK en alle gerede- en ongerede goederen.

I) Hij moet zijn moeder de rest van haar leven
onderhouden en zij krijgt jaarlijks een geld
bedrag en gerede goederen.

2) Zijn zuster GEESKEN krijgt t.z.t. een geld
bedrag en gerede goederen, .

3~ Zijn broer WILLEM krijgt è~n' geldbedrag.

Voor verdere bepaling zie oiiginele acte.

Holten

ger. boeken

~nv.nr. 11

acte van
hypo

datum
13-01-1796

fol. nr.
167

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van
over-/alim.

datum

fol. nr.
167-167vo

door

t.g.v.

van

onderp.

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

WILLEM BEKKINK en zijn vrouw HENDRIKA
THIJSSELINK.

Hun broer WILLEM BEKKINK en zijn vrouw jANNA
HARMS.

nOO,-à 3%.

De hooimaat SCHUTTEN MAATE genaamd, ge
legen in 't HOLTERBROEK.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

AALTJEN VELDJANS v.v. overl. GARRIT VELDJANS,
geassisteerd door MAGuel SlEGEL.

Haar schoonzoon en dochter HILLEM MENNEKES
en zijn vrouw HENDRIKE HARMS.

De boerderij en verdere gerede goederen.

I) Hij-moet zijn moeder de rest van haar leven
onderhouden en van gerede goederen voor~

zien.
2) De voorzoon ALBERT zal eveneens de rest

van zijn leven onderhouden worden.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

~nv.nr. I1

acte van
overdr. / alim.

datum
23-01-1796

folonr

168-168vo

Holten

ger. boeken

inv. nr. 11

acte van
overdr./alim.

datum
28-01-1796

folo nr.
168vo-169

Holten

ger. boeken

~nv .nr. 1I

acte van
test.

datum
28-01-1796

folonr.
169-169vo

door

aan

van

bep.

opm.

door

aan

van

bep.

opm.

door

bep.

opm.
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JANNES SCHUTTE en zijn vrouw JENNEKEN SCHUTTE.

Haar dochter ZWAANE SCHUTTE.

De plaatse SCHUTTEN genaamd met getimmer
en de hoge- en lage landerijen, gelegen in de
buurtschap DIJKERHOEK.

I) Ze moet haar ouders de rest van hun leven
onderhouden en hun voorzien van gerede
goederen en geld.

2) Haar .zuster moet zij ook onderhouden en
die krijgt ook een geldbedrag en gerede
goederen.

I) Voor verdere bepaling zie originele acte.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door JAN

BOLDERINK.

MARIA JANSSEN v.v. overl. GARRIJT MENNEKES,
geassisteerd door JAN MEERMAN.

Haar halfbroer GARRIT MENNEKEN en zijn vrouw
AALTJEN HARMSEN.

De gehele boerderij met have en vee en de in
boedel van het huis.

I) Zij moeten bovengenoemde comparante de
rest van haar leven onderhouden en haar
gerede goederen geven.

2) De comparante behoudt het aandeel in
het plaatsje MENNEKES; verder mag dit aan
deel nooit verkocht worden.

3) De inhoud van haar kist wordt verdeeld on
der haar volle broer WILLEM MENNEKES OP
VELDJANS en de dochter van JAN MENNEKES,
GARDINA en GARRIT MENNEKES.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

GARRIJT MENNEKES en zijn vrouw AALTJEN HARMS,
geassisteerd door JAN MEERMAN.

Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

lnv .nr. 11

acte van
momb. / erfuit .

datum
18-02-1796

fol.nr
170

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
momb./erfuit.

datum

02-03-1796

fol. nr.

170vo

door

t.g.v.

mombers

erfuit.

opm.

door

t. b.v.

mombers

erfuit .
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HENDRIKA JANSSEN v. v. overl. BEREND KLUINSTEKER,
geassisteerd door WILLEM STEUNENBARG.

,Haar onmondige kind.

HENDRIKUS DIKKERS en HARMEN STOKKERS.

I) Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag van
f300,- 3% rente per jaar.

2) De moeder stelt hiervoor als onderpand het
hooiland bij DEN AALPAAL gelegen.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

GARRITJEN EGBERTS v.v. overl. BEREND NIJMEIER,
geassisteerd door LAMBERT BRAAKMAN.

Haar zeven onmondige kinderen.

JAN HOLTERBROEK en HENDRIK STROEK.

I) De kinderen krijgen een geldbedrag en ge
rede goederen.

2) De zoon JANNESwordt de rest van zijn leven
onderhouden.

3) De mondige kinderen JANNA NIEWERS
vrouw van DERK BRINKS, JENNEKEN en
MARIA NIJMEYERS, geassisteerd door DERK
BRINKS verklaren dat zij hun deel hebben
ontvangen.

Holten door

ger. boeken aan

van
inv.nr. il

acte van bep.

overdr./alim.
datum
02-03-1796

fol. nr.
171-171vo opm.

GARRITJEN EGBERTS v.v. overl. BEREND NIJMEIER,
geassisteerd door LAMBERT BRAAKMAN.

Haar zoon ROELOF NIJMEIJER.

Het plaatsje NIJMEIERS genaamd met getimmer
en landerijen, gelegen in de buurtschap ESPELO.
De boerderij en inboedel.

I) Hij moet zijn moeder en grootmoeder de
rest van hun leven onderhouden.

2) De gerede goederen van grootmoeder wor-
den na haar dood verdeeld onder de dochters.

3) De grootmoeder krijgt jaarlijks een geld
bedrag.

Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

~nv .nr. 11

acte van
overdr./alim.

datum
09-03-1796

fol.nr
17Ivo-I72

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

volmacht

datum

15-09-1792
fol. nr.

172- 172vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van

overdr.

datum

04-04-1796

fol. nr.

172vo-I73

door

aan

van

bep.

opm.

door

aan

om

opm.

door

aan

van

opm.
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HARMEN BROER m.v. overl. STIENA DERKS.

Zijn zoon DERK BROER.

De bouwland HET HEGEN KAMPJE genaamd en
de boerderij en inboedel.

I) Hij moet zijn vader de rest van zijn leven
onderhouden en hem een stuk land geven,
gelegen in den DORPER ENKT groot ongeveer
drie schepel gezaai en gerede goederen.

2) Aan zijn zuster vrouw van WILLEM BEKKINK
een geldbedrag uitbetalen.

I) Voor verdere bepaling zie originele acte.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door JAN

BOLDERINK.

De vrouwe E.S.C. douariere van BROEKHUISEN
geboren baronesse. van HOëVELL, momber van
haar. onmondige kinderen, geassisteerd door
GERRIT VAN NIJENDAALL.

Haar broer W.H. baron van HOëvel1 woonachtig
in DEVENTER.

ALS gevolmachtigde van de weduwe van J. VAN
ESSEN in OENE. Hij neemt al hun zakelijke
handelingen waar. Zoals alle overdrachten.

Op verzoek getekend en gezegeld in HARDERWIJK.

De heer W.H. van HOEVELL als gevolmachtigde

van zijn zuster S.E.C. douariére van

BROEKHUISEN VAN HOEVELL momber over haar on

mondige kinderen, luidt volgens acte 15-09-1792.

DERK BRINKHUIS en zijn vrouw HENDRIKA HENDRIKS.

Het plaatsjen BRINKHUIS genaamd met getimmer
en hoge- en lage landerijen, gelegen in de buurt
schap NEERDARP.

I) Acte van 15-09-1792 was opgemaakt in
HARDERWIJK.

2) Op verzoek getekend en gezegeld in
BATHMEN.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
overdr./alim

datum
21-04-1796

fol.nr
173-173vo

Holten

ger. boeken

inv .nr. 11

acte van
momb. /erfuit.

datum
21-04-1796

fol. nr.
174

Holten

ger. boeken

inv.nr. 11

acte van

datum
22-04-1796

fol. nr.
174-174vo

door

aan

van

bep.

door

t.b.v.

mombers

erfuit

door

t.b.v.

mombers

erfuit.

bep.

98

GARRIT LAMBOOI m.v. overl. JENNEKEN VISSERS.

Zijn dochter en schoonzoon GARRITJEN LAMBOOI
en TONIS HOFMAN.

Het plaatsje LAMBOOI genaamd met getimmer
en landerijen en de inboedel van het huis.

1) De comparant behoudt zeggenschap over
de helft van de inboedel.

2) Zij moeten vader de rest van zijn leven
onderhouden en hem gerede goederen geven,
en hem jaarlijks een geldbedrag uitkeren.

3) Aan de zoon en dochter JAN LAMBOOI en
JANNA LAMBOOI een geldbedrag uitkeren als
zij mondig zijn.

ROELOF SCHUPPERT m.v. overl. HENDRINA GERRITS.

Zijn drie onmondige kinderen.

DERK SCHUPPERT en HENDRIK KNOPERT.

I) De kinderen krijgen een geldbedrag en ge
rede goederen.

2) De dochter WILLEMINA wordt de rest van
haar leven onderhouden.

JAN BEUMER m.v. overl. TEUNTJEN JANSSEN.

Zijn twee' onmondige kinderen.

JAN BRAND en GOOSSEN ESSEN.

De kinderen krijgen eeh geldbedrag en ge
rede goederen.

1) De vader behoudt het' plaatsje BEUMERS, de
gehele boerderij en de inboedel van het huis.

2) De vader moet de kinderen onderhouden.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
overdr.

datum
06-05-1796

fol.nr
174vo-175

Holten

ger. boeken

inv. nr. I I

acte van
momb. / er fuit .

datum
09-05-1796

fol. nr.
175-175vo

door

aan

van

opm.

door

t.b.v.

mombers

erfuit.
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.JANNES VASTERT in de OUDE SCHUTTE en zijn vrouw
JENNEKEN HENDRIKS.

GARRIJT MENNEKES en zijn vrouw AALTJEN HARMS.

De twee stukken land DE LANGE STUKKEN genaamd,
gelegen aan koopersland.

Op verzoek getekend ·en gezegeld door JAN
BOLDERINK.

HARMEN NIESINK m.v. overl. JENNEKEN GARRITS.

Zijn onmondige dochter.

TOONE MANESCHIJN en GARRIJT MAATMAN.

De dochter krijgt een geldbedrag en gerede
goederen.

Holten door

aan
ger. boeken

van

inv.nr. 11

acte van

datum bep.
09-05-1796

fol.nr.
175vo-176

opm.

HARMEN NIESINK m.v. overl. JENNEKEN GARRITS.

Zijn dochter GEERTRUI HARMSSEN NIESINK.

J) Het plaatsje NIESINK genaamd met getim-
mer enlanderijen,de boerderij en inboedel
have en goed.

2) Een stuk land, groot ongeveer 5 schepel ge
zaai, gelegen in de buurtschap LANGESTRAATE.

3) Een hooiland DE KEMKES MAATE ge~aamd,

onder MARKEL gelegen.

I) Ze zal haar vader de rest van zijn leven
onderhouden.

2) Na zijn overlijden wordt het hooiland onder
de twee dochters verdeeld.

TONIS HOFMAN m.v. overl. ENGELE HARMSEN
NIESINK, heeft zijn deel naar genoegen ont
vangen.
Op verzoek getekend en gezegeld door JAN
BOLDERINK.



Holten

ger. boeken

inv .nr. II

qcte van
overdr.

datum
26-05-1796

folonr
176vo-l77

Holten

ger. boeken

inv .nr. II

acte van
hyp

datum
26-05-1796

folo nr.
177-177vo

Holten

ger. boeken

inv.nr. il

acte van

datum

fol.nr.

door

aan

van

door

t.g.v.

van

onderp.

door
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ENGELBERT BRÀSKAMP en JOCHEMDERKS HOVINK
als gevolmachtigde van WOLTERA GEERTRUID
SCHIMMELPENNINCK VAN DER üIJE geboren
WIJNBERGEN, volgens acte van volmacht 30-01-1796
in VOORST en van JONKVROUWE GEERTRUID
ALBERTINA VAN WIJNBE~GEN volgens acte van
volmacht 04-02-1796 in ARNHEM .

.JANNES DIKKERS en zijn vrouw JANNA VINCENT.

Het erve en goed REILINK genaamd bestaande uit:
bouw-, weide- en hooilanden met een akker
maals Bosch, groot ongeveer 34 morgen.
Een Waahr in de HOLTERMARKT gelegen.
Het' is belast met verpondingen en vuur stede
geld.

JANNES ~IKKERS en zijn vrouw JANNA VINCENT.

WOLTERA GEERTRUID SCHIMMELPENNINCK VAN DER
OIJE geboren WIJNBERGEN en freule G.A. VAN
WIJNBERGEN.

nOOO,-à 3\%.

Het erve en goed REILINK genaamd bestaande uit:
bouw-, weide- en hooiland met een Akkermaals
bos, groot 34 morgen, een Waahr in de
HOLTERMARKT gelegen.


