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Dit document bevat het register met data, namen en korte inhoud van het (oud) Rechterlijk 
Archief Holten Inv. nr. 14 hypotheken over de periode van 21 april 1803 tot en met 20 
december 1810.  
Neem voor meer informatie, inzien of het verkrijgen van een kopie of digitale scan (mindere 
kwaliteit) van de originele akte contact op met de Oudheidkamer Hoolt’n, werkgroep 
genealogie. 
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Toelichting 
De tekst is niet in alle gevallen letterlijk overgenomen, maar soms vertaald naar hedendaagse 
begrippen en in een andere volgorde geplaatst. De in dit register opgenomen familienamen 
kunnen verschillen van de genealogisch geregistreerde namen. Voor zover bekend en afwijkend 
zijn deze familienamen (cursief) toegevoegd. Om die reden is het aan te bevelen alle mogelijke 
schrijfwijzen van de namen na te kijken.  Als de naam in de tekst vet is gedrukt, dan betekent 
dit dat deze gegevens in het genealogisch bestand van Holten is verwerkt. 
Wanneer er in plaats van een kolom folio een kolom pagina of blad is opgenomen en achter het 
bladnummer een “v” of “vo” is vermeld, dan betekent dat de akte begint op de linkerzijde van 
het gescande folioblad (bijv. blad 1vo begint op de linkerzijde van folio 2). 
 
Verklaring enkele in de originele acten voorkomende woorden/begrippen 
a.v.b./a.v.b.s. = acte van bekentenis van schuld of anders gezegd 

schuldbekentenis 
caveren de rato 

  

= borg blijven voor een ander die de eigenlijke schuldenaar is 

caverende = zorgende voor 
cessie = afstand doen, overdragen, overdracht 
collecte (van vuurstedegeld) = inning 
dagwerk = dagtaak, gewone beroepsbezigheid 
erfuiting = regeling voor de verdeling van de nalatenschap 
geprocreëert = verwekt 
geprocureert = voortgebracht 
gerigte/geregte = gericht, wettelijk vereiste bijeenkomst 
halfscheid = de heflt 
hoijmate/hooijmate = hooiland 
caterstede/katerstede = een benaming voor een kleine hutachtige boerderij met 

land. Dit begrip komt voornamelijk voor in Salland, aan de 
IJssel, Twente en de Achterhoek 

maete, mate = land 
maggeschij, magescheij, 
maagscheit 

= boedelscheiding 

momboir(s) = voogd(en) 
pretentie  = aanspraak 
reguarde/regaarde van (ten) = met het oog op 
renuntiëren  = ervan af te zien 
requisitie = op verzoek 
(ten) respecte van  = (ten) aanzien/opzichte van 
schepel = een oud-Nederlandse oppervlaktemaat. Een schepel was 

verdeeld in vier spint. Er gingen 4 schepel in een mud. Het 
Twentse herenmud mat echter zes schepel. Een Gelderse 
schepel = 100 Gelderse roede = 1450 m². Een Twents 
schepel herenmaat = 62,5 Rijnlandse roede = circa 887 m² 

sich te verandersaten = hertrouwen 
tugt/tocht = vruchtgebruik 
versettinge = door verpanding iets bezwaren, veelal bestaande uit een 

schuldbekentenis met als hypotheek en/of onderpand een 
huis of gronden 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spint_(oppervlaktemaat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mud_(oppervlaktemaat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roede_(oppervlaktemaat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap_Twente
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momber/momboir (= voogd) 
Het ligt er nog aan over welke periode en/of gedeelte van het land je het hebt, maar zeker de 
steden en ook andere plaatsen, en anders wel de baljuwschappen hadden een Weeskeur 
waarin de instelling van een Weeskamer was geregeld, en waarin ook werd bepaald wie als 
voogden in aanmerking kwamen. En als er geen Weeskamer was gebeurde de aanwijzing wel 
door schout en schepenen. De overblijvende ouder was vaak altijd voogd en werden er twee 
van de kant van de overleden ouder benoemd. Als ze allebei dood waren werden er van elke 
kant tenminste één benoemd. De voogden traden als vertegenwoordigers van de weeskinderen 

op totdat ze volwassen werden (dat werden ze ook door in het huwelijk te treden). Dat was in 

alle rechtshandelingen zoals boedelscheidingen, verkoop van onroerend goed etc. maar ook het 

beheer van geld en goederen. 

De 'gecoorn of gecoren voogd' heeft een andere achtergrond. Vrouwen konden zelfstandig 
geen rechtshandelingen verrichten. Als ze getrouwd waren trad meestal hun man op als voogd, 
zo niet dan kozen ze er zelf een. Meestal een familielid: vader, zoon of broer of anders de 
secretaris of een notaris. Of de buurman. Dat was een eenmalige zaak: vaak staat er dan ook in 
de akte 'als gecoren en toegelaten momboir in desen', dus alleen voor die ene rechtshandeling 
die in de akte wordt beschreven 
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Datum Jaar Fol.  Inhoud acte 

21 apr 1803 1 Schuldbekentenis van Willem Dikkers Denneboom en Fenneken Keijsers 
echtelieden aan haar moeder en schoonmoeder Johanna Vincent wed. van 
wijlen Jannes Dikkers, met als hypotheek en onderpand het erf en huis de 
Kroonen in het Dorp en twee kampen bouwland De Molenkamp en het 
Holschotten of Bloemendalsland 

25 apr 1803 2 Schuldbekentenis van Jan Brandt en Jenneken Roelofs Bolink echtelieden aan 
Jan Bronsink, met als onderpand het erf en goed Brandt in den Dijkerhoek 

29 apr 1803 4 Schuldbekentenis van Jan Diek en Teune Achterkamp echtelieden aan Hermen 
Elferink en vrouw, met als hypotheek en onderpand het erven en goed Diek 
vanouds katerstede Kibbelaar in de buurschap Beusebarg en een stuk hooiland 
bij den Aalpol 

23 jun 1803 6 Schuldbekentenis van Teunis Stokkers en Hendrina Jan Mr. Berends echtelieden  
aan Jan Hendrik Ter Weele en Geertruij Stokkers  met als hypotheek en 
onderpand  hun huis en hof in het Dorp, drie stukken bouwland in den Enk, een 
hoekjen hooiland bij Vastert op de Langestraat en twee gaardens bij het 
predikantshuis  

3 sep 1803 7 Schuldbekentenis van Jacob Derk van der Sluis en J.H. van der Sluis geboren van 
Thuijl echtelieden aan J.H. van der Heijde en W.J. van der Heide, met als 
hypotheek en  onderpand de Grooten en Kleinen Aalpol 

16 oct 1803 8 Schuldbekentenis van Willem Stam op Hofmans of Liesen en zijn huisvrouw 
Geesken Koorsen, laatst wed. van Teunis Maneschijn, echtelieden aan Aaltien 
Baan, weduwe van Antonij van Dijk, met als hypotheek en onderpand het erf en 
goed Hofmans of Liesen  

23 oct 1803 9 Schuldbekentenis van Berend Jan Schuitert en Diena Burgers echtelieden aan 
mr. J.J. Schmauss en erfgenamen, met als hypotheek en onderpand het erve en 
huis de Zwaane , het hofland in het dorp en twee stukken lands  

24 nov 1803 11 Schuldbekentenis van Hendricus Meijers en Fenneken Vincent echtelieden aan 
Janne Engberts en Harmiena van Dijke echtelieden en Johanna Frederica Scholl 
wed. van Jan Engberts en haar kinderen te Vriesen woonachtig, met als 
hypotheek en onderpand de korenwindmolen met de behuizingen en bakkerij, 
schuren en berg in het Dorp Holten en diverse stukken land 

24 nov 1803 12 Schuldbekentenis van Jan Aaftink en Hendrina Krijkes echtelieden aan Jacob 
Koords en erfgenamen, met als hypotheek en onderpand het Lukas huis met 
zijn getimmerte en bijbehorende landerijen 

11 nov 1803 13 Royement op verzoek van Hendrik Jan Meijers en vrouw Aaltjen Hartgerink en 
Hendricus Meijers en vrouw Fenneken Vincent, Albertus Monsuur en Reinetta 
Meijers van het verband of hypotheek op 29 november 1802 gepasseerd 

24 nov 1803  14 Ratificatie door Antonij Dikkers van het verband op zijn huis den Postwagen te 
Holten bij acte van 5 februari 1801 

5 feb 1804 14 Schuldbekentenis van Egbert Dikkers en Altje Dikkers echtelieden aan Hendrikus 
Dikkers Bolink en vrouw en erfgenamen, met als hypotheek en onderpand van 
huis den Herberg de Postwagen of Scholtens met getimmerte bestaande uit 
huis, schuur en hof 

19 jan 1804 16 Schuldbekentenis van Hendrikus Dikkers Bolink aan het St. Jurriens Gasthuis te 
Deventer, met als hypotheek en onderpand het erf Paalman te Holten 

16 feb 1804 17 Schuldbekentenis van Hendricus Meijers, molenaar te Holten, en huisvrouw 
Fenneken Vincent aan Jacob Doornebos en H.J. Meijers als voogden over de 
minderjarige kinderen van Gerrit Lankheet en Hendrina Meijers te Haxbergen, 
met als hypotheek en onderpand de katerstede het Gebbenplaatsje met alle 
onderhorige hoge en lage landerijen in de buurschap Neerdorp en als borgen 
Jan Meijers en Engele Meijers wed. van wijlen Gerrit Vincent, met zoveel nodig 
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Datum Jaar Fol.  Inhoud acte 

Egbert Dikkers als haar momber 

16 feb 1804 19 Schuldbekentenis van Willem Landeweerd en Janna Scholten echtelieden aan 
predicant Schimmel en Geertruit Schuitert echtelieden, met als hypotheek en 
onderpand het plaatsjen den Aanstoot 

15 mrt  1804 21 Schuldbekentenis van Jan Lukas aan ’t Veld en Janna Luken aan ’t Veld aan Jan 
Hendrik Hageman, met als hypotheek en onderpand het vierde part van de 
Fletgertsmaate aan het Holterbroek 

15 mrt 1804 22 Schuldbekentenis van Jan Lukas aan ’t Veld en Janna Luken aan’t Veld 
echtelieden aan Wijnand Suurmondt te Deventer, met als hypotheek en 
onderpand het huis en hof het Luken aan ’t Veld  in de Beusebarg 

15 mrt 1804 23 Borgstelling door  Jan Lukas aan ’t Veld en Janna Luken aan’t Veld  met als borg 
Jan Hendrik Schutte en Albert Veldink 

15 mrt 1804 24 Schuldbekentenis van Egbert Dikkers en Sara Bosch echtelieden aan Hendrikus 
Dikkers Bolink en vrouw en erfgenamen, met als hypotheek en  onderpand het 
erve en goed den Grooten Lokkin aan den Holterdijk 

14 apr  1804 25 Schuldbekentenis van Jan Helderman en Maria Dikkers echtelieden aan  
mevrouw A.H. Bredius weduwe van wijlen oud burgemeester J.E. Borgerink, 
met als hypotheek en onderpand de caterstede Heldermans in de buurschap 
Neerdorp en als borg Hendricus Dikkers Bolink en Albert Jans Wichmannink 

10 jun 1804 27 Hypotheekstelling door Jan Aaftink en Hendrina Keijsers echtelieden, met als 
onderpand het huis, hof en land het Lukas Huis in het kerkdorp Holten 

12 jun 1804 28 Schuldbekentenis van Jan in het Veld en Jenneken in het Veld echtelieden aan 
Derk Stoeveman en erven, met als hypotheek en onderpand het huis en 
behuizing bewoond Jan in’t Veld in den Dijkerhoek 

14 jun 1804 30 Schuldbekentenis van Jannes Scheperboer en Willemina Beekmans echtelieden 
aan mr. J.J. Schmauss en erven, met als hypotheek en onderpand het erf en 
goed de Horster in den Dijkerhoek 

11 jul 1804 31 Schuldbekentenis van Jan Dikkers Ulft en Gerridina Dikkers, met haar broeder 
Jan Dikkers als momber, aan C. van Zellem en Susanna Margaretha van Effen 
echtelieden, met als hypotheek en onderpand het erf en goed den Ulft 

5 aug 1804 33 Schuldbekentenis van Hendriks Aaftink en Margarita Dikkers echtelieden aan 
hun broer Gerrit Aaftink junior, met verzetting van hun goederen, meubilair en 
hun nieuw getimmerde huis op den Hof van hun vader Gerrit Gerrits Aaftink 
senoir in het kerkdorp Holten 

8 oct 1804 34 Schuldbekentenis van Jan Overmeen en Gardina Wijers echtelieden aan freulin 
A.H.J.J. van Hemert en erfgenamen, met als hypotheek en onderpand erf en 
katerstede den Aanstoot zoals op 31 mei l.l. aangekocht van Jenneken Schuiterd 

1 nov 1804 36 Schuldbekentenis van Willem Tenstraat? op Brand en Geertruij Welmers 
echtelieden aan Gerhardus Baan en Janna ter W…., met als onderpand hun 
plaats en erve het halve Brand in den Dijkerhoek 

14 nov  1804 37 Schuldbekentenis van Hendrikus Haarhellen en Jenneken Haar Hendriks 
echtelieden aan Jan Arendsen Heegeman en huisvrouw, met als hypotheek en  
onderpand de katerstede Haarhellen  of Haarmans en enkele gronden in de 
Haarinkamp, Ekelschotten en Gaarden 

8 nov 1804 38 Schuldbekentenis van Berend Willm Hakkert en Fenna Wibbelink echtelieden 
aan de heer Albartus Theodorus Hartkamp, oud burgemeester van de Stad 
Deventer, met als hypotheek en onderpand het erf en goed Hakkert  

6 dec 1804 40 Schuldbekentenis van Jan Willem Helderman en Maria Dikkers echtelieden aan 
Derk Assink, met als hypotheek en onderpand het erf en huis het Joodenhuis in  
het kerkdorp Holten 

6 dec 1804 41 Schuldbekentenis van Harmen Willems Stroek en huisvrouw Geertruij Prinkerts 
aan Klaas Hesselink en Egberts Dikkers Az als voogden over de minderjarige 
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Datum Jaar Fol.  Inhoud acte 

Berend Jan Dikkers, met als hypotheek en onderpand de katerstee het Stroek  

12 dec 1804 42 Schuldbekentenis van Jan Schuitert, Garrit Schuitert, Getruida Schuitert en 
Maria Schuitert, met haar broer Jan Schuitert als momber, aan J.H. van Engelen 
en huisvrouw A.A. Kniphorst te Zwolle, met als hypotheek en onderpand het 
erve en goed Slijters 

21 feb 1805 44 Schuldbekentenis van Jan Dikkers Ulft en Gerritdina Dikkers aan de erfgenamen 
van wed. de Schepper met het onderpand het goed Den Ulft en het erf den 
groten Struik 

14 mrt 1805 46 Schuldbekentenis van Egbert Dikkers en Sara Bos echtelieden aan de heer mr. B. 
De Schepper burgemeester van de stad Deventer en vrouwe W.A. Sloet 
echtelieden, met als hypotheek en onderpand het erf en goed den Groten 
Lokkin in den Dijkerhoek 

14 mrt  1805 47 Borgstelling voor bovenstaande capitaal en renten (14 maart 1805 fol. 46) door 
Klaas Hasselink Rinkelaar en Hendrikus Dikkers Bolink 

4 apr 1805 47 Schuldbekentenis van Gerrit Schuppert en Teuntjen Draijers echtelieden aan 
Egbert Dikkers Aantonijzoon en Harmannus Muller als voogden van de 
minderjarige kinderen van wijlen Simon Smit , laatst getrouwd geweest met 
Maria Dikkers huisvrouw van J.W. Helderman, met als hypotheek en onderpand 
elf  schepel bouwland in den Boskamp of Centskamp 

25  apr 1805 50 Schuldbekentenis van Jan Willem Helderman en Maria Dikkers echtelieden aan 
de voogden van haar minderjarige stiefvoorkinderen van wijlen Simon Smit, 
met als hypotheek en onderpand het Jodenhuis in het Dorp 

5 jun 1805 52 Hypotheek en onderpand door Jan Aaftink en Hendrina Kreijkes echtelieden 
voor collecten van de brandewijn en gebrande wateren aan de provincie 
Overijssel van goederen, het huis, hof en land het Lukas Huis 

1 jul 1805 53 Schuldbekentenis van Derk Stegeman en Aaltien Stegeman echtelieden aan 
vrouwe Geertruijd Margaretha Eekhout wed. wijlen mr. Gerhard Dumbar, met 
als hypotheek en onderpand de caterstede het Stegemans in den Dijkerhoek 

1 jul 1805 55 Schuldbekentenis van Aaltjen Boolink wed. van wijlen Harmen Biesters, met Jan 
Schuitert als haar momber, aan Garrit Brand en Roelofjen Barnd  wed. van Derk 
Meijers, met als hypotheek drie Mudde gezaaij bouwland in de Looker Enk de 
Nijenhuiskamp genaamd 

27 jul 1805 56 Borgstelling door Jan Aaftink voor de collecten van het zout over Holten, met als 
borgen Jan Meilink en Gerrit Voelman 

1 aug 1805 57 Schuldbekentenis van Egbert Landeweer en Fenneken Stroek echtelieden aan 
Egbert Engberts en Janna Klumpers echtelieden en Johanna Frederika Scholl 
wed. van wijlen Jan Engberts en haar kinderen te Vriezenveen, met als 
hypotheek en onderpand erven en goederen de Groote Landeweer  en de 
Kleine Landweer in de boerschap Look 

21 aug 1805 59 Schuldbekentenis van Aaltien Harink wed. van Jan Harink, met G.W. Jacobson 
als haar momber, aan Simon Jacob Vles, joods koopman te Zutphen, met 
hypotheek en onderpand het erf en goed het Harink 

18 sep 1805 60 Schuldbekentenis van mr. J.B. Aufenroth als gevolmachtigde van predikant 
Christiaan Schimmel en huisvrouw Geertruida Schuitert, wegens borgtocht ten 
behoeve van hunnen zwager Albert Vincent en Aleida Schuitert echtelieden, 
aan de heer  Harmen Willem Willink tot Winterswijk, met als hypotheek en 
onderpand het halve erve en goed Lubbers in de Helhuisen en het plaatsje den 
Flikker met den hof en een stuk land in Holten 

10 sep 1805 62 Volmacht van predikant Christiaan Schimmel en huisvrouw Geertruida Schuitert 
aan mr. J.B. Auffenroth en schuldbekentenis ten behoeve van zwager Albert 
Vincent en vrouw Aleida Schuitert aan Hamen Willem Willink tot Winsterswijk, 
met als hypotheek en onderpand het halve erve en goed Lubbers in de 



7 

 

Datum Jaar Fol.  Inhoud acte 

Helhuisen en het plaatsje den Flikker met den hof en een stuk land in Holten 

30 dec 1805 64 Schuldbekentenis van J. Vinkemeijer, als gevolmachtigde van de heer F.W. 
Schickhardt en vrouw J.H.W. van Coeverden, aan het Burgerweeshuis der stad 
Deventer, met als hypotheek en onderpand het erf en goed het Groote Jeurlink 
en het erf en goed Kleine Jeurlink of Lammers  in de buurschap Neerdorp 

27 dec 1805 66 Volmacht van F.W. Schickhardt en ehevrouw J.H. van Coeverden aan J. 
Vinkemeijer  

30 dec 1805 67 Schuldbekentenis van Hendrikus Scheperboer en Aaltien Wansink echtelieden 
aan M.M. Helmich en Catharina Helmich wed. van wijlen J.G.M. Draper, met als 
hypotheek het hooi- of weideland het Bakkers Vredebroek onder Holten bij Jan 
van Battums huis aan de Schipbeek 

7 feb 18067 68 Schuldbekentenis van Jan Bijvang en Maria Rijkers echtelieden aan E.M. 
Wiecherlink wed. van Oud Kamer… Eckhardt, met als hypotheek de hooimate 
bij de Ha…. in Espelo, de Nieuwe Mate,  door hen van Jan Dikkers Ulft en 
Gerritdina Dikkers aangekocht 

27 feb 1806 70 Schuldbekentenis van Garrit Hollander en Geertruij Harink echtelieden aan 
Hendrikus Dikkers Bolink en erfgenamen, met als hypotheek en onderpand het 
erf en goed Harink in het Neerdorp 

27 feb 1806 70A Schuldbekentenis van Garrit Nijkamp aan wed. Van Dijk te Rijssen, met als 
hypotheek en onderpand het erf en goed den Nijkamp in de boerschap 
Diekerhoek 

17 apr 1806 71 Schuldbekentenis van Jannes Vastert op den Dennekamp en huisvrouw Jenneke 
Gerinks echtelieden aan mr. W.C. Hagedoorn, met als hypotheek en onderpand 
de katerstede Dennekamp in de buurschap Look 

29 jul 1806 72 Schuldbekentenis van Egbert Dikkers en Sara Bosch echtelieden aan Hendrikus 
Dikkers Bolink en Janna Hesselink echtelieden, met als hypotheek en onderpand 
het plaatse den Groten Lokin aan de Holterdijk 

29 oct  1806 73 Schuldbekentenis van Geertruij Welmers wed. en boedelhouderse van Willem 
Timmer op Brand in den Dijkerhoek, met G.W. Jacobson als haar momber, aan 
Leida ten Berge wed. van Hendrik van Trigt, met als onderpand de plaats en 
erve het halve Brandt met huis, schuur, berg  en verder getimmerte en hofland, 
hoge en lage landerijen in den Dijkerhoek 

29 oct 1805 75 Schuldbekentenis van Jan Vrolijk op den Boerendans en huisvrouw Teuntien 
Schiphorst aan Gerhardus Baan en huisvrouw Janna ter Weeme, met als 
hypotheek en onderpand het erf en goed den Boerendans in den Dijkerhoek 

6 nov 1806 76 Schuldbekentenis  van Hendrik Wiegmannink of Menumme en Hendrina 
Sandvoort echtelieden aan vrouwe G.A. Dumbar weduwe van wijlen den 
burgemeester B.J. IJssel de Schepper, met als hypotheek en onderpand de  
aangekochte  hooimate en zo aanstonds aan hun over te dragen de 
Achterkampsmate in de Beusebarg 

31 jan 1807 78 Schuldbekentenis van Gerrit Dikkers als mede de voogden Egbert Dikkers Lokin 
en Egbert Dikkers G.Z. over de minderjarige dochter van Jan Dikkers, met name 
Gerritdina Dikkers, aan J.E. Hartkamp en erfgenamen, met als hypotheek en 
onderpand  het erf en goed de Oude Schuite in het Dorp van Holten 

31 jan 1807 80  Schuldbekentenis van Gerrit Dikkers als mede de voogden Egbert Dikkers Lokin 
en Egbert Dikkers G.Z. over de minderjarige dochter van Jan Dikkers, met name 
Gerritdina Dikkers, aan Garrit Hendrik Hesselink en Hendrikus Dikkers Bolink, 
met als hypotheek en onderpand  het huis de Oude Schuite in het Dorp Holten 

27 feb 1807 82 Schuldbekentenis van Garrit Nijkamp aan de wed. Van Dijk wonende te Rijssen, 
met als hypotheek en onderpand het erf en goed den Nijkamp in de buurschap 
Dijkerhoek 

6 apr 1807 85 Schuldbekentenis van Jannes Voorthuis weduwnaar van Aaltien Voorthuis aan 
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Datum Jaar Fol.  Inhoud acte 

de predikant Gerlach van Gendt en E.S.M. van Duuren echtelieden, met als 
hypotheek en onderpand tien schepel bouwland in den Dorper Enk, naast het 
land van Menneke 

26 mei 1807 87 Schuldbekentenis van H. Landeweer en Hendrina Aaftink echtelieden aan het 
zijde Kramersgilde der stad Deventer, met als hypotheek en onderpand het 
plaatsjen het Stobben in de Look no. 6 L 

21 aug 1807 90A Schuldbekentenis van Karel Bach en Jenneken Gerritsen echtelieden aan hun 
zoon Hendrik Jan Bach, met als onderpand het huis en annex land de Kroon 
onder Holten tegenover de Zwaan aan de Postweg 

3 sep 1807 90C Schuldbekentenis van Garrit Mensink en Roelofjen Brand, laatst weduwe van R. 
Meijer, aan Hendrikus Jonkman en Maria Schonemaker echtelieden, met als 
hypotheek en onder pand het erf en huis in het Dorp, nevens den Smitte en 
twaalf schepel gezaaij in den Nijenhuis kamp in den Looker Enk als zij van de 
wed. Biesters hebben aangekocht  en twee schepel lands bij het huis van Jan 
Hidder  en twee schepel lands bij den gaarden van de weduwe Garrit Schuitert  

2 oct 1807 91 Schuldbekentenis van Derk Struik en huisvrouw Hendrina Struik aan Egbert 
Smelt en vrouwe Hendrica ten Cate, en verbinden het erf den Grooten Struik en 
stellen Harmen Stroek aan tot borg  

2 oct 1807 93 Schuldbekentenis van Jannes Klein Weeleman en Maria Jansen echtelieden aan 
de weduwe van wijlen den oud burgemeester en cameraat W.A. Eekhout 
geboren Wicherlink te Deventer, met als hypotheek en onderpand het erf en 
goed den Ulft in Espelo door hen op 2 juli l.l. aangekocht van Gerritdina Dikkers 
en wijlen Jan Dikkers  

15 nov 1807 95 Schuldbekentenis van Jan Bosch of Docter op den Borkel aan Gerrit Nijenhuis 
H.Z. en huisvrouw Hendrika Bruens te Rijssen, met als hypotheek en onderpand 
de katerstede het Boschers of Docters op den Borkel 

21 jan 1808 96 Schuldbekentenis van Mannes Muller en Geertrui  Egberts echtelieden aan 
Hendrikus Dikkers op Bolink, met als hypotheek en onderpand het erf en goed 
het Klooster in het Dorp Holten no.20 

27 feb 1808 99 Schuldbekentenis van Gerrit Dikkers en Aaltien Steunenberg echtelieden aan 
Hendrikus Dikkers Bolink en Johanna Hesselink echtelieden, met als hypotheek 
en onderpand het erf en huis Flikkers no. 22 in het Dorp Holten 

8 jan 1808 100 Schuldbekentenis van Hendrik Kolkman en Maria Maatmans echtelieden aan  
Harmen Elverink en vrouw Garritdina ten Velde, met als hypotheek en 
onderpand  het erf en goed de katerstede het Kolkmans in de buurschap 
Diekerhoek 

27 feb 1808 102 Schuldbekentenis van Gerrit Dikkers en Aaltien Steunenberg echtelieden aan 
Hendrikus Dikkers Bolink en Johanna Hesselink echtelieden, met als hypotheek 
en onderpand het erf en huis Flikkers no. 22 in het Dorp Holten 
 

31 mrt 1808 104 Schuldbekentenis van Egbert Maneschijn en Willemken Hengeveld echtelieden 
aan de heer W. Vosch van Avezaet en vrouwe Magdalena Johanna Senff 
echtelieden, met als hypotheek en onderpand het erf en goed, een huis het 
Stokkers of Eze in het Dorp Holten D no. 17, tussen het huis van de onderschout 
Jan Schuitert en dat van Jan Willem Helderman alsmede hofland aan de 
Dorperstege en als borgen Harmen Hengeveld en echtevrouw Aaltien 
Hengeveld met als hypotheek en onderpand het hooiland De Bekkinkmate in de 
buurschap Neerdorp naast het land van de weduwe Jan Bekkink 

17 mrt 1808 108 Schuldbekentenis van Garrit Jan Meijlink en Teuntjen Bargmans echtelieden aan 
Hendrikus Dikkers op Bolink en vrouw Janna Hesselink, met als hypotheek en 
onderpand de katerstede het Bonten in de buurschap Beusebarg no. 14 en als 
borgen Waander Meijlink en Berend Holterbroek 
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Datum Jaar Fol.  Inhoud acte 

28 apr  1808 110 Schuldbekentenis van Jan Brand en Jenneken Bolink echtelieden en Gerrit 
Brand en Jenneken Meijlink echtelieden aan Jannes Nijhof, met als hypotheek 
en onderpand het plaatsje Brand in den Dijkerhoek L no. 34 

17 mei 1808 111 Schuldbekentenis van Albert Enterman aan Wijnand Suerwoud en huisvrouw 
Jacoba Lamberts te Deventer, met als onderpand het erf en goed Veldjans in de 
buurschap Espelo E no. 15 

18 mei 1808 113 Schuldbekentenis van Hijken Endeman wed. van wijlen Swier Meijerink, met 
haar zoon Albert Endeman als momber, aan Berend Stegeman, met als 
hypotheek en onderpand de hooimate in de buurschap Diekerhoek naast het 
land van Mannus Schutte en naast het land van vrouw te Weechel en als 
hypotheek en onderpand het plaatse het Veldjans in de buurschap Espelo 

27 mei 1808 119 Schuldbekentenis van Peter Koords aan Leijda ter Berg wed. van wijlen H. van 
Tricht, met als hypotheek en onderpand  de caterstede het Koords in Neerdorp 
L no. 62  en door H. Meijers en vrouw getransporteerde hooimate Luken ten 
Bekkesmaate 

13 jun 1808 120 Schuldbekentenis van Harmen Hengeveld en vrouw Aaltjen Hengeveld aan W. 
Vosch van Avesaat en vrouwe Magdalena Juliana Senij, met als hypotheek en 
onderpand een kamp bouwland de Koerd in de buurschap Neerdorp aan de 
Holterdijk tegenover de plaatse Hengeveld 

18 jun 1808 121 Schuldbekentenis van Jannes Jansen en Janna Entes echtelieden en Hendrikus 
Haverstreng en Janna Jansen echtelieden aan Gerhardus ….. en vrouw Aaltje 
Winter echtelieden, met als onderpand bouwland ….grond grenzend aan het 
erve Haverstreng onder Raalte 

25 jul 1808 123 Schuldbekentenis van Derk Udink en Meggelt Bolders echtelieden aan Albert 
Jansen Wijgmannink en vrouw Diena Overmeen, met als hypotheek en 
onderpand de caterstede het Udink in het Dorp Holten Litt. D no. 25 en enige 
stukken land   

16 nov 1808 127 Schuldbekentenis van Albert Vossebelt aan de erven Donssink, met als 
hypotheek en onderpand het plaatsje het Vossebelt in de Look 

17 nov 1808 129 Schuldbekentenis van Albert Vossebelt aan Aaltjen Florijn wed. van te Veen, 
met als hypotheek en onderpand het plaatsje het Vossebelt in de Look 

16 mrt 1809 131 Schuldbekentenis van Janna Bekkink wed. van Jan Bekkink, met haar 
schoonzoon H.J. Vossebelt als momber, aan Maria Elisabeth Dapper wed. Pieter 
Brouwer, met als hypotheek en onderpand het plaatsjen Bekkink of Bekkings 
maate bij het erfmaat Willems in den Dijkerhoek L. H. no. 328 

29 mei 1809 147 Schuldbekentenis van Egbert Borkent en Hendrika Vastert echtelieden aan 
Teunis Vastert, met als hypotheek en onderpand een hoek bouwland het 
Kampjen in de buurschap Beusebarg 

24 jun 1809 155 Schuldbekentenis van Roelof Kwintenberg en Aaltjen Nijenhuis echtelieden aan 
Jan Loman en Aleida Bouwhuis echtelieden, met als hypotheek en onderpand 
het plaatsjen het Kwintenberg in de buurschap Beuseberg L. BB. no. 237 

1 nov 1809 159 Schuldbekentenis van Hendrik Jeuriens op Derks aan Albert Stokkink wonende 
te Deventer, met als hypotheek en onderpand het erf en goed het Jeuriens of 
Derks  in de buurschap Beusebarg oud no. 37  

25 jan 1810 167 Schuldbekentenis van Egbert Agterkamp aan Gerrit Jan Bruning, met als 
hypotheek en onderpand de hooimaate Vastersmaate in den Beusenbarg zoals 
op 16 juni 1808 aangekocht van Egbert Vastert 

15 mrt 1810 175 Schuldbekentenis van Jannes Weeleman wonende op den Ulft aan Jacob Winter 
van de Graaff, met als hypotheek en onderpand het erf en goed den Ulft in de 
buurschap Espelo  

19 mei 1810 183 Schuldbekentenis van Goosen Pieters en Geesken Stevens echtlieden aan 
vrouwe Adriana Henrietta Brediers wed. van wijlen de heer oud-burgemeester 
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Datum Jaar Fol.  Inhoud acte 

Johan Eijland Borgerink, met als hypotheek en onderpand het erve en goed het 
Groote Wolt aan de Holterdijk  en als borgen Albert Kuit te Deventer en Barteld 
Stevens te Holten 

17 mei 1810 195 Schuldbekentenis van Albert Endeman aan Johannes Engberts en vrouw 
Harmina van Dijk, met als hypotheek en onderpand het plaatse het Endemans 
in de buurschap Espelo lit. E no. 188 

11 jun 1810 207 Verkoop door Jan Vunderink te Borkulo met goedkeuring van Hendrikus Dikkers   
Hs  aan Arend Koopman zijn vrouw en erven een gerechtelijke obligatie, 
hypocatie of kustingbrief in het erve en huis Het Otten in het Dorp ten laste van 
Hendrikus Dikkers Hz en Aaltjen Koopman echtelieden 

10 nov 1810 213 Schuldbekentenis van Gerrit Bargman aan G.H. ter Horst Jz en Maria ter Horst 
echtelieden, met als hypotheek en onderpand de aan hem getransporteerde 
caterstede Bargman in de Look L. L. no. 298 

10 nov 1810 221 Schuldbekentenis van Mannes Weustman aan Jan Flierman zijn vrouw, met als 
hypotheek en onderpand de caterstede het Weustmans in den Dijkerhoek L. H. 
no. 144 

30 nov 1810 229 Schuldbekentenis van Esse Klein Horsman aan Jan Hendrik Flierman en 
Hendrika van der Horst, met als hypotheek en onderpand de van de markt van 
Holten aangekochte caterstede benevens het daarop staande huis L. D. no. 130 
in den Dijkerhoek 

26 nov 1810 237 Schuldbekentenis van Harm Prins aan Gerrit Hendrik Reef wonende op de 
plaatse Dijk onder Rijssen en huisvrouw Willemina Boos, met als hypotheek en 
onderpand zijn van de Markt van Holten aangekochte caterstede de Prins in de 
buurschap Look L. L. no. 

26 nov 1810 245 Schuldbekentenis, na cessie en transport door mr. J.B. Roelvink als 
gevolmachtigde van Herman Willem Willink te Winterswijk aan en ten behoeve 
van Jan Schimmel Hendrikzn te Weesp met het recht van hypotheek en 
verband, en mr. J.B.  Auffmoret als volmagtiger van predikant Christiaan 
Schimmel en huisvrouw Geertruida Schuiterd wegens ene gepasseerde 
borgtocht, aan Herman Willem Willink, en verbinden het erve en goed Lubbers 
in de Helhuizen en ’t plaatsjen den Flikker met den Hof en een stuk land 

29 mei 1809 249 Volmacht van Herman Willem Willink aan mr. J.B. Roelvink Bz te Brevoorde 

20 nov 1810 261 Schuldbekentenis van Gerrit Egtbertz aan Harmen Koedijk en Geertruij van der 
Linden, met als hypotheek en onderpand het plaatsjen het Broens in de Look L. 
L. no. 202 
 

20 dec 1810 265 Schuldbekentenis van Hendk. Klein Jonge en Teuntjen Klein Zandvoort 
echtlieden aan burgemeester Jan Vincent te Rijssen zijn vrouw, met als  
hypotheek en onderpand de caterstede het Klein Jonge in de Look L. L. no 

20 dec 1810 273 Schuldbekentenis van Egbert Dikkers Klomp en Hendrina Aalpol echtelieden aan 
predikant Gerlach van Gendt,  met als hypotheek en onderpand de caterstede 
Kleinen Vossenbelt met huis, hof, bouw en hooiland in de Look L. L. no. 276 

  


