\

Holten

\
door:

Jan ten Holthuis en zijn vrouw P. Derkien
Nagelvoort.

ger.boeken

aan:

Arent Nijland en zijn vrouw Jenneken
Hendriksen.

inv.nr. 7

van:

Een stuk hofland ongeveer een halve mudde
gezaai groot, gelegen tussen Stokkers en
Jan Kuipers land op de Boscamp in Tt dorp.

acte van
overdr.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert Dikkers.

datum
02-03-1741

foI.nr.
1

Holten

door:

Hendrik Schuilenberg en zijn vrouw Maria
Jansen.

,/

ger.boeken
inv.nr. 7

aan:
van:

Jan Harink en zijn vrouw Geertien
Engbertsen.

Een achste part uit een vierde part van het
erve Harink, gelegen in de buurtschap
Neerdarp.

acte van
overdr.
datum
23-03-1741

foI.nr.
I-Ivo

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :

inv.nr. 7
van:

acte van
hyp./obi.

onderp. :
opm. :

datum
23-03-1741

foI.nr.
lvo-2

Jan Harink en zijn vrouw Geertjen
Engbertsen.
Hendrik Budde, burger luitenant en koopman
te Deventer en zijn vrouw Rosalina
Westenberg.

f 100,- à 3l%.
Het halve erve Harink met getimmer, gelegen in de buurtschap Neerdarp.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Hendrik Budde
dat de hypotheek is afgelost d.d. 28-07-1757.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert Dikkers.

/

Holten

door:

Hendrik Vincent als gevolmachtigde van
Johanna Scherfs vlg. akte d.d. 10-03-1741
te Amsterdam.

aan:

Cornelia Mensink stiefzuster van Johanna
Scherfs en haar man Jan Dikkers.

van:

Een huis, hof en landerij en.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

opm. :

Johanna Scherfs voorn. zal een geldbedrag
ontvangen van Jan Dikkers en Cornelia
Mensink als voorn.

datum
23-03-1741
fol.nr.
2-2vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:

onderp. :
acte van
hyp./obl.
datum
23-03-1741

opm. :

Egbert Dikkers en zijn vrouw Hendrine
Harmellnk.
Arnolt Westenberg, scholtus van Holten en
Bathmen.

f

1000,- à 3%.

De huis of herberg den Denneboom met
schuur en twee hofjes en een hooimate
Fletgers Maate, groot negen dagen werk,
gelegen aan het ene einde aan Brinkhuis Maate
en de andere kant aan Costers Mate.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Arn. Westenberg dat de hypotheek is afgelost.

fol.nr.
2vo-3

Holten

door:

Jan Jansen Harink en zijn vrouw Geertien
Engbertsen, geassisteerd door Egbert Jansen
Kans.

bep. :

Aaltjen Gerrijtsen, moeder van Jan Jansen
Harink en Gesien Gerrijtsen, moeder van
Geertien Engbertsen krijgen ieder een legitieme portie.
Als enige en universele erfgenaam de langstlevende en als erfgenaam wordt genoemd
Engbert Albertsen.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
opm. :

datum
30-03-1741

Op verzoek getekend en gezegeld door
Hendrik Vincent.

fol.nr.
3-4

'Î

Holten

door:

Jan Dickers en zijn vrouw Comelia Mensink.

t.g.v. :

Anna Mechteld Sourij v.v. overlo kapitein
As.cmerus Nijland en Willemina van Duiren
v.v. overlo Jan Mensink en haar zoon Gerrijt
Scherf.

ger.boeken
inv.nr. 7
van:
acte van
hyp./oblo
datum

onderp. :
opm.:

f 1800,- à 4%.
Het erve en goed den OOt met getimmer
en landerij en.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door P.A. Canselaar dat de
hypotheek is afgelost.

24-04-1741

fol.nr.
4-5

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr./alim.
datum

Esse Hendriksen m.v. overlo Fenneken
Hermsen aan den Holterdijk, Jan Gerrijtsen,
Peter Eskes, Janna Hermsen v.v.
Jacob Horstman, geassisteerd door Egb.
Dikkers. Hendrik Eskes bruidegom van Henders
Teunissen, geassisteerd door haar bruidegom
als momber.
.

aan:

Hendrik Eskes en Henders Teunissen.

van:

De katerstede met getimmer en landerijen,
gelegen aan de Weggestapel aan de Holterdijk.

bep. :

1) Esse Hendriksen wordt zijn leven lang

onderhouden.

24-04-1741

2) Jan Gerrijtsen Nijenhuis, Peter Eskes en

de kinderen van Herman Eskes krij gen
t.z.t. een geldbedrag.

fol.nr.
5-6

Holten

door:

Trientien Engberts v.v. overlo Jan
Hoogstraten in Colmschate, gelegen in de
buurtschap Linde, geassisteerd door
Gerrijt Stroek.

bep. :

Trientien Engberts nomineert tot haar erfgenamen:
1) Derkien Derksen voordochter van haar
eerste man Mense Jansen.
2) De twee dochters van Maria Hoogstraten.
3) De twee kinderen van Geertien Jansen.
4) Jennigien Jansen en haar man Lubb.
Arentsen en Jannes Hoogstraten en zijn vrouw
Janna Arentsen.
5) Haar zoon Gerrijt Jansen wordt erfgenaam van al haar goederen, zowel
gerede als ongerede goederen.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
18-05-1741

fol.nr.
6-6vo

Holten

door:

ger.boeken

Gerrijt Jansen en zijn vrouw Janna Hermsen;
gediend hebbende bij Hermen Peters en
ook bij Teunis Gerrijtsen Kronenberg,
gelegen in de buurtschap Wengelo onder Wijhe.

aan:

Teunis Gerrijtsen Kronenberg en zijn vrouw
Janna Hermsen.

van:

Alle goederen die hun in het testament zijn
toegewezen.

bep. :

Teunis Gerrijtsen Kronenberg en zijn vrouw
Janna Hermsen zullen hun oom Garrijt
Jansen zijn leven lang onderhouden op
zijn plaatsje Plattenberg.

door:

Albert Gerrijtsen Hengevelt en zijn vrouw
Geertien Gerrij tsen.

inv.nr. 7
acte van
overdr./alim.
datum
16-05-1741
fol.nr.
7-7vo

Holten
ger.boeken

aan:

Albert Gerrij tsen.

van:

De erfportie van zijn overl. broer Hermen
Gerrijtsen Bekker en het achste part in Heijno
Wolters mate, gelegen in 't Holterbroek.

door:

Geertien Derksen v.v. overl. Hermen Bekker,
geassisteerd door Hendrik Vincent en Albert
Gerrij tsen.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
01-06-1741
fol.nr.
7vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

aan:

AlOOrt Gerrijtsen.

van:

1) Het halve huis en land 't Bekker, gelegen

2)

acte van
overdr./alim.

3)

datum
01-06-1741

4)
5)

fol.nr.
8-8vo
bep. :

tegenover Jacob Dikkers huis met gerede
en ongerede goederen.
De halve Krajenbree tussen Swiers en
Jan Bosch land, gelegen in den darper
Enk en haar aandeel in Hollanders Nieuwe
land.
Haar aandeel in Schraijers Camp.
Haar gedeelte in de hooi mate Den Alpol,
gelegen in de Langestrate.
Haar portie in Heijno Wolters mate,
gelegen in 't Holterbroek.

Albert Gerrijtsen zal Geerrtien Derksen haar
leven lang onderhouden.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hyp./obI.
opm.:
datum

Lambert Wevers en zijn vrouw Magtelt
in Luttenberg.

f 50,- á 2%.
Een morgen hooiland de Vrede Broeken,
gelegen in Holterbroek tussen Menops en
Jan Overals land.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Lambert Blikwever
dat de hypotheek is afgelost d.d. 31-04-1748.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert nikkers d.d. 1-06-17413) Lambert Wevers ook wel Blikwever genoemd.

03-08-1741

foI.nr.
8vo-9

Holten

Willem Jansen op 't Noelen en zijn vrouw
Maria Martensen.

door:
t.g.v. :

Willem Velders en zijn vrouw Aaltjen Kessels
Jan Schuitert jr. en zijn vrouw Dina Jansen.

ger.boeken
van:
inv.nr. 7

onderp. :

acte van
hyp./obl.
opm.:
datum

f 400,- à 12%.
Een huis en hof gelegen tussen Derk Stroek
en Teunis Kuipers, een bouwland ongeveer
drie schepel gezaai, gelegen voor Boelen Gat
tussen Vincent Schuitert en Jacob Dikkers
land in Dorper Enk.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Jan Schuitert dat de
hypotheek is afgelost d.d. 23-12-1745.

14-09-1741

fol.nr.
9-9vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.b.v. :
mombers:
erfuit . :

acte van
momb./erfuit.
datum
26-10-1741

foI.nr.
9vo-10

Willemken Gerrijtsen v.v. overI. Jan
Berentsen.
De drie onmondige kinderen met name:
Berent, Gerrijt en Mechtelt Jansen.
Jan Gerrijtsen Nijhuis en Jan Berentsen.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen.

Holten

door

Arent Gerrijtsen Quintenberg en zijn vrouw
Maria Jansen, geassisteerd door Bartelt
Paalman.

bep. :

Arent Gerrijtsen Quintenberg benoemd zijn
vader Gerrijt Kleijne Thijsselink
tot zijn universele erfgenaam.
Maria Jansen benoemd haar moeder Aaltjen
Jansen als haar universele erfgenaam. Bij
overlijden van een der testatoren gaat het
over op de Langstlevenden.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
Qpm.:

datum

Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert Dikkers en Henrik Vincent.

13-11-174:1,.

fol.nr.
10vo-11

Holten

door:

Willem Wijchers en zijn vrouw Janna Willems,
zij wordt geassisteerd door Harmen Koopman.

ger.boeken

bep. :

Zij benoemen elkaar tot erfgenaam, tevens
krijgt de vader van Willem Wijchers krijgt
een ligitieme portie en de ouders van Janna
Willems ook.

inv.nr. 7
opm.:

acte van
test.

op verzoek getekend en gezegeld door
Arent Nijlant en Harmen Coopman.

datum
27-01-1742

fol.nr.
11 vo-12

Holten

door:

Albert Hermsen op 't Rutgers en zijn vrouw
Fenneken Herms.

ger.boeken

aan:

Teunis Kappert en zijn vrouw Engeltien
Waanders

inv.nr. 7

van:

Een stuk bouwland ongeveer één mudde
gezaai, gelegen tussen verkopers en Stegemans
land in de buurtschap Neerdarp.

acte van
overdr.
datum
22-02-1742

fol.nr.
12vo-13

Holten
ger.boeken

door:

Jan Vincent Schuitert m.v. overl. Treintjen
Alberts.

aan:

Zijn zoon Jannes Vincent Schuitert.

van:

Het huis en getimmer, landerijen have en goed en de
erfenis van Cent Vincent Schuitert Rinkelaar.

inv.nr. 7
bep. :

1) De vader genaamd: Jan Vincent Schuitert

zal levenslang onderhouden worden.
2) Jan Schuitert en zijn vrouw Janna Janssen
Jan Schuitert en zijn vrouw Maritjen Jans
krijgen een geldbedrag en doen afstand
van de boedel.
3) Zijn zuster Teuntjen Vincent Schuitert
krijgt een geldbedrag en gerede goederen.

acte van
overdr./alim.
datum
19-04-1742

fol.nr.
13-15

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

door:

Jan Gerrijtsen boer op 't Hof m.v. overl.
Henrikjen Teunissen.

t.b.v. :

Zijn drie onmondige kinderen met name:
Tonis, Gerrijt en Maria.

mombers:
erfuit. :

datum
19-04-1742

fol.nr
15-15vo

opm.:

Albert Gerrijtsen Hengevelt en Henrik
Jansen Timmerman.
De kinderen krijgen uit hun moeders nalatenschap een geldbedra?, en een stuk land
het halve Voorthuis en 4 deel Kruimelers plaats
met nog twee stukken land indien Rietberg
het in gebruik heeft. Dat alles is gelegen in
de Lokes Enk, het ene tussen Santvoort en
comp. land en het andere tussen
Disselenplas land en Heren land tot de vader
beslist heeft welke rechten zij zullen
genieten.
In de marge staat vermeld dat Tonis Hofs op

Tijink zijn kindsdeel van zijn moeders nalateschap heeft ontvangen en uit de maagscheid
van zijn vader.

Holten

door:

Geesken Jansen v.v. overL Lubbert Wilmsen
Tuller, zij wordt geassisteerd door Roelof
Gerrijtsen.

ger.boeken
t.b.v. :

Haar twee onmondige kinderen met name:
Jan en Maria.

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.

erfuit. :

Jan Wilmsen Hidder en Jan Jansen.

De kinderen krijgen een geldbedrag en ongerede goederen.

datum
19-04-1742

foLnr.
16-16vo

Holten

door:
t.g.v. :

Gerrijt Altink en zijn vrouw Maria Berentsen.
Amolt Westenberg.

ger.boeken
van:

inv.nr. 7

onderp. :

f

300,- à 4%.

De katerstede met Altinks hooimate, gelegen
tussen Jan in 't Hof zijn mate en Jan
Schuiters mate in de buurtschap Neerdarp.

acte van
hypo
datum
22-04-1742

foLnr.
16vo-17

Holten

door:

ger.boeken

Gerrijt Vlierman en zijn vrouw.
Zijn zoon Hendrik Gerrijtsen en zijn vrouw
Hendrina Hindriksen. Hermen Marsman en Harmen
BoeVÏnk als ooms en mombers over de kinderen van Gerrijt Vlierman met name:
Egbert, Gerrijt en Janna Gerrijtsen.

inv.nr. 7
acte van
overdr./alim.
datum

aan:

Hendrik Gerrijtsen en zijn vrouw Hendrina
Hendriksen.

van:

De katerstede Vlierman met getimmer en
landerijen, gelegen in de buurtschap Beusebarg.

bep. :

30-04-1742

foLnr.
17-17vo

opm.:

Comp. Hendrik Gerrijtsen heeft een hypo opgenomen bij zijn beide broers en zijn zuster
tesamen een bedrag van f 691,- à 3%.
Als onderpand dient de katerstede Vliermans
Hendrik Gerrijtsen zal aan zijn zuster Janna
gerede goederen geven.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert Dikkers en Joost Vincent.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 7

door:

Jan Jansen van 't Knibbelers en zijn vrouw
Jenneken Klasen.

t.g.v. :

Jacob Derksen op 't Kappert en zijn vrouw
Fenneken Hendriksen.

van:
onderp. :

acte van
hypo
opm.:
datum
07-05-1742

18-18vo

Holten

1) in de marge staat vermeld dat Tonis
Knibbelaar en zijn vrouw Megteld Janssen
bekennen en verklaren alsnog een bedrag
te hebben opgenomen van f 50,"':'" van
Willem Koerts en zijn vrouw Jenneken .
Willems.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert Dikkers.
3) Verder wordt nog vermeld dat de obligatie is geroyeerd op 29 april 1803.

Maria Jansen v.v. overl. Arent Gerrijtsen
op de katerstede Voorberg, geassisteerd
door Egbert Dikkers. Willem Egbertsen en
zijn vrouw Hermina Gerrijtsen.

aan:

Willem Egbertsen en zijn vrouw Hermina
Gerrij tsen.

van:

het plaatsje Voorberg, gelegen in de
buurtschap Beusenbarg met have en goed.

inv.nr. 7

acte van
overdr./alim.

fol.nr.
18vo-19

De katerstede Knibbelers met getimmer en landerij en, gelegen in de buurtschap Beusenbarg
tussen Hofmans en Visschers plaats.

door:

ger.boeken

datum
21-05-1742

f 200,- à 3!%.

bep. :

De 2 e comp. beloven de 1e comp. haar
verder te onderhouden.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert Dikkers en Joost Vincent.

Holten

door:

Roelof Lamberts en zijn vrouw Gerrijtjen
Jans op 't Bosch in de Look, zij wordt geassisteerd door Gerrijt Dikkers.

bep. :

De testatoren benoemen tot hun erfgenamen
hun kinderen en kindskinderen nl.:
Hun dochter Maria Endeman en Jan
Roelofsen, de twee kinderen van de overl.
zoon Hendrik Roelofsen op 't Broens: Gerrijt
en Jan Henriksen genaamd. Ook nog het meisje
van haar dochter Swaantjen Roelofs, die getrouwd geweest is met Jan Snijder,
Gerrijtjen genaamd.
Zij krijgen ieder een gelijk bedrag aan geld.
Vervolgens benoemen zij elkaar tot enige
erfgenaam.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
12-07-1742

fol.nr.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert Dikkers en Joost Vincent.

door:

Jannes Jansen en zijn vrouw Jenneken
Egberts op 't plaatsje Lamboej.

19-20

Holten
ger.boeken

aan:

De Diaconije alhier tot Holten.

van:

Een stuk hofland ruim twee schepel ge zaai
tussen Jan Dekkers en Henrik Hofmans land,
gelegen in de buurtschap Neerdarp.

door:

Grietjen Hendriksen v.v. overl. Albert
Gerrijtsen en haar mondige dochter Hendrina
Albertsen. Beiden worden geassisteerd door
Hendrik Landeweer.

aan:

Derk Gerrijtsen Overweg en zijn vrouw Maria
Jansen.

van:

Het plaatsje of katerstede Overweg met getimmer
en land en vier mudde ge zaai 't ligt ten oosten
van Kijkebosch en westwaarts van 't land van Gerrijt
Schreurs land, in de buurtschap Look.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
26-07-1742

fol.nr.
20-20vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
11-10-1742

fol.nr.
20vo-21

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Egbert Dikkers.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:

Derk Gerrijtsen op ft Overweg en zijn
vrouw Maria Jansen.
Jacob Ten Brink burgemeester van
Deventer en zijn vrouw.

f 225,- à 3i-%.

onderp. :

De katerstede ft Overweg met land en
vier mudde ge zaai ten oosten aan
Kijkebosch, ten westen Gerrijt Schreurs
land in Meermans Ouden Camp, gelegen in de buurtschap Look.

opm.:

1) In de marge staat een verldaring van

acte van
hypo
datum
11-10-1742

royement gegeven door A. ten Brink dat
de hypotheek is afgelost d.d. 13-06-178l.
2) Wander Klassen is thans eigenaar van
katerstede Overweg.

fol.nr.
21-22

Holten

door:

Jan in ft Hof en zijn vrouw Elisabeth
Gerrijtsen.

ger.boeken

aan:

Jan Hermsen Kluinsteker en zijn vrouw
Jenneken Hermsen.

inv.nr. 7

van:

Een stuk bouwland ongeveer drie schepel
gezaai groot tussen het land van Albertse
en de Gemene Weg, gelegen in de
Darper Enk.

acte van
overdr.
datum
03-01-1743

fol.nr.
22-22vo

Holten

door:
t.g.v. :

ger.boeken
van:

Jannes Vincent Schuitert.
Arnold Westenberg, scholtus van Holten
en Bathmen.

f 1000,- à 3!%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
datum
18-01-1743

fol.nr.
22vo-23vo

1) Het huis, schuur en hofje en land
de Schuite, gelegen naast Gerrijt de
Snijder. Alsmede de gaarden, gelegen
in de Darper Stege.
2) Roelof Coopman land een hooimate
de Rheboute, gelegen tussen Maatman
en Meester Berents land in de buurtschap
Langestrate.
3) Een mate bij Menomme, gelegen in de
buurtschap Beusenbarg tussen Twenhaars
en Menomme zijn land.

Holten
ger.boeken

door:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Vincent.

t.g.v. :

Joan Ernst baron van Echten heer van
Relaar en zijn vrouw Anna Catharina
baronesse van Dedem.

inv.nr. 7
van:
acte van
hypo

onderp. :

datum

opm.:

In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door A.C. baron van Echten,
heer van Relaar dat de hypotheek is afgelost d.d. 26-03-1748.

23vo-24

Holten

1) Een halve hooi mate de Gastmate,

gelegen tussen Swier Broekhuis en
Twenhaar mate.
2) De halve mate Ambert Jans mate,
gelegen bij 't huis van Jan Vastert.
De beide maten zijn gelegen in de buurtschap Beusenbarg.

14-02-1743

fol.nr.

f 600,- à 3!%.

door:

JSnnes Henriksen en zijn vrouw Maria
Gerrijtsen.

ger.boeken

aan:

Henrik Gerrijtsen Mulder en zijn vrouw
Reintjen Jansen.

inv.nr. 7

van:

Een dagwerk hooiland, gelegen in Harink
mate naast den Dijk en Haar Hendriks
land in de buurtschap Neerdarp.

acte van
overdr.
datum
14-02-1743

fol.nr.
24vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.
datum
14-02-1743

fol.nr.
25

door:
t.b.v. :
mombers:
erfuito:

Jenneken Jansen V.V. overl. Roelof
Bosch op 't Bruins.
Haar twee onmondige kinderen met name:
Jan en Gerrijt Henriksen.
Gerrijt Roelofs Bosch en Egbert Jansen
Kans.
De kinderen krijgen t.Z.t. een geldbedrag
en daarbij krijgt Jan gerede goederen.

Holten

door:

Henrik Wijlent Veltmate en zijn vrouw
Maria Gerrijtsen, zij wordt geassisteerd
door Albert Endeman.

bep. :

Als ergenaam benoemen zij hun zoon
Wijlent Henriksen en schoondochter
Jenneken Waanders van alle gerede
en ongerede goederen, de overige kinderen kdigen een geldbedrag. m•.n,c Gesiefl,v.\I.Jan

ger.boeken
inv.nr. 7

v.v.'

jaPlni~ fHeilen ~ . Jar')na; ,; /'
.Wever. ,.:' 'Geèhjen ~ "
V.V. Tonis Vrijlo, jan, Hendrine, en Grietjen Hentiksen.

acte van
test.
datum
13-05-1743
fol.nr.
25vo-26vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:

t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm. :

Egbert Dikkers en zijn vrouw Hendrina
Hàrmelinks.
Hun vier kinderen met name:
Trija, Derk, Jannes en Maria.

f 300,- à 3%.
Het huis en hof den Denneboom en
Vletgers mate.
Op verzoek getekend en gezegeld door "
Pro Derk Herman Ter Megede.

datum
13-06-1743
fol.nr.
27-27vo

Holten

door:

Hendrina Harmelinks V.V. overl. Egbert
Dikkers, zij wordt geassisteerd
door haar stiefzonen Gerrijt en
Willem Dikkers en stiefschoonzoon
Alexander van Eibergen.

bep. :

Verzoek om het testament te openen
en voor te lezen.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
verz. tot
opening test.
datum
26-08-1743
fol.nr.
27vo-28

Holten
ger.boeken

door:

Amolt Westenberg, scholtus van Holten
en Bathmen.

t.g.v. :

Egbert Dikkers en zijn vrouw Hendrina
Harmelinks, zij wordt geassisteerd door
Derk Helderman, koster van Holten.

inv.nr. 7
opm.:

Testamentaire dispositie en verzegeling.

acte van
copie v.h. Certicaat v.h. test.
datum
25-03-1741
/

fol.nr.
28-28vo

Holten

door:

Egbert Dikkers en zijn vrouw Hendrina
Harmelink, zij wordt geassisteerd door
Derk Helderman, koster van Holten.

bep. :

Zij benoemen tot hun erfgenamen de drie
kinderen uit het eerste huwelijk van
testator met overl. Trije Jansen met name:
Gerrijt, Willem en Fenneken Dikkers
en gelijk mede hun gezamelijke kinderen
met name:
Fije, Derk, Jannes en Maria Dikkers,
zij krij gen een geldbedrag en gerede
goederen.
Het huis de Denneboom met toebehoren
gaat naar 't langstlevende kind.
Tevens benoemen zij elkaar tot erfgenaam.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
25-01.,-1741
fol.nr.
28vo-30

opm. :

Holten

door:

Jan Berentsen op 't KIe ij ne Eppink en
zijn vrouw Gesien Henriksen, zij wordt geassisteerd door Gerrijt Dikkers Rinkelaar.

bep. :

Gesien Henriksen benoemd tot haar erfgenamen haar ouders, zij krijgen een
legitieme portie en tevens benoemen de comp.
elkaar als erfgenaam.

Voor verdere gegevens zie originele acte.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
26-08-1743
fol.nr.
30-31

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers en Joost Vincent.

Holten

door:,

Hendrina Harmelinks v.v. overl. Egbert
nikkers, geassisteerd door Henrik Gerrijtsen.
Willem Dikkers en zijn vrouw Klasina
Visschers en Alexander van Eijbergen mede
namens Gerrijt en Alexander van Eijbergen
en hun vrouwen.

bep. :

1) Haar twee stiefzonen Gerrijt en

ger.boeken
inv.nr. 7

Willem nikkers en schoonzoon
Alexander van Eijbergen en zijn vrouw
Fenneken nikkers krijgen uit hun vaderlijk goed een geldbedrag.
2) Kleinzoon Egbert z.v. Willem Dikkers
en kleinzoon Egbert z.v. Alexander
Eijbergen krijgen ook een geldbedrag
uit het vaderlijk goed.
3) Hendrina Harmelink wed. Dikkers krijgt
de eigendom van de comparant.

acte van
maagsch.
datum
28-08-1743
fol.nr.
31-32
opm. :

In de marge staat vermeld dat Willem
Meeuwsen als gevolmachtigde van Willem

nikkers en zijn vrouw Klasina Visscher volgens
akte d.d. 18-05-1745 te Zwolle verklaart
het erfdeel te hebben ontvangen van Hendrina
Harmelinks v.v. overl. Egbert Dikkers.
Alexander van Eijbergen en zijn vrouw
Fenneken nikkers verklaren uit handen van
Jacobus Everwijn een geldbedrag ontvangen
te hebben d.d. 26-08-1746 (erfdeel uit het
maagscheid) en Egbert Dikkers verklaart
van Albertus Knape een geldbedrag ontvangen te hebben van zijn erfdeel volgens maagscheid d.d. 28-08-1743 getekend d.d. 06-03-1773
(door E. Dikkers).
Voor verdere gegevens zie originele akte.

Holten

door:
aan:

Amolt Westenberg.

van:

f 150,- op rekening van een meerdere

ger.boeken

somma van geleend geld d.d. 08-1O~1742
het geen de wed. nikkers heeft aangenomen
te hebben.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
08-10-1743
fol.nr.
32

Gerrijt Dikkers.

opm. :

In de marge staat vermeld dat

f 150,-

door de wed. van Egbert nikkers Hendrina
Harmelink voldaan en betaald is aan Am.
Westenberg d.d. 26-03-1749.

Holten

door:

Geurt Hamer en zijn vrouw Hendrica
Stroekmeijer voor hun zelf en als gevolmachtigde van Willem Loots, volgens acte
van volmacht d.d. 24-03-1742 alsmede van
TheWlÏs Smit en zijn vrouw Dorethea Loots
d.d. 13-07-1742.

aan:

Hendrik Hermsen in de Stege en zijn vrouw
Janna Henriksen.

van:

De halve katerstede de Stege, gelegen in
de buurtschap Holterdijk.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
11-09-1743
fol.nr.
32-33

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm. :
datum
11-09-1743

Henrik Gerrijtsen op 't Pinkerts en zijn
vrouw Geertjen Herms.
Gerrijt Jansen te Bathmen. en zijn vrouw
IJsabella Bessums.

f 100,- à 3!%.
Het plaatsje Pinkerts genaamd, gelegen
tussen Henrik in de Stege en Wevers
plaats buurtschap Holterdijk.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent.

fol.nr.
33-33vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm. :
datum
11-09-1743

Henrik Hermsen en zij n vrouw Janna
Henriksen.
Gerrijt Jansen van Bathmen en zijn vrouw
IJsabella van Bessums.

f 200,- à 3!%.
De halve caterstede de Stege, gelegen
tussen Stevens en Pinkerts plaatsje aan
de Holterdijk.
1) Op verzoek getekend en gezegeld door

Joost Vincent.
2) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door G. Jansen dat
dat de hypotheek is afgelost d.d. 10-10-1750.
fol.nr.
34-34vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
aan:

AlOOrt Wijlentsen en zijn vrouw Geesken
Henriksen.

van:

Alle gerede en ongerede goederen, de plaats
Endemans met have en goed, getimmer,
landerijen, gelegen in de buurtschap Espelo
in de Helle.

bep. :

Zij zullen de beide ouders hun verdere leven
onderhouden.

acte van
overdr./alim.
datum
12-09-1743
fol.nr.
34vo-35vo
opm.:

Holten

Hendrik Stevens Endeman en zijn vrouw
Mechtelt Gerrijts.
Gerrijt Teunissen Stroek en Henrik Tetmissen
Brilman beide namens hun vrouwen.
Gerrijt Wilmsen Boscamp getrouwd geweest
met Teunisken Tetmissen. Albert Wijlentsen
namens zijn vrouw.

door:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent en Derk Dikkers.

Hermen Joan Jordens klerk bij gedeputeerden van Overijssel en zijn vrouw Rudolphina
Joanna Daendels. .

ger.boeken
inv.nr. 7

aan:

Matheus van Lottum, gemeensman alhier.

van:

Een hooi mate met de westkant gelegen
aan de SchipOOke, zuidkant Jan Overal land
en 't noorden Schuiters Slag in de buurtschap Holterdijk.

acte van
overdr.
datum
24-09-1743
fol.nr.
35vo-36

Holten

door:

Jenneken Hermsen v.v. overl. Jan Kluinsteker,
geassisteerd door Derk Dikkers.

ger.boeken

aan:

Willem Henriksen Kleijne Alpol en zijn
vrouw Tetmtjen Gerrijtsen.

inv.nr. 7

van:

Een stuk bouwland ongeveer één mudde
gezaai groot, gelegen tussen Klaas Roelofs
en Hermen Disselenplas land in de buurtschap Langestrate.

acte van
overdr.
opm.:

datum
10-10-1743
fol.nr.
36vo-37

Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent.

Holten
ger.boeken

door:
t.b.v. :
mombers:

Roelof Hermsen Disselenplas m.v. overl.
Janna Jansen.
Zijn onmondige dochter Hermina.
Jacob Derksen en Roelof Jansen Bosch.

inv.or. 7
acte van
momb./erfuit.

erfuit. :

Zij krijgt t.z.t. uit haar moeders nalatenschap een geldbedrag en gerede goederen.

opm.:

In de marge staat vermeld dat Hermina
Roelofs geassisteerd met Jan Hofman als

momber bekend en verklaart hetgeen haar
hier dezen op den 12 febr. 1743 is bewezen
voor haar moederlijk goed ten volle te
hebben ontvangen.

datum
12-12-1743
fol.or.
37-37vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:

ger.boeken
inv.nr. 7

opm.:

In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Hendrina Friesendorp
dat de hypotheek is afgelost d.d. 16-06-1763.

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm.:
datum
23-01-1744
fol.or.
38vo-39

f 1000,- à 3i%.
Twee stukken bouwland, groot drie mudde
ge zaai, gelegen tussen Jan Schuitert en
Olbeken land in den Dar~r Enk gehoord
hebbende onder het Pastóijen land bij Jan
in 't Hof zijn Camp, alsmede een stuk
bouwland van vier schepel ge zaai 't Bijster
Stukke tussen Hermen Vos en Olbeken
land, gelegen in den Darper Enk.

datum
09-01-1744

Holten

Jacoba Beumers v.v. overl. Theodorus
Friesendarp.

onderp. :
acte van
hypo

fol.or.
37vo-38vo

Hendrina Harmelinks v.v. overl. Egbert
Dikkers, geassisteerd door Derk Roeloffs.

Teunis Brand en zijn vrouw Aaltjen
Henriksen Witcamp.
Andreas van der Souwen zijn vrouw Anna
Klossers.

f 875,- à 3%.
De halve katerstede den Brand met getimmer en landerij en, gelegen in de buurtschap
Holterdijk.
1) Op verzoek getekend en gezegeld door

Joost Vincent.
2) In de marge staat een verklaring van
royement gegeven door Andreas van
der Souw dat de hypotheek is afgelost d.d. 18-03-1748.

Holten

door:

Roelof Jansen Hegeman.

aan:

Zijn zoon Jan Roelofsen en zijn vrouw
Janna Lambertsen.

van:

Alle goederen van zijn Vader.

ger.boeken
inv.nr. 7
bep. :
acte van
overdr.1alim.
opm.:

De comp. beloven bij deze hun vader zijn
verdere leven te onderhouden en zijn twee
zusters ieder een geldbedrag uit te keren.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

datum
23-01-1744

fol.nr.
39-39vo

Holten
ger.boeken

door:
t.b.v. :
mombers:

Anna Lamberts op 't Tromop, hertrouwd
met Henrik Hermsen.
Haar zes onmondige kinderen.
Herman Lamberts en Te1IDÏs Brand

inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb./erfuit.

bep. :

De kinderen krijgen uit hun vaderlijk en
ook toekomstig moederlijk goed en hun aandeel
in de katerstede Witte Willem en t.z.t. gerede goederen.
1) De mombers zullen het meisje

Fennegien levenslang onderhouden.

datum

2) De kinderen zullen Henrik Jansen zijn

05-03-1744

verdere leven onderhouden.
fol.nr.
40-40vo

Holten
ger.boeken

door:
t.b.V. :
mombers:

Jan Jansen m.v. overl. Geesken Henriksen
op 't Velt.
Zijn zoontje Gerrijt.
Evert Jan Timmerman en Roelof Jansen.

inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb./erfuit.
datum
05-03-1744

fol.nr.
40vo-41

Gerrijt krijgt uit zijn moeders nalatenschap
t.z.t. een geldbedrag en gerede goederen,
een camp van drie schepel gezaai de
Visschers camp genaamd tussen Denneboom
en Visschers land, gelegen in een buurtschap Beusenbarg.
.

Holten

door:

Hermen Teunissen Thijman en zijn vrouw
Aeltjen Derksen.

ger.boeken

aan:

Jan Teunissen Stroek en zijn vrouw
Jenneken Teunissen.

inv.nr. 7

van:

Een vijfde gedeelte in de hooi mate Meijers
mate, gelegen in 't Holterbroek en een
vijfde deel van de halve hooi mate het
Wilde Slag naast het land van de heer
Hagendoorn en Hollanders Vredebroek.

acte van
overdr.
datum
05-03-1744
fol.nr.
41-41vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:

acte van
hypo
onderp. :
datum
06-03-1744
fol.nr.
41vo-42vo

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Vincent.
Jan Cuiper van Holthuisen, burgemeester
van Deventer.

f 1300,- à 4%.
opgenomen d.d.
opgenomen d.d.
opgenomen d.d.
opgenomen d.d.

f
f
f
f

1)
2)
3)
4)

hype
hype
hype
hype

1)
2)
3)
4)

Het huis, schuur en hof.
De halve hooi mate de Gastmate.
Albert Jansens mate.
Een hooi mate Hofmans mate, groot
acht dagwerk tussen Bormate
en het Broek.

24-01-1730
25-04-1730
23-09-1733
31-10-1741

500,400,200,200,-

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Vincent.
burgemeester Jacob ten Brink en zijn
vrouw Mechteld Theodora IJssel.

f 2200,- à?
1)
2)
3)
4)

acte van
hypo
onderp. :
datum
06-03-1744

fol.nr.
42vo-44

opm.:

hype
hypo
hypo
hype

van
van
van
van

10--02-1734 f
21-05-1740 f
24-04-1741 f
22-10--1743 f

1200,300,400,300,-

1) Een camp zaailand ruim zes mudde gezaai den BloemendaIs camp met hout
gewassen, gelegen aan AlOOrt Jansens
camp en Landeweer in de buurtschap
BeusenOOrg
2) Drie stukken zaailand, groot twee mudde
gezaai tussen de Gemene Weg en
Brinkhuis land bij de Saatbergen, gelegen in den Darper Enk.
3) Een stuk bouwland van drie schepel gezaai tussen 't Heren Land en Swiers
land, gelegen in den Darper Enk uit
het erve Leuverink.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Jacob Ten Brink dat
de hypotheek is afgelost d.d. 23-10--1751.

door:

Aalbert van de Haar op het Rutgers en
zijn vrouw Fenneken Hermsen.

ger.boeken

aan:

Jan Henriksen en zijn vrouw Jenneken
Jansen.

inv.nr. 7

van:

Een stuk bouwland ongeveer drie mudde
ge zaai uit de katerstede het Rutgers
grenzende aan het land van Tonis Kappert.

Holten

acte van
overdr.
datum
16-04-1744

fol.nr.
44-44vo

Holten

door:

Henrik Vincent als gevolmachtigde van de
burgemeester Joan Cuiper van Holthuisen
volgens acte d.d. 30-06-1744 te Deventer.

ger.boeken
aan:

Tonis Bosch en zijn vrouw Jenneken
Henriksen.

van:

Het 2/3 deel van Altink Slag waarvan het
andere 1/3 deel heeft toebehoort aan de
wed. van Marten Traast, gelegen tussen
het Nieuwe Slag en de Voskes Mate.
Het hierboven vermeldde is in het bezit geweest van de kinderen van Evert
Noever en Aaltjen Vaanholt.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
24-09-1744
fol.nr.
50

Holten

door:

Zeijno Hartcamp wonende te Deventer
mede namens zijn vrouw.

ger.boeken

aan:

Frederik te Winkel en zijn vrouw
Elisabeth Merkvoort.

inv.nr. 7

van:

Het land de Nijstad bestaande uit bouw- en
groenland het huis daarop wordt bewoont
door de Meijer, gelegen aan de ene zijde
aan de Piriks mars en de andere zijde
langs Boerendans land in de buurtschap Dijk.

acte van
overdr.
datum
25-11-1744
fol.nr.
50vo-51

Holten

door:

Hendrik Egberts.

bep. :

Comp. benoemt tot zijn enige en universele erfgenaam zijn broer Egbert Ergberts
en zijn vrouw Jenneken Jansen van na zijn
overlijden alle na te laten goederen, daarbij zullen zij hem (de testator) zijn verdere
leven onderhouden.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
11-01-1745
fol.nr.
51-52

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jan Geerligs.

Holten

door:

Jan Willemsen m.v. overl. Fenneken Jansen
Bouwmeester op ft erve Wijchmannink.

ger.boeken

bep. :

De testator benoemd tot zijn enige en universele erfgenaam Jenneken Jansen d.v.
overl. Jan Wijchmannink in alle na zijn dood
na te laten goederen. Een geldbedrag gaat
naar de bloedvrienden van de testator van
het Diaconije en zijn naaste vrienden
krij gen gerede goederen.

inv.nr. 7
acte van
test.
opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Henrik Vincent.

datum
04-05-1745
fol.nr.
52-53

Holten

door:

ger.boeken
t.b.v. :

Marregien Harmsen v.v. overl. Gerrijt
Róelofsen, zij wordt geassisteerd door Jan
Cruimeler. Haar voornemen is een tweede
huwelijk aan te gaan.

Haar onmondige dochter Janna

inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

mombers:

HerIilen Vos en Jan Roelofsen (beide ooms).

erfuit. :

. De mombers beloven het· kind op te
voeden totdat het in staat zaal zijn de kost
te verdienen en t.Z.t. krijgt ze een geldbedrag en gerede goederen uit haar vaders
nalatenschap.

datum
15-07-1745
fol.nr.
53-53vo

Holten

door:

Joan Jalink advocaat te Goor.

aan:

Antonij Kuiper.

van:

De gehele caterstede Thijhuis en 2/3 deel
van de katerstede Hubbelink in de buurtschap
Neerdarp.

ger.boeken
inv.nr. 7
opm.:

acte van
overdr.
datum
29-07-1745
fol.nr.
53vo-54

In de marge staat vermeld dat Antonij

Kuiper aan dhr. Jalink heeft betaald.
Hiermede wordt deze overdracht geroyeerd
d.d. 24-06-}747.

Holten

door:

Hermen DisselenpIas.

aan:

Hendrina Jansen v.v. overl. Roelof Hermsen.

van:

Het halve huis en getimmer DisselenpIas
met land bij het HofIand hooiland en
bouwland en een halve hooimate bij Laverne,
de halve inboedel van het huis, have en goed.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Henrik Vincent.

datum
03-08-1745
fol.nr.
54-54vo

Holten

door:

Hendrina Jansen v.v. overl. Roelof Hermsen
DisselenpIas, geassisteerd door Jan
Albertsen Wibbelink als vader en momber.

ger.boeken
t.b.v. :
inv.nr. 7
mombers:
acte·van
momb./erfuit.
datum
03-08-1745

erfuit. :
opm.:

Jacob Derksen en Roelof Jansen Bosch.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en Roelofken krijgt tevens gerede goederen.
In de marge staat vermeld dat Hermijna

Harmsen of Roelofs, geassisteerd door
Jan Hofman verklaard hetgeen haar hier
in dezen op den 03-04-1745 voor haar
vaderlijk goed is bewezen en ten volle te
hebben ontvangen.

fol.nr.
55-55vo

Holten

Haar twee kinderen met name:
stiefkind Hermina en eigen kind Roelofken
Roelofsen.

door:

Jan Woltersen Hofman m.v. overl. Jenneken
Hermsen Braakman. Hij is voornemens te
hertrouwen.

ger.boeken
t.b.v. :

Zijn twee onmondige zoontjes met name:
Gerrijt en Henriks.

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.

erfuit. :
opm.:

datum
30-09-1745
fol.nr.
55vo-56vo

Gerrijt Braakman en Jannes Hofman.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.
In de marge staat vermeld dat Gerrit

Janssen DiesselenpIas voldaan is van Teunis
Janssen wegens vaderlijke- en moederlijke
nalatenschappen hem toekomende uit 't
erve Hofmans of Liesen d.d. 18-12-1787.

Holten

door:

Dr. Joan Banier als gevolmachtigde van
Adolph Henrik Putman luit. Acte van
procuratie van de magistraat der stad
Deventer, d.d. 14-09-1745.

aan:

Willem Velders en zijn vrouw Hendrina
Vincent.

van:

Twee stukken bouwland van 5t schepel
gezaai genaamd de Bree uit het erve
Leuvelink, gelegen tussen het land van Jan
Slijter en Olbeke in de Darper Enk.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
14-10-1745
fol.nr.
56vo-57

Holten

door:

Willem Velders en zijn vrouw Hendrina
Vincent. Joost Mulder en zijn vrouw Janna
Velders, Teuntjen Velders geassisteerd door
dhr. Banier als momber voor haar zelf en als
gevolmachtigde van haar man Henrik
Arentsen, luit. volmacht voor de magistraat
van de stad Deventer. d.d. 30-09-1945

t.g.v. :

Jan Ernst baron van Echten, heer tot Relaar
en zijn vrouw Anna Catharina baronnesse
van Dedem.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
hypo
van:
datum
14-10-1745

onderp. :

1) Een huis en hof, gelegen tussen Teunis

Kuiper en Derk Stroek het plaatsje
Klooster tussen Knoperts en Vastert.
2) Een stuk zaailand van drie schepel voor
Boelen Gat, gelegen tussen Jacob
Dikkers en Jannes Schuiters land.
3) Twee stukjes bouwland van 5t schepel
gezaai 't Bree genaamd, gelegen tussen
Slijter en Olbeke land.

fol.nr.
57-58

Holten

f 800,- à 4%.

door:

Jan Gerrits Zonnebelt en zijn vrouw Aaltjen
Willems, zij wordt geassisteerd door Hendrik
Meijer.

bep. :

De comp. benoemen elkaar als erfgenamen tot
de langstlevende, als deze overlijdt wordt de
nalatenschap in gelijke delen verdeelt en gaat
naar de naaste vrienden van de comp.
Dan nog legateren de comp. aan Jenneken
Garrits, Maria Willems en Hendrik Willems en
zijn vrouw gerede goederen.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door de
kerkmeester Hendrik Meijer.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
31-10-1745
fol.nr.
58-59

Holten

door:

Aaltjen Hermsen v.v. overlo Hermen Bosch,
zij wordt geassisteerd door Willem Roelofsen.

ger.boeken

bep. :

De testatrice benoemd tot haar erfgenaam
haar dochter Lubberdina Hermsen v.v. Roelof
Bosch, i deel uit een stuk land achter
Nijenhuis camp van zes schepel gezaai, gelegen
in de Look tussen Twenhaars-en Schuiterts
land en een vierde in den Alpol.

inv.nr. 7
acte van
test.

opm.:

1) Verder wordt nog genoemd haar broer

Hermen Disselenplas.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent.

datum
11-11-1745
folonr.
59vo-60

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.b.v. :
mombers:
erfuit. :

acte van
momb./erfuit.

Derk Derksen Stroek m.v. overlo Jenneken
Jansen. Hij is voornemens te hertrouwen.

Zijn vijf onmondige kinderen met name:
Jan, Hendrik, Jannes,Egberdina en Maria.
Tonis Jansen Kappert en Wilm Laverne.

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

datum
11-09-1745
fol.nr.
60vo-61

Holten

door:

Hendrik Jansen wonende aan den Holterdijk.

aan:

Jan Arents.

van:

Een stuk wei of weide land genaamd de
Nijemaate, gelegen in de buurtschap
Dijkerhoek tussen Rinkelers maat
en Arents land aan de Boerendans Stege.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
12-12-1745
fol.nr.
61-61vo

Holten

door:

Garrit Kluinsteker.

bep. :

De comp. benoemt tot zijn enige en universele
erfgenaam zijn vrouw Jenneken Herms.
Zij krijgt na zijn dood alle na te laten
goederen. Daarnaast legateert hij aan zijn
broers met name: Hendrik, Jan, de Timmerman
en Albert gerede goederen, zijn twee
zusters Geesken Gerrijts en Hendrine Gerrijts
en de Diaconije armen van Holten
krijgen een geldbedrag.

opm:

Ook wordt nog genoemd Jan Jeurlink die een
geldbedrag ontvangt.

door:

Aaltjen Driesen v.v. overl. Jan Willemsen
op de Haspe, geassisteerd door Hendrik
Vincent. Zij is voornemens te hertrouwen.

t.b.v. :

Haar vier onmondige kinderen met name:
Woltertien, Willem, Gerrijt en Marrijtien
Jansen.

mombers:

Bartelt Paalman en Jan Henriksen Slijter.

erfuit. :

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

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
13-01-1746
fol.nr.
61vo-62vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
mom./erfuit.
\

datum
) 06-03-1746
fol.nr.
62vo-63vo

Holten

door:

Gerrijt Gerrijtsen Kluinsteker.

bep. :

De comp. benoemd tot zijn erfgenamen zijn
broers en zusters met name: Jan Gerrijtsen
Gijmink, Derk Gerrijtsen, Hendrik Gerrijtsen,
Aalbert Gerrijtsen, Hendrina en Geesken en
zijn stiefvader Lambert Jeurlink, zij ontvangen
allen zijn gerede- en ongerede goederen
en zijn vrouw ontvangt een geldbedrag
Vervolgens legateert hij aan de Diaconije
van Holten een geldbedrag.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
opm. :
datum
04-03-1746
fol.nr.
63vo-64vo

1) In. de akte wordt nog vermeld dat de tes-

tator al zijn vorige makingen royeert inzonderheid die van 03-01-1746.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Aa1bert Hermsen van de Haar en zijn vrouw
Fenneken Hermsen.
Swaantjen Dala Lindeman.

f 150,- à 4%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:

De katerstede het Rutgers met getimmer
en landerijen, gelegen in de buurtschap
Neerdarp.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Jan Vos en zijn vrouw
Swanidala Lijndeman de hypotheek hebben
afgelost d.d. 22-05-1749.

datum
06-03-1746

fol.nr.
64vo-65

Holten

door:

Gerrijt Gerrijtsen Kluinsteker en zijn vrouw
Jenneken Hermsen, zij wordt geassisteerd
door Albert Hengevelt.

bep. :

De testatrice benoemt tot haar erfgenamen
haar drie kinderen met name: Gerrijt en
Hermen Berentsen en Berendina Jansen
krijgen een legitieme portie. Tevens benoemen de comp. elkaar tot erfgenamen.
Vervolgens benoemen de testatoren tot enige en
universele erfgenamen de drie voorkinderen
van de comperante met name: Gerrijt,
Hermen Berentsen en Berendina Jansen.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jan Schuitert en Joost Vincent.

door:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Vincent.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
21-04-1746

fol.nr.
65-66

Holten
ger.boeken

aan:

Evert Ten Holthuis en zijn vrouw Stientjen
Jansen.

inv.nr. 7

van:

Een stuk bouwland den halve Achtersten
camp, gelegen tussen Bloemendals camp
en Wolter Hofmans land ongeveer 3~ mudde
ge zaai met houtgewassen in de buurtschap
Beusenberg.

acte van
overdr.
datum
02-05-1746

fol.nr.
66-66vo

Holten
ger.boeken

door:
aan:

Gerrijt Beekman uit Verwoolde.

van:

De katerstede Jan van Bathmen, gelegen in
de Vredebroeken aan de Schipbeke in de
buurtschap Beusenberg.

inv.nr. 7
acte van
overdr.

Evert Ten Holthuis en zijn vrouw Steintjen
Jansen.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

datum
02-05-1746

fol.nr.
66vo-67

Holten

door:

Jan Hermsen, Hermen Vos en zijn vrouw
Jenneken Hermsen.

ger.boeken

aan:

Hermen Vos en zijn vrouw Jenneken
Hermsen.

inv.nr. 7

van:

Alle na te laten goederen van 1e comp.
Jan Hermsen.

acte van
overdr./alim.

bep. :
opm. :

datum

Hermen Vos en zijn vrouw beloven Jan
Hermsen zijn verdere leven te onderhouden.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannes Dikkers en Joost Vincent.

26-05-1748

fol.nr.
67

Holten

door:
t.b.v. :

Esse Derksen m.v. overl. Aaltjen Lenters.
Zijn drie onmondige kinderen.

ger.boeken
mombers:
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.
datum
07-07-1746

fol.nr.
67vo-68

erfuit. :
opm. :

Jan COCRSEN en Gerrijt Scheppert.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.
In de marge staat vermeld dat de dochter

verklaart ontvangen te hebben een geldbedrag alsmede haar portie van haar overleden broer en van haar vader-- en moederlijk
goed, d.d. 18-03-1752 verder staat er vermeld dat ook de dochter Gerritjen verklaart ontvangen te hebben een geldbedrag
uit haar moederlijk goed en haar portie
van haar overleden broer.

Holten

door:

Adolph Henrik Putman.

aan:

Heiltien Jansen v.v. overl. Jan op 't Broers.

van:

Een camp zaailand het Hegencampje bij
Bodenland, gelegen in de Holter Enk onder
het erve Leuvelink in de buurtschap
Neerdarp.

door

Jan Wessels en zijn vrouw Fenneken Jansen.

aan:

Gerrijt Derksen Eijkel en zijn vrouw.

van:

Een stukje bouwland van een half mudde
gezaai, gelegen op Schraeijers camp tussen
Boelen gat en Grote Broekinksland in de
Darper Enk.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
07-07-1746

fol.nr.
68vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

datum
15-09-1746

fol.nr.
69

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
09-11-1746

fol.nr.
69vo

door:

Andreas van der Souwen zijn vrouw Anna
Klossers.

aan:

Jan Arentsen en zijn vrouw Aaltjen Driesen.

van:

Het halve plaatsje, zo van Brants plaatsje
is afgemeten en waarop de koper een nieuw
huis heeft gezet, gelegen bij Jan Gerrijtsen
in de buurtschap Holterdijk.

Holten

door:

Jan Borger van Losser voor hem zelf en
als gevolmachtigde van zijn drie zoons
met name: Barent, Willem en Jacob Borger.

ger.boeken
aan:

Henrik Tonis van Holten en zijn vrouw
Aaltjen Gerrijtsen.

van:

De katerstede Jan van Holten met getimmer
en landerij en, gelegen in de buurtschap
Beusenberg.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Henrik Vincent.

datum
08-12-1746

fol.nr.
70

Holten

door:

ger.boeken
t.b.v. :
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

Maria Jansen v.v. overl. Jan Hellewege,
geassisteerd door Jan Jansen haar ondertrouwden bruidegom als momber. Zij is voornemens te gaan hertrouwen.

Haar vier onmondige kinderen met name:
Derk, Jan, Hermannus en Geertjen.

mombers:

Esse Derksen Visser en Jan de Olde Mulder.

erfuit.

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

datum
16-02-1747

fol.nr.
70vo-71

Holten

door:

Jacob Dikker en zijn vrouw Jenneken
Vincent.

ger.boeken

aan:

Evert van Bathmen en zijn vrouw Stientjen
Jansen.

inv.nr. 7

van:

Het halve camp bouwland van vier mudde
gezaai met houtgewas Jan Snijders of
Den agtersten camp genaamd waarvan de
andere helft van Joost Vincent en Lambert
in de Belte is toebehorende tussen verkoperen Landeweers land, gelegen in de buurtschap Beusenberg.

acte van
overdr.
datum
16-03-1747

fol.nr.
71-71vo

Holten

door:
t.g.v. :

Tetmis Brant en zijn vrouw Aaltjen Hendriks.
Diaconije van Holten.

ger.boeken
van:

inv.nr. 7

onderp. :

acte van
hypo

opm. :

datum
28-04-1747

f

100,- à 3%.

Een derde deel in een hooimate, gelegen
aan de Boerendans Stege door de andere
medeëigenaren een huis op gezet is
genaamd Maatman in de buurtschap
Holterdijk.
Op verzoek getekend en gezegeld door.
Derk Dikkers.

fol.nr.
72-72vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
28-04-1747

aan:

Jan Wolters Hofman op 't Disselenplas en
zijn vrouw Hendrina Jansen.

van:

Het aandeel op 't Disselenplas bestaande
uit: huis, hof, landerijen, houtgewas, alsmede
inboedel van het huis.

fol.nr.
72vo-73

opm. :

Holten

door:

ger.boeken

Egbert Thijsselink en zijn vrouw Geesken
Jansen.
Jan Schuitert jr. en zijn vrouw Dina Jansen.

van:

Een vlakke bouwland, groot ongeveer vier
mudde gezaai gelegen in Nijenhuis camp
zuidwaarts tussen het land van de heer
Everwijn, noordwaarts tussen Landeweer en
Jan Luiken in de buurtschap Look.

acte van
overdr.
opm. :

fol.nr.
73vo

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

aan:

inv.nr. 7

datum
01-06-1747

Willem Hendriksen, Lambert Lankhorst, Roelof
Henriksen Grascamp, Derk Henriks Grote
Tikkeler, mede namens hun vrouwen Maria
Resink v.v. overl. Berent Resink, geassisteerd door haar broer Willem Henriksen.
Jan Teunissen Swiersen en zijn vrouw
Swaantjen Henriks. Zij allen zijn de erfgenamen van hun overl. zuster Esseltien
Willems getrouwd geweest met Harmen
Disselenplas.

Op verzoek getekend en gezegeld door
Henrik Vincent.

Holten

door:

Gerrijt Arentsen Meijer en zijn vrouw
Jenneken Derksen.

ger.boeken

aan:

Hun zwager en zuster Jan Derksen Voorthuis
en zijn vrouw.

inv.nr. 7

van:

f 187,- en een koe en een uitzet.

opm. :

acte van
overdr.

Het geldbedrag en gerede goederen zijn
afkomstig uit de nalatenschap van htm
over!. ouders en over!. zuster.

datum
08-06-1747

foLnr.
74

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:

onderp. :
acte van
hypo

Antonij Mulder en zijn vrouw Janna
Fronten.
Henrik Bolderman en zijn vrouw Maria
Fronten.

f 500,- á 3%.
De katerstede Thijhuis en 2/3 deel van de
onbetimmerde katerstede Hobbelink.

opm. :

IN de marge staat een verklaring van royement gegeven door Hendrik Bolderman dat
de hypotheek is afgelost d.d. 02-05-1772.

Holten

door:

Berent Stevens en zijn vrouw Guda Bartels,
zij wordt geassisteerd door Lambert Jansen.

ger.boeken

bep. :

De testatores benoemen elkaar tot erfgenamen en qun kinderen met name: Barteld
Berentsen getrouwd op 't Voortmans in
LetteIe, Gerrijt, dochter Geesken getrouwd
met Jan Voortman, zoon Steven Berents.
Zij krijgen t.z.t. een geldbedrag en geredeen ongerede goederen.

datum
24-06-1747

foLnr.
74-74vo

inv.nr. 7
acte van
test.
opm. :

datum
19-07-1747

fol.nr.
75-76

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers en Jan Westenberg.

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
20-07-1747

Hermen Peters en zijn vrouw Derkjen
Jansen. Henrik Arentsen Veltcamp en zijn
vrouw Maria Peters. Gerrijt Gerrijts zoon van
Geertjen Peters en Gerrijt Jan, Steven
Gruiterink en Hermen Peters als mombers
over Peter Gerrijts z.v. Geertjen Peters en
Gerrijt Jan, Heprik Arentsen Veltcamp als
momber over de twee onmondige kinderen
van overl. Jan Peters en Maria Arents, Henrik
Gerrijtsen KLeine Lokin als gevolmachtigde
van Adriaan van Rijmperk en zijn vrouw
Hendrina Peters wonende te Amsterdam.
Zij allen zijn erfgenamen van overl. Gerrijt
Peters Lokin.

aan:

Gerrijt Dikkers en zijn vrouw Trija Dikkers
wonende op den Lokin.

fol.nr.
76-76vo

van:

De plaats en herberg den Lokin met getimmer, landerijen en houtgewassen, gelegen aan
de Holterdijk tussen Rinkelaar en de
Kleijne Lokin.

Holten

door:

ger.boeken

t.g.v. :
van:

Gerrijt Dikkers zoon van Gerrijt Dikkers
Rinkelaar en zijn vrouw Fija Dikkers.
Lamberta Elisabeth Westenberg.

f

800,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm. :

Het erve en goed den Lokin met zijn behuizing,
landerijen en houtgewassen, gelegen aan
de Holterdijk tussen Rinkelaar en de
Kleine Lokin.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Joan Westenberg voor
en namens zijn tante dat de hypotheek is
afgelost d.d. 23-04-1783.

datum
20-07-1747
fol.nr.
77-77vo

Holten

door:

Lambert Bussemaker, Gerrijt Ten Kate,
Berent Daniels Cremer, Berent Bussemaker,
Gerrijt Steffens Ten Kate, Berent Berents
Cremer, Steven Jansen van Delden (Jans
zoon) als gevolmachtigde van Gerrijt
Teunissen Ten Kate, mede namens hun
vrouwen.
Zij zijn allen erfgenamen van Jan Lamberts
Ten Kate en Rencke Cremers.

aan:

Wijlent Henriksen Veltmaete en zijn vrouw
Jenneken Waanders.

van:

De plaats Veltmaete met getimmer en houtgewassen, gelegen in de buurtschap Espelo
in den Helle.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
07-08-1747
fol.nr.
77vo-78

Holten
ger.boeken

door:

Wijlent Veltmate en zijn vrouw Jenneken
Waanders.

t.g.v. :

Jan Schuitert sr.

van:

f 1.600,- á 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:

De plaats Veltmaat met getimmer en
landerijen, gelegen in de Helle, in de buurtschap Espelo.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Claas Hesselink Rinkelaar en
Katrijna Schuiters dat de hypotheek is
afgelost d.d. 09-08-1767.

datum
28-08-1747
fol.nr.
78-78vo

Holten

door:

ger.boeken
t.g.v. :

Comelis Hofman en zijn vrouw Hillegonda.
TheOOora Poot voor hun zelf en als gevolmachtigde van Berent Poot en zijn vrouw
Maria Catharina Galle.
Henrik Landeweer en Geertjen Jansen.

inv.nr. 7
van:
acte van
hypo

f 600,- à 3%.

onderp. :

Een vierde deel van 't erve Landeweer, gelegen in de buurtschap Look met getimmer
en houtgewassen.

door:

Tonis Gerrijtsen m.v. overl. Geertjen
Derksen. Hij is voornemens te hertrouwen.

datum
20-09-1747
fol.nr.
79-79vo

Holten
ger.boeken

t.b.v. :

Zijn vijf onmondige kinderen met name:
Egbert, Jan, Grietjen, Aaltjen en Gerrijt
Teunissen.

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.
datum
26-10-1747
fol.nr.
79vo-80vo

erfuit. :

Jan Derksen en Jan Gerrijtsen.
De kinderen t.z.t. een geldbedrag en de
dochters bovendien gerede goederen.

Holten

door:

Maria Roelofsen v.v. overl. Jannes Jansen
op de Sluise, zij wordt geassisteerd door
haar ondertrouwden bruidegom Waander
Waanders.

Lb.v. :

Haar twee onmondige kinderen met name:
Jan en Roelof.

ger.boeken
inv.nr. 7
mombers:
acte van
mom./erfuit.
datum
16-11-1747

erfuiL :

De kinderen krijgen gerede goederen.

opm.:

In de marge staat vermeld dat Roelof

8loeseman zoon van overl. Jannes op den
Banijs, verklaart van zijn momber Tetmis
Wever bovenstaande makingen ontvangen
te hebben d.d. 15-04-1767.

fol.nr.
80vo-81

Holten
ger.boeken

Lambert Jansen op 't Banijs en Tetmis
Wever.

door:
Lb.v. :
mombers:

Jan Jansen Berkenbosch m.v. overl. Anneken
Jansen.
Zijn onmondig kind Metjen Jansen.
Gerrijt van Gelder en Roelof Lussen.

inv.nr. 7
erfuiL :

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

acte van
momb./erfuit.
datum
04-01-1748
fol.nr.
81vo'

Holten
ger.boeken
. inv.nr. 7

door:
Lg.v. :
van:
onderp. :

acte van

Hendrik Neuteboom en zijn vrouw Fenneken
Derksen.
Jacob Derksen en zijn vrouw Fenneken
Hendrlksen.

f 310,- à 3t%•
Zijn huis en landerijen, zijnde 1 t gedeelte
van Harinks erve, gelegen in 't Neerdarp.

hypo

opm. :
datum
31-01-1748
fol.nr.
81vo-82

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten
ger.boeken

door:
t.b.v. :
mombers:

Everdina Hendriksen v.v. overl. Henrik
Flierman, geassisteerd door Zeino Hendriksen.

Haar twee onmondige kinderen.
Egbert Vlierman en Jan Wildenbarg.

inv.nr. 7
erfuit. :

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

acte van
momb./erfuit.
datum
07-03-1748
fol.nr.
82vo-83

Holten

door:

Peter Hermsen en zijn Vader
Petersen.
.

Hermen

ger.boeken

aan:

Gerrijt Dikkers en zijn vrouw Fija Dikkers
wonende op den Lokin.

inv.nr. 7

van:

De gehele plaats Lokin, gelegen aan den
Holterdijk.

acte van
overdr.

opm. :

datum
21-03-1748

1) Voldaan en betaald wegens de koop en
afkoop van de nagelaten boedel van overleden Gerrijt Petersen Lokin.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Pro Ter Megede.

fol.nr.
83-83vo

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Vincent.

De oude en de jonge Jan Schuitert.

f 1.600,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo

datum
21-03-1748
fol.nr.
83vo-84

opm. :

1) De halve Gastmate.
2) De halve Aalbert Jans mate.
3) Een vierde deel in de Vierendeels mate
waarvan de wed. Dennebooms, Henricus
Dikkers en Henrik Vincent de andere
3/4 deel toebehoort.
4) Een stuk bouwland ongeveer 5 schepel
ge zaai groot, gelegen tussen het land
van Willem Velders en Hendrik
Vincent en Meijers land.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Jan Schuitert jr. dat
de hypotheek is afgelost d.d. 16-09-1751.

Holten

door:

Mons.!. Lambert Bussemaker en zijn vrouw
Trientjen Ten Kate.

ger.boeken

aan:

Teunis Gerrijtsen aan 't Ven en zijn vrouw
Janna Jansen.

inv.nr. 7

van:

Het halve plaatsje 't Venneklaas, gelegen
op de Borkel.

acte van
overdr.
datum
10-04-1748
fol.nr.
84-84vo

Holten

door:

Teunis Brant en zijn vrouw Aaltjen
Henriksen Wit camp.

ger.boeken

aan:

Henrik Beumer en zijn vrouw Hendrikjen
Henriksen.

inv.nr. 7

van:

De halve Schotcamp en het hooiland onder
het erve Brant, gelegen in de buurtschap
Holterdijk.

acte van
overdr.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

datum
17-04-1748
fol.nr.
84vo-85

Holten

door:
t.g.v. :

ger.boeken
van:

inv.nr. 7

onderp. :

Hendrik Beumer mede namens zijn vrouw.
Jan Henriksen Havercamp.

f 100,- à

3%.

De halve Scholtcamp en 't hooiland van
't erve Brand, gelegen in de buurtschap
Holterdijk.

acte van
hypo

datum
17-04-1748
fol.nr.
85-85vo

opm. :

1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Jan Havercamp
dat de hypotheek is afgelost d.d. 17-12-1764.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm.:

Tetmis Brand en zijn vrouw Aaltjen
Henriksen Witcamp.
Jan Henriksen Havercamp en zijn vrouw
Maria Banenkate uit Essen.

f 350,- à 3%.
Het aandeel in 't erve den Brand, gelegen
in de buurtschap Holterdijk.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Harmen Daeggert
en Hendrine Daggert dat de hypotheek
is afgelost d.d. 11-05-1789.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

datum
17-04-1748

fol.nr.
85vo-86

Holten
ger.boeken

door:

Willem Egbertsen .Z~irtenbèrg m. V. overl.
Hermina Gerrij tsen.

t.b. v.:

Zijn twee onmondige kinderen met name:
June en Gerrijt. "

,

inv.nr. 7

mombers:
erfuit. :

acte van
momb./erfuit.

,

Teunis op den Berg en Jan Kruimels.
De kinderen krij gen een geldbedrag en
gerede goederen.

datum
17-04-1748

fol.hr.
36 v.o.- 87

Holten

door:
aan:

Zijn zwager Peter Eskes op den Witten en
zijn vrouw Maria Arentsen.

van:

Zijn aandeel in de katerstede Den Witten,
gelegen in de buurtschap Holterdijk..

ger.boeken
inv.nr. 7
opm.:
acte van
overdr.
datum
29-04-1748

fol.nr.
87-87vo

Jan Arentsen en zijn vrouw Aaltjen Driesen.

De comp. bekennen voldaan te zijn en
accoord te gaan met de betaling door
zwager Peter Eskes op den Witten en zuster
Maria Arentsen van de erfenis van
over!. comp. vader Arent Jansen en moeder
Fenneken Jansen.

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v.:
van:

Peter Eskes op den Witten en zijn vrouw
Maria Arentsen.
Fenneken en Peter Jansen Lokin.

f 150,-à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :

De katerstede Den Witten, gelegen in de
buurtschap Holterdijk.

acte van
hypo
datum
29-04-1748

fol.nr.
87vo-88

Holten

door:
aan:

Arent Gerrijtsen Welmers en Janna Jansen
Kuipers.

van:

De halve Brand met het nieuwe huis daarop
staande, waarvan de helft aan Teunis
Brand toebehoort.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

Jan Arentsen en zijn vrouw Aaltjen Driesen.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

datum
09-05-1748

fol.nr.
88-88vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
datum
01-05-1748

fol.nr.
88vo-89

opm.:

Arent Gerrijtsen Welmers en zijn vrouw
Janna Jansen Kuipers.
Jan Schuitert jr. en zijn vrouw Dina Jansen
IJpels.

f Boo,-à 3%.
De halve plaats den Brant (die zij hebben
aangekocht van Jan Arentsen) met daarop
staande het nieuwe huis, gelegen in de buurtschap Holterdijk.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7

Aaltjen Gerrijtsen V. V. overl. Derk Jansen
op 't Reuvencamps te Gorsele. Fenneken
Derks V.V. overl. Gerrijt Gosens op 't
Kleindercamp te Gorsele en Hermen
Derksen zijnde de moeder en zuster geassisteerd door haar zoon en broer voornoemd als
momber.

aan:

Jan Wilmsen op Tt Lubberts en zijn vrouw
Jenneken Jansen.

van:

Het halve plaatsje Jan Lubberts, gelegen
in de buurtschap Neerdarp met landerijen
en houtgewassen.

acte van
overdr.
datum
06-06-1748

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

fol.nr.
89vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:

Jan Willemsen op 't Lubberts en zijn
vrouw Jenneken Jansen.

t.g.v. :

Jan Schuitert jr. en vrouw Berendina
IJpeloo.

van:

onderp. :
acte van

f 900,- à 3%.
De halve plaats de plaats Jan Lubberts,
gelegen in de buurtschap Neerdarp.

hypo

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Helderman.

datum
06-06-1748

fol.nr.
90

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
13-06-1748

fol.nr.
90vo

Jannes Vincent Schuitert en zijn zoon
Jannes Vincent Schuitert met zijn vrouw
Tone Arends Nijland, Henrik Vincent en
zijn vrouw Maria Koenderink, Willem Vincent.
Zij zijn allen erfgenamen van overl.
Cent Vincent en Teunisken Gerrijts
Gerrijtsen, waarvan Willem Vincent 2/3
deel ontvangt.

aan:

Gerrijt Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Maria Hermsen Leuwencamp.

van:

Alle nagelaten gerede en ongerede goederen en erve en goed Den Rinkelaar met
getimmer en landerijen aan den Holterdijk.

Holten

door:

Jan Gerrijtsen Dikkers en zijn vrouw
Comelia Mensink, Henrik Gerrijtsen
Dikkers, Hendrina Jansen Schuitert, Gerrijt
Gerrijtsen Dikkers, Fia Egbertsen Dikkers,
Wolter Benink en zijn vrouw Fenneken
Gerrijtsen Dikkers.
Zij zijn allen mede erfgenamen van overl.
Cent Vincent en Teunisken Gerrijtsen.

opm.:

Zij verklaren bij deze voldaan en betaald te zijn door hlID vader Gerrijt Dikkers
Rinkelaar en stiefmoeder Maria Hermsen
Leuwenkamp.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
bevest.
erfenis
datum
13-06-1748

fol.nr.
91

Holten

door:

Henrik Eskes en zijn vrouw Henders
Teunissen wonende aan den Holterdijk,
zij wordt geassisteerd door Henrik Maatman.

bep. :

De testator benoemd tot zijn erfgenaam
zijn vader Esse Hendriksen in de legitieme
potie.
Vervolgens benoemen zij elkaar tot erfgenamen.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers en Jannes Dikkers Rinkelaar.

door:

Gerrijt Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Maria Hermsen Leuvencamp, zij wordt geassisteerd door Lambert Jansen Volbrink.

opm.:

De comp. laten het testament registreren.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
23-08-1748

fol.nr.
91vo-92

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
superscriptie
datum
24-08-1748

fol.nr.
92-92vo

Holten

door:

Henrik Ten Hove en zijn vrouw Janna
Braakmans voor hun zelf en als gevolmachtigde van Henrica Braakmans en haar man
Comelis Immerseel.

aan:

Jan Arentsen en zijn vrouw Aaltjen Driesen
Schreurs.

van:

De halve plaats Henrik in de Stege met getimmer en landerijen, gelegen in de buurtschap Holterdijk.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
26-08-1748

fol.nr.
92vo-93

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Jan Ten Holthuis en zijn vrouw Derkien
Otteloo.
Jan Brink en zijn vrouw Aaltjen Gerrijtsen.

f 100,- à 3!%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm. :

De halve hof van Knopeur, gelegen
op den Boscamp tussen Schopkens Berenten Kosters land.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door de erfgenamen: Albert
VIerman, Engbert Schrijver, Teunis Kloster
en Heiltjen Fronten dat de hypotheek is
afgelost d.d. 27-09-1767.

datum
19-09-1748

fol.nr.
93-93vo

Holten

door:

ger.boeken
aan:

Gerrijt Jansen Brink en zijn vrouw Heiltien
Fronten.

van:

De hof aan de Darper Stege, gelegen tussen
het land van Stokkers- en Egbert Jansen
land.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
10-10-1748

fol.nr.
94-94vo

Antonij Jordens en zijn vrouw Maria
Magtelt Walraven en Derk Dikkers als
gevolmachtigde van Dr. Gerhard Jordens
en zijn vrouw Johanna Catharina LindenhoVÏus.

Holten

door:

ger.boeken

Antonij Jordens, gemeensman van Deventer
en zijn vrouw Maria Megtelt Walraven en Derk
Dikkers als gevolmachtigde van Gerrijt
Jordens en zijn vrouw Johanna Catharina
Lindenhovings.

inv.nr. 7

aan:

Jan Ten Holthuis en zijn vrouw Derkien
Otteloo.

acte van
overdr.

van:

Het huisje met 't annexe Hofje 't Knopers
genaamd, alsmede een Hof op den Boscamp
tussen Schopkens Berent en Kosters land.

datum
10-10-1748

fol.nr.
94vo-95

Holten
ger.boeken

door:

Jan Ten Holthuis en zijn vrouw Derkien
Otteloo.

aan:

Gerrijt Arentsen en Jenneken Derksen.

van:

Het plaatsje Knopers met getimmer en
annexe Hofje alsmede de halve Hof
op den Boscamp tussen de Costers- en
Schoppers Berents land.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
21-10-1748

fol.nr.
95-95vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:

onderp. :
acte van
hyp
datum
23-10-1748

fol.nr.
95vo-96

Gerrijt Arentsen en zijn vrouw Jenneken
Derksen.
Arnold Westenberg, scholte van Holten en
Bathmen.

f 164,- à 6%.
Het Huisje Smitterije en annexe Hofje
't Knopers alsmede een halve hof op den
Boscamp tussen Costers land en Schoppers
in 't dorp.

Holten

door:

Jan Sonneberg, Jan Borgerink en zijn vrouw
Gerrijtjen Wijnants, Antonij Bijleman en
zijn vrouw Janna Gerrijtsen.

ger.boeken
aan:

Henricus Dikkers en zijn vrouw Hendrina
Schuiters.

van:

De vijf stukken bouwland ongeveer vijftien
schepel land, waarvan drie tussen Hollandersen Kluinstekers, het ene tussen Willem
Roelofsen en de Smit en het vijf tussen
Vos en ter Beken land.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
12-11-1748

fol.nr.
96vo-97

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:

Peter Eskes op den Witten en zijn vrouw
Maria Arents.

t.g.v. :

Gerrijt Berentsen Rijtman en zijn vrouw
Grietjen Teunissen.

van:
onderp. :

acte van
hypo
opm. :

f 400,- à 3%.
De katerstede den Witten, gelegen in de
buurtschap Holterdijk.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Berent Gerrits Paalman
dat de hypotheek is afgelost d.d. 06-01-1786.

datum
22-01-1749

fol.nr.
97-97vo

Holten

door:
t.g.v. :

Henrik Eskes.
Steven Smeijer en Geesjen Hermsen.

ger.boeken
van:

f 200,- à 3%.

inv.nr. 7

onderp. :

De katerstede het Eskes, gelegen tussen
Witten Peter en Jan Gerrijtse in den
Holterdijk.

acte van
hypo

opm.:

1) In de marge staat een verklaring van

datum
23-01-1749

fol.nr.
97vo-98

royement gegeven door Harmen
Smeijers en zijn vrouw Janna Smeijers
dat de hypotheek is afgelost d.d. 29-05-1792.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten

door:
t.g.v. :

ger.boeken
van:

Esse Visscher en zijn vrouw Gesien Wilmsen.
Laurens Borculo en zijn vrouw Maria
Visschers.

f 600,- à 20%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:
datum
06-03-1749

De katerstede 't Visschers met getimmer
en landerijen, gelegen tussen Jan Hofman
en Jan Landeweer in de buurtschap
BeuSenberg.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

fol.nr.
98-98vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
garantst.
datum
21-03-1749
onderp. :
fol.nr.
99-99vo
opm.:

Holten

door:

fol.nr.
99vo-100

Als ontvanger van de administratie van Vuurtegels.
Getekend en gezegeld te Beekvliet onder
Bathmen.

Jan Kuiper en zijn vrouw Jenneken Gosens.
Henrik Jansen en zijn vrouw Jenneken
Jansen.

van:

Een stukje hofgrond en het huisje, gelegen
tussen Arent NijIant en verkoper zijn huis
aan de kerkhof

inv.nr. 7

datum
21-04-1749

Drievijfde deel van het erve en goed Maetman
of Braamveen met getimmer, gelegen in de
buurtschap Beusenbarg.

aan:
ger.boeken

acte van
overdr.

Joost Vincent als gevolmachtigde van Willem
Andries Banier luitenant onder het korps
artillerie van de luit-generaal Glabbeec in
de compagnie van de kapitein Vegt, afgegeven door de weled. heren Dross. burg.
Schepenen en Raden van de stad Bergen ten
Zoom d.d. 05-03-1749. Voorts als gequalificeerde van Dr. Joan Bannier luit. acte
van procuratie voor de weled. magistraat
van Deventer. d.d. 10-03 uitgegaan en als
als gevolmachtigde van Assuerus Bannier luit.
in 't Regiment van Kollonel van den Clooster
afgegeven door de rechter en secretaris
van Groningen d.d. 27-02-1749.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten

door:

Swenneken Jansen v.v. overl. Aalbert
Driesen, geassisteerd door haal' vader Jan
Teunissen.

ger.boeken
t.b.v. :
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

mombers:

Haar onmondige zoon Albert Aalbertsen.
Willem Driesen en Brits en Bartelt
Hendriksen Grave.

erfuit. :

Het kind krijgt t.z.t. het zesde deel van
een hooiland Stootaans Mate genaamd, gelegen bij Stroeks in Markei in de rij van de
Schooltmaten, een geldbedrag en gerede
goederen.
0

door:

Albert Harmsen van de Haar en zijn vrouw
Fenneken Hermsen.

datum
06-05-1749
fol.nr.
100-100vo

Holten
ger.boeken

t.g.v. :
van:

Jan van Steenbergen en Derkjen Heldermans.

f 225,- à 4%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van

De katerstede het Rutgers met getimmer
en landerijen, gelegen in de buurtschap
Neerdarp.

hypo

datum
02-06-1749
fol.nr.
101-101vo

Holten
ger.boeken

door:

Jenneken Jansen v.v. overl. Gerrijt Lokin,
geassisteerd door Lambert Jansen Volbrink.

aan:

Gerrijt Dikkers en zijn vrouw Fija Dikkers.

van:

Het erve den Lokin.

inv.nr. 7
opm.:

acte van
overdr.
datum
04-06-1749
fol.nr.
101vo-102

Op verzoek getekend en gezegeld door
Lambert Jansen Volbrink.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm. :

Albert Hermsen van de Haar en zijn vrouw
Fenneken Hermsen.
Henrik Gerrijt Jordens burgemeester en
zijn vrouw Agatha Aleijda van Munster.

f 225,- à 4%.
De katerstede 't Rutgers met getimmer
en landerij en, gelegen in de buurtschap
Neerdarp.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door G. Jordens dat de hypotheek is afgelost d.d. 15-07-1750.

datum
03-07-1749
foLnr.
102-102vo

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Vincent.
Jan Schuiters sr.

f 600,- à 4%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:

De twee stukken bouwland ongeveer 10
schepel gezaai, gelegen tussen Jan Lamberts
Voorthuis en 't Heeren land genaamd
Bloemendals land.
In de marge_ staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Jan Schuiters sr. dat
de hypotheek is afgelost d.d. 16-09-1751.

datum
17-07-1749
foLnr.
102vo-1 03

Holten

door:

ger.boeken

Gijsbert Maurits Harmanni, rentmeester
van zijne Escel. weled. geb. hr.
Carel Philip graaf van Flodroff
Wartensleven, hr. van Dorth.
Akte van volmacht afgegeven d.d. 8 sept.

inv.nr. 7

aan:

Jan Henriksen Meijer en zijn vrouw
Hendrika Egberts Meerman.

acte van
overdr.

van:

Een vierde deel van de WindemoIe.

datum
10-09-1749
fol.nr.
1 03vo-1 04

Holten

door:

Gijsbert Maurits Harmanni, rentmeester van
Carel Philip graaf van Flodroff Wartensleben
hr. van Dorth.
Akte van volmacht afgegeven d.d. 8 sept.

aan:

Am Westenberg, scholtus van Holten en
Bathmen en Hendrikus Dikkers en zijn vrouw
Hendrina Schuiters.

van:

De ene helft (Am. Westenberg) en de
andere helft (Hendrikus Dikkers en zijn vrouw).
Een stuk land het Hoendemest, gelegen langs
de Hof van de Krone, en de gemene weg
en Hollanders land.

door:

Joost Vincent als gevolmachtigde van de heren
Johan Weerts bl,lrg. van Deventer, en
C.C. van Hasselt als vader en wettige mombers
over de onmondige kinderen.
De kinderen zijn de erfgenamen van overl.
burgem. Joh. Cuiper van Holthuisen.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
10-09-1749

fol.nr.
104-104vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

aan:

Gerrijt Kleijne Lokin.

van:

De erve en katerstede den Kleine Lokin met
een mate genaamd Gerhardijs mathe.

datum
18-09-1749

fol.nr.
104vo-105

Holten

door:
t.g.v. :

ger.boeken
van:

Gerrijt Kleijne Lokin.
Henricus Vincent op den Wippert en zijn
vrouw Wilmken Markvoort.

f 1100,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:
datum
18-09-1749

fol.nr.
105vo-106

De katerstede den Kleijnen Lokin met een
hooi mate Gerhardijs mate genaamd, gelegen
aan de Holterdijk.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Henricus Vincent op de
Wippert dat de hypotheek is afgelost
d.d. 16-09-1753.

Holten

door:

ger.boeken
Lb.v. :
inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.
datum

Arent Nijland en Evert Jan Twenhaar.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen uit hun vaders nalatenschap.

onderp. :

Een mate Drosten mate, gelegen in 't Markelse
Broek.

opm.:

Tevens heeft de wed. Wibbelink beloofd om
haar schoonmoeder Stientjen Jansen te onderhouden.

door:

Stientjen Derksen v.v. overl. Egbert Jansen
op het Broens, geassisteerd door haar ondertrouwde bruidegom als momber.
Zij is voornemens te hertrouwen.

fol.nr.
106-107vo

ger.boeken
Lb.v. :
inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.

Haar twee onmondige dochters met name:
Henrikjen en Jenneken Jansen.

erfuiL :

18-09-1749

Holten

Toontje Henriksen v.v. overl. Jan Albertsen
op 't Wibbelink, geassisteerd door Henrik
Vincent.
Zij is voornemens te hertrouwen.

erfuit. :

Haar onmondige dochter Egbertdijna
Egbertsen.
Aalbert Henderiksen Dijkman en Derk Broer.
De dochter krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede goederen.

datum
18-09-1749

fol.nr.
107vo-108

Holten

door:
Lb.v. :

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

mombers:
erfuiL :

datum
17-10-1749

fol.nr.
108-109

Harmen Koopman m.v. overl. Jenneken Jansen.
De acht onmondige kinderen, waarvan vier
voorkinderen van zijn overl. vrouw voorn. met
haar overl. man Gerrijt Koopman met name:
Gerrijt, Hendrina, Egbert en Jenneken
Harmsen en de vier voorkinderen met name:
Hendrik, Harmannus, Hendrik en Jenneken
Gerrijtsen.
Roelof Bosch en Egbert Egbertsen.
De acht kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en de dochters bovendien gerede
goederen.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

door:

Jan Egbertsen Manenschijn m.v. overl. Janna
Jansen Thijsselink.

t.b.v. :

Zijn drie onmondige zoons met name:
Jan, Jannes en Temlis Jansen.

mombers:

Egbert Jansen Thijsselink en Hendrik
Egbertsen Overmeen.

erfuit. :
opm.:

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen.
In de marge staat vermeld dat de kin-

deren voldaan zijn door hun vader, van hun
moederlijk goed d.d. 19-05-1779.

datum
30-10-1749

fol.nr.
109-109vo

Holten

door:

Derkjen Gerrijtsen v.v. overl. Jan Ten
Holthuis.
Zij wordt geassisteerd door Egb. Jansen.

ger.boeken
t.b.v. :

De drie onmondige kinderen met name:
Anneken, Jan en Aaltjen Jansen.

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.
datum
27-11-1749

fol.nr.
110

erfuit. :

Evert Ten Holthuis en Jan Gerrijtsen.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen.

Holten

door:

Albert Egberts Broekhuis en zijn vrouw
Aaltjen Jansen Leuwencamp.
Henrik AIbertsen Broekhuis en zijn vrouw
Stijntjen Wilmsen.

aan:

Hun zoon Henrik AIbertsen Broekhuis en
schoondochter Stijntjen Willemsen.

van:

De gehele bouwerij en gerede goederen een
hooiland het Bekkink Slag, gelegen bij
meester Berent, het halve hooiland het
Kraijer een dagwerk gelegen bij Struik
in de Beusenbarg en het halve Veene op
't Rijssche Veene.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr./alim.
datum
13-01-1750
bep. :
fol.nr.
11 Ovo-ll1 vo

opm. :

Holten

door:
t.b.v. :

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

fol.nr.
111 vo-112vo

Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent.

Gerrijt Henriks Kleijne Lokin.
Zijn twee onmondige kinderen Arent en
Jennegien van zijn eerste overl. vrouw
Fenneken Arents.

mombers:

Henrik Arentsen Veltcamp en Albert Bartels
Kijk in de Beke.

erfuit. :

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

opm. :
datum
19-02-1750

1) De 2e comp. beloven de ouders hun verdere
leven te onderhouden.
2) Na overlijden van de beide comp. zal het
stuk land op de Loker Enk tussen vier
personen gelijk verdeeld worden, te weten:
Jan in 't Hof, Henrik Timmerman, Jan
Hofman en Henrik Albertsen.
3) Het land Slootmans halve camp krijgen
Henrik Albertsen Broekhuis en schoondochter Stijntjen Willemsen.

In de marge staat dat Jenneken Gerrijtsen

voldaan en betaald is door haar momber Henrik
Arentsen Veldcamp d.d. 29-04-1772 en Arent
Garrits haar broer idem.
d.d. 07-01-1778.

Holten

door:

Jan Jansen Tempelman en zijn vrouw
Gerrijtjen Wijlents

ger.boeken

aan:

Albert WijlentsenEndeman en zijn vrouw
Geesjen Henriksen.

inv.nr. 7

van:

Een hooiland de woeste mate, gelegen
tussen Twevers- en Schutten land in de
buurtschap Halterdijk.

acte van
overdr.
datum
08-04-1750
fol.nr.
112vo-113

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7

van:

acte van
royem.

Michiel Stoffer Kappert, Albert Stoffer
Kappert en Jennegien Stoffer Kappert geassisteerd door Jan Schuitert sr. als momber.
Allen mondige kinderen van Stoffer Kappert
en zijn vrouw Engeltien Waanders.

Zij bekennen bij deze van hun stiefvader
Teunis Kappert wegens hun vaderlijke en
moederlijke erfportie alsmede hun overl.
broer Waander Kappert voldaan en betaald
te wezen.

datum
09-05-1750
fol.nr.
113

Holten

door:

ger.boeken

Henrik Gerrijtsen Meijer kerkmeester, als
gevolmachtigde van Ad. H. Putman, advocaat,
rentmeester en gemeensman te Deventer.
Akte van procuratie voor de magistraat van
Deventer afgegeven d.d. 02-05-1750.

inv.nr. 7

aan:

Jan Jansen Broekink en zijn vrouw Aaltjen
Herms.

acte van
overdr.

van:

Het vierde perceel land met den Hof uit het
erve Leuvelink dat door Gerrijt Herms Leuvelink
is aangekocht.

datum
05-05-1750
fol.nr.
113vo

Holten

door:

Hendrik Jansen Endeman op de Borkel en
zijn vrouw Janna Jansen.

ger.boeken

bep. :

Volgens verklaring van huw. voorw.
d.d. 22-03-1749 is overeengekomen dat:
1) Janna Jansen ontvangt na overl. van
haar man gerede goederen uit het erve
Endemans.
2) Na overl. van Janna Jansen gaat haar
deel over aan de kinderen van Hendrik
Jansen Endeman.

door:

Arnoldus Gos. baron Stuurman hr. van
Spijkerbosch voor hem zelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw Anna Sophia
Krijth en als gevolmachtigde van Judith
Krijth douairière Keppel vrouw van Dingshoff.
Akte van procuratie afgegeven op
d.d. 24-05-1750 te Olst.

inv.nr. 7
acte van
huw.voorw.
datum
05-05-1750
fol.nr.
114

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

aan:

Anna Cuiper v.v. overl. secretaris Gerhard
Dumbar.

van:

Het erve en goed Tennis in de Helle en 't
halve erve Brinkhuis in de Helle, gelegen
in de buurtschap Espelo met getimmer en
landerijen en houtgewassen.

acte van
overdr.
datum
25-05-1750
fol.nr.
114vo-115

Holten

door:

Jan Jansen Hellewegen en zijn vrouw Maria
Jansen.

ger.boeken

aan:

Henricus Dikkers en zijn vrouw Hendrina
Schuitert wonende in de Krone te Holten.

inv.nr. 7

van:

Een weide of hooiland, gelegen tussen
Broekink- en Mulders mate in 't
Neerdarp.

acte van
overdr.

opm.:

datum
28-05-1750
fol.nr.
115-115vo

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten
ger.boeken

door:

Maria Clossert, geassisteerd door Derk
Dikkers.

aan:

Andreas van der Souwen A,nna Clossert.

van:

Het plaatsje Hegemans met getimmer, landerij en en houtgewassen, gelegen in de
buurtschap Holterdijk.

door:

Jan Henrik Meijer en zijn vrouw Elisabeth
Gerrij tsen.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
09-07-1750
fol.nr.
115vo-116

Holten
ger.boeken

t.g.v. :
van:

Aalbert Reijlink.

f 325,- à 10%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm. :

De katerstede zijnde een twaalfde gedeelte
uit 't erve Harink met getimmer en
landerij en.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Henrik Aalberink dat
de hypotheek afgelost is d.d. 13-07-1752.

datum
02-07-1750
fol.nr.
116-117

Holten
ger.boeken

door:

Jan Arents mede als gevolmachtigde van
zijn vrouw Aaltje Dreisse Schreurs.

aan:

Jan Schuitert en zijn vrouw Janna Jansen.

van:

Een derde deel van de nieuwe Brans mate,
waar tegenwoordig Hendrik Henriks op woont,
gelegen tussen Rinkelers mate en de
Boerendans Stege in de buurtschap Dijkerhoek.

inv.nr. 7
acte van
overdr.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door

Gerrit Jansen.
datum
10-08-1750
fol.nr.
117-117vo

Holten

door:

Jan Arents en zijn vrouw Aaltje Driese
Schreurs.

ger.boeken

aan:

Hendrik in de Stege en zijn vrouw Janna
Henriksen.

inv.nr. 7

van:

De halve plaats in de Stege met huis, hof,
bouw- en weiland en verder nog met getimmer, gelegen tussen Stevens en
Pinkers plaats in de Dijkerhoek.

acte van
overdr.
opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Gerrijt Jansen.

datum
10-08-1750

fol.nr.
117vo-118

Holten
ger.boeken

door:

Jan Arents mede als gevolmachtigde van
zijn vrouw Aaltjen Driesse Schreurs.

aan:

Arent Welmers en Janna Jansen Cuipers.

van:

Het land den halve Schotcamp, gelegen
in de Brans Stege in de buurtschap
Dijkerhoek.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Gerrijt Jansen.

door:

Hendrik Harmsen en zijn vrouw Janna
Hendriksen.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
10-08-1750

fol.nr.
118vo-119

Holten
ger.boeken

t.g.v. :
van:

Jan Schuitert en zijn vrouw Janna Jansen.

f 600,- à 3!%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:
datum
10-08-1750

fol.nr.
119-119vo

De katerstede met huis en getimmer, hof
en landerijen en de hooimate, waar zij nu
op wonen genaamd de Stege, gelegen tussen
Stevens- en Pinkers plaatsen in de Dijkerhoek.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Jan Helderman
dat de hypotheek is afgelost d.d. 18-10-1773.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Gerrijt Jansen.

Holten

door:

Jan Henriksen op 't Fort Jans en zij n vrouw
Jenneken Jansen.

ger.boeken

aan:

Willem Jansen op 't Laverne en zijn vrouw
Jenneken Henriksen.

inv.nr. 7

van:

Het halve plaatsje of katerstede het
Laverne, waarvan de koper de andere helft
toebehoort, gelegen in de buurtschap
Beusenbarg.

acte van
overdr.
opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

datum
15-10-1750

fol.nr.
120

Holten

door:

Jan Schuitert sr.

aan:

Jan Lambertsen en zijn vrouw Geertjen
Jans.

van:

Twee stukken bouwland, groot negen
schepel gezaai liggende bij zijn huis en
Evert van Bathmen en de Gemene weg in de
buurtschap Beusenberg.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
25-11-1750

fol.nr.
120vo

Holten

door:
t.g.v. :

ger.boeken
van:

Jan Lamberts en zijn vrouw Geertjen Jansen.
Jan Albertsen Stroek en zijn vrouw
Jenneken Teunissen.

f 200,- à 4%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:

datum
25-11-1750

fol.nr.
120vo-121

Twee stukken bouwland, groot negen
schepel gezaai, gelegen aan comp. zijn
huis tussen Evert van Bathmen en de gemene
weg in de buurtschap Beusenberg.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Garrit Stroek
dat de hypotheek is afgelost
d.d. 11-05-1769.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten
ger.boeken

door:
t.b.v. :

Tetmis Kappert m.v. oVerL Engeltien
Teunissen.

Zijn onmondige zoon Stoffer Teunissen.

mombers:

Jan de oude Mulder en Jan Lubberts.

erfuit. :

De zoon krijgt t.z.t. een geldbedrag.

inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.
datum
25-11-1750

foLnr.
121-121vo

Holten

door:
t.b.v. :

ger.boeken

Tetmis Kappert.

De twee voordochters met name:
Janna en Fenneken Stoffers Kappert.
,

mombers:

Jacob Derksen en Gerrijt Brink.

inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb./erfuit.

De beide dochters krijgen een zesde gedeelte in 't land van de katerstede Kapperts en
Rutgers kamp.
Janna bovendien een plaats in het huis.

datum
25-11-1750

foLnr.
121vo-122

Holten

door:

ger.boeken
t.b.v. :

Geesken Henriksen V.V. overL Jannes
Hekkert, geassisteerd door Derk Henriksen
Knopert.
Zij is voornemens te hertrouwen.

Haar twee onmondige kinderen.

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb.
datum
15-02-1751

fol.nr.
122vo

Jan en Henrik Hekkert.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
Hijphotheek

datum
18-03-1751

opm:

Joh. Weerts, burgemeester van Deventer en
zijn vrouw Johanna Margareta Lemker.

f 3000,- à 4%.
Het erve en goed Voeleman en Breukelinks mate
het erve en goed Gravelman en de Horstluiden,
gelegen in de buurtschap Neerdarp en
Holterdijk.
1) Aan de comp. vertoonde geformeerde

maagscheid d.d. 27-07-1750 te Deventer
opgericht tussen Fenna Jordens en de kinderen van haar overl. neef Johan Jordens
bij Antonetta Braakman en ook bij Martina
Doormink in de echt verwekt. Door voornoemde Fenna Jordens is overgedragen.
2) In de marge staat een verklaring van
royement gegeven door G. Jacobsen als
gevolmachtigde van J. Brand en zijn vrouw
S.G. Jordens dat de hypotheek is afgelost
d.d. 04-02-1763.

fol.nr.
123-123vo

Holten

Jan Maurits Brand en zijn vrouw Sophia
Godina Jordens.

door:

Jan Maurits Brant en zijn vrouw Sophia
Godina Jordens.

ger.boeken

aan:

Antonij Jordens en zijn vrouw Maria Megtelt
Walraven.

inv.nr. 7

van:

De katerstede het Klosvaart, gelegen in de
buurtschap Beusenbarg.

acte van
overdr.
datum
18-03-1751
fol.nr.
123vo-124

Holten

door:

Aalbert Teunisse Kleijne Broekink.

bep. :

De testator benoemd tot zijn universele erfgename zijn moeder Fenneken Jansen v.v.
overl. Teunis Kleijne Broekink.
(van een kontrakt van 08-04-1747).

ger.boeken
inv.nr. 7
opm.:
acte van
test.
datum
15-04-1751
fol.nr.
124-124vo

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten

door:

Jan Gerrijtsen Stroek.

bep. :

De testator benoemt tot zijn enige en universele erfgenaam zijn vrouw Hendes
Waanders

ger.boeken
inv.nr. 7

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

acte van
test.
datum
26-04-1751
fol.nr.
124vo-125

Holten
ger.boeken

door:
t.b.v. :
mombers:

Jan Jan m.v. overl. Janna Gerrijtsen.
Hij is voornemens te hertrouwen.

Zijn onmondige dochter Aaltjen Jansen.
Willem Jansen Tuller en Teunis op den Berg.

inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb./erfuit.

opm.:

Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.
De comp. verbindt en verhypotiseert een
stuk land, groot drie schepel gezaai uit
het Leuvelink.

datum
17-05-1751
fol.nr.
125-125vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
01-07-1751
fol.nr.
126

Jan Schuitert jr. als gevolmachtigde van
Dr. Andreas Arentsen en Henrik Hesselink als
curatoren over den boedel van Nicolas
Boekholt afgegeven door de magistraat
van Deventer d.d. 12-06-1751.

aan:

Henrik Trekkop en zijn vrouw.

van:

De katerstede het Trekkop met het behuizingen en landerijen, gelegen in de
buurtschap Borkel.

Holten

door:

Peter Roelofs Nijmeijer.

bep. :

De testator benoemd tot zijn erfgenamen:
zijn neef Roelof Lubberts Nijmeijer en
zijn vrouw Jenneken Derksen.

ger.boeken
inv.nr. 7

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Helderman.

acte van
test.
datum
15-07-1751

fol.nr.
126vo-127

Holten

door:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jennechien
Vincent.

ger.boeken

aan:

Jan Schuitert sr. en Joost Vincent
en zijn vrouw.

inv.nr. 7

van:

Een camp zaailand, groot zeven mudde gezaai genaamd den Bloemendals camp met
houtgewas, gelegen in de buurtschap Beusenbarg aan Jan Landeweer, Wijgmannink
en de weg beland.

acte van
overdr.
datum
16-09-1751

fol.nr.
127-127vo

Holten

door:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jennechien
Vincent.

ger.boeken

aan:

Hermen Dikkers z.v. Gerrit Dikkers
Rinkelaar.

inv.nr. 7

van:

Een stuk bouwland, groot vier schepel
gezaai oost- en westwaarts tussen het
Herenland, noordwaarts Hollanders Bree
en zuidwaarts aan Jan Kuipers land, gelegen
in den Holter Enk.

acte van
overdr.
datum
16-09-1751

fol.nr.
127vo-128

Holten
ger.boeken

door:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Vincent.

aan:

Jan Schuitert jr. en zijn vrouw Dina IJpelo.

van:

Twee en een halve campen hooiland of
weiland de halve Gastmate, waarvan de andere helft de wed. Dikkers in den Denneboom
toebehoort tussen Twenhaars en Broekhuis
mate, de halve mate A1bert Jantsen genaamd, waarvan Brinkhuis de andere helft
toebehoort, gelegen tussen Vasters en
Scholten Mate in de buurtschap
Beusenbarg.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
16-09-1751

fol.nr.
128-128vo

Holten
ger.boeken

door:
aan:

Jan Schuitert de Jonge.

van:

1) De twee stukken bouwland, groot 9

schepel gezaai het Bloemendals land
en nog een stukje op het einde daar aan
gelegen, groot 2 schepel ge zaai het
Koeveren Stukje genaamd tussen Voorthuis
en het Kerkenland.
2) Een stuk bouwland het Meiersland, groot
5 schepel gezaai tussen Willem Velders
en Henrik Vincent gelegen in den Darper
Enk, schietende aan (in de richting van) de
Hollanders camp. Dan i van een camp hooiland
de Vierendeels mate genaamd, gelegen in den
Beusenbarg waarvan :! toebehoort aan de wed.
van Henricus Dikkers, het andere i aan
Henrik Vincent.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
16-09-1751

fol.nr.
128vo-129

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.b.v. :
mombers:
erfuit. :

acte van
momb./erfuît.
datum
14-10-1751

fol.nr.
129-129vo 1

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Vincent.

opm.:

Jan Meier m.v. overl. Elisabeth Gerrijtsen.
Hij is voornemens te hertrouwen.
Zijn twee onmondige kinderen met name:
Derk en Gerrit.
Tonis Gerrijtsen en Tonis Knoll.
Zoon Gerrit krijgt t.z.t. een geldbedrag.
1) In de marge staat vermeld dat

d.d. 10-02-1763 twee nieuwe mombers
zijn aangesteld met name: Engbert
Harinck en Jannes Mulder, daar de andere
mombers zijn overleden.
2) In fol.nr. 129vo 1 d.d. 23-01-1766 staat vermeld dat de kinderen van Jan Meier
bekennen uit hun moederlijk goed
ontvangen te hebben.

Holten

door:

Gerrijt Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw Maria
Hermsen Leeuwencamp, zij wordt geassisteerd
door Gerrit Wilmsen Pinkert.

bep. :

1) De universele erfgenaam is de langstlevende.

ger.boeken
2) Jannes, Hendrik en Derk Jan Dikkers (zonen)
krij gen een geldbedrag.
3) Hermen Dikkers (zoon) krijgt een geldbedrag en een stuk land, gelegen
op de Holter Enk wat van Jacob Dikkers is
aangekocht.
4) Maria Dikkers (dochter) krijgt een geldbedrag en een stuk land, gelegen in
Soerbergscamp.

inv.nr. 7
acte van
test.
datum
04-11-1751

opm.:

Voor verdere bepalingen zie originele acte.

fol.nr.
129vo-130

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm.:

Hermen Coopman en zij n vrouw Hendrine
Jantsen.
Arent Nijlandt en zijn vrouw Jenneken
Henriksen.

f 200,- à 3%.
Het huis en hof, gelegen tussen Hollanders en
Wilm Swiersen.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

datum
04-11-1751

fol.nr.
130vo

Holten

door:
t.g. v.:

Jan A1berts Meijlink uit Espeloo.
Jan Schuitert sr.

ger.boeken
van:
inv.nr. 7

onderp. :

acte van
hypo

opm.:

f 300,- à 3%.
Een hooi mate Rooskens mate genaamd, gelegen
in de buurtschap Espeloo aan 't Broek naast
Broekmans mate.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Jan Schuitert sr dat de
hypotheek is afgelost d.d. 29-11-1759.
datum
01-12-1751

fol.nr.
130vo-131

Holten

door:
t.g.v. :

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken Vincent.
Hendrik Vincent en Jan Schuitert den Ouden.

ger.boeken
van:
inv.nr. 7

f 455,- à?

%.

onderp. :

1) Drie stukken zaailand, groot twee mudde
gezaai, gelegen tussen den gemenen weg
en Brinkhuis land bij de zaatbergen in de
Dorper Enk.
2) Een stuk bouwland van drie schepel gezaai,
gelegen tussen het Herenland en Zwiers
land in den Dorper Enk gesproten uit het
erve Leuvelink.
3) Een stuk bouwland ongeveer een half
mudde gezaai groot, liggende bij Linge
Snijder Egberts en camp. Jacob Dikkers
land.

door:

Jannis Jansen Lamboij en zijn vrouw Jenneken
Egbertsen.

acte van
hypo
datum
07-10-1751

fol.nr.
131-131vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

t.g.v. :
van:

18-11-1751

fol.nr.
131 vo-132

f 400,- à 3%.

onderp. :

Een camp land ongeveer elf schepel gezaai
groot, gelegen in de buurtschap Beusenbarg
dat de camp. van Jan Wigmannink hebben aangekocht met het huis.

opm.:

1) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jan Schuitert.
2) In de marge staat vermeld dat G. nikkers
Rinkelaar en zijn vrouw Maria
Leeuwenkamp bekennen te consenteren
in de verkoping van ongeveer uit het b0venvermelde verband waar vooraan haar
is betaald een geldbedrag van f 100,en vermindering van bovengenoemde
kapitaal.
3) In de marge staat een verklilring van royement gegeven door HendrijkuS nikkers dat
de hypotheek is afgelost d.d. 04-06-1772.

acte van
hypo
datum

Jannis Dikkers Rinkelaer en zijn vrouw
Catharina Schuiters.

Holten

door:
aan:

ger.boeken
mombers:

Jan Bekkink m.v. overl. Jude Peters.

Zijn dochter Grieta Jantsen, zij krijgt de gehele bouwerij met bouw-, en hooiland.
Arent Nijlant en Gerrit Altïnk.

inv.nr. 7
bep. :
acte v.an
overdr.
opm. :

datum
30-10-1751

fol.nr.

De drie zoons en vier dochters met name:
Tonis, Jan, Jannis, Hermina, Aeltjen, Jenneken
en Janna; zij zullen uit het vaderlijk goed en
het moederlijk goed ontvangen.
1) Tot waarborg van de zekerheidsstelling
van de kinderen stelt Jan Bekkink zijn
eigendom den Beulenkamp en hooi mate
genaamd Bekkink mate~
2) Voor verdere bepalingen zie de originele

akte.

13Z-133

Holten
ger.boeken

door:
mombers:

Fenne Schouwenberg v.v. overl. Roelof Peters
Boelink, geassisteerd door Egbert Peters.
Tonis Peters en Derk Tonis Arkensteen.

erfuit:

De vier zoons en de vier dochters met name:
Gerrit, Tonis, Peter, Henricus, Hendrina,
Jeiineken, Geertien en Aeltien krij gen ui t hun
vaderlijk goed een geldbedrag en gerede
goederen.

door:

Gerrit Gerritsen Keijsar en zijn schoondochter Hendrikjen Jantsen v.v. overl. Gerrit
Gerritsen K'eijsar.

inv.nr. 7
acte van
erfuit.
datum
03-1Z-1751

fol.nr.
133-134

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr./alim.
datum
16-12-1751

fol.nr.
134-135

aan:

Hendrikjen Jantsen.

van:

De gerede en ongerede goederen en de nalatenschap als de 1 e comp. is overleden.

bep. :

Daar tegenover zal de Ze comp. Henrikjen
Jantsen de 1e comp. G. Gerritsen Keijsar
gedurende zijn tijd onderhouden.
Zijn zoons met name: Toon en Henricus
Gerritsen krijgen gerede goederen.

Holten

door:

Roelof Lambertsen Bosch.

bep. :

1) Maria Roelofs en haar man Endeman
krijgen een geldbedrag.
2) De testator benoemt tot zijn erfgenamen
Gerrijt en Jan Brons, Gerrit en Hendrik
Jantsen krijgen hetgeen hij nalaat.

ger.boeken
inv.nr. 7
opm.:

1) In de marge staat vermeld dat Roeloff

Lambertsen Bosch verklaart d.d. 17-01-1763
dat alle voorafgaande vermakingen van
d.d. 27-01-1752 nietig verklaard en
geroyeerd worden.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent.

acte van
test.
datum
27-01-1752
fol.m.
135-135vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
datum
27-01-1752
fol.m.
135vo-136vo

Holten

door:

Jannes Vincent Schuiters en zijn vrouw
Fenne Nijlants.
Joost Vincent en zijn vrouw Fennigjen
Schuitert.

f 2000,- à 3-1%.
1) Een hooimate, gelegen tussen Menomme
en Twenhaars mate in de buurtschap
Beusenbarg, den hof aan den Darper
Stege, groot zes schepel ge zaai aan de
Darper Stege en Henrik Timmerman.
2) Twee stukken land groot twaalf schepel
gezaai, gelegen bij Schraeiers camp tussen Voorthuis en Schraijerscamp.
3) Twee stukken land liggende bij of op den
Soerberg, groot drie mudde gezaai en zijn
huis, hof, schuur enz.
Stukken land de Schuite genaamd.

Anna Jansen V.V. overl. Albert Derksen, zij
wordt geassisteerd door Jan Hofman.
Zij is voornemens te hertrouwen.

ger.boeken
t.b.v. :
inv.m. 7
acte van
momb./erfuit.
datum
04-03-1752
fol.m.
136vo-137

Haar onmondige dochter Dina Derksen.

mombers:

Jan Henriksen en Frerik Derksen Bijvank.

erfuit. :

De dochter krijgt t.z.t. uit haar vaderlijk
goed een geldbedrag en gerede goederen.

Holten

door:

Henrike Jansen V.V. overl. Gerrit Gerritsen
Keisar, geassisteerd door Jan Meilink.
Zij is voornemens te hertrouwen.

ger.boeken
t.b.v. :
inv.nr. 7

mombers:

Haar onmondige zoon Henricus Gerritsen.
Harmen Gerritsen en Jan Lubbertsen.

erfuit. :

De zoon krijgt t.z.t. uit zijn vaderlijk goed
een geldbedrag en gerede goederen.

door:

Geesken Wilmsen V.V. overl. Esse Derksen,
geassisteerd door Bartelt Paelman.
Zij is voornemens te hertrouwen.

acte van
momb./erfuit.
datum
18-03-1752

fol.nr.
137-137vo

Holten
ger.boeken

t.b.v. :
inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.

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

opm.:

In de marge staat vermeld dat de dochter

Gerritjen bekent haar vaderlijk goed ontvangen te hebben en het vaderlijk goed van
haar overl. broer Jan te hebben ontvangen.
De comp. stelt als onderpand en hypo haar
caterstede Visgers genaamd, gelegen aan
het Darper Veld met annex landerijen in
de buurtschap Beusenbarg.

18-03-1752

fol.nr.
137vo-138

ger.boeken
inv.nr. 7

Gerrit Schepper en Jan Coertsen.

erfuit. :

datum

Holten

Haar onmondige kinderen met name:
zoon J~n en de drie dochters Dina, Gerrittien
en Aeltien.
--

door:
t.g.v. :
van:

Jan Vincent Schuitert en zijn zoon Jannes
Vincent Schuitert.
Joost Vincent en zijn vrouw Fennegien
Schuiterts.

f 2000,- Dit bedrag is reeds opgenomen
d.d. 27-01-1752

acte van
hypo

datum
23-03-1752

fol.nr.
138-138vo

onderp. :

1) Een hooi mate, gelegen tussen Menomme

en Twenhaars mate in den Beusenberg,
den Hof aan de Darper Stege van zes
schepel ge zaai aan de Darper Stege en
Hendrik Timmerman.
2) Twee stukken land, groot twaalf schepel
gezaai, gelegen bij Schraeijerscamp, tussen Voorthuis en Schraeijerskamp, nog twee
stukken land liggende bij of op den
Koerberg, groot drie mudde ge zaai en zijn
huis en hof, schuur en stukken land De
Schutte genaamd

Holten

door:
t.g.v. :

.

Gerrijt en Joost Dikkers.
Am. Westenberg.

ger.boeken
van:
inv.nr. 7

onderp. :

acte van
hypo

f 500,- à 3%.
Een camp zaailand, groot twee mudde gezaai,
gelegen in den Darper Enk tussen Heren en
Eppink land aan 't ene einde de gemenen weg
en genaamd de Maanvele 10, als de comp. bij
testament van grootvader Gerrijt Dikkers
is vermaakt.

datum
13-04-1752
fol.nr.
138vo-138vo2

Holten

door:

Aeltjen Jansen V.V. overl. Aelbert Teunissen
Kleine Broekkink, geassisteerd door Dr.
Sprakel.

ger.boeken
aan:

Roelof Jantsen en zijn vrouw Geertjen
Derksen.

van:

Haar aandeel in de plaats Kleine Broekkink
met getimmer en landerijen, gelegen in de
buurtschap Neerdarp.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
27-04-1752
fol.nr.
138vo3

Holten

door:

Roelof Jantsen en zijn vrouw Geertjen
Derksen en Heiltjen Jantsen, geassisteerd door
Roelof Jantsen.

ger.boeken
inv.nr. 7

t.g.v. :

Derk Dikkers.

van:

f 250,- 3!%.

onderp. :
acte van
hypo
datum
27-04-1752
fol.nr.
138vo3-139

opm.:

De caterstede het Kleine Broekkink.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Derk Dikkers dat
de hypotheek is afgelost.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Helderman.

Holten

door:

Jan Freriks Landeweer en zijn vrouw Aaltjen
Jantsen Reilink, zij wordt geassisteerd met
Dr. Jacob Sprakel.

bep. :

Zij benoemen al hun kinderen tot erfgenamen
in de legitieme portie. Vervolgens benoemen
zij elkaar tot erfgenaam in alle na te laten
gerede en ongerede goederen tot de langstlevende. Na de dood van de langstlevende
benoemen zij tot erfgenaam hare kinderen met
uitsluiting van hun dochter Fenne Jantsen
getrouwd met Teunis Pakkert in de legitieme portie of een geldbedrag.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
27-04-1752

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

fol.nr.
139-139vo

Holten

door:

Kunneken Jantsen v.v. overl. Jan Docter op
't Wilden, geassisteerd door Gerrit Henrixen.
Zij is voornemens te hertrouwen.

ger.boeken
t.b.v. :
inv.nr. 7

mombers:
erfuit. :

acte van
momb./erfuit.

Haar onmondige dochter Anneken Jantsen.
Harmen Jansen en Jan Snijder.
Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

opm.:

Tevens geeft zij als onderpand haar helft van
de caterstede het Wilden, gelegen in de buurtschap Borkelo, met landerijen.

door:

Ebbe Gerrits v.v. overl. Jan Roelofsen Bosch,
geassisteerd door Gerrit Hermsen.
Zij is voornemens te hertrouwen.

datum
25-03-1752

fol.nr.
139vo-140

Holten
ger.boeken

t.b.v. :

Haar twee onmondige zoons met name:
Gerrit en Henrik

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.
datum
06-04-1752

fol.nr.
140-140vo

erfuit. :

Tonis Endeman en Jan Broens.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

Holten

door:

Harmen Dijsselenplass m.v. overl. Essele
Willemsen.

ger.boeken

bep. :

1) Mannis z.v. Jannes Dijsselenplas krijgt een

legaat bestaande uit een stuk land + 4
schepel ge zaai en gelegen in de Looker Enk
tussen Schuitert en Twenhaarsland.
2) Hermina en Roelofken Roelofs d.v. Roelof
Harmsen en Hermina d.v. Jannes Dijsselenplas
krijgen een legaat bestaande uit: een deel
uit een stuk land, welke ~ 3 schepel ge zaai
welke gelegen is in de Loker Enk schietende
aan Eppinks kempken. Dit land is bij Jannis
Dijsselenplas in gebruik.
3) Universeel erfgenaam is Jannes Dijsselenplas
en testators broer Willem Rietberg.
De kinderen van zijn overl. zuster Aeltjen
Janssen v.v. Harmen Bosscher krijgen ieder
een derde gedeelte van het erf.

inv.nr. 7
acte van
test.
datum
21-04-1752
fol.nr.
140vo-141vo
opm.:

Holten

door:

ger.boeken
t.b. v.:
inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.

erfuit. :

datum
09-05-1752
opm. :

fol.nr.
143-144

Jan Schuitert jr. en Gerrijt Dikkers Lokin.
De zoons krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen en de dochter ook, maar zij
krijgt bovendien ook een geldbedrag van
haar grootvader Jan Schuitert.
In de marge staat vermeld dat de zoon Jan

Derkjen Jantsen v.v. overl. Jan Brinkhuis, geassisteerd door Gerrit Overweg.
Haar zes kinderen met name: de zoons Hendrik,
Jan, Gerrit en de drie dochters: Geesken
Stientjen en Janna. Zij zijn allen mondig.
Verder nog schoonzoon Jan met zijn vrouw
Jenneken Jantsen.

bep. :

1) Jan Gerritsen en Jenneken Jantsen
krijgen de gehele bouwerij alsmede have,
gerede en ongerede goederen, de halve
Scholten mate, gelegen in de buurtschap
Beusenbarg aan Jan Vastert land en een hooimate den Touwslag genaamd in de buurtschap
Espeloo aan Holterbroek zijn land, beide
gen. hooiland.
2) De broers en zusters krijgen een geldbedrag.
3) De moedee zullen zij haar verdere leven
onderhouden.

inv.nr. 7

datum
05-07-1752

Haar drie onmondige kinderen met name:
Gerrijt, Jan en de dochter Mariken Dikkers.

door:

ger.boeken

acte van
maagsch./alim.

Hendrina Schuiters v.v. overl. Hendrijkus
Dikkers Rinkelaar, zij wordt geassisteerd
door haar bruidegom Derk Dikkers.
Zij is voornemens te hertrouwen.

zijn vaderlijk goed ontvangen heeft
d.d. 03-02-1774 en zoon Gemt ook op
d.d. 16-01-1782.

fol.nr.
141vo-142vo

Holten

1) Voor verdere gegevens zie originele acte.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent.

Holten

door:

Jan Schuitert sr. en zijn vrouw Janna Jantsen.

aan:

Henrik Vincent en Geertruit Dikkers de halve
Jan van Holtens mate in den Beusenberg tussen
Holterbroeks en Jan van Holtens mate, waarvan de andere helft de koper toebehoort.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
13-07-1752

fol.nr.
144-144vo

Holten

door:

Teuntjen Wilmsen v.v. overl. Jan Ariaan, geassisteerd door Anthony Mulder.

ger.boeken

bep. :

Haar vijf kinderen met name:
Hendrine en Gerrijt, Hendrik, Willemken
en Hendrijna, waarvan het eerste kind (Hendrine)
een stiefkind, zijn mombers aangesteld te
weten: Gerrijt Ariaan en Derk Wilmsen.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

door:

Jan Schuitert jr. en zijn vrouw Dina IJpelo.

inv.nr. 7
acte van
maagsch.
datum
29-07-1752

fol.nr.
144vo-145

Holten

aan:

Egbert Vastert en zijn vrouw.

van:

De halve hooi mate de Buserberger maat, gelegen tussen de koper zijn land en de Scholten
maat waarvan de ene helft toebehoort aan
Hendrik Brinkhuis in de buurtschap Langetrate.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
12-09-1752

fol.nr.
146

opm. :

Door de verkoper aangekocht van Jacob Dikkers.

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum

Jan Landeweer en zijn vrouw Aaltjen
Henriksen. Tonis Jansen en zijn vrouw Janna
Hendriksen. Aaltjen Teunis d.v. overl. Tonis
Braakman en Jenneken Henriksen.
De laatste drie vrouwen zijn de kinderen en
erfgenaam van overl. Henrik Landeweer en
gewezen vrouw Gerretien Nijlandts

aan:

Aaltjen Tonissen.

van:

Het erfportie: de katerstede van Gerrijt
Stroek of anders genaamd Groot Struik, gelegen in de buurtschap Espeloo bij Den Ulft.
Door de overl. vader aangekocht van de erfgenamen van overl. Berendina Harmanna van
BoekhoIt.

opm. :

30-10-1752

fol.nr.
146vo-147

Holten

door:

Derk Helderman als gevolmachtigde van
Ludwih Zahn voor hem en zijn kinderen.

ger.boeken

aan:

Jan Schuitert de Jonge en zijn vrouw Dina
IJpelo.

inv.nr. 7

van:

Het erve en goed Vischer en het erve en
goed Endeman en Maatman, gelegen in de
buurtschap Borkel met getimmer en landerijen,
houtgewas.

acte van
overdr.
datum
18-01-1753

fol.nr.
147vo-148

Holten

door:

Evert ten HoIthuis en zijn vrouw Stientjen
Jansen.

ger.boeken

aan:

Joost Vincent en zijn vrouw Fennegien
Schuitert.

inv.nr. 7

van:

De katerstede met getimmer, gelegen aan 't
land van Lambert in de BeIte, de gemene weg,
Gerrijt Jansen en kopers land.

acte van
overdr.

opm. :

datum
19-01-1753

fol.nr.
148-148vo

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers.

Holten

door:
t.b.v:

Jan Jeurlink m.v. Overl. Hendrijna Oerrijtsen.
Zijn twee onmondige zoons, beide Gerrijt geheten.

ger.boeken
mombers:
f

inv.nr. 7

Aalbert Hengeveld en Hendrik Gerrijtsen
Bolink.
0

erfuit. :

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

door:

Jan Kroese m.v. overl. Hendrika Schotmans.
Hij is voornemens te hertrouwen.

acte van
momb./erfuit.
datum
19-01-1753

fol.nr.
148vo-149

Holten
ger.boeken

t.b.v. :

Zijn onmondige zoon Gerrijt Kroese.

mombers:

Gerrijt Wilmerink en Teunis Hemeltien.

erfuit. :

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

inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.
datum
23-03-1753

fol.nr.
149-150

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
datum
13-04-1753

fol.nr.
150-150vo

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken Vincent
en hun zoon Joost Dikkers.
De wed. Poot. v.v. overl. burgemeester en cameraar
van Deventer.

f 3700,- à d:%.
Het huis met getimmer, een hooiland, "groot
elf dagwerk gelegen in het Holterbroek genaamd Hofmans mate, zeven schepel bouwland onder den Kol in den Darper Enk gelegen
tussen Snieder Wilms en het Heren land en
nog t mudde land mede in genoemde Enk
gelegen tussen de Saatbergen en het Heren
land.

Holten
ger.boeken

door:
van:

inv.nr. 7

Willemina van Duiren wed. Mensink, geassisteerd door Henrik Scharphof.
Het resterende bedrag ad. f 200,- van
Jan Dikkers en haar dochter Comelia
Mensink wegens het gemaakte akkoord bij over
gave van Den Ulft aan Jan Dikkers en zijn
vrouw Comelia Mensink op d.d. 10-02-1741

acte van
hypo

datum
13-04-1753
fol.nr.
150vo-151

Holten

door:

Egbert Egbertsen.

bep. :

Hij benoemd tot zijn enige en universele erfgenamen zijn vader Egbert Egbertsen en
zijn stiefmoeder Jenneken Jansen over al
zijn na te laten goederen.
Tevens verplichten zij zich om de testateur
zijn verdere leven te onderhouden.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
14-05-1753
fol.nr.
151-152

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Derk Dikkers.

Holten

door:

Jan Schuitert sr.

bep. :

1) Hij geeft aan zijn vrouw het huis met ge-

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
2)

datum
15-02-1753

fol.nr.
152-154

3)

0

4)

5)
6)
0

7)

8)

rede en ongerede goederen, de caterstede
Bruints, gelegen in de buurtschàp Look,
een gaarden aan de Darper Stege
en zijn portie, het Stoevelaar Broek. Maar
als de vrouw gaat hertrouwen dan vervalt
alles aan zoon Geuit en wanner zij komt
te overlijden ook. De dochter Leijda Schuitert
krijgt ook een deel.
Zijn oudste zoon Jan Schuitert den halven
Legercamp, waarvan Jan Wigmannink de
andere helft toebehoort de Achtersten camp
bij den Aanstoot, waarvan de helft toekomt
aan Egbert Vastert en Henrik Menomme.
De beide catersteden den Aanstoot met
getimmer en landerijen, tegenwoordig bewoond door Harmen Jantsen en het ander door Albert Aanstoot. Het land in
Nijenhuis camp.:!:. vijf mudde ge zaai aangekocht door testateur van de erfgenamen
van overl. Domine Otterbeek,
waarvan twee stukken gebouwd door Jan
Schuitert jr. het ander door Flier Arent.
Een stuk land waarop de schuur staat
van Jan Schuitert aangekocht van Roelof
Bosch. De beide Fletgarens mate aan den
Holterbroek, zoals Jan Schuitert jr. in gebruik heeft. Twee stukken land bij het
huis de Zwaane met een gaarden aan de
Pastoren Stege, dat Jan Schuitert in gebruik heeft. Het huis de Zwaane met getimmer zoals het door testatores zoon
Jan Schuitert bewoond word en t deel in
de Hoekjes mate, waarvan de wed. Dikkers
en Derk Dikkers en Henrik Vinc~nt
ieder een vierde deel toebehoord.
Zoon Gerrit Schuitert krijgt f 2000,- bestaande in een obligatie ten laste van EIbert
Wijnbergen. Den voorsten camp Meijeren
camp genoemd gelegen in de Look naast
het land van Hendr. Vincent en Hendr.
Eppink. Altinker hooimate zoals het van
Gemt Altink is aangekocht.
Zijn oudste dochter Jenneken Jantsen en
haar man Joost Vincent den halven
Scholtencamp, waarvan Joost Vincent
de andere helft reeds toebehoord en zij
ontvangt bovendien een geldbedrag.
Dochter Janna Schuitert en haar man Jannis
Altink krijgt een geldbedrag.
Dochter Hendrine Schuitert v.v. Derk
Dikkers vier stukken land genaamd
Bloemendals land in den Darper Enk zo het
van Jacob Dikkers is aangekocht en Joost
Vincent in gebruik heeft en dan nog een
geldbedrag, waarvan een bedrag afgaat
dat Derk Dikkers en zijn vrouw reeds
op interesse hebben van de testateur
Zijn jongste dochter Catharina Schuiters
v.v. Jannis Dikkers ontvangt een geldbedrag.
Tot zijn enige en universele erfgenamen
benoemd hij zijn beide zoons Jan en Gemt
Schuitert voor al het overige nagelaten
goed.

Holten

door:

Harmen Grauwert m.v. overl. Hermken
Derksen Langenberg.

ger.boeken

aan:

Henrik Jansen Timmerman en zijn vrouw
Aaltjen Albertsen.

inv.nr. 7

van:

Een stuk bouwland + drie schepel gezaai in
den Darper Enk, geIëgen tussen het Kerken
en Jan Breukink zijn land en noordwaarts
met het einde aan den Holtenberg.

door:

Evert Jans en zijn vrouw Jenneken Volkers.

acte van
overdr.
datum
01-05-1753

fol.nr.
154-154vo

Holten

aan:

Henrik Nijhoff en zijn vrouw Hendrikjen
Jansen.

van:

Een stukje bouwland, gelegen tussen de koster
en Jan Schuiterts land in den Darper Enk.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
03-05-1753

fol.nr.
154vo-155

Holten

door:

Antonij Bijlderman en zijn vrouw Janna
Gerrijtsen.

ger.boeken

aan:

Berent Gentenvoort en zijn vrouw Geertjen
Gerrijts.

inv.nr. 7

van:

Een zesde gedeelte in de Heller mate, gelegen
langs de Boerendans Stege in de buurtschap
Holterdijk.

acte van
overdr.
datum
02-07-1753

fol.nr.
155-155vo

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Berent Gentevoort en zijn vrouw Gerrijtjen
Gerrijts.
Albertje Jansen, wed. Esken.

f 150,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :

Een zesde gedeelte in de Heller mate, gelegen
langs de Boeren stege, in de buurtschap Holterdijk.

acte van
hypo
datum
02-07-1753

fol.nr.
155vo-156

Holten

door:

Jannis Dikkers en zijn bruid Aaltjen Teunis
Landeweer. De comparant wordt met zijn
vrienden, de comparante met haar ooms: Jan
landeweer en Gerrijt Braakman en neef Jan
Wijgmanink geassisteerd.

bep. :

De camp. verklaren met elkaar een wettig
huwelijk te hebben aangegaan en resolveren
om de dag na de kerkelijke huwelijksvoltrekking van weerskanten nog te erven bij elkaar te brengen en dus te treden in gemeenschap van goederen.
Als er een komt te overlijden, dan vervalt alle na te laten goederen na de andere.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overeenk.
datum
25-07-1753

fol.nr.
156-156vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7

HemIrina Hermelinks v.v. overl. Egbert Dikkers,
geassisteerd door Lambert Jansen Volberink.
Gerrijt Dikkers Lokin en zijn vrouw Sophia
Dikkers, Derk Dikkers en zijn vrouw Hendrina
Schuiters, Maria Dikkers en haar ooms Jan
Landeweer en Gerrijt Braakman en Jan
Wijgmannink.

aan:

Jannis Dikkers (bruidegom) en Aeltjen
Teunissen Landeweer (bruid).

van:

De Fletgaars mate, halve Brinkhuis mate, halve
Gast mate, een vierde deel in Hoekjes mate,
twee venen in 't Rijssense Veene, twee stukken
land bij Hofscamp tussen Schuiters en Olbeke,
drie stukken land bij de Saatbergen, het
Holschaten tussen Roelof Bosch en Beckink,
een stuk land den Hegencamp, gelegen tussen
Broers en Plots en de Korte Voren, gelegen
tussen Willem Roelofs en de Slijter en het stuk
Bijster Stuk tussen Harmen Vos en Olbeke,
een gaarden geheten Luiken Velders, gelegen
tussen Landeweer en Luiken op 't Velt, en
tussen Jan Schuitert en Hendrik Jansen
Timmerman beland en het huis, schuren, hofjes,
Berg, meubels, have, vee en gerede goederen.

bep. :

Jannis Dikkers en zijn bruid Aaltjen Teunissen.
zullen aan zijn broers en zusters een geldbedrag uitkeren.

opm. :

In de marge staat vermeld dat Gerrijt Dikkers

acte van
overdr./alim.
datum
25-07-1753
fol.nr.
156vo-157vo

Lokkin en zijn vrouw Sophia Dikkers, Derk
Dikkers en zijn vrouw Hendrina Schuiterts,
Antonij Dikkers en zijn vrouw Maria Dikkers
verklaren volgens het gemaakte akkoord
d.d. 25-07-1753 door hun broer Jannis Dikkers
en zijn vrouw Aaltjen Teunissen Landeweer
voldaan en betaald te zijn d.d. 19-09-1759.

Holten
ger.boeken

door:
inbr. :

Van de bruidegom, huis en inboedel, getimmer,
landerijen, bouwland als hooiland alsmede de
winkel en van de bruid, al wat zij tegenwoordig heeft en het geen haar van haar overl.
oom Jan Kuiper bij testament gemaakt is wat
haar nog zal komen aan te erven.

bep. :

1) Zij beloven de ouders hun verdere leven te
onderhouden.
2) Na overlijden van de ouders krijgen de
kinderen gerede goederen en de dochters
hun deel in de caterstede Doeters.

inv.nr. 7
acte van
huw.voorw.
datum
17-08-1753
fol.nr.
158-159

Antoni Nijlant z.v. Arent Nijlant en Magtelt
Kuipers d.v. Gerrijt Kuiper.

Holten

door:

Aeltjen Hendriksen Brant v.v. overl. Tonis
Brant, geassisteerd door Harmen Roelofs.
Zij is voornemens te hertrouwen.

t.g.v.:

Haar onmondige kinderen met name:
Jan, Harmen, Hendrik, Hendrina, Elsken en
Teûotjen. - . /
...

ger.boeken
inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.
erfuit. :

Albert Kerkdijk en Hendrik Gerritsen op
Wegstapel.

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

datum
29-08-1753

opm.:

De comp. geeft als onderpand haar plaatsje
den Brand, gelegen in de buurtschap
Holterdij k.

fol.nr.
159-159vo

Holten
ger.boeken

door:

Aeltjen Hendriksen v.v. overl. Tonis Brant en
Gerrijt Hendriksen z.v. Hendrik Pot.

inbr. :

Door de bruidegom, een geldbedrag en wat
hem verder nog kan aanerven.
En de bruid, huis met getimmer en levendige
have en inboedel van het huis, landerijen den
Brant genaamd, gelegen in de buurtschap
Holterdijk.

bep. :

Als er geen kinderen komen, zo benoemen
zij elkaar als erfgenaam.
Na overlijden van beiden zal de nalatenschap
verdeeld worden tussen de wederzijdse erfgenamen.

door:

Hermen Coopman en zijn vrouw Hendrina
Jansen.

inv.nr. 7
acte van
huw.voorw.
datum
29-08-1753

fol.nr.
159vo-160

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
06-09-1753

fol.nr.
160-160vo

aan:

Willem Bosch en Roelofken Teunissen.

van:

Een stuk bouwland van 1 mudde gezaai, gelegen tussen de koper en de predikant Everwijn
zijn land in de buurtschap Look.

Holten
ger.boeken

door:

Gerrijt Kleijne Lokin en zijn vrouw Aaltjen
Henriksen.

aan:

Henrik Gerhard Jordens, Jh. Dr. en Burgem.
van Deventer en zijn vrouw Agatha Aleijda
van Munster.

van:

f 1100,- à d%.

inv.nr. 7
acte van
hypo
datum
17-09-1753

onderp. :

opm. :

Het erve en goed den Kleijnen Lokin met hooimate Gerhardijs mate, gelegen aan de
Holterdijk, door de comp. aangekocht van overl.
J. Cuijper van Holthuisen.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Hendr. Gerh. Jordens dat
de hypotheek is afgelost d.d. 13-10-1764.
fol.nr.
160vo-162

door:

Jan Landeweer en zij n vrouw Aaltjen
Henriksen.

ger.boeken

aan:

Henrik Budde en zijn vrouw Rosalina
Westerberg.

inv.nr. 7

van:

Een hypotheek van f 600,- ten laste van
Cornelis Hofman, Hillegonda POOts, Berent
Poot en Catharina Galle gevestigd in 't Erve
Landeweer den 20 sept. 1747.

Holten

acte van
overdr.
opm.:

In de marge staat vermeld, dat Hendrik Budde

een bedrag van,! 18,- heeft ontvangen van
B. Poot d.d. 12-10-1766.

datum
12-10-1753
fol.nr.
162-162vo

Holten

door:

Roelof Lubbertsen Nijmeijer en zijn vrouw
Jenneken Derksen, geassisteerd door Tonis
Tonissen.

bep. :

1) Zij benoemen elkaar tot wederzijdse erfgenamen.
2) Als enige en universele erfgenaam benoemen
zij hun neef Willem Tonissen.
3) Als de testatores zijn overleden en de
broer Swier Lubbertsen en zijn zuster
Hermina Lubbertsen in het huis van de testatores
blijven, zal de neef Willem Tonissen hun
verder onderhouden.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
22-10-1753
fol.nr.
162vo-164

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Gerrijt Dikkers Lokin.

Holten

door:

Amoldus Westenberg scholtus van Holten en
Bathmen.

ger.boeken

aan:

Derk Dikkers en zijn vrouw Hendrina
Schuiterts.

inv.nr. 7

van:

Het halve huis de Krone met de halve hof en
een stuk bouwland daaraan gelegen het
Hoendemest genaamd, aan de Gemene Weg
en het land van Hollanders aan de andere zijde,
zoals de verkoper dit alles in eigendom heeft
bezeten en de andere helft aan de genoemde
kopers Derk Dikkers en zijn vrouw.

acte van
overdr.
datum
25-10-1753
fol.nr.
164-164vo

Holten

door:

Joost Vincent onderscholtus alhier en zijn
vrouw Fenneken Schuiters.
Derk Dikkers en zijn vrouw Henclrina
Schuiters, Jannis Dikkers en zijn vrouw
Chatharina Schuitert.

bep. :

Zij verklaren namens hun broer Jan Schuitert
en zijn vrouw Dina IJpeioo als boedelredder
volgens test. van hun overl. vader wegens de
nalatenschap ontvangen te hebben:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
maagsch.

1) Joost Vincent krijgt een obligatie ten laste

van Harmen Jansen op de Hag onder Rijssen,
Heiltjen Jansen Broers groot tesamen f 1750,Bovendien krijgen zij nog de halve Bloemendals
camp, waarvan hij de andere helft reeds in
bezit heeft met houtgewas.
2) Derk Dikkers krijgt een obligatie ten laste
Jan A1berts Meijlink in Espeloo, Jan Gorkink,
Driks Rensink, Jan Greven, Gerrijt Gosen
Smit groot tesamen f 1750,-.
3) Jannis Dikkers krijgt een obligatie ten laste
van Wijlent Veltmate, Arent Welweg aan de
Holterdijk, Hendrik in de Stege, Gerrijt
Stroek groot tesamen f 2750,- en vervolgens door haar broer Jan Schuitert van haar
moeders nalatenschap nog een bedrag van
f 600,4) Jan Schuitert 't bouwland 't Bloemendals en
twee stukken bouwland uit 't Meijers.

datum
29-11-1753
fol.nr.
164vo-166

opm.:

1) Fenneken Schuiters ook wel genoemd

Fenneken Jansen Schuiterts.
2) Voor verdere bep. zie originele akte.

Holten

door:

Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken Vincent.

aan:

Hendrijkus Vastert of Kleine Helwege en zijn
vrouw Jenneken Kleijne Helwege.

van:

Een stuk bouwland gelegen in de Darper Enk
tussen Albert Bekker en het land van Egbert
Kans en het land van Gerrijt Rinkelar, groot
+ één schepel gezaai in de Darper Enk,
gelegen zo Tonis Kamerman het tegenwoordig
in gebruik heeft bij de Weg, en oostwaarts van
Jan Kuiper zijn land. Het land is deelbaar door
tien.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
30-11-1753
fol.nr.
166-166vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

Ernst Henrik van Poses en Gerhard Jan
van Santbergen als gevolmachtigden van Henrik
de IX de de Reus, heer en graaf van Planen
en zijn vrouw Amelie Esperance, gravin Reus
van Planen, geboren gravin van Flodroff
Wartensieven.
Beiden zijn de heer en vrouw van Dorth,
Stavenesse etc.

aan:

Henricus Vincent en zijn vrouw Aaltjen
Markvoor.

van:

Het landje het Wijnbergs landje, gelegen bij
het Dorstige Harte aan de Schipbeke.
(gecalculeerd op f 255,-)

datum
12-12-1753
fol.nr.
166vo-167vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
12-12-1753
fol.nr.
167vo-168vo

Ernst Henrik van Poses en Gerhard Jan van
Santbe~en als gevolmachtigden van Henrik
de IX de de Reus, heer en graaf van Planen
en zijn vrouw Amelie Esperance, gravin Reus
van Planen, geboren gravin van Flodroff
Wartensleven.
Beiden zijn de heer en vrouw van Dorth,
Stavenisse etc.
.

aan:

Gerrijt Jansen Klein Ligtenberg.

van:

Het hofsteedje Lichtenbergs plaatsjen.

Holten

door:
t.g.v. :

Gerrijt Jansen Klein Ligtenberg.
Arent Dijck onder Rijssen.

ger.boeken
van:

f 250,- à 8%.

inv.nr. 7

onderp. :

acte van
hypo

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers.

door:

Jan Teunis Essink en zijn vrouw Maria
Evertsen.

Het plaatsje Klein Ligtenberg, gelegen aan
't Veene in de Look.

datum
12-12-1753

fol.nr.
168vo-169

Holten
ger.boeken

aan:

Henrik Scheperboer en zijn vrouw Janna
Gerrijtsen Schipper.

inv.nr. 7

van:

Een hoekje hooiland Hakkers mate, gelegen
aan de Pijriks mars en Hakkers aan de
Halterdijk.

acte van
overdr.
datum
20-11-1753

fol.nr.
169-169vo

Holten

door:

Derk Waanders Brand en zijn vrouw Gerritjen
Waanders Brand.

ger.boeken

aan:

Henrik Scheperboer en zijn vrouw Janna
Gerrijtsen Schippers.

inv.nr. 7

van:

Een hoekje hooiland in Akkers mate, gelegen
ten westen aan de Pijriks mars en oostwaarts
aan Tt huis van Gerrijt Hakkert in de buurtschap Dorterhoek.

acte van
overdr.
datum
20-11-1753

fol.nr.
169vo-170

Holten

door:

Jannis Altink en zijn vrouw Janna Schuitert.

bep. :

De comp. verklaren wegens haar erfportie
van haar overl. vader Jan Schuitert en moeder
Geertruit Dikkers van haar broer Jan Schuitert
als aangestelde boekhouder te hebben ontvangen een obligatie ten laste van Jan Ten
Broekhuis in Gelster, Jan en Henrik Ten
Broekhuis uit Gelsteren en door Jan Schuitert
aan geld bijgelegd. Het totale bedrag is f 2750,-.

door:

Gerrijt Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw Maria
Hermsen Leuwenkamp en Jannis Dikkers en
zijn vrouw Catharina Schuiters.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
maagsch.
datum
14-02-1754
fol.nr.
170-170vo

Holten
ger.boeken

aan:

Jannis Dikkers en schoondochter Catharina
Schuiters.

van:

De plaats den Rinkelaar met getimmer en
landerijen, have en vee en de inboedel van
het huis.

inv.nr. 7
acte van
overdr./alim.
bep. :

Jannis Dikkers en zijn vrouw Catharina
Schuiters zullen de ouders hun verdere leven
onderhouden. Tevens zullen zij na overlijden
van de ouders een geldbedrag uitbetalen en
verdelen aan de gezamelijke erfgenamen.

opm. :

1) In de marge staat vermeld dat de ouders

datum
17-03-1754
fol.nr.
174vo-175vo

aan de jongelieden bovendien nog overdragen twee Venen in de Rijssense
Veen, aangekocht van over!. Jan Dikkers
en het andere van de burgem. van Rijssen,
waarvan Jannis Dikkers de andere helft
toebehoort.
2) Tevens staat in de marge dat deze akte
geroyeerd en nietig verklaard wordt, doch
verwezen wordt naar fol.nr. 179.

Holten

door:

Jannes Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Catharina Schuiterts, geassisteerd door Jan
Hegeman.

bep. :

De testator benoemd tot zijn erfgenamen zijn
ouders Gerrijt Dikkers Rinkelaar en Maria
Harmsen Leuwencamp in de legetieme portie,
vervolgens benoemen zij elkaar als erfgenaam.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.

opm.:

Deze akte is gezegeld en getekend op den
Rinkelaar.

datum
27-03-1754

fol.nr.
176-176vo

Holten
ger.boeken

door:

Jan Berentsen op de Pannebakkerije en zijn
vrouw Jenneken Hermsen.

aan:

Roelof Jansen Busger.

van:

Het huis met het voorste land en hooiland zover als de graven en sloot daar door gaat, gelegen op de Borkel.

inv.nr. 7
acte van
overdr.

opm.:

.

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis nikkers.

datum
18-03-1754

fol.nr.
176vo-177

Holten

door:

Jannis Dikkers en zijn vrouw Aaljen Tennissen
Landeweer, geassisteerd door Egbert
Jansen Kans.

bep. :

De testator benoemd tot zijn erfgenaam
zijn moeder Hendrina Harmelinks wede Dikkers
in de legetieme portie en vervolgens benoemen
zij elkaar tot erfgenaam.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
28-03-1754

fol.nr.
177-178

Holten

door:

ger.boeken
aan:

De beide laatste comp. Gerrijt Wilmsen
Bouwhuis en zijn vrouw Geertjen Rijtberg.

van:

Alle have en vee en de inboedel van het huis
alsmede het erve het Hakkers met getimmer
en landerij en, houtgewas alsmede het land
in de Apenhuiser Enk.

inv.nr. 7
acte van
overdr./alim.
datum
17-04-1754

bep. :

fol.nr.
178-178vo

opm.:

Holten
ger.boeken

Gerrijt Hakkers en zijn vrouw Derkjen
Roelofsen.
Gerrijt Wilmsen Bouwhuis en zijn vrouw
Geertjen Rijtberg.

door:
t.g.v. :
van:

Gerrijt Wilmse Bouwhuis en zijn vrouw
Geertjen Rijtberg zullen hun oom en tante
hun verdere leven onderhouden.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Dikkers Rinkelaar.

Gerrijt Willemsen Bouwhuis op 't Hakkert en
zijn vrouw Geertjen Rijtberg.
Coenraat Hueten.

f 1300,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:

In de marge staat vermeld, dat Rutgerus

Koolhaas, momber over de onmondige kinderen
van overl. Ger. Dalmerhorst en M.E. Brandt,
(erfgenamen van overl. Coenraat Hueten) het
bovenstaand kapitaal heeft ontvangen ten
gevolge waarvan de akte dus geroyeerd
wordt d.d. 10-07-1765.

datum
17-04-1754
fol.nr.
178vo-178vo b

Holten

Het erve en goed Hakkert met getimmer en
landerijen, gelegen in de buurtschap
Holterdijk.

door:

Gerrijt Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Maria Leuwencamp en hun zoon Jannis Dikkers
en zijn vrouw Catharina Schuiters.

bep. :

1) Jannis Dikkers en Catharina Schuiters

ger.boeken
inv.nr. 7
2)
acte van
maagsch./alim.

3)

datum
27-03-1754

4)

fol.nr.
178-180

5)

krijgen t.z.t. het plaatsje den Rinkelaar met
getimmer en bijbehorende landerijen en
gerede goederen.
Zij beloven dat ze Gerrit Dikkers
Rinkelaar en Maria Hermsen onderhouden.
De ouders zullen zolang een van hen in
leven is, het land achter de Berg en een
stuk land uit de Rinkelaar behouden.
De jongelui krijgen nog twee stukken veen
uit 't Rijssense Veen, waarvan het ene aan
Jan Dikkers heeft toebehoord. Het andere behoort aan de burgem. van Rijssen.
Ze beloven om haar zuster Maria te onderhouden.

\

Holten

door:

Henrik Eskes en zijn vrouw Maria Jansen, geassisteerd door Lambert Jansen Volbrink.

ger.boeken

bep. :

1) De vader van de testator Esse Henriksen

krijgt een legitieme portie.
2) De langstlevende krijgt de ongerede en
gerede goederen.

inv.nr. 7
opm.:
acte van
test.

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers Rinkelaar en Joost Vincent.

datum
24-04-1754
fol.nr.
180-181

Holten
ger.boeken

door:

t.g.v. :
van:

Jan Wilm ten Cate als gevolmachtigde van
Jan Maurits Brand en Sophia Godina Jordens.
Henrik Rijmsdijk en Johanna van Son.

f 600,- à 4%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo

opm.:

De erven Voelman en Graveman, gelegen in
de buurtschap Neerdarp.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door G. Jacobsen gevolmachtigde van Brand en zijn vrouw
S.G. Jordens dat de hypotheek is afgelost
d.d. 05-02-1 '163.
2) Getekend en gezegeld in Bathmen.

datum
15-05-1754
fol.nr.
181-181vo

Holten

door:

Roelof Lubbertsen Nijmeijer en zijn vrouw
Jenneken Derksen, geassisteerd door Willem
Henriksen. Verder Swier Lubbertsen en Hermina
Lubbertsen, geassisteerd door Teunis Jansen
Meijlink.

bep. :

Jenneken Derksen benoemt haar moeder
Aaltjen Klasen tot erfgename, zij krijgt een
legitieme portie.
De comp. benoemen elkaar tot erfgenaam
van alle goederen.

ger.boel<en
inv.nr. 7
acte van
test.
opm.:
datum
30-05-1754
fol.nr.
181vo-182vo

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers en Jan Schuitert, Derk Dikkers
en Joost Vincent op 't Nijmeijers.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
Lb.v. :

Jan Gerrijtsen Schroeijerscamp m.v. overl.
Gerrijtjen Wilms.

Zijn kinderen met name:
Maria, Wilm en Jan Jansen.

mombers:

Partelt Paalman en Henrik Jansen Slijter.

erfuiL :

Zij krijgen t.z.t. een geldbedrag en gerede
goederen.

acte van
momb./erfuit.
opm. :

In de marge staat een verklaring van

d.d. 09-05-1777 waarin staat dat Garrijt
Hendriksen het M~mneker aan Jan Jansen
geld heeft uitgekeerd uit de moederlijke boedel.

datum
18-07-1754

fol.nr.
182vo-183

Holten

door:

Gerrijt Bouwhuis op Hakkert en zijn
vrouw Geertien Rietberg.

ger.boeken

aan:

Amold Westenberg, schout van Holten en
Bathmen.

inv.nr. 7

van:

Een akker zaailand, groot zeven schepel,
gelegen bij Bathmen in de Apenhuiser Enk
tussen Reijlink en Willemink land.

acte van
overdr.
datum
24-07-1754

fol.nr.
183vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
verkl.
datum
30-05-1781

fol.nr.
183vo a

door:

Jan Menneker verklaart dat hij zijn aandeel
uit de erfenis heeft ontvangen, zodat hij van
zijn momber en stiefvader niets meer te
eisen heeft.

Holten

door:

Gerrijt Stroek en zijn vrouw Maria Kelders.

aan:

Jacob Derksen en zijn vrouw Fennicken
Henriksen.

van:

De helft van 't plaatsje Coerders en de halve
Halemans camp, gelegen in de buurtschap
Neerdarp.

door:

Tetmis Gerrijtsen uit de Helle en zijn vrouw
Grietjen Gerrijtsen.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
26-08-1754

fol.nr.
183vo b

Holten
ger.boeken

aan:

Jacob Derksen en zijn vrouw Fennicken
Henriksen.

inv.nr. 7

van:

De helft van 't plaatsje Coerders met landerijen, houtgewas enz., gelegen in de buurtschap Neerdorp.

acte van
overdr.
datum
26-08-1754

fol.nr.
184

Holten
ger.boeken

door:
t.b.v. :
mombers:

Jan Jansen Slijter Meijlink m.v. overl.
Geertjen Driesen Brander.
Zijn drie onmondige kinderen.
Berent Meijlink en Engbert Harink.

inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb./erfuit.
datum
26-08-1754

fol.nr.
184-184vo

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

Holten
ger.boeken

door:

Teunis Gerrijtsen in de Helle en zijn vrouw
Grietjen Gerrijtsen.

aan:

Gerrijt Brink.

van:

De halve Halemanscamp, gelegen in 't
Neerdarp.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
26-08-1754

fol.nr.
184vo

door:

Antonij Dikkers en zijn vrouw Maria Dikkers
verklaren van Gerrijt Dikkers Rinkelaar en zijn
vrouw Maria Hermsen Leuwencamp van de
ouders van Antonij Dikkers een geldberag te hebben
ontvangen als bruidschat.

Holten

door:

Antonij Dikkers en zijn vrouw Maria Dikkers,
geassisteerd door Jan Egbertsen.

ger.boeken

bep. :

1) Antonij Dikkers benoemt tot erfgena-

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
verkl.
datum
19-09-1754

fol.nr.
184vo

inv.nr. 7
acte van
test.
datum
19-09-1754

fol.nr.
184vo-185

men zijn ouders Gerrijt Dikkers Rinkelaar
en Maria Hermsen Leuwencamp. Zij krijgen
de legitieme portie.
2) Maria Dikkers stelt als erfgename
haar moeder Hendrica Harmelink. Zij
krijgt ook een legitieme portie.
3) De langstlevende erft wat de eerststerfende nalaat.

Holten
ger.boeken

door:

Jannis Dikkers en zijn vrouw Aaltjen
Tetmissen Landeweer.

aan:

Antonij Dikkers en zijn vrouw Maria Dikkers.

van:

Het plaatsje met getimmer, landerijen en
houtgewas Stroek genaamd, het welke door
Gerrijt Stroek wordt bewoond, Gelegen in
Espelo naast Engbert Stroek.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
19-09-1754
fol.nr.
185vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:

Tetmis Jansen Swiers m.v. overl. Janna
Henriksen.

t.b.v. :

Zijn drie onmondige kinderen met name:
Jenneken, Jan en Henrik Teunissen.

mombers:

Jan Jansen Landeweer en Henrik Jansen.

erfuit. :

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

Holten

door:

Jan Slijter Meijlink en Arentjen Gerrijtsen.
Jan Jansen Meijlink en Geertjen Willemsen.

ger.boeken

bep. :

1) De eerste twee comp. geven aan de
laatste twee comp. alle gerede goederen,
vee en drie schepel land en een stuk land
de halve Hakkert genaamd.
2) De laatste comp. beloven om de eerste
comp. te onderhouden.
3) De twee laatste comp. geven aan Aaltjen
Jansen Meijlink, (zuster van Jan Jansen
Meijlink) een geldbedrag, gerede goederen
en vee.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers, op 't Meijlink.

acte van
momb./erfuit.
datum
19-09-1754
fol.nr.
186-186vo 2

inv.nr. 7
acte van
maagsch./alim.
datum
19-12-1754
fol.nr.
186vo 2-186vo 3

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm. :
datum
22-01-1755

Frerik te Winkele en zijn vrouw Elisabeth
Teunissen.
Johanna Vos v.v. overl. Lambert
Ter Gou.

f 1000,- à 3%.
De katerstede Nijstad genaamd, gelegen in
de Holterdijk en een stuk land de "Vic~ije
genaamd, gelegen in Bathmen.
.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door de wede van
Lambert Ter Gou dat de hypotheek is afgelost d.d. 01-10-1757.
2) Getekend en gezegeld te Bathmen.

fol.nr.
186vo 3-187vo

Holten

door:

Aaltjen Lambertsen, geassisteerd door Tonis
Strokkers verklaren dat zij van Egbert Jansen
Kans nog enige jaren aan pacht te goed hebben.
Hij zal dit in mei moeten betalen.
Hij behoudt het vruchtgebruik.

door:

Jan Schuijtert en zijn vrouw Dijna IJpeloo.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
verkl.
datum
23-01-1755
fol.nr.
187vo

Holten

aan:

Willem Laverne en zijn vrouw Jenneken
Hendriksen.

van:

Een vierde deel van de Hoekjesmate, waarvan
Hendrik Vincent, Jannis en Derk Dikkers
ieder ook een vierde deel hebben. Gelegen
tussen Disselenplas en Joost Vincent zijn
mate in de buurtschap Beusebarg.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
20-03-1755
fol.nr.
187vo-188

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.b.v. :
mombers:
erfuit. :

acte van
momb./erfuit.

Gerrijt Henriksen Maatman m.v. overl.
Janna Henriksen Menomme.
Zijn drie onmondige kinderen met name:
Henrik, Tonis en Aaltjen Gerrijtsen.
Jannis Eppink en Willem Laveme.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag,
waarvan een gedeelte bij de grootvader
Henrik Menomme is. Het meisje krijgt t.z.t.
gerede goederen. De twee zoons krijgen
ook gerede goederen.

datum
14-04-1755

opm.:

In de marge staat vermeld dat de onmon-

dige dochter Aaltje via haar mombers van
haar moederlijk goed is voldaan.
fol.nr.
188-189

Holten

door:

Henrik Timmerman voor hem zelf en namens
zijn vrouw. Hij geeft te kennen dat hij op
13-12-1753 een stuk bouwland van drie schepel ge zaai gekocht heeft voor f 162,-, gelegen tussen het Herenland en het land
van Swiers afkomstig uit het erve Leuvelink
uit de boedel van Jacob Dikkers en Jenneken
Vincent.

bep. :

De kooppeningen zijn reeds betaald.

ger.boeken
inv.nr. 7
verzoek tot
overdr.

opm. :
datum

De overdracht had officieel nog niet plaats
gevonden, zodat de comp. hierbij het gerecht
verzoekt dit alsnog te doen.

21-04-1755

fol.nr.
189-189vo

Holten

door:
aan:

Henrik Timmerman voor hem zelf en zijn
vrouw.

van:

Een stuk bouwland van drie schepel gezaai,
gelegen tussen het Herenland en het land van
Swiers in de Darper Enk. Afkomstig uit het
erve Leuvelink.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
21-04-1755

fol.nr.
189-189vo

Jacob Dikkers en Jenneken Vincent.

Holten

door:

Teunis Swiersen voor hem zelf en voor
zijn vrouw. Hij geeft te bekennen dat hij op
13-12-1753 drie stukken zaailand heeft
gekocht, gelegen tussen de gemene weg
en Brinkhuis land bij de Saatbergen in de
Darper Enk. Afkomstig uit de boedel van
Jacob Dikkers en zijn vrouw Jenneken Vincent
voor f 360,-.

bep. :

De kooppeningen zijn reeds betaald.

ger.boeken
inv.nr. 7
verzoek tot
overdr.

opm. :

De overdracht had officieel nog niet plaats
gevonden, zodat de comp. hierbij het gerecht
verzoekt dit alsnog te doen.

door:

Egbert Snijder voor hem zelf en zijn vrouw,
hij geeft te kennen dat hij op 13-12-1753 een
stuk bouwland van een half mudde ge zaai
heeft gekocht. Het land is gelegen naast het
land van de koper in de Darper Enk en is
afkomstig uit de boedel van Jacob Dikkers
en Jenneken Vincent.

bep. :

De kooppeningen zijn reeds betaald.

datum
21-04-1755
foLnr.
189vo-190

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
verzoek tot
overdr.

opm.:

De overdracht had officieel nog niet plaatsgevonden zodat de camp. hierbij het gerecht
verzoekt dit alsnog te doen.

datum
21-04-1755
foLnr.
190-190vo

Holten

door:

Joost Dikkers en zijn vrouw Mina Wilmsen.

aan:

Henrik Timmerman en zijn vrouw.

van:

Een stuk bouwland, groot drie schepel
gezaai, gelegen tussen het Herenland en
Swiers land in de Darper Enk van Holten,
zoals bij executie op d.d. 13-12-1753 is verkocht.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
21-04-1755
fol.nr.
191

Holten

door:

Joost Dikkers en zijn vrouw Mina Wilmsen.

aan:

Teunis Swiersen en zijn vrouw Maria
Jansen.

van:

Drie stukken zaailand, gelegen tussen de
gemene weg en Brinkhuis land bij Saatbergen
in de Darper Enk, bij executie op d.d. 13-12-1753
is verkocht.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
21-04-1755
fol.nr.
191-191vo

Holten
ger.boeken

door:
t.b.v. :
mombers:

Wilm Strook m.v. overl. Berendina
Derksen Strook.
Zijn onmondige zoon.
Henrik Teunissen en Jan Derksen.

inv.nr. 7
erfuit. :

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

acte van
momb./erfuit.
datum
22-05-1755
fol.nr.
191vo-192

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
verkl.
datum
19-06-1755
fol.nr.
192

door:

Antonij Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Maria Dikkers verklaren dat ze van haar vader
en moeder Gerrijt Dikkers Rinkelaar en
Maria Leuwencamp f 100,- hebben ontvangen,
welke geldbedrag aan hun beloofd is.

Holten

door:

Gerrijt Dikkers Rinkelaar en Maria
Leuwencamp.

ger.boeken

aan:

Hun zoon Harmen Dikkers Rinkelaar en
Hendrina Hermsen Smit.

inv.nr. 7

van:

Een stuk land, groot 500 gIds., gelegen tussen het Herenland en de Darper Enk en
zijn huis.

door:

Jan Heijdentrick van Coeverden, heer van
het Wegdam.

acte van
overdr.
datum
19-06-1755
fol.nr.
192-192vo

Holten
ger.boeken

t.g.v. :

inv.nr. 7
acte van
hypo

van:
onderp. :

datum
28-06-1755
fol.nr.
192vo-193

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
borgst.
datum
03-07-1755
fol.nr.
193vo

opm.:

De heer baron van Hoevell, heer van het
Wesevelt en cretier en kamerheer van de keurvorst van Keulen, bisschop van Munster en zijn
vrouw Anna Judith van Hoevell geboren
baronesse Pasquilini.

f 3000,- à 3!%.
Het erve en goed Braakman genaamd met getimmer en landerijen en houtgewassen etc.
Zoals hij comp. van wijlen zijn tante douariere
Schrattert tot Hardewijk heeft geërft,
gelegen in de buurtschap Espelo.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Coenraad Ter Swanken gevolmachtigde van de heer Hövel ter Wesevelt
dat de hypoteek is afgelost d.d. 22-04-1761.

door:

Henrik Vincent en Willem Roelofs verklaren
zich borg te stellen voor Joost Vincent, collecteur van sterke dranken van 't kerkdorp
Holten, ingaande het jaar 1755 en de twee
volgende jaren.

Holten

door:

Teunis Gerrijtsen in de Helle en zijn vrouw
Jenne Jansen Voelman.
Gerrijt Hermsen en zijn vrouw Teune
Teunissen.

bep. :

1) De eerste comp. geven aan de laatste comp.
alles wat zich bevindt op het erve de
Helle aan landerijen, vee enz.
2) Hiervoor beloven de laatste comp. om de
beide eerste comp. geheel te onderhouden.
3) De laatste comp. geven aan Maria
Teunissen (zuster van Teune Teunissen) een
geldbedrag.
4) Haar zusters Gerrijtjen en Harmina
Teunissen krijgen t.z.t. een geldbedrag.

door:

Jan Henrik Meijer, molenaar in Holten m.v.
overl. Henrica Hendriks Meerman.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
maagsch./alim.
datum
28-06-1755
fol.nr.
193vo-195

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

t.b.v. :
mombers:
erfuit. :

acte van
momb./erfuit.
opm.:

Zijn twee onmondige kinderen met name:
Reijnette en Hendrina..
Willem Bessum en Jannes Meerman.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.
In de marge staat een verklaring van ontvangst

waarin staat dat Gerrijt Lankheer en Hendrijna
Meijers en Willem Bessem en Reijnette Meijers
het hierbovenstaande hebben ontvangen.

datum
04-07-1755
fol.nr.
195-195vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.b.v. :
mombers:

fol.nr.
195vo-196vo

Zijn twee onmondige kinderen met name:
Jan en Jenneken Willemsen.
Jan Voelman en Jan op den Graven.

erfuit. :

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen, als een van beide komt te
overlijden en als de langstlevende alles krijgt
mag de halfzuster Hendrina 113 gedeelte van
het geld gebruiken.

opm. :

In de marge staat een verklaring waarin Barg

acte van
momb./erfuit.
datum
30-10-1755

Willem Gerrijtsen op 't Maat Willems m.v.
overl. Aaltjen Jansen.

Peter en Ecbert 8troek verklaren dat zij van
Garrijt Bolink op Maat Willems ontvangen
hebben al het geen wat hun toekomt.

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Willem Ulftman en zijn vrouw Jenneken
Coersen.
De diaconie van Holten.

f 150,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:
datum

Een stuk land, groot zes schepel gezaai, gelegen aan de Pad Stege en aan de andere kant
aan 't Velt en Schuppersland in het
Neerdarp.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers.

12-11-1755

fol.nr.
196vo-197

Holten
ger.boeken

door:
t.b. v.:

Jenneken Jansen v.v overL Gerrijt Jansen
Boei, geassisteerd door L.J. Volbrinck.
Haar onmondige zoontje Jan Gerrijtzen.

mombers.:

Willem Vischer en Egbert Egbertzen.

erfuit. :

Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag.

inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.
datum
05-02-1756

foLnr.
197vo-198

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Henrick Hofman en zijn vrouw Jenneken
.lansen.
De diaconie van Holten.

f 300,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
datum
04-03-1756

foLnr.
198-198vo

opm. :

Het plaatsje waar zij op wonen, gelegen in het
Neerdarp.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
schuldbekent.
datum
29-10-1752

fol.nr.
197-197vo

door:
vanwege:

Jan Landeweer en zijn vrouw Aaltjen
Henriksen.

Een schuld die zij hebben aan hun zwager en
zuster Tonis Janssen en Janna Hendriks, nadat
eerst een deling had plaatsgevonden van de
nalatenschap van de ouders van Aaltjen
Henriksen.
Het land in Nijenhuiscamp blijft eigendom
van Jan Landeweer.
Een geldbedrag komt ten laste van Berent
Poot en de caterstede den Struik blijft
eigendom van Aaltjen Tetmissen.

Holten

door:

Geertjen Hermsen v.v. overl. Henrik Gerrijtsen
Pinkert, geassisteerd door Gerrijt Dikkers
Rinkelaar.

ger.boeken
aan:

Haar dochter Geertruij Henriksen en haar
toekomstig echtgenoot.

van:

Het plaatsje waar ze op wonen met vee en
gerede goederen, gelegen aan de Holterdijk.

inv.nr. 7
acte van
overdr.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers.

datum
04-03-1756

fol.nr.
198vo-199

Holten

door:

Geertruit Hendriksen v.v. overl. Gerrijt
Willemsen Pinkert, geassisteerd door Jan
Schuitert.

t.b.v. :

Haar vijf onmondige kinderen met name:
Gerrijt, Hendrik, Willem, Henrikus
Geertjen Gerrijtsen.

ger.boeken
inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.

erfuit. :

Hendrik Trekop en Derk Schutte.
De kinderen krijgen ieder een geldbedrag en
gerede goederen.

datum
04-03-1756

fol.nr.
199-199vo

Holten

door:

Jan Jansen.

bep. :

1) Zijn zoontje Egbert Teunis krijgt een geldbedrag, vee en gerede goederen.
2) Zijn dochter Aaltjen Teunissen krijgt
vee.
3) Hij geeft aan zijn zuster Fenne Jansen
vrouw van Teunis Kappert een geldbedrag.
4) Zijn bloedverwanten zijn ook zijn erfgenamen.
5) Als Jan Landeweer bezwaren tegen dit
testament heeft krijgt hij alleen de legitieme portie.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
19-03-1756

fol.nr.
199vo-200

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannes Dikkers. Dit is gedaan op ft Kappert.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.b.v. :
mombers:
erfuit . :

acte van
momb./erfuit.

Gerrijt Henriksen Agtercamp m.v. overl.
Toontjen Jansen.

Zijn onmondige kinderen met name:
Gerrijt, Aaltjen, Hendrina en Jannis Gerrijtsen.
Engbert Stroek en Jan Lubbertsen.

De kinderen krij gen ieder een geldbedrag
en gerede goederen.

datum
01-04-1756
fol.nr.
200vo

Holten

door:

Elisabeth Gerrijtsen v.v. overl. Jan
Gerrijtsen Boer in 't Hof, geassisteerd
door Bartelt Jansen.

ger.boeken
aan:

Tonis, Gerrijt en Maria Jansen, voorkinderen
van wijlen Jan GerrijtSen Boer in 't Hof.

van:

Het erve Voorthuis genaamd met landerijen,
gelegen in de buurtschap Beusenberg. Een
vierde deel van Kruimelarsplaatsje, die door
Rietberg gebruikt wordt. Nog twee stukken
land in de Loker Enk, het ene tussen Santvoort
en het land van camp. en het ander tussen
Bijster en 't Herenland.

door:

Elisabeth Gerrijtsen v.v. overl. Jan
Gerrijtsen in 't Hof, geassisteerd door Bartelt
Jansen.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
01-04-1756
fol.nr.
200vo-201

Holten
ger.boeken

t.b. v.:

Haar twee stiefkinderen en aan de dochter
Maria vrouw van Jan Dries.

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.
datum
01-04-1756
fol.nr.
201

erfuit. :

Albert Gerrijtsen Hengevelt en Hend. Jansen
Timmerman.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
het meisje krijgt ook nog een beestje.

Holten

door:

Elisabeth Gerrijtsen v.v. overl. Jan
Gerrijtsen in 't Hof, geassisteerd door Bartelt
Jansen.

ger.boeken
t.b.v. :
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

Haar zeven onmondige kinderen.

mombers:

Jan Gerrijtsen meester Berents en Willem
Gerrijtsen de Bijster.

erfuit. :

De kinderen krijgen t.Z.t. een geldbedrag,
gerede goederen en vee.

opm. :
datum
01-04-1756

Tot nakoming hiervan stelt zij als onderpand:
een derde deel van de Soerbergskamp en een
stukje land, gelegen in de Darper Enk, hetgeen
gebruikt word door Jan Brink.

fol.nr.
201vo-202

Holten

door:

Henrik Jan Bosch, rechter van Enschede als
gemachtigde van de gedeputeerden van de
Staten van Overijssel.

ger.boeken
aan:

Egbert Thijsselink en zijn vrouw Grietjen
Jansen.

van:

Het erve Thijsselink, gelegen in de buurtschap
Beusenberg.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
04-06-1756

fol.nr.
202

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Egbert Thijsselink en zijn vrouw Grietien
Heilersig.
Jannis Altink en zijn vrouw Janna Schuiters.

f 2000,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm. :
datum
22-07-1756

fol.nr.
202-202vo

Hun erve en goed Thijsselink genaamd, gelegen
in de buurtschap Beusenberg.met alle landerijen
en getimmer en houtgewas.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Jannis Aeltink
en zijn vrouw Janna Schuijters dat de hypo
is afgelost.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Antonij Jordens.

Holten

door:

Jan Overal, bouw man op het erve Barkent.

aan:

Arn. Westenberg en A.H. Putman.

van:

f 205,-.

ger.boeken
inv.nr. 7

opm.:

1) Dit bedrag is voorgeschoten door de

Diaconije van Bathmen voor de overname
van een stuk hooiland van enige dagen
werk.
2) Jan Overal heeft het hooiland teruggeven aan Arn. Westenberg en A.H. Putman,
dus wordt de schuld geroyeerd.

acte van
schuldbek.
datum
18-12-1750

fol.nr.
202vo

Holten
ger.boeken

door:

Teunis Jansen Borkent op de Borkel onder
Rijssen en zijn vrouw Janna Jansen.

aan:

Aalbert Schuitert en zijn vrouw Fenne Hermsen
en aan Jannes Schuitert en zijn vrouw Janna
Jansen.

van:

Het stuk hooiland Altingsslag, groot vier dagen
werk, waarvan ieder de helft krijgt.
Het is gelegen aan de Bijster en Menops land
in de Vredebroek en bij het land van de koper.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
opm. :
datum

Op verzoek getekend en gezegeld door
Antonij Jordens.

05-08-1756

fol.nr.
202vo 2

Holten

door:
t.g.v. :

ger.boeken
van:

Arent Welmers en zijn vrouw Janna Jansen.
Jannis nikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Catharina Schuitert.

f 800,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo

opm.:

De katerstede waar zij op wonen met getimmer,
gelegen in de buurtschap Holterdijk.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Maria Dikkers dat de
hypotheek is afgelost d.d. 11-05-1769.
datum
05-08-1756

fol.nr.
202vo 3

Holten
ger.boeken

door:

Jan Heimerik, koopman in Deventer als gevolmachtigde van Albert Hellendoorn.

aan:

Gerrijt Stroek en zijn vrouw Maria Kelders.

van:

Een zevende gedeelte van het halve erve
Brinkhuis en een zevende gedeelte van het
erve Teunis Lubberts, beide erven zijn gelegen in de Helle met getimmer, houtgewas
en landerijen.

door:

Gerrijt Stroek en zijn vrouw Maria Kelders.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
04-11-1756

fol.nr.
202vo 3-203

Holten

aan:

Theodorus Zeno, baron van Dorth, heer van
Boesloo en zijn vrouw Elisabeth Maria Hacfort.

van:

Een zevende gedeelte van 't halve erve
Brinkhuis en een zevende gedeelte van het erve
Teunis Lubberts, beide erven zijn gelegen in
de Helle met getimmer, houtgewassen en
landerij en.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
04-11-1756

fol.nr.
203-203vo

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Aalbert Schuitert en zij n vrouw Penne Hermsen.
Jannes Schuitert en zijn vrouw Janna Jansen.
Jan Schuitert en zijn vrouw Dijna IJpelo.

f 300,- à 3!%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
datum
04-11-1756

fol.nr.
203vo

opm.:

Een stuk hooiland Altinkslag genaamd, gelegen in de Beusenberg.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door J. Schuitert dat de
hypotheek is afgelost d.d. 03-03-1785.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Antonij JOl'dens.

Holten
ger.boeken

door:
aan:

Jan Schuitert en zijn vrouw Dina IJpeloo.

van:

Het erve en goed Teunis in de Helle en de
helft van het erve Brinkhuis. Allebei gelegen
in de Helle in de buurtschap Espelo.

inv.nr. 7
acte van
overdr.

Derk Dumbar, griffier van de heren van de
Ridderschap en zijn vrouw Agatha Dappers.

opm.:

Getekend en gezegeld in Deventer.

datum
26-11-1756
fol.nr.
203vo-204

Holten
ger.boeken

door:
t.b.v. :
mombers:

Hermen Dikkers Rinkelaar m.v. overl.
Hendrina Hermsen.
De zoon Hendrikus Dikkers.
Jannis Dikkers Rinkelaar en Gerrijt Smit.

inv.nr. 7
erfuit. :

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

acte van
momb./erfuit.
datum
26-11-1756
fol.nr.
204-204vo

Holten

door:
t.g.v. :

ger.boeken
van:

Jan Lubbertzen en Jenneken Agtercamp.
H.G. Jordens Dr. en burgemeester van
Deventer en zijn vrouw A.A. van Munster.

f 900,- à d%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:
datum
20-01-1757
fol.nr.
204vo-205vo

Het erve Jan Lubbertzen plaatse genaamd.
Bestaand uit: huis, hof, schuur, 30 schepel ge zaai en
twee dagwerk hooiland, gelegen in Neerdorp
met landerij en en houtgewassen.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door H.G. Jordens dat
de hypoteek is afgelost d.d. 02-05-1768.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannes Dikkers.

Holten

door:

Gerrijt Hackert en zijn vrouw Derkjen Roelofsen.

aan:

Hun neef en nicht Gerrijt Willemsen
Bouwhuis en zijn vrouw Geertjen
Rijtbergs.

inv.nr. 7

van:

Het erve Hakkers met getimmer, landerijen
en houtgewassen en het land in Den
Appenhuiser.

acte van
overdr.

opm. :

1) De neef en nicht zullen de comp. hun
verdere leven onderhouden.
2) Het erve Hakkers is bezwaard met
f 1300,- à 3% t.g.v. Coenraad Heuten.
3) Zie voor verdere bep. de originele akte.

Holten

door:

Jan Berentzen Coertsen en Triene Derksen,
geassisteerd door Lambert Jansen Volbrink.

ger.boeken

bep. :

Erfgenaam is de langstlevende. Deze krijgt
alle gerede goederen en een geldbedrag.

ger.boeken

datum
21-01-1757
fol.nr.
205vo-206vo

inv.nr. 7

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannes Dikkers en Hendrik Vincent.

acte van
test.
datum
22-03-1757
fol.nr.
206vo-207

Holten

door:
t.g.v. :

ger.boeken
van:
inv.nr. 7

onderp. :

acte van
hypo

opm. :

datum
06-04-1757
fol.nr.
207-208

Jan Alberts Meijlink in Espelo.
Am. Westenberg schout van Holten en Bathmen.

f 250,- 3%.
Zijn eigen hooi mate genaamd de Rinkelaarsmate,
gelegen naast Holterbroeksmate in de buurtschap Espeloo.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Am. Westenberg
dat de hypotheek is afgelost
d.d. 07-07-1758.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannes Dikkers in den Denneboom.

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
mombers:

inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb./erfuit.

Gerrijt Gerrijtsen Haleman m.v. overl.
Willemina Hendriks.
Zijn onmondige dochter Gerrijtjen Gerrijts.
Jan Hendriks Stegeman en Henrik Gerrijtsen
Nijenhuis.
Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

datum
21-04-1757
fol.nr.
20S-20Svo

Holten
ger.boeken

door:
aan:

Teunis Kappert en zijn vrouw Fenneken Jansen.

van:

Een stuk bouwland uit de katerstede het
Rutgers genaamd, gelegen aan het land van
de kopers in de buurtschap Neerdarp.

inv.nr. 7
acte van
overdr.

Albert Hermsen op 't Rutgers en zijn vrouw
Fenneken Hermsen.

opm. :

In de akte wordt nog genoemd dat de

verponding f 2,10 is.

datum
23-04-1757
fol.nr.
20Svo-209

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Willem Gerrijtsen Strook en zijn vrouw
Harmina Kuipers.
Jan Henriksen Meijer en Gerhardina Hetgerink.

f 200,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
datum
05-05-1757
fol.nr.
209

opm. :

De katerstede het Strook genaamd, gelegen
naast Jan Derksen en 't KerkenlBnd.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Gerrijdijna Hartgerink,
Hendr. Jan Meijers en Hendrikus Meijers dat
de hypotheek is afgelost d.d. 01-12-1804.

Holten

door:

Gerrijt van Gelder en zijn vrouw Kunnegien
Jansen op de Borkel, geassisteerd door Hendrik
Beumer.

bep. :

1) De langstlevende krijgt alle gerede en on-

ger.boeken
gerede goederen.
2) Na de dood van de langstlevende erft hun
dochter of stiefdochter Anneken Jansen
alles.

inv.nr. 7
acte van
test

opm.:

Jan Berentzen heeft het zijne reeds ontvangen.

datum
05-05-1757
fol.nr.
209vo

Holten

door:

Hendrik Slot en zijn vrouw Hermijne Gerrijts,
geassisteerd door Jan Helderman.

ger.boeken

bep. :

De langstlevende krijgt alle goederen. Dit
op voorwaarde dat aan haar vader Gerrijt Slot
en haar stiefmoeder Fenneken Jansen een
legaat wordt uitgekeerd.

inv.nr. 7
opm.:

1) In de marge staat een verklaring van

d.d. 20-11-1780, waarin staat dat Hendrik
Slot en Hermijna Gerrits zijn vrouw, zij is
geassisteerd door Gerrit Dieselenplas verklaren het testament te vernietigen.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jan Helderman en Jan Bolderink. Dit
is gedaan op het erve Slot.

acte van
test.
datum
19-05-1757
fol.nr.
210-210vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.b.V. :
mombers:
erfuit. :

acte van
momb./erfuit.
opm. :
datum
09-06-1757
fol.nr.
21 Ovo-2l1 vo

Willem Jansen Laverne m.v. overl. Jenneken
Henriksen.
Zijn twee onmondige kinderen met name:
Hendrina en Janna Wilmsen.
Jan Landeweer en Gerrijt Maatman.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.
In de marge staan twee verklaringen:
1) Hendrina Wilmsen en haar man Albert

Mulder verklaren dat zij hun deel gekregen
hebben op d.d. 11-10-1764.
2) Janna Wilmsen verklaart dat zij een
nieuwe momboir heeft nl. Arent Menomme
d.d~ 11-10-1770.

Holten

door:

Luicas Lamberts Juxhorst en zijn vrouw
Berendjen Henriks.
Jan Slijter Meijlink en Jan Stevens.

ger.boeken
aan:

Jan Schuitert en zijn vrouw Dina IJpeloo.

inv.nr. 7

van:

Een stuk bouwland van drie schepel gezaai
groot, gelegen tussen Tuners en het land van
Stokkers genaamd den Bonten Lubbert.

acte van
overdr.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Antonij Jordens.

datum
04-08-1757

foLnr.
21lvo-212

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7

Hendrik Vincent en zijn vrouw Geertruid Dikkers.
Joost Vincent en zijn vrouw Fenneken Schuitert.
Henricus Vincent en zijn vrouw Willemptien
Markvoort.
Janna Vincent en haar man Jan Vermeulen
Gerrijt Pasman.
IJda Vincent.
Gerrijt Stokkers en zijn vrouw Fenneken Vincent.
Grietjen Vincent.

acte van
overdr./alim.

aan:

Gerrijt Schuitert (schoonzoon/bruidegom)
en Geertruid Vincent (dochter/bruid).

datum

van:

Het huis met getimmer landerijen have en
goed.

05-09-1757

bep. :
foLnr.
212-213

1) Comparanten zullen levenslang onderhouden worden.
2) Na overlijden van de bruidegom ontvangt
de bruid een geldbedrag en hun huis gaat
terug naar de comparanten.
3) Joost Vincent (zoon) en zijn vrouw Fenneken
Schuitert krijgen het halve huis Altink met
de landerij en.

Holten

door:

Jan ten Voorde en zijn vrouw Everdina Arentsen.

aan:

Evert te Wegele en zijn Aaltjen Arentsen
ten Voorde.

van:

Het erve en goed kleijne Meijlink genaamd met
getimmer, houtgewas en landerijen. Die door
Berent Meijlink wordt bewoond, gelegen in
de buurtschap Neerdarp.

door:

Jan de oude Mulder, momber over de kinderen van overl. Jan Hellewege en Maria
Jansen verzoekt het gerecht om een
nieuwe medemomber over de kinderen aan testellen. In plaats van Esse Derks die overleden
is. Als nieuwe momber wordt aangesteld Jan
Berentsen.

door:

Jan Jansen Landeweer jr., Jan Freriks
Landeweer en zijn vrouw Aaltjen Jansen.
Tennis Kappert en zijn vrouw Fenneken
Jansen.

bep. :

1) Jan Jansen Landeweer geeft aan Tennis

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
26-09-1757
fol.nr.
213-213vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
momberst.
datum
06-10-1757
fol.nr.
213vo

Holten
ger.boeken

Kappert en zijn vrouw Fenneken Jansen
een geldbedrag en al het gene wat hij
heeft als hij komt te overlijden.
2) Zijn vader en moeder krijgen ook een geldbedrag.
3) Tennis Kappert en zijn vrouw Fenneken
Jansen beloven Jan Jansen Landeweer
te onderhouden.

inv.nr. 7
acte van
overdr./alim.
datum
17-11-1757
opm.:
fol.nr.
213vo-214

1) In de marge staat een verklaring van

16-11-1758, waarin Tennis Kappert en zijn
vrouw Fenneken Jansen verklaren het Ie
bedrag te hèbben ontvangen.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannes Dikkers.

Holten

door:

Hendrik Vincent en zijn vrouw Geertruit Dikkers.
Zij is geassisteerd door Lambert Jansen Volbrink.

ger.boeken

bep. :

Erfgenamen zijn hun twee dochters Ida Vincent,
(vrouw van Gerrijt Pasman) en Grietjen Vincent.
Zij krijgen het plaatsje Arent Stoevenbelt.
Mocht Grietjen Vincent kinderloos komen
te overlij den dan vervalt haar deel aan Ida
Vincent. Tot slot stellen de testateurs elkaar
tot erfgenaam.

door:

Antonij Dikkers op 't Stroek en zijn vrouw
Maria nikkers.

inv.nr. 7
acte van
test.
datum
01-12-1757

fol.nr.
214vo-215

Holten
ger.boeken

t.g.v. :
van:

Johanna Catharina van Markelo

f 700,- à 4%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm. :

Hun plaatsje 't Stroek genaamd, gelegen in
de buurtschap EspeIoo met alle landerij en en
getimmer.
In de marge staat een verklaring van 20-11-1770,

waarin staat dat alles is betaald.
datum
17-12-1757

fol.nr.
215vo

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Hendrik Beumer en zijn vrouw Henders
Hendriks.
Jan Havercamp en zij n vrouw Maria Banekate.

f 100,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm. :
datum
08-02-1758

fol.nr.
215vo-216

Hun plaats genaamd het Beumers of halve
Schotcamp, gelegen in de buurtschap
Dijkerhoek.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Jan Havercamp dat de
hypotheek is afgelost d.d. 17-12-1764.

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Egbert Jansen Kans en zijn vrouw Jennegien
Jansen.
Tetmis Stokkers en Hemirina Hermsen.

f 40,- à 1%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van

opm.:

hypo

Zijn huisje en akkertje waar zij op wonen.
Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannes Dikkers Denneboom.

datum
16-03-1758
fol.nr.
216-216vo

Holten

door:

Jan Schuitert en zijn vrouw Dijna IJpelo.

aan:

Harmen Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Jenneken Nijlandts.

van:

Een stuk zaailand, groot ruim een mudde gezaai, gelegen tussen het land van Henrik
Vincent en Wilm Velders en belast met verpondingen en tiendbaar.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
14-04-1758
fol.nr.
216vo-217

Holten

door:

Gerrit Jansen op het Holterbroek.

bep. :

De kinderen van zijn broer Teunis met name:
Jan, bouw man op het Holterbroek, Teunis en
Maria gehuwd met Jan Jeulink en Berent
Gerrit. Zij krijgen zijn gerede en ongerede
goederen.

ger.boeken
inv.nr. 7
opm. :
acte van
test.
datum
17-04-1758
fol.nr.
217-217vo

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jan Plaggert op het erve Holterbroek in de
buurtschap Espeloo.

Holten

door:

Jan Schuitert en zijn vrouw Dina IJpelo.

aan:

Jan Jansen en Hemlrina Egbertsen.

van:

Het plaatsje de Koeweijde met bijbehorende
landerijen en getimmer.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
02-05-1758

fol.nr.
217vo-218

Holten

door:

P. Putman, advocaat in Deventer als gevolmachtigde van Unico WiThelm, graaf van en
tot Wassenaar, heer van Obdam, Twinckel etc.
en Dodenea Lucia, gravin van Wassenaar,
geb. baronesse van Goslinga.

aan:

Jannis Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Hendrina Schuiters. Gerrit Dikkers Lokin en
zijn vrouw Fija Dikkers. Jannis Dikkers
Dermeboom en zijn vrouw Aaltjen Landeweer.

van:

Hun erve en goed Bolink genaamd, gelegen
in de buurtschap Holterdijk met het
recht van whare in de Holtermarkt.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
16-05-1758

fol.nr.
218-218vo

Holten

door:

Jannis Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Hendrina Schuiters, Gerrit Dikkers Lokin en
zijn vrouw Fija Dikkers, Jannis Dikkers
Denneboom en zijn vrouw Aaltjen Landeweer.

aan:

Derk Jan Dikkers Rinkelaar en zijn a.s. vrouw
Grietjen Vincent.

van:

Het erve en goed Bolink genaamd, gelegen
in de buurtschap Holterdijk met het recht van
whare in de Holtermarkt en landerijen.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
16-05-1758

fol.nr.
218vo-219

Holten

door: .

Derk Jan Dikkers Rinkelaar en zijn a.s.
vrouw Grietjen Vincent, zij is geassisteerd
door haar man.

ger.boeken
t.g.v. :

Gerrit Dikkers Lokin, Jannis Dikkers Rinkelaar
en Jannis Dikkers Denneboom.

inv.nr. 7
van:
acte van
hypo

onderp. :
opm. :

Het erve Bolink, gelegen aan de Holterdijk.
1) In de marge staat een verkaring van

royement, waarin staat dat Gerrijt Dikkers
Lokin en zijn vrouw Fija Dikkers en
Hendrina Schuiterts, geassisteerd door Jan
Schuiters verklaren dat de schuld aan
hen betaald is.
2) Onder aan de bladzijde staat een verklaring
van royement van 15-06-1758 dat Jannis
Dikkers Denneboom en zijn vrouw Aaltjen
Landeweer verklaren van hun deel te zijn
voldaan.
3) Nog genoemd wordt Gerrit Lokin.

datum
16-05-1758
fol.nr.

219

Holten

f 1000,- zonder rente.

door:

Derk Jan Dikkers Rinkelaar en zijn a.s. vrouw
Grietjen Vincent, zij wordt geassisteerd door
haar a.s. man.

ger.boeken
t.g.v. :

Jan Hoek en zijn vrouw Maria Stokkers tot
Rijssen.

inv.nr. 7
van:
acte van
hypo

onderp. :

f 2000,- à 3%.
1) Hun huis en hof en hofgrond en een camp

bouwland, gelegen langs de weg of Holterdijk,
groot tezamen vier en een half mudde
gezaai.
2) Een camp bouwland den Swartencamp genaamd, groot acht mudde gezaai, gelegen
aan de overkant van de weg met zijn akkermaals houtgewas.
3) Een hooi mate Hakkers mate, gelegen aan
Hakkersland, groot ruim negen dagen werk.

datum
16-05-1758
fol.nr.

219vo

Allemaal afkomstig uit het erve Bolink, gelegen in de Holterdijk.
opm.:

In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Jan van Hoek en Maria
Stokkers dat de hypotheek is afgelost
d.d. 11-05-1763.

llIolten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

Theodorus Zeno van Dor:th voor hem zelf en
als gevolmachtigde van Elisabeth Maria van
Hakfort. Voorts als gevolmachtigde van
Casper Floris van Hakfort, heer van Oosterholt
en zij n vrouw Georgia Johanna van porth.
Tot slot Gerhard Joost van Dorth, te zamen
eigenaren van 't erve Teunis in de Helle en het
halve erve Brinkhuis.

aan:

Jan Schuitert en zijn vrouw Dijna Espelo.

van:

Het erve Teunis Lubberts en het halve erve
Brinkhuis. Alle twee gelegen in de Helle.

datum
16-05-1758
fol.nr.
220

Holten

door:

ger.boeken

Henders Hendriks v.v. overl. Hend. Beumer.
Zij wordt geassisteerd door G.J. Onderscholte.
Jan Geerlink (stiefzoon) en Gerrit Klinkencanip
als mombers over de onmondige kinderen
van WillemkEm Beumers (d.v. overl. Hendr.
Beumer).

inv.nr. 7
acte van
overdr.

aan:

Jan Geerlink voorn. en de onmondige kinderen
van Willemken Beumers. voorn.

van:

1) Het plaatsje Beumers, gelegen in den

Dijkerhoek.
2) Een huis te Deventer.
3) Al het geld en gerede goederen.

datum
25-04-1758
opm. :

Henders Henderiks bepaalt dat aan haar een
geldbedrag uitgekeerd zal worden.

door:

Jannes Schuitert en zijn vrouw Janna Jansen.

fol.nr.
220vo

Holten

t.g.v. :
ger.boeken
van:

Barmen Lindenberg en zijn vrouw Jenneken
Schuitert.

f 400,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:
datum
31-05-1758
fol.nr.
220vo-221

Hun katerstede het Broens genaamd met
alle landerijen en getimmer, gelegen in de
buurtschap Look.
1) In de marge staat een verklaring van
royement gegeven door Harmen Lindenberg
en Jenneken Schuitert dat de hypotheek
is afgelost d.d. 04-12-1762.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Antonij Jordens. Dit is gedaan op 't
Beekvliet bij Bathmen.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo

opm. :

Gerrijt Schuitert en zijn vrouw Geertruit
Vincent.
Hendrik Vincent en zijn vrouw Geertruit
Dikkers.

f 500,- à 3%.
Hun huis en hof, waar zij wonen.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Geertruit Dikkers weduwe
van Hendrik Vincent, geassisteerd door haar
zoon Joost Vincent dat de hypotheek is afgelost d.d. 02-02-1767.

datum
01-06-1758

fol.nr.
221-221vo

Holten

door:

Jan Schuitert met zijn vrouw Geertruit
Vincent verklaren door hun mombers voldaan
en betaald te wezen.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
verkl.
datum
01-06-1758

fol.nr.
221vo

Holten

door:

Frerik te Winkele en zijn vrouw Elisabeth
Merkvoort.

ger.boeken

aan:

Jannis Egbertsen Maanenschijn op den
Boerendans.

inv.nr. 7

van:

De landerijen de Nijstad genaamd, gelegen
in de buurtschap Holterdijk. De camp. hebben
het zelf aangekocht van Zeijno Hartcamp.

acte van
overdr.

opm. :

datum
05-07-1758

fol.nr.
221vo-222

Getekend en gezegeld in Bathmen.

I

I

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

Henricus Derksen Kleine Haverstrenk en zijn
vrouw Fenne Albertsen.
Gerrijt Derk Kleine Velderman en zijn vrouw
Aaltjen Jansen.
Frerik Bijvank en Jan Geerligs als mombers over
het kind van Albert Derksen tezamen optredend voor Jannes en Jan Derksen.

aan:

Jan Meijer en Gerhardina Hartgerink.

van:

Een stuk bouwland, groot drie schepel ge zaai
in 't Holschoten, gelegen naast 't land van de
koper en naast het land van Jannes Dikkers
in de Darper Enk.

datum
07-07-1758
opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers.

fol.nr.
222

Holten

door:

Henrik Brinkhuis.

aan:

Jan Meijer en zijn vrouw Gerritdina Hartgerink.

van:

De halve Dekkerscamp, behalve het hofje,
gelegen in 't Neerdarp. Een stuk land van drie
schepel gezaai, gelegen in 't Holschaten
tussen het land van Swiers en de koper.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis nikkers.

datum
07-07-1758
fol.nr.
222vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
07-07-1758
fol.nr.
222vo-223

Jan Meijlink en zijn zoon Jan Meijlink.
Teunis Spijkerman en zijn vrouw Janna Jansen
Meijlink.
Teunis Woertman waarvan zijn 1e vrouw geheten Harmina Jansen Meijlink.
Jan Meijlink en Willem Bliekman zij n alle
twee momber over het zoontje van overl.
Harmina Jansen.
Albert Jansen Meijlink mede namens zijn
afwezige zuster Maria Jansen Meijlink.

aan:

Albert Wijlentsen Endeman en zijn vrouw
Geesken Hendriksen.

van:

Een hooiland de Rinkelaars mate, gelegen
naast de Koeweijde van Holterbroek.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers Denneboom.

Holten

door:

De rechter Hendrik Jan Bosch als gevolmachtigde van de Mag.de. de Ord. heren gedeputeerden afgegeven d.d. 01-04-1756.

ger.boeken
inv.nr. 7

aan:

Willem Velders.

van:

Enige akkers zaailand uit de Pastorije goederen van Holten (verkocht d.d. 22-12-1755 sub.
No. 18).

acte van
overdr.
datum
31-08-1758
fol.m.
223-223vo

Holten

door:

Willem Velders.

aan:

Mon.s. Henrik Bolderman en zijn vrouw Maria
Fronten.

van:

Enige akkers zaailand uit de Pastorije goederen
van Holten (door de heren van de Provincie
d.d. 22 december is verkocht sub. no. 18).

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
31-08-1758
fol.nr.
223vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
21-09-1758
fol.nr.
223vo-224

door:

Dr. Paulus Putmans voor hem zelf en namens
de andere mede erfgenamen.

aan:

Hendrik Brinkhuis.

van:

Een stuk bouwland de Veluwe, gelegen naast
het land van de wed.e Sonnebelts met houtgewas zijnde 19 perceel en een stuk land
Jeurlinks of Leuvelinks Kroepen Kamp met
houtgewas zijnde het 21 ste perceel uit het erve
Leuvelink op den 22 juni 1730 bij publieke
veiling is verkocht.

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:

Joost Dikkers en zijn vrouw Wilmsens en
moeder Jenneken Vincent.

t.g.v. :

Harmen Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Jenneken Arentsen.

van:

acte van
overdr.

Een stuk land, groot vijf schepel gezaai den
Bosakkers liggende op den Kol tussen Olbeke
en het Herenland, de gemene weg en verkopers land.

datum
21-09-1758
fol.nr.
224-224vo

Holten

door:

ger.boeken
t.g.v. :
inv.nr. 7
acte van
hypo
datum
05-10-1758

van:

onderp. :
opm.:

fol.nr.
224vo-225vo 3

Holten

Joan Heijdentrijk van Coeverden, heer van
het Wegdam voor hem zelf en als gevolmachtigde van zijn vrouw AdeIgunda Sibilla
van Coeverden, geboren baronesse van Raasvelt.
Joan Harmen baron van Hoevel en zijn vrouw
Judith van Hoevel, geboren baronesse van
Pasquilina, heer en vrouw van 't Wesevelt en
Critier.
Een Ie kapitaal f 3000,- opgenomen d.d. 28-06-1'155.
en een 2e kapitaal f 2000,- à 3! %.
Het erve en goed Braakman, gelegen in de
buurtschap Espelo.
In de marge staat een verklaring van royement gegeven door Coenraad ter Swaak als

gevolmachtigde van de Hr. van Hoeven tot
Weseveld dat de hypotheek is afgelost
d.d. 22-04-1762.

door:

Jannis Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Catharina Schuiten, geassisteerd door Gerrijt
Brand.

bep. :

1) De testator benoemd zijn ouders Gerrijt
Dikkers Rinkelaar en Maria Harmsen
Leuwencamp tot erfgenaam, zij krijgen
een Legitieme portie.
2) Zij benoemen elkaar tot erfgenamen.
3) Als de vrouw van de testator komt te
overlijden dan benoemd hij zijn half broers
en broers kinderen en zijn volle broers en
zuster tot erfgenamen en naaste bloedverwanten.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
21-10-1758
fol.nr.
225vo 3-226vo

Holten

door:

Jan Schuitert.

aan:

Jan Manenschijn en zijn vrouw Jenneken Jansen.

van:

Een hooiland van Lubberts mate genaamd,
groot ongeveer drie dagen werk, gelegen tussen kopers land en Espeloër Broek aan ft Rouwe
Velt in den Dijkkerhoek.

door:

Jan Berentsen en zijn vrouw Jenneken Hermsen.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
03-11-1758

fol.nr.
226vo-227

Holten

aan:

Roelof Jansen en zijn vrouw Fiena Coersen.

van:

Het halve plaatsje de Wilde, gelegen op de
Borkele met, landerijen en getimmer.

ger.boeken
inv.nr. 7
opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis nikkers.

acte van
overdr.
datum
16-11-1758

fol.nr.
227

Holten

door:

Gerrijt Altink en zijn vrouw Maria Berentsen.
Gerrijt Egberts en zijn vrouw Aaltjen
Gerrij tsen.

ger.boeken
t.g.v. :
inv.nr. 7
van:

acte van
hypo

onderp. :
opm.:

datum
16-11-1758

fol.nr.
227-227vo

Jan Egberts Maaneschijn en zijn vrouw
Jenneken Jansen.

f 300,- à 3%.
De katerstede met hooiland.
1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Jan Maneschijn
dat de hypotheek is afgelost
d.d. 06-10--1775.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis nikkers.

Holten

door:

Jan Teunissen.
Albert Wijlents Endeman en zijn vrouw Geesken
Hendriksen.

ger.boeken
aan:

Albert Teunissen Geerts en zijn vrouw
Grietjen Willemsen.

van:

Een hooi mate de Woeste mate, gelegen in ft
Espeloër Broek.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
29-11-1758
fol.nr.
227vo-228

Holten

door:

Jan Albertsen Meijlink.

bep. :

1) De testator benoemd tot zijn ergenamen
Teunis Hendriksen Spijkerhuis en zijn
vrouw Janna Jansen van alle gerede en
ongerede goederen.
2) Maria Jansen een geldbedrag van f 150,en gerede goederen. Albert Jansen
krijgt f 50,-.
3) Jan Jansen krijgt een voorschot arbeidsloon van f 735,- en ymen van de comp.,
waarvan de andere helft toebehoort aan
de andere kinderen en het kleinkind.
4) Teunis Hendriksen Spijkerhuis en zijn
vrouw zullen haar vader onderhouden.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
13-01-1759
opm. :
fol.nr.
228-228vo

1) In de marge staat een verklaring van

royement gegeven door Henrik op ft
Roberts voor hem en zijn zuster Hendrina
Henriksen en Harmen Bloome dat de hypotheek is afgelost d.d. 04-06-1759.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannes Dikkers in het huis van de testator
in Espeloo.

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7
aan:
acte van
overdr./alim.
bep. :

Henrik in de Stege met toestemming van
zijn kinderen met name:
Henrik op 't Tasschers onder Raalte, Gerrit
op 't Roebers te Diepenveen mede voor zijn
zuster Hendrine wed. e Plasmans, Hermen op
Bloume onder Raalte.
Zij allen zijn hier aanwezig.
Zijn stiefdochter Hemlrina Derks en haar man
Teunis Lukas.
Hendrina Derksen en haar man zullen de
vader onderhouden.

datum
28-11-1758

van:

fol.nr.
228vo-230

Holten

door:

Zijn keuterplaatsje in de Stege, gelegen in de
Dijkerhoek met getimmer en land en
inboedel, have en vee en de goederen van het
huis met alle lasten bezwaard met f600,ten profijte van Gerrit Dikkers Rinkelaar.

Henrik Wessels Haverstroek en zijn vrouw
Hendrina Roelofsen.

ger.boeken

aan:

Jacob Derksen Koersen en zijn vrouw
Fenneken Henriksen.

inv.nr. 7

van:

Een land, groot zeven schepel, gelegen aan
Rosies land.

acte van

opm. :

1) Het land is verpand met jaarlijks f 1,10.

2) Op verzoèk getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers.
datum
01-01-1759

fol.nr.
230

Holten

door:
t.b.v.:

Jan Schuiter m.v. overl. Dijna Eijpelo.
Zijn drie onmondige kinderen.

ger.boeken
mombers:

Joost Vincent en Derk Dikkers en toeziend
momber de grootvader Jan IJpelo.

inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb./erfuit.
datum
22-01-1759

fol.nr.
230-230vo

opm. :

De zoon krijgt t.z.t. het erve Wolterink: in
Nuetter onder Hedingen en goederen en een
geldbedrag van f 1000,-, afkomstig van zijn
grootvader uit het Stoeveler Broek en nog een
bedrag uit de boedel en de gerede goederen.
De twee dochters krijgen t.z.t. gerede goederen en de erven Roelofs Brinkers en Lubbers
met goederen, gelegen in de Helle en een
geldbedrag van f 1000,- uit de boedel te betalen.
In de marge staat vermeld dat de meer-

derjarige dochter leijda Schuijters, geassisteerd door haar man Albert Vincent daar
zij uit haar moederlijk goed ontvangen heeft
en 1/3 deel afkomstig van haar grootvader
IJpeloo.

Holten

door:

Michiel Michiel Vos van Avesaat, luitenant
en zijn vrouw A.K.H. Putman.

ger.boeken

aan:

Waander Sluiseman en zijn vrouw Maria
Roelofsen.

inv.nr. 7

van:

De plaats Sluiseman, gelegen in de
Holterdijk.

acte van
overdr.
datum
28-03-1759

fol.nr.
231

Holten
ger.boeken

)

door:

Waander Sluiseman en zijn vrouw Maria
Roelofsen.

t.g.v. :

Steven Smeijders en Geesken Hermsen.

van:

f 450,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo

opm.:

De katerstede met getimmer en landerijen,
gelegen aan de Holterdijk.
1) In de marge staat een verklaring van

royement dat de hypotheek is afgelost
d.d. 25-03-1767.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jan Dikker.

datum
28-03-1759

fol.nr.
231-231vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7

door:
t.g.v. :
van:
onderp. :

acte van
hypo
opm. :
datum
28-03-1759

fol.nr.
231vo-232

Waander Sluiseman en zijn vrouw Maria
Roelofs.
Jan Slijter Meijlink en zijn zoon Jan Jansen
Meijlink.

f 300,- à 3%.
Het plaatsje met geimmer en landerijen genaamd Sluisemans.
1) In de marge staat een verklaring van

royement dat de hypotheek is afgelost
d.d. 25-03-1767.
2) Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis Dikkers.

Holten
ger.boeken

door:

Jan Jansen Bekkink en zijn vrouw Marchareta
Jansen.

aan:

Hendrik Slijter en zijn vrouw Janna Schippers.

van:

Een stuk bouwland, groot ongeveer één mudde
gezaai, gelegen tussen 't land van Rinkelaar
en Henrik Gerrijtsen Mulder, met het einde
aan de Saatbergen.

inv.nr. 7
acte van
overdr.

opm. :

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jannis nikkers.

datum
28-03-1759
fo!.nr.
232vo

Holten
ger.boeken

door:

Hermannus Aeftink en zijn vrouw Jenneken
Hendriks.

Lb.v:

Hun zoon Gerrijt Aeftink en de onmondige
kinderen met name:
Anneken, Janna en Hendricus.

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.

erfuiL :

Gerrijt Maatman en Gerrijt Aeftink.

De comp.ten geven de huishouding over aan
hun zoon Gerrijt Aeftink en de onmondige
kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en gerede goederen.

datum
23-04-1759
fol.nr.
233-233vo

Holten

door:

Hermannus Aeftink Smit en zijn vrouw
Jenneken Hendriks met toestemming van
Gerrijt Maatman en Gerrijt Aeftink als mombers
en Herman Rinkelaar als vader over het onmondige kind van over!. dochter Hendrine.

bep. :

1) De comp. zullen overdragen aan hun zoon

ger.boeken
inv.nr. 7

Gerrijt Aeftink de plaats Smits met getimmer en landerijen, de gehele inboedel van
het huis, have en vee de Smit met gereedschap behalve de ymen, die blijven behouden
voor de comp.. Dan nog een hof den Boscamp,
een hooi mate Fletgers mate en vier stukken
bouwland in den Enk.
2) De zoon zal zijn ouders hun verdere leven
onderhouden.
3) De zoon en dochters krijgen gerede goederen
en de onmondige broer en zusters krijgen
tevens een geldbedrag en ook het onmondige kind van Rinkelaar en zijn over!.
vrouw Hendrine.

acte van
maagsch./alim.
datum
23-04-1759
fol.nr.
233vo-234

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Hermen Rinkelaar op het erve Smits.

o

Holten
ger.boeken

door:

Jannis Eppink of Langestrate en zijn vrouw
Jenneken Hendriksen.

aan:

Jan Aelbertsen Stroek en Jenneken Teunis.

van:

Een hoek hooiland aan de Meijers Mate, groot
ongeveer drie dagwerk gesproten uit het
Meijers bezwaart met schattinge, gelegen in
Tt Holterbroek in de Beusenberg naast kopers
en Hermen Vos land. Door de verkoper
van Tonis Stroek aangeërfd.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
19-07-1759

fol.nr.
234vo-235

Holten
ger.boeken

door:

Henderik Scheperboer en zijn vrouw Janna
Schippers.

aan:

Hermen Grauwert.

van:

Een vijfde en zesde deel in een hooiland
Menops Slag, gelegen in de Holter Stege, zuidwaarts aan de Schipbeeke en de andere
zijde tussen de landen van Aelbert Schuijtert
in de Vrede Broeken. Het gehele land is bezwaard met verpondingen.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
01-08-1759

fol.nr.
235

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
01-08-1759

fol.nr.
235-235vo

door:

Henderik Alferdink en zijn vrouw Berendjen
Gerrijts.

aan:

Hermen Grauwert.

van:

Een zesde deel in het hooiland Menops Slag,
gelegen in de Holter Stege, ten zuiden aan de
Schipbeeke en de andere zij de Schuitert in de
Vrede Broeken, bezwaard met verpondingen.

Holten

door:
t.b.v. :

Jan Hofman m.v. overl. Jenneken Alberts.
Zijn onmondige zoon.

ger.boeken
mombers:
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

erfuit. :
opm. :

Jannis Disselenplas en Henderik Brokhuis.
De zoon krijgt t.z.t. een geldbedrag en gerede goederen.
In de marge staat vermeld dat Jannis Jansen

Hofman voldaan is door zwager Teunis Jansen
Maneschijn d.d. 27-01-1789.

datum
07-09-1759

fol.nr.
235vo-236

Holten

door:
t.g.v.:

Janna Jansen v.v. overl. Hendr. Hollander.
Haar twee onmondige kinderen.

ger.boeken
mombers:
inv.nr. 7

erfuit . :

Jan Kuiper en Jan Meijlink.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

acte van
momb./erfuit.
datum
29-11-1759

fol.nr.
236-236vo

Holten
ger.boeken

door:
t.b.V. :
mombers:

Aaltjen Jansen v.v. overl. Derk Helderman
(in zijn leven was hij koster).
Haar vier onmondige kinderen.
Gerrijt Brinkman en Jan Santvoort.

inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.
datum
08-03-1760

fol.nr.
236vo-237

erfuit. :

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

opm. :

Nog genoemd zijn haar zoon Jan Helderman
en schoondochter Aaltjen Meijlink.

Holten

door:

Aaltjen Jansen v.v. overl. D. Helderman, (in
leven was hij koster). Zij wordt geassisteerd
door G. Brinkman.
Jan Helderman (zoon) en zijn vrouw Aaltjen
Meijlinks.

bep. :

1) Jan Helderman (koster) en zijn vrouw
Aaltjen Meijlinks krijgen van Aaltjen Jansen
het huis en hof met landerijen alsmede Den
Boscamp, gelegen bij 't dorp en de gehele
inboedel van het huis, have en vee met
alle schulden.
2) Zij zullen hun moeder voor haar hele leven
onderhouden.
3) Tevens zullen zij de broer en zusters
met name: Jan Willem, Geertruid en Maria
t.z.t. een geldbedrag uitkeren.

door:

Jan Lubbertsen en zijn vrouw Jenneken
Egtereamp.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
maagsch./alim.
datum
08-03-1760
fol.nr.
237-237vo

Holten
ger.boeken

t.g.v. :

Hendrik Gerhard Jordens, Dr. en burgem.
van Deventer en zijn vrouw Agatha Aleida
van Munster.

inv.nr. 7
van:
acte van
hypo

onderp. :

datum
04-04-1760
opm. :

ger.boeken

Jan Lubbertsen plaats, bestaand uit:
huis, hof, schuur, ruim dertig schepel ge zaai
bouwland en twee dagwerk hooiland met landerijen en houtgewassen, gelegen in 't kerkdorp van Neerdorp.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Hendr. Geerts Jordens
dat de hypotheek is afgelost d.d. 02-05-1768.

fol.nr.
237vo-238

Holten

f125,-à d%.

door:
t.b.v. :

Henders Hendriks v.v. overl. Derk Derksen
Strook.
Haar vier onmondige kinderen.

mombers:

Joost Mulder en Gerrijt Berent Kluinsteker.

erfuit. :

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

inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.
datum
15-12-1759
fol.nr.
238-239

Holten
ger.boeken

door:

t.g.v. :
van:

Jan Jansen Kuiper en zijn vrouw Jenneken
Gosens.
Bartelt Stokkers te Rijssen.

f 350,- à 12%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
datum

Drie stukjes land, het ene bij Heekers land,
groot t mudde gezaai, gelegen aan de weg, 't
andere land aan de Kleijne weg, groot een t
mudde gezaai, gelegen tussen Reijlink en
Sonnebergs land. Het derde land ligt op de
Hogencamp tussen de Hollanders en Swiers
land.

02-05-1760

opm.:

In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Gerardus Baan in opdracht
van zijn vader Jan Baan dat de hypotheek is
afgelost d.d. 05-11-1780.

foLnr.
239-239vo

Holten

door:

Heiltjen Jansen v.v. overL Nijland, geassisteerd door Jan Henriksen Broens.

ger.boeken

bep. :

1) De testatrice geeft aan haar dochter op 't

Broens een geldbedrag of de legitieme portie.
2) Zij benoemd tot erfgenamen haar zoon
Jan Aberink en dochter Heiltjen Derksen
getrouwd met Broers in alle na te laten
goederen en bovendien krij gt de zoon het·
geldbedrag dat Beekink schuldig is aan de
testatrice.
3) De diaconije van Holten krijgt een geldbedrag.

inv.nr. 7
acte van
test.
datum
01-05-1760

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Joost Vincent.

foLnr.
239vo-240

Holten

door:

Jan Nijhuis.

bep. :

De testator benoemd tot zijn enige en uinverseIe erfgenamen zijn broer Gerrijt Nijhuis op
Eskes plaatse in de Dijkkerhoek en zijn vrouw
Hendrine Jansen over zijn alle na te laten
goederen.

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door
Peeter Eskes op het erve Eskes, gelegen in
de Dijkerhoek.

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
test.
datum
12-05-1760

foLnr.
240vo

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7

J.W. ten Cate, makelaar te Deventer gevolmachtigde van J.M. Brand tot Bruinhorst 1e
luit. in het regiment cavallerie van de generaal
majoor graaf Carel van Rechteren en zijn
vrouw S.G. Brand geb. Jordens.

Betreft het afsluiten van een hypotheek op de
Rouwhoeven en landgoederen genaamd Voelman
en Graveman en de Horsten, gelegen in Overijssel.
Deze akte is opgemaakt te Barneveld.

acte van
volmacht
datum
12-05-1760

fol.nr.
241

Holten

door:

J.W. ten Cate als gevolmachtigde van Jan
Maurits Brand en zijn vrouw Sophia Goedina
Jordens.

ger.boeken
t.g.v. :

Joh. Weerts burgem. van Deventer en zijn
vrouw.

inv.nr. 7
van:

acte van
hypo

onderp. :

f 1000,- à 4%.
1) Het erve en goed Voelman en Breukelings

mate.
2) Het erve en goed Graverman.
3) De Horstluiden.

Allen gelegen in de buurtschap Neerdarp.

datum
21-05-1760

opm.:

belast met schulden door Hendrik van
Rijnsdijk door hem verworven als maagscheid van Fenne Jordens en de kinderen.
2) In de marge staat een verklaring van
royement gegeven door Dr. Gerrit Jacobsen
als gevolmachtigde van J.W. Brand en zijn
vrouw Sophia Godina Jordens dat de hypotheek is afgelost d.d. 20-01-1763.

fol.nr.
241-241vo

Holten

door:

acte van
overdr.
datum
22-05-1760

fol.nr.
242

Jan Geerligs en zijn vrouw Geesken Jansen.

aan:

Jan Beumer en zijn vrouw Hendrina
Teunissen.

van:

Het halve plaatsje Beumers, gelegen aan de
Holterdijk.

ger.boeken
inv.nr. 7

1) De hier bovengenoemde goederen zijn nog

Holten
ger.boeken

door:

J8Jl Schuitert en zijn vrouw Gerharda
Webbelink.

aan:

Teunis Udink en zijn vrouw Hemlrina Hermsen.

van:

Een stuk bouwland van drie schepel gezaai,
gelegen tussen Tullers en kopers land aan de
straat in 't dorp Holten Den Bonten
Lubbert genaamd.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
23-05-1760

fol.nr.
242

Holten
ger.boeken

door:

J8Jl Schuitert en zijn vrouw Gerharda
Weddelink.

aan:

Derk Dikkers en zijn vrouw Hendrina Schuitert.

van:

Twee stukken bouwland, groot negen schepel
ge zaai genaamd het Bloemendals l8Ild en nog
een stukje op het einde daaraan, gelegen van
twee schepel ge zaai het Koeveren stukjen,
gelegen tussen Voorthuis en 't Kerkenl8Ild en
een vierde deel in een camp hooiland de
Vierendeels mate, gelegen in de Beusenberg,
waarvan i: toebehoord aan Jannis Dikkers in
den Denneboom, -! de koper toebehoort en -!
Gerrijt Schuitert toebehoord.

inv.nr. 7
acte van
overdr.
datum
23-05-1760

fol.nr.
242vo

Holten
ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
verkl.
datum
23-05-1760

fol.nr.
242vo-243

door:

Gerrijt Schuitert en zijn vrouw Geertruit
Vincent.
Zij verklaren van hun broer J8Jl Schuitert voldaan en betaald te wezen.

Holten

door:

ger.boeken
inv.nr. 7

van:

acte van
overdr.
opm.:

Willem Jansen Ulftman en zijn vrouw Jenne
Koortsen.
Harmen Dikkers Rinkelaar en zijn vrouw
Jenneken Nijland en Antonij Nijland en
Mechtelt Kuipers.
Een stuk bouwland van zes schepel gezaai,
gelegen aan de ene kant aan Gerrijt Schoppers
en de andere kant aan de Bod Stege en langs
het land van Slijters in de Darper Enk.
Het boven vermeldde is belast met
Herenschattinge.

datum
05-06-1760
fol.nr.
243-243vo

Holten
ger.boeken

door:
t.g.v. :
van:

Jan Lambertsen op 't Stevens en zijn vrouw
Geesken Berentsen.
Steven Berentsen.

f 400,- à 3%.

inv.nr. 7
onderp. :
acte van
hypo
opm.:

Het plaatsje het Stevens, gelegen in de
buurtschap Holterdijk met getimmer en landerijen.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Steven Berentsen dat
de hypotheek is afgelost d.d. 25-06-1765.

datum
05-06-1760
fol.nr.
243vo-244

Holten

door:

Jan Docters m.v. overl. Berendina Hermsen.

t.b.v. :

Zijn onmondige kinderen met name:
Fenneken, Hendrika, Aaltjen en Harmen.

mombers:

Jan Woltersen Hofman en Jan Vossebelt.

ger.boeken
inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb.!erfuit.
datum
10-07-1760
fol.nr.
244-244vo

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

Holten
ger.boeken

door:

Aalbert Harmsen van de Haar en zijn vrouw
Fenneken Harmsen.

t.g.v. :

Hendrik Garhart Jordens, burgemeester van
Deventer en zijn vrouw Agatha Aleijda van
't MWlster.

inv.nr. 7
van:
acte van
hypo

onderp. :
opm.:

f100,-à

dw,.

De caterstede het Rutgers met getimmer en
houtgewas, gelegen in de buurtschap Neerdarp.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door Hend. Gerh. Jordens dat
de hypotheek is afgelost d.d. 15-10-1 '163.

datum
18-09-1760
fol.nr.
245-246

Holten

door:

ger.boeken

Robert Henrik Jerusalem van Hellendoorn, als
gevolmachtigde van Joost Hagendoorn en zijn
vrouw Margaretha Sophia van Duiren.
Acte van volmacht afgegeven d.d. 26
augustus 1760.

inv.nr. 7

aan:

Abraham Frederik Ruikersvelder en zijn
vrouw Reijneera Marija Borgerink.

acte van
overdr.

van:

De Wilde Vreebroek genaamd in het Holterbroek
gelegen.

opm.:
datum
18-09-1760

Op verzoek getekend en gezegeld door
Harmennus van Eerten.

fol.nr.
246-246vo

Holten
ger.boeken

door:
t.b.V. :
mombers:

Hendrina Harmsen V.V. overl. Wilm Borgerink,
geassisteert door Comelis Egbertsen.
Haar onmondig zoontje Teunis Wilmsen.
Jan Kleijne Oostink en Jan Marissink.

inv.nr. 7
erfuit. :
acte van
momb./erfuit.

opm. :

Het kind krijgt t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.
In de marge staat vermeld dat Jan Kleijn
Oosterhuijs aan zijn verplichtingen als momber

heeft voldaan d.d. 16-12-1 '1'13.
datum
15-10-1760
fol.nr.
246vo-247

Holten

door:>
t.b.v. :

ger.boeken

Gerrijtjen Hendriks

V.V.

overl. Albert ToeteIa.

Haar kinderen en stiefkinderen met name:
haar vijf kinderen: Jan, Hendrik, Jannes,
Aaltjen en Dina, en stiefkinderen: Berent en
Aaltjen Albertsen.

inv.nr. 7
mombers:
acte van
momb./erfuit.

erfuit. :

Berent Grote Boer en Hendrik Polist.
De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

datum
27-11-1760
fol.nr.
247-247vo

Holten

door:
t.b.v. :

ger.boeken
inv.nr. 7
acte van
momb./erfuit.

mombers:
erfuit. :

Willem Egberts m.v. overl. Hendrina Egberts.
Zijn vier onmondige kinderen met name:
>Hermen, Grietjen, Geesjen en Hendrina
Willemsen.
Gerrijt Broekink op de Borkel en Hendrik
Polist.
Ieder kind krijgt een geldbedrag en
gerede goederen.

datum
27-11-1760
fol.nr.
247vo

Holten

door:

ger.boeken
t.g.v. :
inv.nr. 7
van:
acte van
hypo
datum
18-02-1761

onderp. :

opm.:

Jan Willem ten Caate als gevolmachtigde van
Jan Maurus Brant tot Bruijnenhorst, luitenant
van de cavallerie en zijn vrouw Sophia Godina
Jordens.
Willemijna Beumers
Vij fhuij sen.

V.V.

overl. Warners

f 1000,- à 3%.
Het erve en goed Voelman en het erve en goed
Graveman en de beide keuterplaatsjes de
Horsten met landerijen en houtgewassen.
In de marge staat een verklaring van roye-

ment gegeven door W. Beumers wede Vijfhuijs
dat de hypotheek is afgelost d.d. 03-12-1762.
fol.nr.
247vo-248vo

