
van: f.360,-

van: Een geldbedrag van f. 200,- welke zij schuldig zijn.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
22-10-1762

fol.nr.
14-14vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
11-11-1762

fol. nr.
15-15vo.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
schuld

datum
31-10-1765

fol.nr.
15vo

door:

t.g.v.

onderpand:

opm. :

door:

t.b.v.

mombers:

erfuit. :

opm.:

door:

t.g.v.:

Gerrit Eppink en zijn vrouw Engeltjen Hendricks•.

Jan Hendriksen (broer)

De stukken bouwland die in de Looker Enk liggen tus
sen het land van Eijkel en Bijster. Het eind ligt aan de
straat.

Het geleende geld is afkomstig van Jan Hendriksen voom.
en zijn vader Jan Eppink.

Jenneken Janssen v.v. overl. Hendrik Lambeij. Zij
wordt geass. door Gerrit Gerrits.

Haar twee onmondige kinderen.

1) Jannes Klaassen.
2) Harmen Egberts.

De kinderen krijgen een geldbedrag uit hun vaders na
latenschap en het langstlevende kind krijgt de plaats
Huijskes te Eesen.

In de marge staat een verklaring gegeven door Janna
Lambooij en haar man dat zij haar kindsdeel van haar
vaders nalatenschap heeft ontvangen op d.d. 05-02-:-1785.

Jan Vischer en zijn vrouw Geesken Willems.

D.H. Snel en zijn vrouw Elisa Otterbeek.



\

Holten door: Hendrik Scheperboer en zijn vrouw Janna Schippers.

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
02-12-1762

fol.nr.
20

aan: Garrit Kempinck en zijn vrouw Harmina Walmans.

van: De katerstede de Wegstukken, gelegen in Suyd-Loo onder
Bathmen.

van: f. 400,- à 3!%

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van

(

p. .

i\.4 ~
atum

02-12-1762

fol.nr.
20vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
29-11-1762

fol.nr.
21

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit . :

Garrit Kempinck en zijn vrouw Harmina Walmans.

De vrouw van overl. Derk ten Hengel.

De katertstede de Wegstukken, gelegen in Suydloo on
der Bathmen.

In de marge staat een verklaring van royement gege
ven door H. ten Hengel dat de hyp. is afgelost op d.d.
29-04-1767

Albert Dij kman.

Zijn kinderen.

1) Jan op den Graven.
2) Flis Keijser.

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



aan: Jannes Meerman en zijn vrouw Jenneken Egberts.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
09-11-1762

fol.nr.
18

Holten

door:

mombers:

van:

door:

Jannes Meet>man en zijn vrouw Jenneken Egberts,
Gerrit Nijenhuijs en zijn vrouw Hen<Jrigjen Egberts.

1) Jan Landeweer
2) Jannes Meerman
over de onmondige kinderen van Jan Meijer.

Het erf Het halve Egberts gelegen op de Borkel.

Hendrick Scheperboer en zijn vrouw Janna Schippers.

.-

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
02-12-1762

fol.nr.
19

aan: Arent Veldcamp en zijn vrouw Hendrina Bolinck.

van: De Piericks Marsch maate gelegen bij den Hakkert.

van: f. 300,-à 4%

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
02-12-1762

fol.nr.
19vo

door:

t.g.v.:

onderpand:

opm.:

Arent Veldcamp en zijn vrouw Hendrina Bolinck.

Hendr. Budde

1) De Pieriks m~~Jlte.
2) hooi-en bouw,gere~en bij den Hakkert.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door P. Fichler dat de hyp_is afgelost op
d.d. 09-02-1803 -



door:

mombers:

Holten

gerboeken

inv.nr. 9

Jannes Meerman en zijn vrouw Jenneken Egberts,
Gerrit Nijenhuijs en zijn vrouw Hen<Jrigjen Egberts.

1) Jan Landeweer ) over de onmondige kinderen
2) Jannes Meerman ) kinderen van Jan Meijer.

aan: Ant. Nijland, Alb. Jansboer, Gerrit Stroek

acte van
overdr.

datum
28-11-1762

fol.nr.
27vo

Holten

gerboeken

inv.nr.

acte van
overdr.

datum
09-11-1762

fol.nr.
18

van:

door:

mombers:

aan:

De helft van het erf en goed Het halve Eijkels.
met de helft van het huis, kamp, schuren, de
helft van een gaard en een halve hooimate die
dire dagen werken groot is.

Jannes Meerman en zijn vrouw Jenneken Egberts,
Gerrit Nijenhuijs en zijn vrouw Hendrigjen Egberts.

1) Jan Landeweer ) over de onmondige kinderen
2) Jannes Meerman ) kinderen van Jan Meijer.

Jannes Meerman en zijn vrouw Jenneken Egberts.

Het erf en goed Het halve Egberts gelegen op
de Borkel.

door:

mombers:

Holten

gerboeken

inv.nr. 9

Jannes Meerman en zijn vrouw Jenneken Egberts,
Gerrit Nijenhuijs en zijn vrouw Hendrigjen Egberts.

1) Jan Landeweer ) over de onmondige kinderen
2)Jamt~s Meerman ) kinderen van Jan Meijer.

aan: Jannes Meerman en zijn vrouw Jenneken Egberts.

acte van
18vo

datum
29-11-1762

fol.nr.
18vo

van: De twee hooimaten Het Vredebroek en Het
Leuvrincks
Vredebroek.



van: f. 400,- à 3!%

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
02-12-1762

fol.nr.
20vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb.jerfuit.

datum
29-11-1762

fol.nr.
21

Holten

ger.boeken

door:

t.g.v.:

onderpand:

opm.:

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

door:

t.g.v. :

Garrit Kempinek en zijn vrouw Harmina Walmans.

De vrouw van overl. Derk ten Hengel.

De katertstede de Wegstukken, gelegen in Suydloo on
der Bathmen.

In de marge staat een verklaring van royement gege
ven door H. ten Hengel dat de hypo is afgelost op d.d.
29-04-1767

Albert Dijkman.

Zijn kinderen.

1) Jan op den Graven.
2) Flis Keijser.

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

Johannes Broens. en zijn vrouw Janna Jans.

Hen. Gerh. Jordens te Deventer en zijn vrouw
Ag. Al. van Munster.

inv.nr. 9
van: f. 800,- à 4%

acte van
hypo

datum
09-12-1762

fol.nr.
21vo-22

onderpand:

opm.:

Het erf en goed Broens, bestaande uit huis, hof en vijf
mudde bouwland, gelegen in de Look, met alle landerij
en.

In de marge staat een verklaring van royement gege
ven door Jannes Broens. dat de hypo is afgelost op d.d.
24-12-1772.



door:Holten

ger.boeken

Roloff Dekkers Kleijn Breukink voor hemzelf voor
zijn vrouwen als gevolm. van Geertjen Derksen, vlg.
eigenhandig geschreven machtiging.

aan: B.E. Dapper (med. doctor) te Deventer.

van: f. 200,- à 3*96

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
15-01-1763

fol.nr.
24vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
17-01-1763

fol.nr.
25

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test.

datum
22-01-1763

fol.nr.
25vo-26

van:

opm.:

door:

t.g.v.:

onderpand:

opm.:

door:

bep. :

opm.:

De helft van het erf Kleijn Breukink.

Het erf Kleijn Breukink wordt ook Dekkers genoemd.

Roeloff Lammersen Bos.

Aalbert Schuijtert en zijn vrouw Fenneken Hermens.

Een stuk bouwland groot 6 schepel gezaai gelegen in
den Oldencamp tussen het land van Jannes Meerman.

In de marge staat een verklaring van royement gegeven
door Albert Schuijtert, dat de hype is afgelost op d.d.
27-08-1764.

Gerrit Derksen en zijn vrouw Henders Hendriks. Zij wordt
geass. door Jan Plaggert.

Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.

Door dit testament komt het vorige te vervallen.



van: f. 500,- à 4%.

aan: Gerrit Gravelmans en zijn vrouw Anneken Gravelmans.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
23-01-1763

fol.nr.
26-26vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
05-02-1763

fol.nr.
26vo-27

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
09-02-1763

fol.nr.
27vo-28

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

door:

t.g.v. :

van:

onderpand:

opm.:

door:

van:

opm.:

Jan Vastert en zijn vrouw Janna Platerincks.

Dr. H.A. Snel te Deventer.

Het land welk zij aangekocht hebben uit de boedel
van Jenneken Eijkels, bestaande uit:
1) Een stuk land groot 6 schepel gezaai, gelegen tus

sen het land van Menneken en Borger.
2) 2 schepel gezaai gelegen in den Enk naast het land van

Reijlink.
3) Hooiland met bouwland groot 3 dagen werk, gele

gen bij Jan Post.

In de marge staat een verklaring van royement
dat de hyp is afgelost op d.d. 23-01-1774.

Gerrit Gravelmans en zijn vrouw Anneken Gravelmans.
Zij wonen op het erf Gravelmans.

Jan van Hoek en zijn vrouw Maria Stockkers.
Zij wonen in Rijssen.

f. 2000,- à 3%

Het erf Gravelmans.

Het erf Gravelmans wordt ook wel Goedendag
genoemd

GW. Jacobson raadslid te Deventer. Hij is gevolm. van
Jan Maurits Brands en zijn vrouw Sophia Godiena Jordens.

1) Het erf en goed Gravelmans, gelegen in de buurt
schap Neerdorp.

2) Een halve waahre, die afkomstig is uit de boedel van
het erf Slots, dat aangekocht is door de hr. Jordens van
mejuffr. ter Smitten.

Op verzoek getekend en gezegeld te Deventer.



Holten door: Hendrik en de Bolinck m.v. Fenneken Tonissen.

aan: Arent Veldcamp (schoonzoon) en zijn vrouw
Fenneken Tonissen (dochter)

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
28-03-1763

fol.nr.
32vo-33

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

van:

opm.:

door:

mombers:

De boerderij met have en goed.

Hendrik Bolinck en Fenneken Tonissen zullen
Levenslang onderhouden worden.

Hr. Strokappe m.v. Wilma, H. Haverstrinek
m.v. Aalberts, Jan Gansegat m.v. Aaltjen
Aalberts, voor hun zelf en voor de onmon
dige kinderen van overl. Albert op de Haare.

1) Harmen Strocappe
2) Jan Docter.

aan: Wander Gerritsen.
acte van
overdr.

datum
28-04-1763

foLnr.
33-33vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test.

datum
14-05-1763

'l., fol.nr .
. -33vo-34

van:

door:

bep. :

Het plaatsje en caterstede de Haare, met de
bij behorende gronden.

Hermen Lindenberg (boer op het erve Schuijtert,
gelegen in de Holterstege.

Zijn vrouw Jenneken Schuijters krijgt alle
gerede en ongerede goederen.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
12-04-1763

fol.nr.
34-34vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
16-06-1763

fol.nr.
35

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
04-06-1763

fol.nr.
35vo

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

door:

aan:

van:

Stientjen Derks, v.v. overl. Gerrit Broers.
Zij wordt geass. door Joost Vincent.

Haar zes onmondige kinderen.

1) Jan Broekinck
2) Roelof Dekker.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen uit hun vaders nalaten
schap.

Jan Lubberts, m.v. overl. Jenneken Egterkamp.

Zijn vijf onmondige kinderen.

1) Willem Laverne.
2) Garrit Egterkamp.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen uit hun moeders nalaten
schap.

Hendrijne Udinck, v.v. overl. Jan Meijer.
Zij wordt geass. door Jan Bolderinck.

Engbert Haarinck en zijn vrouw Jenneken
Gerrits.

De hof van het plaatsje Meijers, gelegen
in de buurtschap Neerdorp, tussen het land
van de kopers en Haar Hendrik.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
28-06-1763

fol.nr.
36

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

28-06-1763

fol.nr.

37

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
13-08-1763

fol.nr.
37

door:

aan:

van:

door:

t.g.v. :

van:

onderpand:

opm.:

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

Derk Jan Dikkers op Bolinck en zijn vrouw
Grietjen Vincent.

Gerrit Rendr. Rakkert en zijn vrouw Janna
Janssen.

Hun kampje bouwland Haverkamp, gelegen
in de buurtschap Dijkerhoek.

Gerrit Hendr. Rakkert en zijn vrouw Janna
Janssen.

Derk Jan Bolinck en zijn vrouw Margrieta
Vincent.

f. 400,- à 3%.

Het bouwland de Havercamp, gelegen in
de buurtschap Dijkerhoek.

In de marge staat een verklaring van royement
geven door Derk Jan Dikkers Bolinck, dat de
hyp is afgelost door de mombers van de
onmondige kinderen van oevrl. G. Diemerhorst,
Rutg. Koolhaas en Hendr.Theodorus Brand.

De hyp.acte is op verzoek getekend door
Jan Bolderink.

Peter ter Berge m.v. overl. Jenneken Maat Wilems.

Zijn twee onmondige kinderen.

1) Gerrit op Maat Wilms
2) Berent Luessinck.

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



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
18-08-1763

fol.nr.
37vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
15-10-1763

fol.nr.
38-38vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
29-09-1763

fol.nr.
38vo-39

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

door:

t.g.v. :

van:

onderpand:

opm.:

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit . :

Albert Janssen Lambers, m.v. over!. Hendrilm
Janssen.

Zijn onmondige dochter.

1) Gerrit Agterkamp.
2) Jan Nijenhuijs.

De dochter kr ij gt t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen.

Anthonij Dikkers op het Stroek, en zijn vrouw
Maria Dikkers.

mr. Hendr. Fred. Bouwer (burgemeester van
Deventer). .

f. 700,- à 4%

Het plaatsje het Stroek, gelegen in de buurt
schap Espeloo.

1) Nog genoemd wordt met name:
J.C. van Markel.

2) In de marge staat een verklaring gegeven
door Fred Bouwer dat de hyp is afgelost op

d.d. 20-11-1770.

Hermen Alberts Schuijtert, m.v. over!. Janna
Derksen.

Zijn onmondige zoon.

1) Jannes Bruijn.
2) Gerrit Derks.

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



Holten

ger.boeken

door:

t.g.v.

Jannes Vastert en zijn vrouw Janna Platerincks

D.H. Snel te Deventer. en zijn vrouw Elijsabet
Otterbeek.~ ~.

inv.nr. 9
van: f. 500,- à 4%

acte van

(:P'k~
~atum

23-01-1763

foLnr.
26-26vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
05-02-1763

foLnr.
26vo-27

Holten

onderpand:

door:

t.g.v.

van:

onderpand:

opm. :

door:

Het land dat afkomstig is uit de goederen van Jenneken
Eijkels.
Een stuk land dat 6 schepel gezaai groot
is en ligt tussen het land van Menneken en Borger. Een
stuk land dat 2 schepel gezaai groot en in den Enk ligt
naast het land van Reijlinck Tot slot het hooiland met
het bouwland dat samen drie dagen werk
groot is en bij Jan Podt ligt.

Gerrit Gravelmans en zijn vrouw Anneken Gravelmans.
Zij wonen op het erf Gravelmans.

Jan van Hoek en zijn vrouw Maria Stockkers. Zij wonen
in Rijssen.

f. 2000,- à 3%.

Het erf Gravelmans.

Het erf Gravelmans wordt ook wel Goejendag genoemd.

GW. Jacomson te Deventer. Hij treedt op als gevolm.
van Jan Maurits Brand en zijn vrouw Sophia Godiena
Jordens.

ger.boeken
aan: Gerrit Gravelmans en zijn vrouw Anneken Gravelmans.

(v.nr. 9

\è'~.~
acte van
overdr.

datum
09-02-1763

fol.nr.
27vo-28

van: Het erf en goed Gravelmans dat in de buurtschap Neerdarp
ligt met de helft van de waarde van de boedel die afkomstig

_ is uit het erf Slots dat is aangekocht door de hr. Jordens

C;van juffr. ter Smitten
op d.d. 31-07-1717.



van: f. 500,- à 4%

..~

Holten

ger.b~ç.

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
23-01-1763

fol.nr.
26-26vo

Holten

Gr.~
mv.nr. 9

acte van
hypo

datum
05-02-1763

fol.nr.
26vo-27

inv.nr. 9

àcte van

G~r~~
datum
09-02-1763

fol.nr.
27vo-28

door:

t.g.v.

onderpand:

door:

t.g.v.

van:

onderpand:

opm.:

door:

aan:

van:

~
Jann%tert en zjjn vrouw Janna Platerincks

D.H. Snel te Deventer. en zijn vrouw Elijsabet
Otterbeek.

M
Het land dat afkomstigYuit de goederen
van Jenneken Eijkels.
Ee&nuk land~ schepel gezaai groot
is~h ligt tusséPmand van Mennek!p en
Borger.~stukland dat 2 sche~ ge
zaai groot en in den Enk ligt naast het
lan~anijlinck~Tot slot he~ hooiland
me houwland dat samen drIe dagen
we g oot is en bij Jan Podt ligt.

Gerrit Gravelmans en zijn vrouw Anneken
Gravelmans. Zij wonen op het erf Gravelmans.

Jan van Hoek en zijn vrouw Maria Stockkers.
Zij wonen in Rijssen.

f. 2000,- à 3%.

Het erf Gravelmans.

Het erf Gravelmans wordt ook wel Goejendag
genoemd.

GW. Jacomson te Deventer. Hij treedt
op als gevolm. van Jan Maurits Brand en
zijn vrouw Sophia Godiena Jordens.

Gerrit Gravelmans en zijn vrouw Anneken
Gravelmans.

J
Het erf en goed Gravelmans~nde
buurtschap Neerdarp ligt met de helft
van.de waarde van d~ boedel,die afkom
stig'1Hl:het erf Slots~s aangekocht
door de hr. Jordens van juffr. ter Smitten
op d.d. 31-07-1717.

-

-



van: f. 2000,- à 3%.

aan: Willemine Hendriks Beekman.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
09-02-1763

fol.nr.
28-28vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
10-02-1763

fol.nr.
29

Holten

ger.boeken

inv.nr 9

acte van
overdr.

datum
15-02-1763

fol.nr.
29vo-30

door:

aan:

van:

door:

t.g.v.

onderpand:

opm.:

o

door:

van:

G.W. Jacobson te Deventer, als gevolm. van lt. Jan
Maurits Brands en zijn vrouw G. Jordens.

Willem Ecberts Maneschijn en zijn vrouw Jenneken Janssen.

Het erf en goed Voelmans wat in de buurtschap Neerdorp
ligt. Het wei-,hooiland Breukelincksmaate met alle lan
derijen en een ware afkomstig uit de boedel van juffr.
ter Smi tten, welke is aangekocht uit Schutten erf op
d.d. 31-07-1717. .

Willem Ecberts Maneschijn en zijn vrouw Jenneken
Janssen.

Jan Schuijtert en zijn vrouw Grade Weddelinck.

Het erf en goed Voelman dat in de buurtschap Neerdorp
ligt:

In de marge staat een verklaring van royement gege
ven door J. Schuttert dat de hyp.is afgelost.

'eG.W. Jacobson te Deventer. Hij treedt qp als gevolm.
~n Jan Maurits Brandt tot de Bruijnhors~nzijn vrouw
Sophia Godina Jordens.

De caterstede de Horst met getimmer, houtgewassen
en landerij en.



rolten

\:-.~ ~
ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
09-02-1763

fol.nr.
28-28vo

Holten

ger.boeken

door:

aan:

van:

door:

t.g.v. :

G.W Jacobson te Deventer, als gevolm.
van Lt. Jan Maurits Brands en zijn vrouw
G. Jordens.

Willem Ecberts Maneschijn en zijn vrouw
Jenneken Janssen.

Het erf en goed Voelmans, gelegen in de
buurt...·Schap Neerdorp, met het wei-,hooiland
Breukelincksmaate met alle landerij en en
een ware afkomstig uit de boedel van juffr.
Ter Smitten,welke is aangekocht uit Schutten
erf op 31-07-1717,

Willem Ecberts Maneschijn en zijn vrouw
Jenneken Janssen.

Jan Schuijtert en zijn vrouw Grade Weddelinck.

-

inv.nr. 9
van: f. 2000,- à 396.

acte van
hypo

datum
10-02-1763

fol.nr.
29

Holten

ger.boeken

onderpand:

opm.:

door:

Het erf en goed Voelman dat in de buurtschap
Neerdarp ligt.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door J. Schuttert dat de hyp,is
afgelost ...

G.W. Jacobson te Deventer. Hij treedt
op als gevolm. van Jan Maurits Brandt
tot de Bruijnhorst en zijn vrouw3,oPhia
Godina Jordens.

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
15-02-1763

fol.nr.
29vo-30

aan: Willemine Hendriks Beekman.

van: De caterstede de Horst met getimmer,
houtgewassen en landerij en.



van: f. 700,- à 4%

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
19-11-1763

fol.nr.
39-39vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
19-11-1763

fol.nr.
40-40vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
06-01-1764

fol.nr.
40vo-41

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit. :

door:

t.b.v.:

erfuit . :

door:

t.g.v.:

onderpand:

opm.:

/
" /:'1I

·1
'G.

Marije Harmsens, v.v. overl. Harmen Vosjes.
Zij wordt geass. door Albert Hendriksen.

Haar vier onmondige kinderen.

1) Hendr. Garritsen Weggestapel.
2) Hendr. Teunissen.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen uit hun vaders nalatenschap.

Teuntjen Janssen, v.v. overl. Barteld Hendriks.
Zij wordt geass. door Derk Hendriks (aanstaan
de man).

Haar vier onmondige kinderen met name: Jan Garrijt
Aaltjen en Hendrijne.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen uit hun vaders nalatenschap.

Joost Dikkers en zijn vrouw Catharina Kempers.

Willemina Elisabet Greven, v.v. overl. Hendrik
Podt, in leven burgemr. van Deventer.

1) 254 roeden veldgrond of bouwland, gelegen
in het Holterbroek langs Hofmans maate

2) 6 schepel land, de Korte Voore, gelegen
onder den Kol in de Holter Esch: ten oos
ten van het Heerenland op den Kol en ten
westen van het 't land van boer Hollander,
ten zuiden van het land van Olde Bekking
en ten noorden van het land van de Snijder
Willem.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door de erfgenamen van de overl.
W.E. Greven inleven vrouw van overl. Podt.



aan: Jan Schuijtert en zijn vrouw Grada Weddelinck.

aan: Hendrik Rietberg en zijn vrouw Janna Willems.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
24-11-1763

fol.nr.
41vo-42

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
16-02-1764

fol.nr.
42

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
16-02-1764

fol.nr.
42vo

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit . :

door:

van:

door:

van:

opm.:

Geesken Egberts, v.v. overl. Jan Udink. Zij
wordt geass. door Joost Vincent.

Haar twee onmondige kinderen.

1) Berent Nijmeijer.
2) Egbert Nij-Udinck.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen uit hun vaders nalatenschap.

Gerrit Eijkel en zijn vrouw Janna Janssen.

De halve Eijkelskamp en hun halve gaard aan de
Sand voorts Steege en een halve hooimate, ge
legen bij Jannes op de Lange strate.

Jan Schuijtert en zijn vrouw Grada Weddelinck.

De halve hooimate , gelegen bij Jannes op de
Lange strate.

De hooimate is afkomstig uit het erf Eijkels.



aan: Hendrik Hofman en zijn vrouw Berendina Janssen.

van: Een stuk bouwland, gelegen in de buurtschap
Beusbergen aan de Sandvoort Steege.

aan: Jan Hendrik Hofman en zijn vrouw Berendina
Janssen.

van: Hun halve gaard, gelegen in de buurtschap
Beusbargen aan de de Santvoord Steege.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
16-02-1764

fol.nr.
43

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
16-02-1764

fol.nr.
43vo

Holten

ger.boeken

door:

opm.:

door:

opm.:

door:

t.g.v.:

Jan Schuijtert en zijn vrouw Grada Weddelinck.

Het stuk land is afkomstig uit het erf Eijkels.

Gerrit Stroek, voor zichzelf, Jan Wigmanninck,
en zijn vrouw Jenneken Janssen, Anthony Nijland
en zijn vrouw Megteld Cuijpers.

De gaard is afkomstig uit het erf Eijkels.

Jan Hendrik Hofman en zijn vrouw Berendina
Janssen.

Hendrik Budde.

inv.nr. 9
van: f. 300,- à 4%

acte van
hypo

datum
16-02-1764

fol.nr.
44

onderpand:

opm.:

Hun land of gaard gelegen in de buurtschschap
Beusbergen aan de de Santvoorts Steege met het
getimmer.

.In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Jan Hendrik Hofman, dat de hyp
is afgelost op d.d. 23-02-1770.



van: f. 300,-à 4t%

aan: De. Wed. Dijsselenplas.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hyp•.

datum
20~02-1760

fol.nr.
44vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
24-02-1764

fol.nr.
45

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hyp..

datum
24-02-1764

fol.nr.
45vo

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

door:

van:

door:

t.g.v. :

van:

onderpand:

opm.:

Jan Eijkel en zijn vrouw Trijne Veldinek.

H.G. Jordens en zijn vrouw A.A. van Munster.

Hun plaatsje en erf Jan aan het Veld met
een hof welke.:!:. 2 mud gezaai groot is.

1) De acte is getekend en gezegeld te Deventer.
2) In de marge staat een verklaring van royement

gegeven door Gerh. Jordens dat de hypo is af
gelost op d.d. 19-02-1773.

Garrit Eijkel en zijn vrouw Janna Janssen.

Een stuk hooiland het halve Eijkels mate,
gelegen tussen Dijsselenplas en Albert Jans
mate.

De vrouw van overl. Jannes Hofman Dijsselenplas.
Zij wordt geass. door Garrit Jan Hofman.

Jan Dikkers in den Ulft en zijn vrouw Comelia
Mensinck.

f. 350,- à?%

De gehele hooimate Dijsselenplas mate, welke
is gelegen naast Alb. Jans.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Jan Dikkers dat de hypo is afge
lost.



Holten

ger.boeken

door: Andr. van der Souw m.v. overl. Anna Klosser
en vader van Elias en Winanda van der Souw.
H. van der Souw, Arn. van der Souw, J. v.d. Souw
en Barta van der Souw.

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
08-03-1764

fol.nr.
46

aan: Garrit Eijkel en zijn vrouw Janna Janssen.

van: Het erf en goed de Heege, welke is gelegen
in de buurtschap Dijkerhoek.

van: f. 700,- à ?%

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
24-02-1764

fol.nr.
46vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb.jerfuit.

datum
26-04-1764

fol.nr.
47

door:

t.g.v.:

onderpand:

opm.:

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit • :

opm.:

opm.:

Garrit Eijkel en zijn vrouw Janna Janssen.

Jan Dikkers in den Ulft en zijn vrouw Corn.
Mensinck.

Het erf en goed De Heege, gelegen in de buurt
schap Dijkerhoek.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Jan Dikkers dat de hypo is afge
lost op d.d. 22-06-1776.

Heijltjen Frontinck, V.V. overl. Garrit Brinck.
Zij wordt geass. door Jannes Dikkers.

Haar zeven onmondige kinderen.

1).Jan Helderman.
2) Albert Vlierman.

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

Nog genoemd wordt met name: het plaatsje
Brinckman.

In de marge staat een verklaring gegeven door
Anthoni Helderman, en zijn vrouw Johanna
Brinkman, Berendina Brinkman, Hendrik Willem
Skeltjes, Berendina Brinkmes en Willem Rethaar
dat zij hun kindsdeel uit hun vaders goed heb
ben ontvangen van Marten van de Rijt en zijn
vrouw Aaltjen Brinkman op d.d. 02-05-1788.



Holten door: Anthony Nijland en zijn vrouw Megteld Cuper.
Jan Wijgmanninck en zijn vrouw Jenneken
Janssen.

ger.boeken
aan: Gerrit Stroek en zijn vrouw Maria Janssen.

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
26-04-1764

fol.nr.
48vo

Holten

van:

opm.:

door:

Een gedeelte van een stuk hooiland.

Het hooiland is afkomtig uit het erf Eijkels.

Anthony Nijland en zijn vrouw Megteld Cuper.
Jan Wijgmanninck en zijn vrouw Jenneken
Janssen.

ger.boeken
aan: Jan Schuijtert en zijn vrouw Grada Weddelinck.

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
26-04-1764

fol.nr.
49

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr./alim.

datum
14-06-1764

fol.nr.
49vo-50

van:

opm.:

door:

aan:

van:

opm.:

Een part uit een kamp bouwland.

Het bouwland is afkomtig uit het erf Eijkels.

Hendrik Trekop en zijn vrouw Willemken
Trekop.

Harmen Schuijtert (schoonzoon) en zijn vrouw
Henders Trekop(dochter).

De gehele bouwerij, met have en goed.

Hendrik Trekop en Willemken Trekop
zullen levenslang onderhouden worden.



aan: Willem Lavarne en zijn vrouw Jenneken Hendriksen.

van: Een stukje land, groot 1 i schepel gezaai, ge
legen in de buurtschap Neerdarp.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
22-05-1764

fol.nr·.
50vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
19-06-1764

fol.nr.
51

Holten

ger.boeken

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit. :

door:

opm.:

door:

Margrieta Heijlersig v.v. overl. Egbert
Thiesselinck. Zij wordt geass. door Jannes
Dikkers. Zij wil gaan hertrouwen.

Haar vij f onmondige kinderen.

1) Jan Helderman.
2) Hendrik Broekhuijs.

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

Gerrit Lambooij en zijn vrouw Jenneken Janssen.

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderinck.

Teunis Endeman, voor hem zelf en met Jan
Klooster als mombers over de onmondige
kinderen van Jan Bos. Garrit Bos, stiefvader
van Janna en Jan Schuijtert.

aan: Garrit Bos en Maria Buskes.
inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
07-08-1764

fol.nr.
51-51vo

van:

opm.:

Twee stukken bouwland, groot 6 schepel ge-
zaai, gelegen in den Oldencamp tussen Meermans
land

1) Het land is afkomstig uit de boedel van
Roeloff Bosch.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderinck.



aan: Harmen Lindenberg en zijn vrouw Jenneken
Schuijtert.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
07-08-1764

fol.nr.
51vo-52

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
11-09-1764

fol.nr.
52-52vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
11-09-1764

fol.nr
52vo-53

door:

van:

opm. :

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit • :

opm. :

Garrit Bosch en zijn vrouw Marije Buskes.
Hendrik Weever voor zijn vrouw Ecberdina
Bolinck.

Twee stukken bouwland, groot 6 schepel ge-
zaai, gelegen inden Oldencamp tussen Meermans
land.

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderinck te Bathmen.

Hendrikjen Gerrits v.v. overl. Willem Oltbeek.
Zij wordt geass. door Joost Vincent.

Haar zeven onmondige kinderen.

1) Derk Brinks.
2) Jan Meijer.

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

Hendrik Reijlink, m.v. overl. Aaltjen Janssen.
Hij wil gaan hertrouwen.

Zijn zeven onmondige kinderen

1) Jan Maneschijn.
2) Jannes Nijkamp.

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

In de marge staat een verklaring gegeven door
de Wed. Reijlinck dat de mombers van de on
mondige kinderen het geldbedrag afkomstig
uit hun moeders nagelaten goed nog moeten
uitkeren.



Holten

ger.boeken

door:

t.g.v.:

Garrijt KleijnLokkin en zijn vrouw Aaltjen
Hendriks. .

Helena van Eijll, v.v. over!. G. Ribbius.

inv.nr. 9
van: f. 1750,- à 4%

acte van
hypo

datum
16-10-1764

fol.nr.
53-53vo

Holten

ger.boeken

onderpand:

opm.:

door:

t.g.v. :

Het erf en goed Den Kleijnen Lockin .met de
hooimate Gerhàî"dijs maate

Onder de acte staat een verklaring van roye
ment gegeven door Corn. Ribbius dat de hypo
is afgelost op d.d. 12-10-1770.

Jan Roelofs en zijn zuster Fenneken Roelofs.

Derk Hendrik Snel en zijn vrouw Elisabet
Otterbeek.

inv.nr. 9
van: f. 300,- à 4f%

acte van
hypo

datum
25-12-1764

fol.nr.
54

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr./alim.

datum
09-11-1764

fol.nr.
54vo

onderpand:

opm.:

door:

aan:

van:

opm. :

Het stuk land De Schuijrs camp, gelegen tussen
de Bakker en Hollander. 3t schepel aan de
grote weg naast Broer, 1 t schepel tussen de
Bakker en Broer.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door D.H. Snel dat de hypo is afge
lost op d.d. 08-03-1791

Jan Lamberts op Stevens. en zijn vrouw Geesken
Harens.

Gerrit Oostermaate en hun doçhter Gerritjen
Janssen (bruid) en C. van Voorn. (bruidegom)

De plaats het Stevens met alle landerijen ge
timmer, have en goed.

Jan Lamberts en Geesken Harens zullen levens
lang onderhouden worden.



aan: Jan Beumer en zijn vrouw Hendrine Brands.

van: f. 425,- à 3%

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
29-11-1764

fol.nr.
55

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
10-12-1764

fol.nr.
55vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
17-12-1764

fol.nr.
56

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

door:

van:

opm.:

. door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

Hendrine Hendr. v.v. overl. Jan Sandvoort.
Zij wordt geass. door: Jan Bolderinek.

Haar vier onmondige kinderen.

1) Gerrit Knopert
2) Albert Kerkdijk.

De kinderen krijgen een geldbedrag.

Tonis Flierman.

Het plaatsje Beumers, gelegen in de buurt
schap Dijkerhoek, tussen de plaatsen van
Brands en Gerritsen.

Op verzoek get~kenden gezegeld door Jan
Bolderinek.

Jan Beumer en zijn vrouw Hendrijne Brands.

Jan Havercamp en zijn vrouw Maria Banekate~

De keuterplaats Beumers, gelegen in de bUurt'""
schap Dijkerhoek, tussen Brand en Gerritsen.

1) Op verzoek getekend en gezegeld dQor Jan
Bolderinek.

2) In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Harmen Daggert en Hendrina .
Daggert dat de hypo is afgelost op d.d. 01-05-1789.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
21-05-1771

fol.nr.
130vo

Holten

ger.boeken

door:

aan:

van:

opm.:

door:

t.g.v.:

Albert Velders en zijn vrouw Marija Velders.

Jan Egberts Snorr~wind en. zijn vrouw
Aaltjen .Hendriks.

Een stuk bouwland, dat naast het huis en het
land van dekopers in den Oldencamp ligt.

Op verzoek getekend en.gezegeld door Joost
Vincent

Jan Egberts Snorrewind en zijn vrouw Aaltjen
Hendriks.

Jan Boode.

inv.nr. 9
van: f. 450,- à 3%.

acte van
hypo

datum
21-05-1771

fol.nr.
130vo-131

Holten

ger.boken

onderpand:

opm.:

door:

t.g.v. :

Hun keuterplaats Snorrewind met getimmer
en landerijen. Ook het land wat zij van Albert
Velders gekocht hebben (zie fol.nr. 130vo).

Op verzoek getekend en gezegeld door Joost
Vincent.

Marten van der Rijt en zijn vrouw Aaltjen
Gerrits.

Jan Boode.

inv.nr.
van: f. 400,- ~%.

acte van
hypo

datum
21-05-1771

fol.nr.
131-131vo

onderpand: Vier stukken bouwland, die in de Holter Enkt
liggen



Holten door: Jannes Nijkamp en zijn vrouw Henders Janssen.

ger.boeken

inv.nr. 9

aan: Jan Nijstad.

van: Het land en plaatsje Den Nijstad, gelegen in
de buurtschap Dijkerhoek.

van: f. 1100,- à 3%.

acte van
overdr.

datum
24-02-1765

fol.nr.
56vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
25-02-1765

fol.nr.
56vo-57

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
01-05-1765

fol.nr.
57-57vo

opm.:

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

door:

t.g.v. :

van:

onderpand:

opm.:

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderinck.

Jan Nijstad.

Steven Berents Duijstermars.

De keuterplaats Nijstad met het bijbehorende
land gelegen in de buurtschap Dijkerhoek.

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderinek.

Gerrit Jannnes Middelweg en zijn vrouw Janna
Old Bekkink.

Sara Maria Dumbar V.V. overl. Hendrikus
Philippus Wolterbeek,

f. 1700,- à 3!%.

Hun huis Hof Schoppe, bouw-,hooi-, en weide
land Het Middelweg, groot 10 mud gezaai,
en een stuk hooiland, groot twee dagen werk,
gelegen tussen Thiesselink en Garrit Stroek.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Sara Maria Dumbar dat de hypo
is afgelost in april 1768.



van: f. 2200,- à 3%.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
04-05-1765

fol.nr.
57vo-58

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
14-05-1765

fol.nr.
58vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
01-06-1765

fol.nr.
59-59vo

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit . :

door:

aan:

van:

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

Hendrik Slijter m.v. overl. Janna Schippers.

Haar zes onmondige kinderen.

1) Hendrik Scheperboer
2) Gerrij t Stroek.
Beiden zijn zij ooms.

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

Jan Neulent en zijn vrouw Derkjen Neulent.

Harmen Lindenbarg en zijn vrouw Jenneken
Schuijtert.

Het hooiland de Vreebroeken groot twee dagen
werk.

Gerrit Hendr. Hakkert en zijn vrouw Janna
Janssen.

Rut Coolhaas en Hend. Theod. Brand als
mombers van de onmondige kinderen van
G. Dulmerhorst en Maria Elis. Brand erfge
namen van overl. Coenraad Heute.

Het erf en goed den Rakkert met alle lande
rijen. Een camp bouwland Den Havercamp,
gelegen in de buurtschap Dijkerhoek.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Everhd Dulmerhorst en zijn vrouw
Harmijna Grijpnaed dat de hype is afgelost
op d.d. 16-05-1773.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
14-08-1765

fol.nr.
59vo-60

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test.

datum
28-08-1765

fol.nr.
60vo-61

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
huw.voorw.

datum
03-05-1762

fol.nr.
62-63vo

door:

bep. :

door:

bep. :

opm.:

door:

inbreng:

bep. :

opm.:

Gerrit Roeloffs op Maat Willems en zijn
vrouw Hendrina Willems. Zij wordt geass.
door Albert Hengeveld.

Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.

Willem Lavarne en zijn vrouw Jenneken
Hendriksen. Zij wordt' geass. door Jan
Bolderinck.

1) Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.
2) Diene Willems (dochter uit het eerste huwelijk).

krij gt een geldbedrag.

Het kindsdeel van Janna Willems (dochter uit
het eerste huwelijk) van haar vaders goed is
afgekocht op d.d. 24-10-1764

Gerrit Hidders (bruidegom) z.v. Garrit Eppink
en Engele Eppink.
Engele Eppink (bruid) d.v. Hendrik Eppink.

De bruidegom brengt in een geldbedrag van
f. 500,--.
De bruid brengt in het erf en goed Eppink.

1) Jan Baan, z.v. Hendrik Eppink krijgt een
geldbedrag als nog toekomend knechten
loon en een geldbedrag afkomstig uit zijn
vaders goed.

2) Aaltjen en Jenneken Eppink, d.v. Hendrik
Eppink, kr ij gen gerede goederen.

3) Bruid en bruidegom benoemen elkaar tot
universeel erfgenaam.

1) De acte is ondertekend op het erf en goed
Eppink.

2) Voor de verdere bepalingen zie de originele
acte.

3) Boven de acte staat een verklaring gegeven
door Hendrik Eppink, Garrit Eppink en zijn
vrouw Engele Eppink dat zij de huw.voorw.
op schrift hebben laten stellen op d.d.
23-09-1765.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
13-01-1765

fol.nr.
64

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

actevan
momb./erfuit.

datum
14-11-1765

fol.nr.
65-65vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
23-11-1765

fol.nr.
65vo-66

door:

t.g.v. :

van:

onderpand:

opm. :

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit . :

opm.:

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit • :

JanJanssen Koeweijde en zijn vrouw Hemlrine
Hendriks.

Marten van Dijk en zijn vrouw Margreta ten
Weeie.

f. 300,- à 10%

Het plaatsje Koeweijde, gelegen in de buurtschap
Espeloo.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Marten van Dijk, dat de hypo is
afgelost op d.d. 01-02-1775.

Jan Lubberts Paalman, m.v. overl. Henders
Vastert (Hij wil gaan hertrouwen).

Zijn drie onmondige kinderen

1) Roelof Toller (grootvader)
2) Albert Aalpaal (00 m)

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

Nog genoemd wordt met name: Lijsbert (dochter)

Jenneken Janssen, v.v. overl. Hendrikus
Janssen op Luijkens ter Beeken plaatse.
Zij wordt geass. door Teunis Arends en
wil gaan hertrouwen.

Haar twee onmondige kinderen.

1) Hendrik Overmeen
2) Albert Lamberts.

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



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van.
momb./erfuit.

datum
07-12-1765

fol.nr.
66vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit • :

opm.:

door:

aan:

Henders Egberts, v.v. overl. Hendrik Knol
Zij wordt geass. door Hendrik Herms en wil
gaan hertrouwen.

Haar drie onmondige kinderen.

1) Jan Helderman.
2) Hendrik Stroek.

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

Bij overl. gaat alles over op de langst leven
de.

Albert Mulder en zijn vrouw Dina Wilms.
Jan Helderman (koster) en zijn vrouw Aaltjen
Meijlink.

D. van Duren (inwoner van Deventer
en ambtenaar te Colmschate, m.v.
W. Hagedoorn.

acte van
overdr.

datum
01-02-1766

fol.nr.
67-67vo

van: Het erf Thijhuijs.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
13-02-1766

fol.nr.
67vo

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit . :

Roeloff Twenhaar m.v. overl. Janna Kempers.
(Hij wil gaan hertrouwen).

Zijn onmondige dochter.

1) Zwier Wolters.
2) Hendrik Kleijn Jonge.

De dochter krijgt t.z.t. gerede goederen.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
29-07-1766

fol.nr.
68-68vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
04-08-1766

fol.nr.
69-69vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
23-08-1766

fol.nr.
70

door:

bep. :

door:

bep. :

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

Jan Helderman (koster) en zijn vrouw Aaltjen
Janssen Meijlink Zij wordt geass. door Hendrik
Bekkink.

1) Zij benoemen elkaar tot universeel erfge
naam.

2) Aaltjen Janssen (moeder van Jan Helderman)
en v.v. overl Derk Helderman krijgt
een legitieme portie.

Roelof Flits, m.v. Anneken Ebbink. Zij wordt
geass. door Jan Gebbink.

1) Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.
2) Arent Noteboom (vader van testator) en

Jenneken Mengers (moeder van testatrice)
krijgen een legitieme portie.

Stientjen Lamberts, v.v. overl. Jan Endeman.

Haar drie onmondige kinderen.

1) Tonis Tempelman.
2) Hermen Pasop.

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



van: f. 400,- à 3%

2

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
08-10-1766

fol.nr.
71-71vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
16-10-1766

fol.nr.
72

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
07-11-1766

fol.nr.
72vo

door:

aan:

van:

bep. :

door:

t.g.v.:

onderpand:

opm.:

door:

t. g._ v • :

onderpand:

opm. :

Engeltjen Aelberts v.v. overl. Harmen in 't
Wolt. Zij wordt geass. door Derk Jan Dikkers
en haar drie onmondige kinderen met name:
Hermen, Gerrit en Henders.

Lambert Hermsen (zoon) en zijn vrouw Grietjen
Hendrilcs (schoondochter)

Het erf in 't Wout met bouwerijen have en
goed.

Engeltjen Aelberts zal door haar zoon en schoon
dochter levenslang onderhouden wor-
den.

Jan Arkensteen en zijn vrouw Geertjen Janssen.

Hendrik Willems.

Een stuk bouwland groot 3 mud en is gelegen
bij de Meule.

1) Het stuk land is afkomstig uit het erf de
Vos.

2) Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderinek.

3) In de marge staat een verklaring van roye
ment dat dehypis afgelost op d.d. 20-09-1769.

Hendr. Koopman en zijn vrouw Aaltjen Tonissen.

De erfgenamen van overl. Berent Daniel Cremer.
(klein-handelaar) in Deventer.

Het stuk bouwland de Bijsteren Camp.

Het stuk bouwland is afkomtig uit het erf
Eijkels.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
28-04-1767

fol.nr.
77-77vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
30-04-1767

fol.nr.
77vo-78

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
02-05-1767

fol.nr.
78

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit . :

door:

aan:

van:

door:

aan:

van:

Jan Gerritsen m.v. overl. Meghteld Janssen.
(Hij wil gaan hertrouwen).

Zijn vier onmondige kinderen

1) Gerrit Hakkert (oom)
2) Garrit Esken.

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

Johannes Egbertus Hartcamp, als gevolm.
van Henrica Eppenhoff (moeder) en v.v. overl. Hendrik
Hartcamp (in leven predikant te Laren).
Jan Brilman, G. Bosch, Hendr. Scheperboer
en Janna Schippers.

Het erf en goed De Vos, gelegen in de buurt
schap Neerdarp met alle landerijen.

Hendrik Scheperboer en zijn vrouw Janna
Schippers, Jan Brilman m.v. G. Bosch.

Albert Vos m.v. Marija Harmssen.

Het erf de Vos, gelegen in de
buurtschap Neerdarp, met huis, schuur, en
twee mud gezaai, gelegen bij de molen.



van: Een stuk bouwland, groot 8 schepel gezaai.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
02-05.,.1767

fol.nr.
83vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
02-05-1767

fol.nr.
84

Holten

door:

aan:

opm.:

door:

aan:

van:

door:

Jan Brilman, m.v. G. Bosch.
H. Scheperboer, m.v. Janna Schippers.

Jannes Dikkers en zijn vrouw Janna Vincent.

Het stuk land is afkomstig uit het erf de Vos.

Jan Brilman, m.v. G. Bosch.
Jan Dikkersm.v. Janna Schippers.

Willem Hendriks.

Een stuk bouwland, groot 2 schepel gezaai,
liggend mindden in de enk..

Evert Jans en zijn vrouw Jenneken Janssen.

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
05-06-1767

fol.nr.
84vo

aan: Jan Maatman en zijn vrouw Stijne Visschers.

van: Een stuk bouwland, groot 1 mud, liggend in
de Holter Enk



van: f. 2000,- à 2%

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

ger.boeken

acte van
momb.jerfuit.

datum
24-06-1767

fol.nr.
85

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
09-08-1769

fol.nr.
85vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
huwvoorw.

datum
11-09-1767

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit . :

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

door:

inbreng:

bep. :

opm. :

Henders Hendriksen, v.v. overl. Jan Lodewijk.
Zij wordt geass. door Derk Bolderink.

Haar drie onmondige kinderen.

1) Tonis Nijland.
2) Willem Steunenber.

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

Wijlent Veldmaate en zijn vrouw Jenneken
Waanders.

Stevens Meijer, wonnend in Nuttere.

De plaats Veldmaate met alle landerijen,
liggend in de buurtschap Espeloo, in de Helle.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Steven Meijer, dat de hypo is
afgelost op d.d. 08-08-1778.

Gerrijt Jansen Kleijn Ligtenberg en Elisabet
Jansen Kleijn Hellewege.

De bruidegom brengt in huis, land, have en
de bruid gerede goederen.

1) De ouders van de bruidegom zullen levens
lang onderhouden worden.

2) Kleijne Jonge Jan (broer v.d. bruidegom)
ontvangt gerede goederen.

1) Voor verdere bepalingen zie originele aete.
2) De aete is getekend door de volgende per

sonen:
Fenne, Altjen, Kunne, Jenneken en Gerrijtjen
zusters van de bruidegom.
Jan, Hendrik en Jan de Kleijnen broers van



aan: Willem Nijpes en zijn vrouw Hendrina Derks.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
09-09-1767

fol.nr.
87

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
09-09-1767

fo!.nr.
87vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
09-09-1767

fol.nr.
88

door:

bep. :

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

opm.:

door:

aan:

van:

Jenneken Gerrits, v.v. overl. Gerrijt Janssen.
Kleijn Ligtenberg. Zij wordt geass. door Hendrik
Groot Ligtneberg. Elisabet Janssen (schoon
dochter).

Elisabet Janssen voorn. krijgt een geldbedrag
en gerede goederen. Gerrit Gerrit Kleijn Ligtenberg
overl. m.v Elisabet Janssen voorn. krijgt gere-
de goederen.

Elijsabet Janssen v.v. over!. Gerrijt Kleijn
Ligtenberg. Zij wordt geass. door Derk Bolderink.
Zij wil gaan hertrouwen.

Haar vier onmondige kinderen.

1) Hendrik Kleijn Hellewege.
2) Berg Peeter•

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

In de marge staat een verklaring gegeven door
Janna Garritsen Kleijn Ligtenbarg en haar
man Jan Slettenhaar, dat zij haar kindsdeel
van haar vaders goed heeft ontvangen. Barg
Peter verklaart dat hij het kindsdeel voor
Jan Garritsen Kleijn Ligtenbarg heeft ontvang-:
en van zijn moeder Elibaet Janssen. voorn.

Gaerrijt Arentsen en zijn vrouw Jenneken
Derksen.

Willem NijlJ.es en zijn vrouw Jenneken Derksen.

Een stukje bouwland, grott + 1 schepel ge
zaai, liggend tussen Albert Bakker en Encbert
Kanst, langs de weg in de Holter Enk, oost
naast het land van Jan Cuijper.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum,
30-09-1767

fol.nr.
88vo-89

Holten

ger.boeken

door:

aan:

van:

door:

t.g.v. :

Jan Sonnenberg.

Jan Meijer (mulder) en zijn vrouw Gerhardina
Hartgerink.

Een vierde part uit de hooimate de Mulders.
maate, gelegen aan de gemeente Vondeschotte,
Hollander-, en Kosters hooimate.

Jan Visscher en zijn vrouw Geesken Willems.

Derk Hendrik Snel te Deventer en zijn vrouw
Elisabet Otterbeek.

inv.nr. 9
van: f. 125,- à 4%

van: f. 800,- à 3%.

acte van
hypo

datum
04-11-1767

fol.nr.
89

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
11-11-1767

fol.nr.
89vo

onderpand:

opm.:

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

Al hun ongerede goederen, binnen Holten ge
legen.

1) Op verzoek getekend en gezegeld door Derk
Bolderink.

2) In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door D.H. Snel, dat de hypo is afgelost
op d.d. 31-10-1772.

Jan Helderman en zijn vrouw Aaltje Janssen.

Hendrijna Meijers, minderjarige dochter van
Jan Meijer (mulder).

Het bouwland den Boskamp, gelegen tussen
het land van Gerrit Schuijtert en den Draijer.
Het bouwland is 10 schepel gezaai groot.

In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door de mombers van Hendrijna Meijers,
dat de hypo is afgelost op d.d. 23-11-1771.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
08-01-1768

fol.nr.
90

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
26-04-1768

fol.nr.
90vo-91

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
26-04-1768

fol.nr.
91vo

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

door:

bep. :

opm.:

door:

aan:

van:

Tonis Tempelman, m.v. overl. Geertjen Hendriks.
Hij wil gaan hertrouwen.

Zijn drie onmondige kinderen.

1) Willem Quintenberg
2) Harmen Pasop.

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

Aelbert Janssen en zij n vrouw Janna Janssen.
Beiden wonen c>p het erf Lambers en zij wordt
geass. door Arent Essink.

1) Zijbenoemen elkaar tot universeel erfge
naam.

2) Trientjen Janssen (zus van Aelbert Janssen
voorn.) krijgt een geldbedrag en gerede
goederen.

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderink.

Garrit Jannes Middelweg en zijn vrouw Janna
Ooldbekkink.

Garrijt Struijk op de Langestraate.

Een stuk bouwland, groot 4- drie mud gezaai.
Het ligt in de buurt~chap Beusenbarg.



Holten

ger.boeken

door:

t.g.v.:

Garrijt Struijk en zijn vrouw Marija Janssen,
beiden wonend op de Langestraate.

Aleijda Verhoeff.

inv.nr. 9
van: f. 1000,- à 3-!%.

acte van
hypo

datum
26-04-1768

fol.nr.
92

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
29-04-1768

fol.nr.
92vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
28-04-1768

fol.nr.
93

onderpand:

opm.:

door:

t.g.v.:

van:

onderpand:

door:

t.g.v.:

van:

onderpand:

Een stuk bouwland, groot 3 heeren mud.

Het stuk bouwland is aangekocht door Gerrit
en behoorde bij een hooimate van het erf
Eijkels.

Jan Lubbers en zijn vrouw Garritjen Kleijn
Lightenberg.

Christoffer ten Caate en zijn vrouw Johanna
Geertruij van den Bosch~

f. 800,- à 3%

Het erf en goed Jan Lubbertsens Plaatse be
staande uit huis, schuur, hof, 24 schepel bouw
land en een stuk hooiland, groot twee dagen
werk en gelegen in de buurtschap Neerdarp.

Garrit Jannes Middelweg en zijn vrouw Janna
Ooldbekkink.

Wilhelmina Catharina Rouse, geboren
Marienburg.

f. 1000,- à 3%

Hun huis en hof, hooi- en weiland, groot +
7 mud gezaai groot en een stuk hooiland groot
2 dagen werk en is gelegen tussen Thijsselink
en Garrijt Stroek in de buurtschap Beusenbarg.



Holten

ger.boeken

door:

t.g.v. :

Ecbert Vasterd en zijn vrouw Hendrijne
Beerentsen.

Stevens Meijers, in Nuttere.

inv.nr. 9
van: f. 500,- à 3!%.

van: f. 2000,- à 2 3/4%.

acte van
hypo

datum
07-05-1768

fol.nr.
93vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
06-06-1768

foLnr.
94

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
16-06-1768

fol.nr.
94vo

onderpand:

door:

t.g.v.:

onderpand:

opm. :

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit. :

Een hooimate gelegen vlak achter het huis
in de buurtschap Beusenbarg.

Jannes Nijkamp en zijn vroUw Henders Janssen.

Jenneken Leerink v.v. overl. Aelbert Holterman
te Deventer.

Hun plaats of erf den Nijkamp, gelegen in
de buurtschap Dijkerhoek met de bij behoren
de landerij en en schuren.

1) Op verzoek getekend en gezegeld door Derk
Bolderink.

2) In de marge staat een verklaring van royement
gegeven door Jan Holterman, z.v. overl.
Albert Holterman, dat de hypo is afgelost
op d.d. 07-03-1775.

Tennis Knol m.v. overl. Henders Egberts, hij
wil gaan hertrouwen.

Zijn drie onmondige kinderen.

1) Jan Helderman (koster).
2) Hendrik Stroek.

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



Holten

ger.boeken

door:

t.g.v.:

Ecbert Vasterd en zijn vrouw Hendrijna
Beerentsen.

Stevens Meijers, wonend in Nuttere.

inv.nr. 9
van: f. 500,- à 3,25%.

van: f. 2000,- à 2,75 %

acte van
hyp..

datum
07-05-1768

fol.nr.
93vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hyp..

datum
06-06-1768

fol.nr.
94

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
08-06-1768

fol.nr.
95vo-96

onderpand:

door:

t.g. v.:

onderpand:

opm.:

door:

bep. :

Een hooimate, liggend vlak achter hun huis
in de buurtschap Beusebarg.

Jannes Nijkamp en zijn vrouw Henders Janssen.

Jenneken Leerink v.v. overl. Aelbert
Holterman te Deventer.

Hun plaats of erf den Nijkamp, met de bijbeho
rende schuren en landerij en. Alles ligt in de
buurtschap Dijkerhoek.

Onder de acte staat een verklaring van roye
ment gegeven door Jan Holterman (z.v. Jenneken
Leerink en overl. Albert Holterman).n, dat
de hypo is afgelost op d.d. 07-03-1775.

Teunis Stegeman en zijn vrouw Hendrika
Derksen. Beiden wonen op het erf Stegeman
en zij wordt geass. door Jan Bolderink.

Zijn moeder Jenneken Schutte krijgt een geld
bedrag, afkomstig van de gerede goederen.
Geertjen en Henke, dochters van haar half
broer Hermen Bloeme, krijgen een geldbe
bedrag, afkomstg van de gerede goederen,
bovendien krijgen zij gerede goederen.
Universeel erfgenaam is de langstlevende.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
28-06-1768

fol.nr.
95-95vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test.

datum
08-06-1768

fol.nr.
95vo-96

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
07-07-1768

fol.nr.
96vo

door:

bep. :

door:

bep. :

opm. :

door:

aan:

van:

opm.:

Aeltjen Hemlriks Eppink. Zij wordt geass.
door Everd Jan.

Marija Eppink (half zuster) v.v. Frans Put,
wonend te Deventer krijgt een geldbedrag
en gerede goederen.
Universeel erfgenaam is Hendrik Eppink, hij
krijgt de overige goederen.

Tennis Stegeman en zijn vrouw Hendrika Derksen.
Zij wonen op het erf Stegeman.
Zij wordt geass. door Jan Bolderink.
Zijn moeder Jenneken Schutte krijgt een geld
bedrag, afkomstig van de gerede goederen.
Geertjen en Henke d.v. van Hermen Bloeme
krijgen een geldbedrag en gerede goederen.
Universeel erfgenaam is de langstlevende.

Nog genoemd met name: Hendrik Stegeman.

Evert ten Holthuijs en zijn vrouw Jenneken
Janssen.

Gerrit Janssen en zijn vrouw Lijsbert Derksen.

Een vierde gedeelte van een stuk bouwland.
Een kwart gedeelte behoort toe aan Joost
Vincent. Het is gelegen tussen Landeweer
en het land van Jan Snijder aan de Steege
en het land van Joost Vincent.

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderink.



van: De gehele boerderij met have en goed.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
07-07-1768

fol.nr.
96vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb.jerfuit.

datum
13-07-1768

fol.nr.
97-97vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.jalim.

datum
16-11-1768

fol.nr.
98-98vo

door:

aan:

van:

opm.:

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit . :

door:

aan:

bep. :

Evert ten Holthuijs en zijn vrouw Jenneken
Janssen.

Gerrit Janssen en zijn vrouw Lijsbert Derksen.

Een vierde gedeelte van een stuk bouwland
waarvan drie kwart gedeelte toebehoort aan
Joost Vincent. Het land is gelegen tussen
Landeweer en het land van Jan Snijder, aan
de Steege en het land van Joost Vincent.

Op verzoek getekend en gezegeld door
Jan Bolderink.

Teuntjen Nijlant V.v. overl. Jannes Vincent
Schuijtert. Zij wordt geass. door Joost Vincent
en wil gaan hertrouwen.

Haar zes onmondige kinderen.

1) Anthonij Nijlant.
2) Gerrit Arents Smit.

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

Teunis Weever en zijn vrouw Teune Teunissen.

Rensse Rensses (schoonzoon) en zijn vrouw
Jenneken Teunissen (dochter)

1) De ouders zullen levenslang onderhouden
worden.

2) Teunis (zoon) krijgt een geldbedrag en ge
rede goederen.

3) Jan (zoon) krijgt een geldbedrag en gerede
goederen.



Holten door: Jan Kappers en zijn vrouw Derkjen Jacobs.

t.g.v. :
ger.boeken

inv.nr. 9

Jan Meijer (mulder) en zijn vrouw Garritdiena
Hartgerink.

van: f. 333,- à 3%.

acte van
hypo

datum
09-11-1768

fol.nr.
99

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb.jerfuit.

datum
09-11-1768

fol.nr.
99vo

Holten

ger.boeken

onderpand:

opm.:

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit. :

door:

t.g.v. :

Hun katerstede Jan Kappers.

In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door Jan Meijer, dat de hyp.
is afgelost op d.d. 25-04-1777

Phijlippus Janssen m.v. overl.
Janna Hendriksen. Hij wil gaan hertrouwen.

Zijn twee minderjarige kinderen.

1) Jan Endeman.
2) Jurrien Schoolderman.

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

Jan Meester Beerent en zijn vrouw Jenneken
Dikkers.

Beerent Damel Creemer.

inv.nr. 9
van: f. 350,- à 3i%

acte van
hypo

datum
24-11-1768

fol.nr.
100

onderpand:

opm.:

Hun hooimate, die de grootte heeft van 6 da
gen werk.

1) Op verzoek getekend door Jan Bolderink.
2) Onder de acte staat een verklaring van roye

ment dat de hyp. is afgelost op 14-09-1810.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
12-12-1768

fol.nr.
100vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
25-12-1768

fol.nr.
100-101vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
22-12-1768

fol.nr.
101vo

o

door:

aan:

van:

door:

t.g.v. :

van:

onderpand:

opm.:

door:

aan:

van:

L. van Eijl Ribbius en zijn vrouw
Th. A. Duijkink en Comelia Ribbius.

Derk Harms Rattink en zijn vrouw
Teuntjen Swiers.

Het wei- en hooiland de Cooldeweer mate.
Het land ligt in de buurtschap Dijkerhoek,
bij den Boerendans. De ene kant ligt langs
de Gemene Stege en de andere kant aan de
mate van Joost Vincent.

Anthonij Dikkers Stroek en zijn vrouw Maria
Dikkers.

R. Jordens, v.v. overl. A. Vijfhuijs.

f. 2000,- à 3!%.

Hun plaats het Stroek met alle landerijen.
Alles ligt in de buurtschap Espeloo.

In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door A.P. Jordens, v.v. overl.
Vijfhuijs, dat de hypo is afgelost op d.d.
21-12-1771

Jan Schuijtert en zijn vrouw Gerharda
Weddelink.

Gerrit Arents en zijn vrouw Jenneken Derksen.

Hun gaard, liggende in het dorp tussen de Stee
ge en het land van de kluinsteker.



van: f. 300,- à 3%.

aan: Jan Schuijtert en zijn vrouw Gerharda Weddelink.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
22-12-1768

foLnr.
102

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
22-12-1768

fol.nr.
102vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
22-12-1768

foLnr.
102vo-103

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm. :

door:

van:

door:

aan:

van:

Gerrit Arents en zijn vrouw Jenneken Derks.

Jan (onmondige zoon van Jannes Dikkers
Denneboom).

De gaard, die hun eigendom is en gelegen is
in het dorp tussen de Steege en het land van
de kluijnsteker.

In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door Jan Landeweer, dat
Aelbert Janssen, de hype heeft afgelost op
d.d. 15-01-1772.

Gerrit Arents en zijn vrouw Jenneken Derks.

Een stuk bouwland dat op de heuvel ligt in
de Looker enk, tussen het Heerenland en het
land van Gerrit Steegeman.

Harmen Coopman en zijn vrouw Hendrijne
Janssen.

Willem Zwiersen en zijn vrouw Dina Torussen.

Een halve hooimate, waarvan de andere helft
toebehoort aan de verkoper.
Het land ligt aan ft Broek langs Tollers Dijk.



Holten

ger.boekËm

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
12-12-1768

fol.nr.
100vo

Holten

ger.boeken

door:

aan:

van:

door:

t.g.v. :

L. van Eijl Ribbius en zijn vrouw Th. A. Duijkink
en Cornelia Ribbius.

Derk Harms Rottink en zijn vrouw Teuntjen
Swiers.

Het wei-, en hooiland de Cooldeweer maate
welke is gelegen in de buurtschap Dijkerhoek
bij den Boerendans, langs de gemeene steege
aan de ene kant en aan de andere kant de mate
van Joost Vincent.

Anthonij Dikkers Stroek en zijn vrouw Maria
Dikkers.

R. Jordens, v.v. overl. A. Vijfhuijs.

inv.nr. 9
van: f. 2000,- à 3t%

acte van
hyp•.

datum
25-12-1768

fol.nr.
101-101vo

Holten

onderpand:

opm.:

door:

Hun plaats het Stroek, gelegen in de buurt
schap Espeloo met alle landerij en.

In de marge staat een verklaring van royement
geven door A.P. Jordens v.v. overl. Vijfhuis
dat de hypo is afgelost op d.d. 21-12-1771.

Jan Schuijtert en zijn vrouw Gerharda Weddelink.

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
22-12-1768

fol.nr.
101vo

aan: Gerrit Arents en zijn vrouw Jenneken Derksen.

van: Hun gaard welke is gelegen in het dorp, tussen de
steege en het land van Kluijnsteeker.



Holten

ger.boeken

door:

t.g.v. :

Gerrit Arents en zijn vrouw Jenneken Derks.

Jan (onmondige zoon van Jannes Dikkers
Denneboom).

inv.nr. 9
van: f. 300,- à 3%.

aan: Jan Schuijtert en zijn vrouw Gerharda Weddelink.

acte van
hypo

datum
22-12-1768

fol.nr.
102

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
22-12-1768

fol.nr.
102vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte'van
overdr.

datum
22-12-1768

fol.nr.
102vo-103

onderpand:

opm.:

door:

van:

door:

aan:

van:

De gaard, die hun eigendom is en gelegen is

in het dorp tussen de Steege en het land van

dekluijnsteker.

In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door Jan Landeweer, dat
Aelbert Janssen, de hypo heeft afgelost op
d.d. 15-01-1772.

Gerrit Arents en zijn vrouw Jenneken Derks.

Een stuk bouwland dat op de heuvel ligt in
de Looker enk, tussen het Heerenland en het
land van Gerrit Steegeman.

Harmen Coopman en zijn vrouw Hendrijna
Janssen.

Willem Zwiersen en zijn vrouw Dina Tonissen.

Een halve hooimate, waarvan de andere helft
toebehoort aan de verkoper.
Het land lligt aan Tt Broek langs Tollers Dijk.



van: f. 2500,- à 3%.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
02-02-1769

fol.nr.
103-103vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
15-02-1769

fol.nr.
104

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
30-04-1769

fol.nr.
104vo-105

door:

bep. :

opm. :

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit • :

opm. :

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

Aelbert Draaijomme en zijn vrouw Jenneken
Egberts. Zij wordt geass. door Willem Swiers.

Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.

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

Willem Marshoff, m.v. overl. Janna Janssen.
Hij wil gaan hertrouwen.

Zijn drie onmondige kinderen.

1) Jan GoldenbeId.
2) Jan Nijstad.

De zoons krijgen een geldbedrag en de doch
ter gerede goederen uit hun moeders
nalatenschap.

Willem (mondige zoon van Willem Marshoff
en overl. Janna Janssen heeft zijn kinds
deel reeds ontvangen.

freule Anna Margaretha, baronesse van Coe
vorden. Zij wordt geass. door Anthony Barth

A.J. van Sughtelen en H. Budde.

Het erf en goed Jeurlink met getimmer en
alle landerij en. Alles ligt in de buurtschap
Neerdarp.

In de marge staat een verklaring van roye
ment, dat de hypo is afgelost op d.d. 18-09-1805.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
11-05-1769

fol.nr
105vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
11-05-1769

fol.nr.
105vo-106

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
11-05-1769

fol.nr.
106

door:

aan:

van:

door:

aan:

van:

door:

aan:

van:

Jan Helderman en zijn vrouw Marija Dikkers
Rinkelaar.

Anthonij Nijlant en zijn vrouw Magteld Kuijpers.

Een stuk bouwland wat één derde deel is van
den Boskamp en hun persoonlijk bezit Het
ligt in het dorp aan de hoge Steege en het
land van de verkoper.

Gerrit Schuijtert en zijn vrouw Geertruijt
Vincent.

Jan Helderman (koster) en zijn vrouw Marija
Dikkers Rinkelaar.

Een stuk bouwland, wat één derde deel is van
den Boskamp en hun persoonlijk bezit. Het
ligt in het dorp aan de Hooge Steege aan het
land van de koper.

Anthonij Nijlant en zijn vrouw Magtelt Kuijpers.

Jan Helderman (koster) en zijn vrouw Maria
Dikkers Rinkelaar.

Hun hooiland Haarink maate. Het hooiland
ligt in de buurtschap Neerdarp, tussen het
land van Jan Oude Mulder en de Oude Bekkinks
dijk.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr./alim.

datum
11-05-1769

fol.nr.
106vo-107

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
11-05-1769

fol.nr.
107-107vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
11-05-1769

fol.nr.
107vo-10S

door:

aan:

van:

bep. :

opm. :

door:

t.g.v.:

van:

onderpand:

opm.:

door:

Gerrit Flits (z.v. Derk Overweg), voor hemzelf
en met Jannes Bruijn als mombers over het
onmondige kind van zijn overl. zuster Janna.
en Geesjen (d.v. Derk Overweg).

Jan Derksen ( z.v. DerkOverweg) en zijn vrouw
Fenneken Wanders.

zijn keuterplaats Overweg met getimmer bouw
erij, have en goed.

Gerrit Flits zal door Jan Derksen voorn. en
zijn vrouw levenslang onderhouden worden.

Voor verdere bepalingen zie originele acte.

Jan Derks Overweg en zijn vrouw Fenneken
Wanders.

De erfgenamen van de overl. burgemeester
en cameraar J. ten Brink.

f. 825,- à 3-!%.

De plaats Overweg met alle landerijen.

1) Op verzoek getekend en gezegeld door Joost
Vincent.

2) In de marge staat een verklaring van roy
ement gegeven door Wander Klaassen dat
de hypo is afgelost op d.d. 30-06-1781.

Anthonij Nijlant en zijn vrouw Maggelt Cuijpers.
Zij treden voor hunzelf op en Anthonij Nijlandt
voorn. treedt ook op als gevolm. van Jannes
Cuijper en zijn vrouw Hendrijne Nijland, vlg.
acte d.d. 10-05-1769 van het gerigt Diepenheijm.
Willem Stam en zijn vrouw Geesken Nijland
Jan Vastert en zijn vrouw Teuntjen Nijlant.
Margrietie Nijlant, zij wordt geass. door haar
broer Anthonij Nijlant voorn. die ook optreedt
als gevolm. van haar man Hendrik Assenberg
en Jan Derk Heesen en zijn vrouw Berendina
Nijlant vlg. volm.acte van de burgemeesters
van Amsterdam d.d. 02-05-1769.
Bovengenoemde personen zijn te samen erf
genamen van overl. Jenneken Hendriks, in
levenv.v. overl. Arent Nijlant.
Fenneken Hendriksen, v.v. overl. Jacob Derksen.
Zij wordt geass. door Harmen DikkerS.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.1alim.

datum
26-05-1769

fol.nr.
109-109vo

door

aan:

van:

bep. :

Aelbert Draayomme.

Jan Hendriksen Bruijn en zijn vrouw Jenneken
Gerritsen.

Het huis Draaijom met de hof

Comparanten zullen levenslang onderhouden
worden.

Holten door:

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
01-08-1769 aan:

fol.nr. van:
109vo-110

Holten

Marija Leu,twenkamp v.v. overl. Gerrit Dikkers
Rinkelaar. 'Zij wordt geass. door Hendrikes Rin
kelaar; zoon. De kinderen met name:
Jan man van Comelia Mensink, Gerrit Dikkers
Lokkin man van Sophia Dikkers, Jan Schuijtert,
Gerrit Dikkers Lokkin. De twee laatst genoem
den zijn ook mombers over de onmondige kinde
ren van overl. Hendrikus Dikkers. Harmen Dik
kers man van Jenneken Nijland, Hendrijkus Dik
kers, Derk Jan Dikkers man van Grietjen
Vincent, Marija Dikkers man van Jan
Helderman; koster, Anthonij Dikkers man van
Marija Dikkers.

KLaas Hesselink en zijn vrouw Catharina
Schuijtert.

De hooimate de Boerendans maate, hetwelk aan
de Boerendans steege in de buurtschap
Dijkerhoek ligt.

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
f". ,:,:-c e; i}' i.{...,j

datum
03-09-1769

fol.nr.

110

door:

opm.:

Harmen Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Nijland. Hendrikus Dikkers, Jan Dikkers en zijn
vrouw Cornelia Niessink, Jan Derk Dikkers en
zijn vrouw Grietjen Vincent, Marija Dikkers en
haar man Jan Helderman; koster. Anthonij Dik
kers en zijn vrouw Marija Dikkers. BVoven
genoemde personen zijn allen erfgenamen van
Marija Leeuwenkamp v.v. overl. Gerrijt Dikkers
Rinkelaar.
Zij verklaren dat zij accoord gaan, dat Gerrijt
Dikkers Lokkin en de onmondige kinderen van
overl. Hendrijkien Dikkers en de dochter van
Wolter Brink en zijn vrouw Fenneken Dikkers
dat zij allen een derde geddelte uit de ervenis
bestaande uit een geldbedrag van f 250,-- die
afkomstig is uit hun moeders goed van te voren
zullen ontvangen.

Het geldbedrag is afkomstig uit de verkoop van
de Boerendans hooimate; zie fol.nr. l09vo-llO.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr./alim.

datum
26-05-1769

fol.nr.
109-109vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
01-08-1769

fol.nr.
109vo-110

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
accoord

datum
03-09-1769

fol.nr.
110

door:

aan:

van:

bep. :

door:

aan:

van:

door:

opm.:

Aebert Draayomme.

Jan Hendriksen Bruijn en zijn vrouw Jenneken
Gerritsen.

Het huis Draaijom met de hof.

Comparanten zullen levenslang onderhouden
worden.

Marija Leuwencamp v.v. overl. Gerrit Dikkers
Rinkelaar. Zij wordt geass. door Hendrikes
Rinkelaar (zoon). De kinderen met name:
Jan) man van Cornelia Mensink, Gerrit Dikkers
Lokkin) man van Sophia Dikkers, Jan Schuijtert,
Gerrit Dikkers Lokkin. De twee laatst genoem
den zijn ook mombers over de onmondige
kinderen van overl. Hendrikus Dikkers. Harmen
Dikkers man van Jenneken Nijland, Hendrijkus
Dikkers, Derk Jan Dikkers man van Grietjen
Vincent, Marija Dikkers man van Jan Helderman
(koster), Anthonij Dikkers man van Marija
Dikkers.

Klaas Hesselink en zijn vrouw Catharina
Schuijtert.

De hooimate de Boerendans maate, dewelke aan
de Boerendans steege in de buurtschap
Dijkerhoek ligt.

Harmen Dikkers en zijn vrouw Jenneken
Nijland. Hendrikus Dikkers, Jan Dikkers en
zijn vrouw Cornelia Niessink, Jan Derk Dikkers
en zijn vrouw Grietjen Vincent, Marija Dikkers
en haar man Jan Helderman (koster). Anthonij
Dikkers en zijn vrouw Marija Dikkers. Boven
genoemde personen zijn allen erfgenamen
van Marija Leeuwenkamp v.v. overl. Gerrijt
Dikkers Rinkelaar.
Zij verklaren dat zij accoord gaan, dat Gerrijt
Dikkers Lokkin en de onmondige kinderen
van overl. Hendrijkien Dikkers en de dochter
van Wolter Brink en zijn vrouw Fenneken
Dikkers} ,dat zij allen een derde gedeelte uit
de erfenis bestaande uit een geldbedrag van
f 250,die afkomstig is uit hun moeders goed I

van te voren zullen ontvangen.

Het geldbedrag is afkomstig uit de verkoop van
de Boerendans hooimate; zie fol.nr. 109vo
110.



van: f. 700,- à 3%.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
22-01-1770

fol.nr.
112

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
24-01-1170

fol.nr.
112vo-113

Holten

inv.nr.

acte van
overdr.

datum
19-02-1770

fol.nr.
113

door:

t.g.v.:

van:

onderpand:

door:

t.g.v. :

onderpand:

door:

van:

Salamon Samuel en zijn vrouw Sijbille Mosis.

Salamon Jacob en Joël Salamon.

f. 5000,- à 3%.

Het huis je Forten en hun textielwinkel met
de gerede en ongerede goederen.

Garrijt Stroek en zijn vrouw Marija Kelders.

Joan Cost (ontvanger te Enschede).

Hun pannenbakkerij met het huis en hof en
een bouwkamp. Alles ligtrin de buurtschap
Borkel.

Albert Groot Thijsselink en zijn vrouw Margreta
Heijlersig.

Jan Hofma en zijn vrouw Berendiena Janssen.

Drie stukken bouwland die samen 7 schepele
gezaai groot zijn en in de buurtschap Beusebarg
liggen. .



Holten door: Jan Hofman en zijn vrouw Berendiena
Janssen.

ger.boeken t.g.v.: Bartholda Aleijda Reminkv.v. overl.
Berent Hendrik Besier.

inv.nr. 9 van: f. 1000,- à 3\%

onderpand: Het huis en de hof die 7 schepel ge-
acte van zaai groot is. Alles ligt in de buurt-
hypo schap Beusebarg.

datum
11-02-1770

fol.nr.
113vo-114

Holten door: Jenneken Derksenv.v. overl.Gerrit
Arentsen. Zij wordt geass. door Joost
Vincent.Zij wil gaan hertrouwen.

ger.boeken
t.b.v.: flaar zeven onmondige kinderen.

inv.nr. 9 mombers: 1) Gerrit Altink.
2) Jan Schuijtert

acte van erfuit . : De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
momb./erfuit. en gerede goederen.

opm. : Nog genoemd wordt de Boscamp,
datum die tussen Gerrit Schuijtert en Hendrikes
28-02-1770 Nijhoff ligt.

fol.nr.
114-114vo

Holten door: Paal m.v. overl.Lijsbert Derksen.

t.b.v.: Zijn zes onmondige kinderen.
ger.boken

mombers: 1) Hendrijkes Nijenhuijs.
2) Hermen Knoop.

inv.nr. 9 erfuit. : De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen.

acte van
momb./erfuit.

datum
22-03-1770

fol.nr.
114vo-115



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
08-08-1770

fol.nr.
118vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
19-08-1770

foLnr.
119

Holten

ger.boken

inv.nr.

acte van
hypo

datum
07-09-1770

fol.nr.
119vo

door:

aan:

van:

opm.:

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit. :

door:

t.g.v. :

van:

onderpand:

opm.:

Aalbert Nieuwe Smit en zijn vrouw
Jenneken Derkssen.

Derk Dikkers en zijn vrouw
Hendrijne Schuijterts.

Een stuk bouwland dat in den Enk
ligt tussen het land van Lamberts
en Mullers.

1) Het bouwland is aangekocht uit
het erf de Vos.

2) Op verzoek getekend en geze
geld door Jan Bolderink.

Gerrit Jan m. V. overl. Geesken Evertsen.
Hij wil gaan hertrouwen.

Zijn drie onmondige kinderen.

1) Aelbert Kerkdijk.
2) Gerrit Flits.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag
en gerede goederen uit hun moeders

nalatenschap.

Egbert Klaassen en zijn vrouw Jenneken
Roelofs.

Jan Bijvank en zijn vrouw Meggelt
Hendriksen.

f. 400,- à 3%

1) Hun eigen hooimaat die drie da
gen groot is.

2) Een stuk bouwland ter grootte
van + 3 schepel gezaai en is ge
legen bij den Aalpaal.

In de marge staat een verklaring
van roye-ment gegeven door Jan
Bijvank dat de hyp is afgelost op
d.d. 08-05-1776.



van: f. 100,-à 3%.

van: f. 1200,- à 3%

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
07-09-1770

fol.nr.
120

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

datum
03-10-1770

fol.nr
120vo

Holten

ger.boeken

inv;nr. 9

acte van
hypo

datum
07-12-1770

fol.nr.
121-121vo

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit • :

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

door:

t.g.v.:

onderpand:

Albert Vos, m.v. overl. Marija Harms. Hij
wil gaan hertrouwen.

Zijn drie onmondige kinderen.

1) Hendrik Gerritssen Wegstapel
2) Hendrik Preuter.

De kinderen krijgen t.z.t. gerede goederen
uit hun moeders nalatenschap.

Jan Sonnebeld en zijn vrouw Geesken Gerrits.

Hendrik Tromop en zijn vrouw Aaltjen Reijnts.

Een stuk bouwland dat in de Holter Enkt ligt
achter de Mulders Barg tussen Reijlink en
Broers land.

1) Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Jan Bolderink.

2) In de marge staat een verklaring van roye
ment gegeven door Hendrik Tromop, dat
de hypo is afgelost op d.d. 27-01-1778

Hendrik Scheperboer en zijn vrouw Janna Schippers.

H.W. Dumbar (burgemr. te Deventer).
en zijn vrouw M.E. Dapper.

Het erf en goed den Kleijnen Lokkin en de
Gerhardijs maate. Alles ligt in de buurtschap
Dijkerhoek.



van: f. 600,- à 3!%.

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
30-01-1771

fol.nr.
123vo-124

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
20-02-1771

fol.nr
124vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hypo

. datum
21-02-1771

fol.nr.
125

door:

bep. :

opm.:

door:

t.b.v. :

mombers:

erfuit. :

opm.:

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

Teuniz Aerents en zijn vrouw Jenneken Janssen
Bèiden wonen op het erfLukas ten Bekke en
zij wordt geass. door Derk Ariaans.

Arents Flits (vader van testator) en de kin
deren van testatrice krijgen een legitieme
portie en zij benoemen elkaar tot universeel
erfgenaam.

Op verzoek getekend en gezegeld door Jan
Bolderink.

Barthold Fredriks, m.v. overl. Heijltjen Fronten.
Hij wil gaan hertrouwen

Zijn vijf onmondige kinderen.

1) Jan Helderman (koster)
2) Albert Flierman.

De kinderen krijgen t.z.t. een geldbedrag en
gerede goederen. uit hun moeders nalaten-

Marija (dochter) v.v. Willem Weijers heeft
haar kindsdeel r~dds ontvangen.

Jan Vastert en zijn vrouw Janna Willems.

Bartholda Aleijda Remink, v.v. overl.
B. Henrik Besier•

Hun huis met de hof, wat door hen zelf wordt
bewoond, het Leuvinkland (bouwland) dat 7
schepel gezaaJ groot is, een stuk bouwland
dat 2 schepel gezaai groot is en een stuk hooi
land dat 3 dagen werken groot is.

In de marge staan twee verklaringen gegeven
door Alexander van Suchtelen, dat de hyp
is afgelost in twee gedeelten door Jan Vastert
en zijn vro:uw Janna Janssen. De eerste is
t.g.v. zijn vrouwen is afgelost op d.d. 21-02-1773
Beide aflossingen zijn te Deventer verricht.



Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
21-02-1771

fol.nr.
125vo-126

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
momb./erfuit.

datum
21-02-1771

fol.nr
126-126vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
test

datum
21-02-1771

fol.nr.
126vo-127

door:

aan:

van:

bep. :

opm.:
~-

door:

t.b.v.:

mombers:

erfuit . :

door:

bep. :

opm.:

Barthold Fredriks, m.v. overl. Heijltjen Fronten.

Aaltjen Gerrits Brinkman (stiefdochter).

Zijn aandeel van het huis en hof Brinkman
en het aandeel in het bouw- en hooiland, dat
in de Holter Enk en in de Slikmans mate ligt,
en zijn aandeel in de gerede goederen.

1) Barthold Fredriks blijft bij zijn stiefdochter
tot mei wonen.

2) Hij ontvangt van zijn stiefdochter een geld
bedrag,

Iri. de marge staat een verklaring gegevendoor
Barthold Fredriks dat hij het geldbedrag ont
vangen heeffop d.d. 21-05-1771.

Fenneken Egberts, v.v. overl. Jan Willemssen
Zij wordt geass. door Jan Bekkink en wil gaan
hertrouwen.

Haar twee onmondige kinderen.

1) Maat Gerrit.
2) Gerrit Agterkamp.

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

Hermen Lukas en zijn vrouw Hermijna Janssen.
Zij wordt geass. door Joost Vincent.

Zij benoemen elkaar tot universeel erfge
naam.

Op verzoek getekend en gezegeld door Joost
Vincent.



Holten

ger.boeken

door:

t.g.v. :

Janna Willems Lavarne. Zij wordt geass. door
Gerrit Maatman en aarent Menomme.

Jannes Bijvank.

inv.nr. 9
van: f. 300,- à 3%.

aan: Hendrik Nijkamp en zijn vrouw Marija Teunissen.

van: f. 2000,- à 3%.

acte van
hypo

datum
25-04-1771

fol.nr
129

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
overdr.

datum
13-05-1771

fol.nr.
129vo

Holten

ger.boeken

inv.nr. 9

acte van
hyp/overdr.

datum
13-05-1771

fol.nr.
130

onderpand:

opm. :

door:

van:

door:

t.g.v. :

onderpand:

opm.:

Het plaatsje Lavarne met het huis en het land.

1) Op verzoek getekend door Jan Bolderink.
2) In de marge staat een verklaring van roye

ment gegeven door Jan Bijvank, dat de hyp
is afgelost op d.d. 08-05-1776.

Jan Schuijtert, m.v. overl. Gerharda Weddelink.

De plaats en goed het Nijkamp, met getimmer
en alle landerij en. Alles ligt in de buurtschap
Looke.

Hendrik Nijkamp en zijn vrouw Marija Tennissen

B.o.S. Dapper (inwoner van Deventer).

Hun erf en goed met alle landerij en.

In de marge staat een verklaring gegeven door
Nijkamp, dat hij op d.d. 07-12-1777 zijn erf
aan Harink heeft verkocht.
B.E. Dapper verklaart dat de hyp is afgelost
op 14-05-1793.




