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1717-1758 Kasboek (Nb niet chronologisch) 

 

1729 den 13 majus ben ik met mijn vrouw G.L. van Coeverden, dogter van de heer van Rande, 

tot Goor door domine Zeino Meiling getrout.  A.D. van Coeverden. 

1730 den 18 majus is mijn vrouw verloost van een soon savonts om elf uire, het is op een 

hemelvaertsdag geweest den 21 majus 1730 en mijn soon is op sondag voor de middag gedoopt 

door domine Slaterus in de Goorse keerke en is geheeten Jan Heidentrijk, ik heb het selfs 

gehouden voor den predikstoel. A.D. van Coeverden. 

1732 den 7 april sijnde maendag is mijn vrouw verloost van een dogter snagts om 2 uiren en is 

vridages voor paschen den 11 april 1732 gedoopt door domine Slaterus in de Goorse keerke en is 

geheeten Geertruid Margareta Elisabeth, mijn vrouwen jongste suster heeft het kintjen voor den 

predikstoel gehouden en ik als vader daer bij gestaen. A.D. van Coeverden. 

1735 den 26 april is mijn vrouw verloost van een dogter smorgens om half negen, is sondag voor 

de middag sijnde de 1 mey 1735, gedoopet door domine Monhemius in de Goorse keerke en is 

geheeten Arnolda Catrina Angnis, mijn vrouwen jongste suster J.R. heeft het kintjen voor den 

predikstoel gehouden en ik als vader daer bij gestaen. 

1738 in april is mijn seusster G.L. van Coeverden gestorven, begraven tot Goor. 

1748 den 23 meert is mijn broer A.D. van Coeverden overleden, den 8 april begraven tot Goor. 

 

mijn vrouw an Jan Trienstiens Janna betaelt 2 gulden en mijn vrou gedaen an Jan Trienties Janna 

2 schepel appelen, moet daervoor geven 4 st. 

 

Jenneken van Goor mijn vrouw van maey 1713 tot maey 1714 voor cokenmeit gehuert en sal 

verdienen 19 gl sonder toebaete, het hooftgelt moet sij daer van betaelen of men kan met een half 

jaer uytscheiden volgens lantrechte, is dan 9 gl 10 st en heeft sich verhuert van te kunnen saet of 

hoei vaeten, als mede saet binden en is eerst op den 1 juny des achtermiddaeges in de huere 

gekomen, is een maent na die tijt, ick sal mij naeder bevraegen of ick daer behoeve met tevreden 

te wesen, dan of sij mij niet moet een half jaer loon betaelen, si seght tot haer verschoninge dat sij 

een quat been gehadt heeft of si dat met attestatie wel kan bewijsen en of sulx excuseert, men 

moet sich daerover bevraegen of ick daer moet met tevreden wesen, so ick holde een half jaer, 

moet si mij weer een maent nae dienen of een maent nae proportie van die huer aftrecken, alles 

tot mijn keus. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

1715 den 14 maey mijn olde pachtboeck nae gesien en daer in bevonden dat ick Wolter 

Speeckenbrinck noch schuldigh ben van verdient loon die somma van 15 gl en dan noch den 

blaeuwen rock of 1 daelder a 30 st, die laeste en hij hadde geeischt 2 slechte daelders a 30 st het 

stuck, bent 3 gl, soude dan noch resteren 18 gl, maer hij behoorde niet van meer te hebben als 15 

gl, dito vijftyn keiser guldens of men te middelen, is 1 daelder a  30 st het stuck.   

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1715 den 29 nov. Wolter Speeckenbrinck betaelt 15 gl in presentie van mijn meyer Boomjan, is 

hier met sijn verdiende loon met betaelt, noch voor den blaeuwen rock betaelt 30 st, so dat het 

loon nu van allens betaelt is in prasentie van Boomjan. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

1713 den 3 maey Fenne gehuert voor bouwmaeget van maey 1713 tot maey 1714, het hooftgelt is 



niet van gesproocken, moet sij daer van betaelen en is den 3 maey 1713 hier in die huere 

gekomen en sal voor bouwmaeget dienen een jaer van maey 1713 tot maey 1714 en sal verdienen 

20 gl of met een half jaer uyt te scheiden, is 10 gl nae landrechte, het hooftgelt moet sij daervan 

betaelen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

1712 den 7 febr. een knecht gehuert met naemen Harmen soon van het Heiinck bij Goor, so nu an 

het Swierinck woont, in presentie van Boomjan en Jan Vinckers en sal in het jaer moeten geven 

van maey 1712 tot maey 1713 18 slechte daelders a 30 st het stuck, is 27 gl. met 2 paer schoenen, 

het hooftgelt moet hij daervan betaelen, is niet toebescheiden, die schoenen so Boomjan en Jan 

Vinckers seggen, sullen met 36 st het paer kunnen betaelt worden, is dan die twe paer schoenen 3 

gl 12 st, men kan volgens lantrechte met een half jaer uytscheyden, is dan 9 daelders a 30 st het 

stuck, is 13 gl 10 st met een paer schoenen en een half jaer hooftgelt, kan saet en hoei vaten en 

gras maeien en met die koutse vaeren en sondaeges mijn leverei rock an te trecken en savonts 

weer uyttrecken en hebbe hem gegeven tot een mepenninck 3 malle schillingen en an beide 

kanten gheen praties te geloven en moet op anstaende maey 1712 sijnde den 1 maey 1712 in die 

huere komen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1712 den 1 maey op sondach avont is die knecht Harmen soon van het Heiinck bij Goor op het 

Weghdam in die huere gekomen als men schrijft den 1 maey 1713, is hij daer een jaer geweest of 

den 1 nov. 1712 voor een half jaer, noch heeft Boomjan mij geseit dat hij het geheele jaer wol 

blijven tot den 1 maey 1713, maer dan wol hij enen nieuwen hoet toe hebben of een daelder, den 

nieuwen hoet heeft hij nu gekregen, so dat nu betaelt is den 20 nov. 1712. 

1713 den 19 febr. Harmen noch weer een jaer gehuert in presentie van Boomjan van maey 1713 

tot maey 1714 in al het selvige loon, maer enen daelder a 30 st meer, is dan nu 19 slechte 

daelders a 30 st het stuck, met 2 paer schoenen of 36 st voor het paer of mijn keur, het hooftgelt 

moet daer afgaen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1713 den 1 octob. Harmen betaelt 36 st voor een paer nieuwe schoenen, rest dan noch 2 paer 

nieuwe schoenen op Alderheiligen 1713. 

1713 den 2 nov. Harmen doe hij is wegh gegaen hem betaelt 16 gl op reeckeninge, dito sestyn 

caroli guldens op 41 gl 5 st, rest noch 25 gl 5 st en dan af te trecken anderthalf jaer hooftgelt met 

2 paer schoenen, het paer 36 st, is 3 gl 12 st, anderthalf jaer hooftgelt jaerlyx 26 st, is 39 st, te 

saemen 5 gl 11 st, afgetrocken van 25 gl 5 st, rest Harmen noch 19 gl 4 st. 

1715 den 12 nov. Harmen dese 19 gl 4 st betaelt, so dat sijn loon nu ten vollen betaelt is. 

Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

Hinderick (voor de Boom) die wefer mijn meyer.  

1715 den 14 maey Hinderick die wefer mijn meyer ben ick noch schuldigh 22 gl 18 st, siet het 

olde boeck naer afgerekent. 

het geene hij jaerlyx nu an mij moet geven te pacht wegens die pacht van het halve Boomjans 

huys 11-0-0. 

wegens het Morskempken 6 slechte daelders 9-0-0. 

wegens het gat, die 3 schoft hoeilant 5 gl 5-0-0. 

met 10 paer hoenders, bent 20 hoenders 

wegens die grote maet 10 gl op Michaeli 1714 verschenen 10-0-0. 

totaal 35-0-0. 



als men die 10 paer hoenders reeckent het paer tegens 10 st dan is het 5 gl, bijgedaen bij die 35 gl 

dan is het effen 40 gl. 

1715 den 16 maey Hinderick de wefer mij een halven dagh helpen bier tunnen in die Kiste, is 4 

st, bij gedaen bij die 23 gl 19 st 4 penn, is nu 24 gl 3 st 4 penn. 

1715 den 26 maey Hinderick hier weer 3 daegen gegraeven, daeges 8 st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, te 

saemen 25 gl 7 st 4 penn. 

1715 den 28 maey Hinderick die wefer mij gemaeckt 30 elle smaldoeck, die elle 2 st, is 3 gl. 

1715 den 28 maey Hinderick de wefer hier weer 7 schoft gegraeven, des daeges 8 st, bent 14 st. 

1715 den 1 junius Hinderick de wefer hier weer 2 daegen gegraven, des daeges 8 st, bent 16 st tot 

saterdach avont den 1 junius 1715, te saemen 29 gl 17 st 4 penn. 

1715 den 3 en den 4 junius Hinderick mij wer 2 daegen helpen graven tot dingsdach avont den 4 

junius, daeges 8 st, bent 16 st, te saemen 30 gl 13 st 4 penn, dito dartigh keiser guldens dartyn 

stuyvers en vier penningen. 

1715 den 5 junius Hinderick de wefer vierdehalve dach gebosschet, des daeges 8 st, bent 28 st, is 

1 gl 8 st, te saemen 32 gl-1-4. 

1715 den 11 junius Hinderick mij weer geholpen 4 daegen van dingsdach tot vridach avont sijnde 

den 14 junius, dages 8 st, bent 32 st, is 1 gl 12 st, te saemen 33 gl 13 st 4 penn. 

1715 den 15 junius Hinderick weer een halven dach an den telgenkamp op Krooshoper lant 

gegraven, is weer 4 st, te saemen 33 gl 17 st 4 penn. 

1715 den 19 junius Hinderick die wefer mij weer anderthalven dach geholpen, daeges 8 st, is 12 

st tot den 20 juny op donderdach avont, te saemen 34 gl 9 st 4 penn. 

1715 den 21 junius vandaeges nae de middach weer begonnen te graven tot saterdach avont den 

22 juny 1715, bent anderthalve dach, daeges 8 st, bent weer 12 st, te saemen 35 gl 1 st 4 penn, 

dito vivendartigh keiser guldens eene st 4 penningen. 

1715 den 29 junius sie wefer Hinderick mij weer 3 daegen gegraeven, daeges 8 st, is 28 st, is 1 gl 

18 st, te saemen 36 gl 9 st 4 penn, dito sessendartigh keiser guldens negen stuyvers en vier 

penningen. 

1715 den 7 julius de wefer Hinderick mij weer derdehalve dach geholpen, daeges 8 st, is 1 gl, te 

saemen 37 gl 9 st 4 penn. 

die wefer Hinderick geeft jaerlyx an mij tyn paer hoenders, bent 20 hoenders en heeft mij den 8 

julius 1715 daer op betaelt 3 jonge hoenders tegens een paer hoenders en een jonck hoen, noch 

daer en boven gebracht als hij nu noch 2 paer jonge hoenders brenght dan heeft hij twee paer 

hoenders betaelt op die 20 hoenders, maer nu maer een paer hoenders, blijft noch 18 hoenders of 

dan daer nae 16 hoenders als die twe jonge hoenders betaelt worden van maey 1715 verschenen, 

bent dan noch 8 paer hoenders. 

noch heeft de wefer Honderick 2 daegen 8 bos sprenckelen gehaelt, die bos 2 st, is 16 st, te 

saemen 38 gl 5 st, dito achtendartigh keiser guldens en vijf stuyvers. 

1715 den 16 julius de wefer Hinderick mij weer gebracht een paer jonge hoenders door sijn 

dochter Janna, bent nu 3 paer jonge hoenders dat betaelt zijn, wort 2 paer volwassene 

pachthoenders voor goetgedaen, is elcker paer tegens 3 jonge hoenders gereeckent, afgetrocken 2 

paer hoenders van 20 hoenders, blijft noch te quaede van maey 1715 16 hoenders, bent 8 paer 

hoenders. 

1715 den 19 julius de wefer Hinderick weer 2 daegen en een schoft hier gearbeidet, daeges 8 st, 

is 18 st, maecket 39 gl 3 st tot den 19 julius op vridach avont. 

den 20 julius voor die knecht Harmen gearbeidet op saterdach den halven dach nae Rijsen, is in 

dese 2 daegen en een schoft ingereeckent. 

1715 den 27 julius van Hinderick gekregen so voor als nae 6 jonge hoenders, 3 tegens een paer 



volwassene hoenders, bent 2 paer hoenders, afgetrocken van 16 hoenders, blijft noch 12 

hoenders, bent 2 paer hoenders afgetrocken van 16 hoenders, blijft noch 12 hoenders en 6 paer 

hoenders van maey 1715 debet. 

1715 den 30 julius Hinderick weer een halven dach mij geholpen, is 4 st, te saemen 39 gl 7 st, 

dito negenendartigh keiser guldens en seven stuyvers. 

1715 den 8 augustus mijn peerd en voor Hinderick de wefer een halven dach op het 

Morskempken gemest en gebouwt, is 15 st, afgetrocken van 39 gl 3 st, blijft noch 38 gl 8 st. 

1715 den 11 augustus Hinderick de wefer op reeckeninge betaelt 10 gl, blijft noch 28 gl 8 st, dito 

achtentwintigh keiser guldens acht stuyvers. 

1715 den 16 augustus Hinderick die wefer enen saetdach gedaen op het Raelant, rest mij dan 

noch enen saetdach van maey 1715, alsmede mij noch geholpen 3 schoft op sijn eigen kost, is 6 st 

tot saterdach avont den 17 augustus, in allens 28 gl 14 st. 

1715 den 20 augustus van Hinderick de wefer gekregen een paer jonge hoenders op de noch 

resterende 12 hoenders van maey 1715, afgetrocken van 12 hoenders, rest mij dan noch 10 

hoenders, bent 5 paer hoenders van maey 1715. 

1715 den 31 augustus Hinderick mij weer gebracht een paer hoenders, afgetrocken van 10 

hoenders, rest mij dan noch 4 paer hoenders, bent 8 hoenders van maey 1715. 

1715 den 7 sept. Hinderick weer 3 daegen geholpen, daeges 8 st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, te saemen 

29 gl 18 st, dito negenentwintigh gl achtyn stuyvers. 

den 14 sept. Hinderick mij weer 3 daegen geholpen, daeges 8 st, is 24 st, is 1 gl 4 st, facit 31 gl 2 

st. 

1715 den 21 sept. Hinderick mij weer een halven dach hoppe afgedaen, is weer 4 st, te saemen 31 

gl 6 st, dito eenendartigh keiser gulden, ses stuyvers. 

1715 den 28 sept. Hinderick mij weer derdehalve dach geholpen, daeges 8 st, is 1 gl, te saemen 

32 gl 6 st, bent die laeste somerdaegen. 

1715 den 5 octob. Hinderick mij weer 4 winterdaegen en een schoft geholpen, daeges 7 st, bent 

29 st en een halve st en een oortien, maecket 30 st min een oortien, bent die eerste winterdaegen, 

bij gedaen bij die 32 gl 6 st, te saemen 33 gl 15 st en 6 doiten. 

1715 den 11 octob. Hinderick die wefer 3 daegen en een schoft, daeges 7 st, is 22 st en 6 doeiten, 

is 1 gl 2 st 12 penn. 

1715 den 14 octob. noch weer betaelt een hoen op die 8 hoenders, rest dan noch 4 hoenders van 

maiy 1715 met 35 gl 5 st die Hinderick die wefer tot den 14 octob. 1715 weer van mij toekoomt. 

1715 den 14 octob. met die wefer Hinderick gereeckent van Boomjans huys wegens sine 

halfscheit ad 11 gl, Morskempken 9 gl, het gat an die horst ad 5 gl, maecket 25 gl tot maiy 1715 

verschenen met twe jaeren van die grote maet, jaerlyx 10 gl, bent 20 gl en 10 gl voor desen 

betaelt met 15 st van bouwen, maer die twee paer hoenders van die grote maet op Michaeli 1715 

verschenen zijn niet betaelt, maer resteren noch. 

Hinderick heeft mij gereeckent dat hij mij afverdient hadde, alsmede het restant van olts ad 22 gl 

18 st met ingereeckent en van na Campen oock goetgedaen een rijcksd en gangen die hij gedaen 

hadde, alsmede 3 gl wegens doeck wefen, edoch van allens niet uytbescheiden tot desen datum 

toe, die somma van 91 gl, dito enennegentig keiser guldens en mij quam toe van die geltpacht 55 

gl 15 st, dese 55 gl 15 st afgetrocken van 93 gl, so is bij afreeckeninge bevonden dat ick of mine 

erfgenaemen an Hinderick of desselfs huysvrouw Gese ben schuldigh gebleven die summa van 

35 gl 5 st, dito vivendartigh keiser guldens en vijf stuyvers, dus koomt mij weer toe 7 hoenders 

tot maiy 1715 verschenen, verschint mij weer die pacht op maiy 1716 ad 25 gl met 10 gl van die 

grote maet op Michaeli 1716 verschenen, te saemen ad 35 gl met 10 paer volwassenen 

pachthoenders. 



actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

rest noch enen saetdach van maiy 1715, die 25 telgen kuilen op maiy 1715 verschenen zijn oock 

so veer betaelt. 

Hendrick Jansen bekenne als boven. 

ick ben Hinderick de wefer volgens afreeckeninge van den 14 octob. 1715 schuldigh gebleven 35 

gl 5 st, dito vivendartigh keiser guldens en vijf stuyvers. 

het grasmaeien van het jaer 1714 heeft hij voorgereeckent 7 gl 12 st en van 1715 4 gl 8 st, te 

saemen 12 gl en 2 st, altemaele met afgereeckent en hem goetgedaen. 

1715 den 16 nov. Hendrick mij betaelt die 25 telgen kuilen so op maey 1716 moeten afgereeckent 

worden. 

1716 den 29 jan. Hinderick die wefer mij gebracht een paer hoenders op reeckeninge van die 7 

hoenders van maiy 1715 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 5 hoenders van maiy 1715. 

1716 den 6 febr. Hinderick die Wefer mij gebracht een paer hoenders op die noch resterende 5 

hoenders van maiy 1715 afgetrocken, rest mij dan noch 3 hoenders van maiy 1715. 

1716 den 26 meert van Hinderick gekregen een hoen, afgetrocken van 3 hoenders van maiy 1715, 

rest mij dan noch een paer hoenders van maey 1715. 

1716 den 30 meert van Hinderick die wefer gekregen een hoen, afgetrocken van 2 hoenders, rest 

mij dan een hoen van maiy 1715. 

1716 den 8 april Hinderick mij door sijn dochter laeten brengen nu 12 hoendereiieren, ben nu tot 

paschen 1716 so van die paeseiyeren voldaen ende betaelt, als mede resteert mij noch twee paer 

hoenders van die grote maet, bent 4 hoenders op Michaeli 1715 verschenen, in allens noch 5 

hoenders tot maiy 1715 en Michaeli 1715 van die grote maet verschenen. 

1716 den 10 junius Hinderick mij gebracht een hoen op die noch 5 resterende hoenders, 

afgetrocken een hoen, rest mij noch 2 paer hoenders, bent 4 hoenders tot maey of Michaeli 1715 

verschenen. 

1716 den 17 junius met Hinderick die wefer gereeckent van Boomjans huyswegens sine 

halfscheyt ad 11 gl, Moskempken 9 gl, het gat an die horst ad 5 gl tot maey 1716 verschenen, op 

Michaeli 1716 koomt mij weer 10 gl van die grote maet met 2 paer hoenders, so is bij 

afreeckeninge bevonden dat die karfstocken bennen nagesien uytmaeckende 33 gl 2 st en mij 

quam toe wegens die pacht op maey 1716 verschenen 25 gl, afgetrocken van 33 gl 2 st, ergo heeft 

Hinderick an mij overbetaelt 8 gl 2 st en van het olde rest hem noch 35 gl 5 st, te saemen 43 gl 7 

st, bij provisie afgetrocken 10 gl van die grote maet staende te verschijnen op Michaeli 1716, 

afgetrocken van 43 gl 7 st, sou dan noch Hinderick an gelt schuldigh blijven die somma van 33 gl 

7 st, dito driendartigh keiser guldens en seven stuyvers. 

die telgen kuilen ad 35 zijn tot maey 1716 betaelt, als mede resteert mij noch een saetdach van 

maey 1715 met twee paer hoenders van Michaeli 1715 wegens die grote maet, nu weer op maey 

1716 10 paer hoenders waerin die twe paer hoenders op Michaeli 1716 staende te verschijnen 

mede zijn ingereeckent, te saemen 12 paer hoenders, bent 24 hoenders. 

op maey 1716 weer 2 saetdaegen, in allens 3 saetdaegen, verschint mij weer die pacht op maey 

1717 ad 25 gl met 10 gl van die grote maet op Michaeli 1717 staende te verschinen, te saemen  

ad 35 gl met 10 paer volwassene pachthoenders. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam, Hendryck Jansen. 

1716 in mijn uytwesen nae Harderwijck Hinderick an mijn dochter vrouw Bargen gebracht 5 paer 

hoenders, bent 10 hoenders, die 14 hoenders afgetrocken, rest mij dan noch tot maey 1716 14 

hoenders, bent 7 paer hoenders. 

1716 den 6 augustus Hinderick die wefer heeft sijn 3 saetdaegen gedaen so op maey 1716 die 3 

saetdaegen mij vervallen en verschenen zijn en eene resteerden noch van maey 1715, so dat nu 



tot maey 1716 van die saetdaegen ben voldaen. 

1716 den 19 augustus van Hinderick een hoen op die noch resterende 14 hoenders van maey 

1716, afgetrocken een hoen, rest mij dan noch 13 hoenders van may 1716. 

1716 den 24 augustus Hinderick gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven 18 st, 

afgetrocken van 33 gl 7 st, rest Hinderick dan noch van mij van maey 1716 32 gl 9 st, dito 

twendartigh keiser guldens en negen stuyvers. 

1716 den 12 sept. Gese mij gebracht 4 paer hoenders op die noch resterende 13 hoenders van 

maey 1716, afgetrocken rest mij dan noch 5 hoenders van maey 1716. 

1716 den 14 sept. Hinderick die wefer een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven 18 st, 

afgetrocken van 32 gl 9 st, rest Hinderick dan noch van mij 31 gl 11 st, dito eenendartigh keiser 

guldens en elf stuyvers. 

1716 den 19 octob. an Hinderick op reeckeninge van die 31 gl 11 st betaelt 10 gl, rest noch 21 gl 

11 st. 

1716 den 20 nov. Hinderick in mijn afwesen na Deventer nae die marriage van mijn dochter 

vrouw Barger gekregen een schepel saei rogge voor 25 st, is 1 gl 5 st, afgetrocken van 21 gl 11 st, 

rest hem dan noch 20 gl 6 st. 

1716 den 23 nov. Gese mij gebracht 3 hoenders op die noch resterende 5 hoenders van maey 

1716 afgetrocken, rest mij dan noch een paer hoenders van maey 1716. 

1716 den 29 december Hinderick sijn 25 telgen kuilen gemaeckt 50 op maey 1717 staet te 

verschijnen en te vervallen, moeten wesen van 4 foet in het vierkant en die diepte nae advenant. 

1716 den 31 december van Hinderick gekregen een hoen op die noch resterende 2 hoenders van 

maiy 1716 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch een hoen van maey 1716 verschenen. 

1717 den 6 meert Hinderick mij een hoen betaelt so mij moch toequam van maey 1716, ben nu so 

veer voldaen. 

1717 den 25 meert Hinderick mij door sijn dochter Janna laeten brengen 15 paes eiieren so mij 

verschijnen sullen op paschen 1717. 

1717 den 30 april Hinderick een spint lijn gesaeit op mijn lant in het schaepelant en hebbe het 

oock gemestet, is een daelder a 30 st, is 1 gl 10 st, moet dat selvige oock verreeckent worden op 

sijn verdienst, dese 1 gl 10 st moet van die 20 gl 6 st afgaen, blijft dan noch 18 gl 16 st, dus is mij 

weer die pacht ad 35 gl op maey 1717 verschenen waer in 10 gl zijn verreeckent wegens die grote 

maet op Michaeli 1717 staende te verschijnen, met 2 paer hoenders, te saemen 10 paer hoenders, 

afgetrocken 35 gl van 18 gl 16 st, rest mij dan noch op maey 1717 16 gl 4 st, dus koomt hem sijn 

karfstock als mede van die vrouwe Gese weer toe en van het grasmaey en ingangen van het jaer 

1716 gedaen. 

Hinderick moet mij sjaers geven met die 2 paer hoenders van die grote maet daer bij gereeckent, 

in allens 18 paer hoenders waer op den 16 maey 1717 betaelt zijn 2 paer jonge hoenders, voor 2 

paer volwassene pachthoenders afgetrocken, rest mij dan noch 8 paer hoenders, bent 16 hoenders 

op maey 1717 verschenen. 

1717 den 24 maey Hinderick gedaen 2 schepel rogge, het schepel 25 st, is een rijckesdaelder, is 2 

gl 10 st, bij gedaen bij die 16 gl 4 st, rest mij also 18 gl 14 st. 

1717 den 6 junius van Hinderick gekregen een hoen, afgetrocken van 16 hoenders, rest noch 15 

hoenders van maey 1717 verschenen. 

1717 den 12 junius van Hinderick laeten haelen een hoen, afgetrocken van 15 hoenders, rest mij 

dan noch 14 hoenders, bent 7 paer hoenders van maey 1717. 

1717 den 24 junius gekregen een hoen van Hinderick op die 14 hoenders van maey 1717 

verschenen, afgetrocken een hoen, rest mij dan noch 13 hoenders van maey 1717. 

1717 den 30 junius Hinderick gedaen een half mudde rogge, sal voor het schepel geven 25 st, is 2 



gl 10 st, bij gedaen bij die 18 gl 14 st, rest noch van 16 gl 14 st van Hinderick. 

1717 den 26 julius gekregen van Hinderick een hoen op die noch resterende 13 hoenders van 

maey 1717 afgetrocken, rest mij dan noch 12 hoenders van maey 1717. 

1717 den 30 julius Hinderick heeft sijn 2 saetdaegen gedaen so op maey 1717 verschenen zijn. 

1717den 23 sept. van Hinderick gekregen een paer hoenders, afgetrocken van 12 hoenders, rest 

mij dan 10 hoenders van maey 1717. 

1717 den 13 octob. Hinderick gedaen 12 gl 12 st, rest 7 gl 8 st. 

1717 den 10 nov. van Hinderick gekregen twe paer hoenders op die noch resterende 10 hoenders 

van maey 1717 afgetrocken, rest mij dan noch 3 paer hoenders, bent 6 hoenders van maiy 1717, 

segge ses hoenders van maiy 1717. 

1717 den 11 decemb. Hinderick mij die hoppe op die neutewal weer terechte gemaeckt, maer niet 

gemest en moet mij an die kleine gaerden noch wat omme wenden, sal dan daer van hebben 24 st, 

is 1 gl 4 st. 

1718 den 17 febr. Hinderick betaelt een schepel boeckweite so hij van het saet verschieten sol 

hebben so op Martini 1717 hem vervallen was, is hier met betaelt. 

1718 den 17 febr. Hinderick gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven 22 st, is 1 

gl 2 st afgetrocken, blijft noch 7 gl 8 st. 

1718 den 11 april Hinderick gedaen 2 schepel rogge van 7 gl, het schepel 32 st, is 3 gl 4 st 

afgetrocken, rest noch 6 gl 19 st, blijft 4 gl 8 st, dito vier guldens en acht stuyvers. 

1718 den 12 april Hinderick mij gebracht 16 hoendereiier so mij op paschen 1718 verschijnen 

sullen. 

1718 den 4 maey van Hinderick gekregen een hoen op die resterende 6 hoenders van maey 1717 

verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 5 hoenders van maey 1717 verschenen. 

1718 den 30 maey Hinderick mij gebracht een paer hoenders op die noch resterende 5 hoenders 

van maey 1717 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 3 hoenders van maey 1717 

verschenen. 

1718 den 10 junius Hinderick gedaen een schepel rogge, moet mij daer voor geven 33 st met een 

schepel boeckweite voor 24 st, te saemen 57 st, is 2 gl 17 st, afgetrocken van 4 gl 8 st, rest 

Hinderick dan noch van mij 31 st , is 1 gl 11 st, dito enen gulden en elf stuyvers. 

1718 den 14 junius Gese Stuvelmans mij gebracht 3 hoenders, segge drie hoenders so mij noch 

toequam van may 1717 van Hinderick, segge may seventyn 3 hoenders. 

1718 den 30 junius Jan te Krooshoop voor Hinderick een schoft leem gehaelt op mijn diensten, is 

achtehalve st, afgetrocken van 1 gl 11 st of 31 st, is het noch gebleven 23 st en een half of 

vierentwintigste halve stuyver. 

1718 den 2 junius van Hinderick gekregen 2 paer jonge hoenders op reeckeninge van die 

resterende van maey 1718 verschenen, als anders ad 10 paer hoenders, bint 20 hoenders 

afgetrocken, rest mij dan noch 8 paer hoenders, bent 16 hoenders op maey 1717 verschenen op 

Michaeli 1718 van die grote maet verschenen. 

1718 den 14 junius Hinderick van mij gekregen een schepel rogge voor 33 st met een schepel 

boeckweite voor 24 st, te saemen 57 st, is 2 gl 17 st, afgetrocken van 1 gl 3 st 8 penn, ergo 

overbetaelt op maey 1718 33 st 8 penn, is 1 gl 13 st 8 penn. 

1718 den 9 julius van mijn dochter voor Hinderick die verdinst betaelt 3 ducatons, is 9 gl 9 st, nu 

overbetaelt an Hinderick 11 gl 2 st 8 penn, dito elf caroli guldens twe stuyver 8 penn. 

1718 den 10 julius Hinderick noch weer gedaen 3 gl, te saemen nu 14 gl 2 st 8 penn. 

1718 den 18 julius Hinderick gedaen een schepel rogge, moet mij daer voor geven 33 st, is 1 gl 

13 st, te saemen 15 gl 15 st 8 penn. 

1718 den 23 julius Hinderick enen saetdag gedaen so op may 1718 verschenen is, rest dan noch 



eenen saetdagh van may 1718 mij verschenen. 

1718 den 25 julius Hinderick sijn saetdag gedaen so dat hij nu sijn twe saetdagen heeft gedaen 

sop op may 1718 verschenen zijn en betaelt. 

1718 den 24 augustus voor Hinderick mijn peerden een schoft van die Eeckhorst haever en 

boeckweite ingevaren, is achtehalve stuyver, te samen 16 gl 3 st. 

noch den 8 augustus 1718 hem mijn peert een schoft gedaen, daer heeft hij met mijn boeren 

wagen rogge en garste met ingevaren, is dan 3 st en 6 doeiten en te voren in het jaer 1717 den 26 

julius een foer rogge van het Morskempken ingevaren, is een halven schoft met die peerden, is 3 

st en 6 doeiten. 

1718 den 3 sept. gekregen van Hinderick een hoen op reeckeninge van die 8 paer hoenders, bent 

16 hoenders, afgetrocken een hoen, rest mij dan noch 15 hoenders op maey 1718 verschenen en 

Michaeli 1718 van die grote maet verschenen. 

1718 den 13 sept. Hinderick gedaen een schepel rogge voor 33 st, is nu te samen 18 gl 3 st 8 penn 

of so hij mij dat schepel rogge weer betaelt is het niet meer als 16 gl 10 st 8 penn, anders 18 gl 3 

st 8 penn. 

1718 den 21 sept. Hinderick mij betaelt een hoen op die 15 hoenders afgetrocken, rest mij dan 

noch 14 hoenders, bent 7 paer hoenders op may 1718 verschenen. 

1718 den 24 sept. Hinderick mij gebracht 3 paer jonge hoenders op die noch resterende 14 

hoenders of 7 paer hoenders, afgetrocken 6 hoenders van 14 hoenders, rest mij dan noch 8 

hoender, bent 4 paer hoenders op maey 1718 verschenen en vervallen. 

1718 den 4 octob. Hinderick gedaen een schepel van mijn beste saeirogge, moet mij daer voor 

geven 33 st, is 1 gl 13 st, te samen 19 gl 16 st 8 penn, dito negentyn guldens sestyn stuyvers en 

acht penningen. 

1718 den 25 octob. an Hinderick gedaen 3 schepel saeirogge, het schepel tegens 33 st, maecket 4 

gl 19 st of 5 gl min ene st, te samen maecket nu 24 gl 15 st 8 penn. 

1718 den 26 octob. Hinderick nog weer van mij in het uytwesen na Delden nu die smalle 

verdielinge een half schepel rogge gekregen, het schepel 33 st, is 3 malle schillingen, is 16 st 8 

penn, maecket nu 25 gl 12 st. 

1719 den 23 jan. Jan Vinckers mij op Hinderick sijn reeckeninge betaelt van die grote maet so op 

Michaeli 1718 verschenen is, een rijcksd, is 2 gl 10 st met een hoen. 

1719 den 24 jan. Hinderick van mij gekregen een schepel rogge voor 33 st, is 1 gl 13 st met een 

schepel boeckweite voor 1 gl, maecket 2 gl 13 st, te saemen 30 gl 15 st, dito dartigh keiser 

guldens vijftyn stuyvers. 

1719 den 21 febr. Hinderick gedaen een schepel rogge, moet kosten 33 st, is 1 gl 13 st met een 

schepel boeckweite, moet kosten 1 gl 3 st, te saemen nu 33 gl 10 st, facit driendartigh keiser 

guldens en tyn stuyvers. 

1719 den 7 meert Hinderick mij gebracht een paer hoenders, afgetrocken van 8 hoenders, rest mij 

dan noch 3 paer hoenders van may 1718 verschenen, bent 6 hoenders. 

1719 den 22 meert an Hinderick gedaen een schepel rogge voor 33 st, is 1 gl 13 st, den selvigen 

dito ook gedaen een schepel boeckweite voor 1 gl. 

1719 den 19 april Hinderick gedaen een schepel rogge voor 33 st met een schepel boeckweite 

voor 1 gl, te samen 2 gl 13 st, is nu te samen 38 gl 16 st. 

1719 den 12 may Hinderick gedaen een schepel rogge, moet mij daer voor geven 33 st, is 1 gl 13 

st, is nu te samen 40 gl 9 st. 

Hinderick mij weer betaelt in mijn uytwesen 2 paer hoenders, afgetrocken van 3 paer hoenders, 

rest mij dan noch een paer hoenders van may 1718 verschenen. 

1719 den 20 may Hinderick gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven 1 gl, facit 



41 gl 9 st. 

1719 den 20 may mijn peerden voor Hinderick 3 schoft gemest en gebouwt, daeges 3 0 st, is 22 st 

en een half, is 1 gl 2 st 8 penn, segge tweenviertigh keiser guldens elf stuyvers acht penningen. 

1719 den 2 junius Hinderick gedaen een schepel rogge, moet kosten 33 st, is 1 gl 13 st met een 

schepel boeckweite, moet kosten 1 gl, te samen 53 st, is 2 gl 13 st, te samen 45 gl 4 st 8 penn. 

1719 den 26 junius van Hinderick gekregen een hoen op die noch resterende een paer hoenders 

van may 1718 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch een hoen van may 1718 verschenen. 

1719 den 2 augustus Hinderick mij weer betaelt een hoen so dat mij die hoenders van may 1718 

zijn betaelt. 

1719 den 27 junius Hinderick mij gebracht 9 jonge hoenders voor 9 volwassene hoenders, geeft 

jaerlyx 20 hoenders wegens die vaereerdens in die pacht so mij op den 1 may 1718 verschenen 

zijn, afgetrocken 9 hoenders van 20 hoenders, rest mij dan noch 11 hoenders van may 1719 

verschenen, dito elf hoenders. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1719 den 30 junius Henderick gedaen een schepel rogge, moet kosten 33 st, is 1 gl 13 st met een 

schepel boeckweite, moet kosten 1 gl, te samen 53 st, is 2 gl 13 st. 

1719 den 18 julius Hinderick gedaen een schepel rogge, moet kosten 33 st, is 1 gl 13 st, te 

saemen 49 gl 10 st 8 penn. 

1719 den 19 julius Hinderick sijn 2 saetdaegen gedaen so op Martini 1719 noch eerst verschijnen 

sal. 

1719 den 10 augustus van Hinderick gekregen een hoen op die noch resterende elf hoenders van 

may 1719 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 10 hoenders, bent 5 paer hoenders van may 

1719 verschenen. 

1719 den 19 augustus van Hinderick gekregen een paer hoenders op die noch resterende vijf paer 

hoenders afgetrocken, rest mij dan noch 4 paer hoenders van may 1719 verschenen. 

1719 den 22 augustus Hinderick gedaen een schepel nije rogge, moet kosten 33 st, is 1 gl 13 st 

met een schepel boeckweite, moet kosten 22 st, is 1 gl 2 st, te saemen 2 gl 15 st, te samen 52 gl 5 

st 8 penn, segge tweenvijftig keiser guldens vijf stuyvers en acht penningen. 

1719 den 13 octob. gekregen van Hinderick een paer hoenders op die noch resterende 4 paer 

hoenders van may 1719 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 3 paer hoenders, bent 6 

hoenders van may 1719 verschenen. 

1719 den 28 octob. gekregen van Hinderick een paer hoenders op die noch resterende 3 paer 

hoenders afgetrocken, rest mij dan noch 2 paer hoenders van may 1719 verschenen en mij 

vervallen, segge 4 hoenders. 

1719 den 7 nov. Hinderick gedaen 3 schepel rogge, 33 st, maecket 4 gl 19 st, te saemen 57 gl 4 st 

8 penn. 

1719 den 8 nov. van Hinderick laeten halen een hoen op die resterende 2 paer hoenders van may 

1719 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 3 hoenders van may 1719 verschenen, segge drie 

hoenders van may 1719 verschenen. 

1719 den 11 decemb. Hinderick mij die hoppe op die neutewal weer gemest en opgemaeckt, moet 

daer van hebben 24, is 1 gl 4 st. 

1720 den 29 meert Gese mij gebracht 15 hoender eiieren so mij op paschen 1720 verschijnen 

sullen. 

1720 den 29 april Jan te Krooshoop voor Hinderick een halven dag op mijn diensten gebouwt in 

sijn gaerden, is weer 15 st, te samen 57 gl 19 st 8 penn. 

1720 den 22 may voor Hinderick een schoft mijn peerden gebouwt op sijn Eeckhorst, is 

achtehalve st, te samen 58 gl 7 st. 



1720 den 25 may van Hinderick gekregen een hoen op die 3 noch resterende hoenders van may 

1719 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch een paer hoenders van may 1719 verschenen. 

1720 den 6 julius van Hinderick gekregen 2 paer jonge hoenders, voor volwassenen worden 

gereeckent, een paer resteerden mij noch van may 1719 en een paer hoenders op may 1720 

ontfangen, afgetrocken van 20 hoenders, rest mij dan noch 18 hoenders, sijnde 9 paer hoenders 

op may 1720 verschenen. 

1720 den 15 julius van Hinderick gekregen 3 jonge hoenders van 3 volwassenen, afgetrocken van 

18 hoenders, rest mij dan noch van may 1720 15 hoenders, segge vijftyn hoenders. 

1720 den 24 julius Hinderick gedaen 10 gl op reeckeninge, is nu te samen 68 gl 7 st dat ick 

Hinderick betaelt hebbe. 

1720 den 26 julius Hinderick sijn 2 saetdagen gedaen so op may 1720 verschenen zijn. 

1720 den 1 augustus mijn peerden voor Hinderick een schoft 2 foer rogge van die Eeckhorst 

gehaelt, is achtehalve st en den 31 julius 1720 een foer rogge van het Morskempken gehaelt, 

begere daer niet van, is hem vereert, te saemen 68 gl 14 st 8 penn, segge achtensestig guldens 

viertyn stuyvers acht penningen. 

1720 den 27 augustus van Hinderick gekregen een paer jonge hoenders op die noch resterende 15 

hoenders mij van may 1721 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 13 hoenders van may 

1720 verschenen. 

1720 den 19 sept. van Hinderick gekregen 5 hoenders op die noch resterende 13 hoenders van 

may 1720 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 4 paer hoenders, bent 8 hoenders van may 

1720 mij verschenen. 

1720 den 28 sept. Hinderick weer geholpen met mijn peerden in sijn gaerden bouwen en met die 

grote egede een schoft, is achtehalve stuyver en een four boeckweite van sijn Eeckhorst gehaelt, 

is weer een schoft met die peerden, maecket achtehalve stuyver, te samen 15 st, te samen 69 gl 9 

st 8 penn. 

1720 den 4 octob. laten halen door mijn jonge Isack van Hinderick een hoen, afgetrocken van 8 

hoenders, rest mij dan noch 7 hoenders van may 1720 verschenen. 

1720 den 28 octob. Hinderick gedaen een half mudde saeirogge, moet costen het schepel 25 st, is 

1 gl 10 st, is een rijcksd, te samen nu 71 gl 19 st 8 penn. 

1720 den 28 octob. Jan te Krooshoop voor Hinderick enen schoft gebouwt en geegget, is 

achtehalve st, te samen 72 gl 7 st. 

1720 den 31 octob. van Hinderick weer gekregen door mijn jonge Isack een hoen, afgetrocken 

van 7 hoenders van may 1720 verschenen, rest mij dan noch 3 paer hoenders, sijnde 6 hoenders 

van may 1720 verschenen. 

1720 den 9 decemb. Jan te Krooshoop voor mijn meyer Hinderick 3 schoft gebouwt op mijn 

diensten, is 22 st en een half. 

1720 den 18 decemb. Hinderick gedaen 2 schepel boeckweite, het schepel 1 gl, maecket 2 gl, te 

samen 75 gl 9 st 8 penn. 

1721 den 7 jan. Hinderick gedaen 2 schepel boeckweite, het schepel 1 gl, bent 2 gl, te samen 77 

gl 9 st 8 penn. 

1721 den 31 jan. Hinderick mij die hoppe op die neutewal weer geweest en opgemaeckt, moet 

daer van hebben het olde gelt, te weten 24 st, is 1 gl 4 st, afgetrocken van 77 gl 9 st 8 penn, is 

noch gebleven 76 gl 5 st 8 penn. 

1721 den 5 meert Hinderick gedaen een schepel rogge, het schepel 25 st, is 1 gl 5 st, te samen nu 

77 gl 10 st 8 penn. 

1721 den 21 meert Hinderick gekregen van mij een schepel rogge, moet costen 25 st, is 1 gl 5 st, 

te samen nu 78 gl 15 st 8 penn. 



1721 den 11 april Hinderick mij gesonden bij sijn dochter Janna 14 hoendereiieren so dat mij die 

paeseiieren, so mij op paschen 1721 verschijnen sullen. 

1721 den 19 may Jan te Krooshoop voor Hinderick enen dag gemest en gebouwt op het 

morskempken, is 1 gl 10 st, te samen 80 gl 5 st 8 penn. 

1721 den 20 may Hinderick gekregen een schepel saei boeckweite, moet mij daer voor geven 22 

st, te samen f 81-7-8.   

1721 den 6 julius op Goorsche karmisse Hinderick gedaen 3 gl op reeckeninge, daer wol hij een 

nieuwe seisene voor copen, is te samen nu 84 gl 7 st 8 penn. 

1721 den 8 julius van Hinderick gekregen een paer jonge hoenders, afgetrocken van 3 paer 

hoenders, rest mij dan nog 2 paer hoenders van may 1720 verschenen. 

1721 den 11 julius gekregen van Hinderick een paer olde hoenders, afgetrocken van 2 paer 

hoenders, rest mij dan noch een paer hoenders van may 1720 verschenen. 

1721 den 12 julius van Hinderick gekregen een paer jonge hoenders, waer mede die hoenders van 

may 1720 betaelt zijn. 

1721 den 1 augustus op vridag nademiddag hier gecomen rogge maeien en tot saterdag avont 

gebleven sijnde den 2 augustus, bent anderthalve dag, afgetrocken van 2 dagen, rest mij dan noch 

een halven dag so op may 1721 nog eerst staet te verschijnen, den halven dag gedaen den 4 

augustus 1721, so dat nu sijn 2 saetdagen heeft gedaen so op den 1 may 1721 verschenen zijn. 

1721 den 12 augustus Hinderick met mijn peerden gebouwt op die Eeckhorst enen schoft, is 

achtehalve st, te samen 84 gl 15 st. 

1721 den 6 sept. verpachtet an Hinderick een dagwerck hoeilant in die maet bij Krooshoper berg 

voor het jaer 1721 en sal mij daer van geven 4 gl 10 st, te samen 89 gl 5 st, maer is geseght het 

hoei daer van dan te halen als men het wachten kan. 

1721 den 13 nov. Gese gedaen 5 schepel saeirogge, het schepel voor 25 st, maecket an gelt 6 gl 5 

st, te samen 95 gl 10 st. 

1722 den 4 april Hinderick mij bij sijn dochter Janna laten brengen 15 hoender eiieren 

paeseiieren so mij op paschen 1722 nog eerst verschijnen zullen. 

1722 den 12 may Fluttert heeft Hinderick weer een dag met sijn peerden geholpen op mijn 

diensten, is 1 gl 10 st, te samen 97 gl. 

1722 den 18 septemb. Jan te Krooshoop heeft Hendryk weer 3 schooft helpen bouwen en eggen, 

is 1 gl 2½ st, summa 98 gl 2½ st. 

1722 den 7 october Fluttert heeft Hindrik weer eenen dag met sijn paerden geholpen bouwen op 

mijnen dienst, is 1 gl 10 st summa 99 gl 12½ st. 

1722 den 8 october Hindrik met mijn peerden gebout in den gaerden eenen schooft, is agtehalve 

stuivers, is te samen 100 gl. 

1722 den 31 october Hindrik gebraegt een paer jonge hoenders, rest mij dan nog 2 hoenders van 

may 1721 verschenen. 

1723 den 1 meert B. Hinderick gekreegen een schepel boekweite 12 st en van Look een mudde 

rogge gekreegen, is 4 gl, summa f 104-12. 

dat op huiden dato de erfgenamen van wijlen de HWG Heer van Wegdam van Coeverden met 

Boom Henderik en desselfs ehevrouw hebben afgerekent en geliquideert, soo van pachten en 

verdient arbeytsloon niets uitgesondert, tot may 1723 incluis, is bevonden dat Boom Hinderik en 

desselfs huisvrouw sijn te boven gekoomen en van de erfgenamen sij competerende een summa 

van 95 gl 9 st. 

in kennisse dese getekent actum op het Wegdam 8 meert 1723. 

dit is betaelt en afgedaen met Hendrik Jansen, Hendrick Jansen bekenne als hierboven. 

1723 den 26 maert Boomjans Hendrik door sijn vrouw laeten brengen de 15 pas eieren sop op 



passen 1723 sijn verschenen betaelt zijn. 

1724 den 26 julius Boomjans Hendryk gekreegen op rekeninge 2 scheepel rogge Goorse maete, 

moet voor het schepel geven 26 st, is dan de 2 schepel 2 gl 12 st. 

1725 den 16 april weer an Boomjans Hendryk gedaen op rekeninge 2 schepel boekweite Goorse 

maete tegens het schepel voor eenen gulden, is dan de 2 schepel an gelt 2 gulden. 

1725 den 10 novemb. weer an Boomjans Hendryk gedaen 3 schepel rogge Goorse maete tegens 

het schepel voor 26 stuivers, maekt dan de 3 schepel an gelt 3 gulden 18 stuivers. 

1726 den 29 novemb. Boomjans Hendryk gedaen een mudde rogge Goorse maete van de rogge 

van Reerman, moet voor het schepel geven 26 stuivers, maekt dan de 4 schepel rogge an gelt 5 gl 

4 st. 

1727 den 15 jannewarius Boomjans Hendryk weer een mudde rogge gedaen van het saet van 

Reerman Goorse maete, moet voor het schepel geven 26 stuivers, maekt dan de 4 schepel rogge 

an gelt 5 gl 4 stuivers. 

1727 den 25 april an Boomjans Hendryk gedaen een mudde boekweite Goorse maete, moet voor 

het schepel geven 15 st, maekt dan het mudde boekweite an gelt 3 guldens. 

1728 den 22 maert an Boomjans Hendryk gedaen een mudde rogge op de olde rekeninge, moet 

voor het schepel geven 26 st, is dan de 4 schepel rogge an gelt 5 gulden 4 st, het is van de rogge 

van Reerman geweest. 

1728 den 20 april weer an Boomjans Hendryk gedaen een mudde rogge Goorse maete, moet voor 

het schepel 27 st, maekt de 4 schepel rogge an gelt 5 gulden 8 stuivers, dit is op de olde 

rekeninge, het is de rogge van Reerman gewest. 

1726 den 24 augustus is bevonden dat Boomjans Hendryk nog 35 hoenders schuldig is op majus 

1726. 

1726 den 6 september Boomjans Hendrykes Gese gekreegen 2 oude hoenders, so blijft Gese dan 

nog schuldig 33 hoenders op majus 1726. 

wat angaet van de telgen koelen te maeken is niet afgedaen jaerlyx. 

1727 den 31 maert heeft Gese gebraegt 4 hoenders. 

1727 den 8 april Gese weer een oude henne gebraegt, is te saemen 5 hoenders, so blijft Gese dan 

nog schuldig 28 hoenders op Majus 1726. 

1727 den 2 julius heeft Boomjans Hendryk mij gebraegt, doe ik na de Kamper landag ben 

geweest, 4 jonge hoenders, blijft dan Hendryk schuldig 24 hoenders op majus 1726. 

1727 den 25 julius heeft Boomjans Hendryk sijn vrouwe Gese mij gebraegt 12 hoenders, so blijft 

dan Hendryk nog schuldig 12 hoenders op majus 1726. 

1727 den 31 augustus van Boomjans Hendryk weer gekreegen 2 hoenders, so blijft dan Hendryk 

nog schuldig 10 hoenders op majus 1726. 

1728 den 14 april heeft Boomjans Hendrykes Janna mij gebraegt 3 oude hoenders, so blijft dan 

Hendryk nog schuldig 7 hoenders op majus 1726. 

1728 den 1 majus heeft Hendrikes Janna mij weer een oude henne gebraegt, so blijft Hendryk mij 

dan nog schuldig 6 hoenders op majus 1726. 

1728 den 9 junius weer een oude henne gekreegen van Hendryk. 

1728 den 21 junius weer van Hendryk gekreegen 5 jonge hoenders, so dat Hendryk de hoenders 

tot majus 1726 heeft betaelt. 

weer in october 1728 een oude henne gekreegen van Hendryk. 

1726 den 24 augustus met Boomjans Hendryk en desselfs huisvrouwe Gese Stuvelmans 

afgerekent so als van arbeitsloon en voordere verdiensten geliquidert en so is bij sloet van 

rekeninge bevonden dat Boomjans Hendryk sijn pagt tot Mayus 1726 heeft voldaen en betaelt. 

en so is wederom bevonden dat ik A.D. van Coeverden an Boomjans Hendryk ben schuldig 



gebleeven eene somma van 51 guldens, segge een en vijftig guldens. 

actum Wegdam den 24 augustus 1726 A.D. van Coeverden. 

1726 den 26 augustus an Boomjans Hendryk verpagtet anderhalf dagweerk hoilant uit de groote 

maete, moet mij voor de anderhalf dagweerk geven 6 guldens. 

1726 den 20 octob. an Boomjans Hendryk verkoogt een schepel boekweite Goorse maete, moet 

voor het schepel geven 16 st. 

1726 den 20 decemb. an Boomjans Hendryk verkoogt een schepel boekweite, moet voor het 

schepel geven 16 st. 

1727 den 11 april heeft Gese mij gebraegt 16 paeseiieren, so mij op passen 1727 was verschenen, 

dat die betaelt sijn tot passen 1727. 

1727 den 10 majus heeft Wolbert te Fluttert Boomjans Hendryk eenen dag helpen bouwen waer 

voor Hendryk an mij moet betaelen 1 gulden 10 stuivers. 

1727 den 1 augustus an Boomjans Hendryk verpagtet 3 dagweerk hoilant uit de groote maete bij 

Krooshooper berg, moet mij daer voor geven 12 guldens met 3 paer hoenders en van het inhaelen 

van het hoi 1 guld 10 st. 

1728 den 28 jan. an Boomjans Hendryk verkoogt een schepel boekweite, moet mij daer voor 

geven 19 stuivers. 

1728 den 31 jan. heeft Boomjans Gese mij met malkanderen in verscheiden reise gebraegt an 

boter sestehalf pont op de vaererden. 

1728 den 7 meert heeft Boomjans Gese mij gebraegt vierdehalf pont boter, so dat Gese mij te 

samen an boter heeft gebraegt 9 pont op die vaererden. 

1728 den 27 maert heeft Boomjans Hendryk mij laeten berengen 16 paeseiieren so mij op passen 

1728 was verschenen, dat die betaelt sijn tot passen 1728. 

1728 den 16 april gekreegen van Boomjans Hendryk een schepel haever en in mey 1727 heb ik 

van Hendryk ook gekreegen een schepel gaerste, waermede naweide van de bloesmaet, so op 

Mecheli 1727 is verschenen, met 2 schepel gaerste is betaelt. 

1728 den 16 april gekreegen van Boomjans Hendryk een schepel haever en hij segt dat hij der 16 

st voor hebben moet. 

1728 den 17 april heeft Gese mij weer gebraegt vierdehalf pont boter, is te saemen dartiende half 

pont boter op de vaererden. 

in majus 1728 weer van Boomjans Gese gekreegen 2 pont boter, is nu te saemen 14 en een half 

pont boter op de vaererden. 

1728 den 16 julius heeft Boomjans Gese mij weer gebraegt sestindehalf pont boter op de 

vaererden, is te samen de booter die Gese heeft gebraegt 30 pont op de vaererden. 

in jannewari 1729 heeft Gese mij gebraegt in 2 reisen 11 pont boter, ieder mael sestehaelf pont. 

1729 den 11 febr. heeft Boomjans Gese mij nog gebraegt 6 pont boter, is te saemen 47 pont op de 

vaererden. 

1728 den 16 augustus weer verpagtet an Boomjans Hendryk 3 dagweerk hoilant uit de paeltjes 

maete, moet voor de 3 dagweerk hoilants geven, ik hebbe van 14 guldens gesegt en hij van 12 

guldens, maer de 3 paer hoenders staen vaeste. 

1729 den 10 april heeft Boomjans Gese mij gebraegt 16 paeseiieren so mij op passen 1729 wa 

verschenen, dat die betaelt sijn tot passen 1729. 

den 1 augustus 1729 an Boomjans Hendrik weer verpagtet 3 dagweerk hoilant uit de groote 

maete, moet mij daer voor geven 12 guldens. 

in juni 1729 van Boomjans Hendryk gekreegen 8 jonge hoenders, met de 5 oude hoenders is te 

saemen 13 hoenders. 

in septemb. 1729 van Boomjans Gese weer gekregen 5 hoenders met anderhalf pont boter. 



1729 den 15 novemb. heeft Boomjans Gese mij nog gebraegt negendehaelf pont booter en de 

anderhalf pont boter die ik in septemb. 1729 hebbe ontfangen, is te saemen 10 pont boter. 

in apryl 1730 heeft Boomjans Hendryk mij gebraegt de paeseiieren die op passen 1730 waeren 

verschenen, waer mede de paeseiieren tot passen 1730 sijn betaelt. 

in majus 1730 in verscheiden mael gekreegen van Boomjans Gese an boter tot 23 majus, is te 

saemen 8 pont booter. 

1730 den 7 junius heb ik van Boomjans Hendryk gekreegen 4 jonge hoenders doe vrou van den 

Hoogenhof hier is geweest. 

1730 den 21 juni heb ik van Boomjans Hendryk weer gekreegen 6 jonge hoenders, die benne 

gegeten doe de heer en vrouw van den Oosterhof hier smiddages bebben geweest. 

1730 den 2 julius van Boomjans Hendryk weer gekreegen 4 oude hoenders. 

1730 den 3 julius weer gekreegen van Boomjans Hendryk 5 jonge hoenders, die juffer Bergen 

eerst van Hendryk hadde gekreegen die ik weer van juffer Bergen hebbe over genoomen, so dat 

ik dese 5 jonge hoenders dan hebbe ontfangen van Boom Hendryk. 

1730 den 1 augustus an Boom Hendryk weer verpagtet 3 dagweerk hoilant uit de groote maete, 

moet daer voor geven 12 guldens. 

in meert 1731 heeft B. Gese mij gebraegt de paeseiieren die op passen 1731 waeren verschenen, 

dat die betaelt sijn tot passen 1731. 

in meert 1731 heeft Boom Gese gebraegt 16 pont booter op de vaererden waer mede de booter tot 

mey 1730 is betaelt. 

1731 in juni gekreegen van Boom Hendryk 5 jonge hoenders en 2 olde hennen. 

in augustus 1731 weer gekreegen 2 jonge hoenders. 

in septemb. 1731 weer gekreegen 5 jonge hoenders, is te saemen 14 hoenders. 

Krooshoop heeft voor Boom Hendryk in het somer 1731 gebouwet met sijn paerden en is daer 2 

dagen en een schooft over geweest, is 2 diensten en een schooft, is an gelt 3 gulden 7 stuivers 4 

doiten. 

1731 den 23 octob. heeft Boom Hendryk mij een vetten ossen van Deventer gehaelt. 

1731 den 1 augustus an Boom Hendryk weer verpagtet 3 dagweerk hoilant uyt de groote maete, 

moet daer voor geven 12 guldens, maer de 3 paer hoenders staen vaste. 

1731 den 7 decemb. heeft Boom Gese mij gebraegt 6 pont boter op de vaereerden. 

1731 den 15 decemb. an Boomjans Hendryk verkoogt een schepel boekweite, moet mij daer voor 

geven 14 stuivers. 

in meert 1732 heeft Boom Gese mij de paeseiieren gebraegt, so dat de paeseiieren tot passen 

1732 sijn betaelt. 

in jannewari 1732 heeft Boom Gese mij gebraegt negende half pont booter op de vaereerden, 

maekt te saemen 14½ pont booter op de vaereerden, dit is op mey 1731. 

in februarius 1732 heeft Boom Gese mij weer gebraegt anderhalf pont booter, is te saemen 16 

pont booter, waer mede Boom Gese de booter wegens de vaererden tot may 1731 heeft betaelt. 

1732 den 28 april heeft Boomjans Janna hier 7 dagen geweest doe de coekenmeit uit de huise is 

geweest, dages 3 stuivers, is 21 stuivers. 

in juni 1732 heeft Boom Gese mij gebraegt 10 jonge hoenders met een olde henne, bent te 

saemen 11 hoenders. 

in het begin van novemb. 1732 heeft Boom Gese mij gebraegt 16 pont boter tegens 3½ stuiver het 

pont, is an gelt 2 guld 16 stuivers. 

in decemb. 1732 ontfangen van Boom Hendryk 12 schepel knollen. 

in april 1733 heeft Boom Janna mij gebraegt 16 paeseiieren op passen 1733 waeren verschenen, 

dat die betaelt sijn. 



in het begin van november 1732 heeft Boom Gese mij gebraegt 16 pont boter, waer mede Gese 

de booter wegens de vaererden tot may 1732 heeft betaelt. 

van mey 1733 tot den 12 september 1733 heeft Boom Gese gebraegt 17 hoenders. 

1733 den 27 november heeft Boom Gese mij gebraegt 16 pont boter wegens de vaereerden tot 

mey 1733 so dat de boter is betaelt. 

1733 den 19 octob. heeft Boom Hendryk na Deventer geweest om een vet te kopen. 

nog heeft Boom Hendryk na den Sonnenberg geweest om het olde peert te halen. 

1736 den 17 feberwarius an Boom Gese gelangt 2 gulden 6 stuivers 4 doiten, ik segge twee guld 

ses stuiv vier doit. 

in mey 1737 van Boom Hendrik ontfangen 1 hoen. 

in july 1737 van Boom Hendrik ontfangen 1 hoen. 

1737 in het begin van augustus ontfangen van Boom Hendrik 8 jonge hoenders met 1 oude 

henne, is te saemen 9 hoenders. 

1737 den 7 septemb. van Boom Hendryk weer gekreegen 2 jonge hoenders en 1 oude henne, is te 

saemen 3 hoenders. 

1737 den 28 september van Boom Hendryk weer gekreegen een oude henne. 

in october 1737 heeft Boom Gese mij gebraegt 16 pont boter wegens de vaereerden, so dat de 

boter is betaelt tot mey 1737. 

1737 den 2 julius voor Boom Hendrik betaelt an sijn suster Getruid te Deventer 2 gulden 6 

stuivers. 

1737 den 28 julius an Boom Hendrik weer betaelt 10 guldens. 

1738 den 6 julius van Boom Hendrik weer gekreegen een oude henne. 

1738 den 16 augustus van Boom Hendrik weer gekreegen 2 jonge hoenders. 

1738 den 23 august. van Boom Hendrik weer gekreegen 2 jonge hoenders. 

1738 den 13 septemb. van Boom Hendrik weer gekreegen 2 jonge hoenders. 

1738 den 16 septemb. van Boom Hendrik weer gekreegen 2 jonge hoenders en 2 olde hoenders, 

is te saemen 4 hoenders. 

1738 den 18 septemb. van Boom Hendrik weer gekreegen een oude henne. 

1738 den 2 october heeft Boom Gese mij gebraegt veertiende half pont booter op de vaereerden. 

1738 den 2 november heeft Boom Gese mij weer gebraegt dardehalf pont booter wegens de 

vaereerden, is te saemen 16 pont booter wegens de vaereerden, so dat de boter is betaelt tot mey 

1738. 

1739 den 11 jannewarius an Boom Gese betaelt voor het spinnen van 14 pont heede 3 gulden 7 

stuivers. 

1739 den 30 mey van Boom Hendrik gekreegen 1 oude henne. 

1739 den 1 junius van Boom Hendryk weer gekreegen 7 jonge hoenders. 

1739 den 6 junius van Boom Hendryk nog weer gekreegen 1 oude henne. 

1739 den 5 julius an Boom Hendryk betaelt 3 guldens tot een seisenen voor hem te koopen. 

1739 den 19 september van Boom Hendryk gekreegen 2 jonge hoenders. 

1739 den 29 september van Boom Hendryk weer gekreegen 1 oude henne. 

1739 den 19 november an mijn meyer Boom Hendryk betaelt 12 guldens, ik segge twaelf 

guldens. 

1740 den 29 feberwarius heeft Boom Gese mij gebraegt 12 pont heeden gaeren die sij voor mij 

heeft gesponnen tegens 5 stuivers het pont, is an gelt de 12 pont 3 guldens. 

1740 den 29 feberwarius heeft Boom Gese mij gebraegt elf pont booter op de vaereerden. 

1740 den 11 majus an Boom Gese betaelt an gelt 4 guldens 4 stuivers. 

1740 den 12 majus an Boom Gese betaelt 1 gulden. 



1740 den 8 november an mijn meyer Boom Hendryk betaelt 10 guldens. 

1740 den 30 julius heeft Boom Gese gebraegt doe ik na Harderwijk ben geweest, doe suster J.R. 

van Coeverden hier is geweest, doe heeft Gese gebraegt vijftehalf pont booter en met 3 jonge 

hoenders, het halve pont boter is gerekent voor het tweeren van het gaeren, so dat de booter 

wegens de vaereerden tot mey 1739 is betaelt. 

1741 den 30 majus heeft Boom Gese mij gebraegt 9 pont booter op de vaereerden van het jaer 

1740. 

1741 den 26 juni van Boom Hendryk weer gekreegen 2 oude henne. 

in julius 1741 van Boom Gese nog ontfangen sestehalf pont booter op de vaereerden van het jaer 

1740. 

1742 den 24 juni heeft Boom Gese mij nog gebraegt anderhalf pont booter wegens de vaereerden, 

so dat de booter tot mey 1740 is betaelt. 

van juni 1741 tot den 6 october 1741 heb ik van Boom Gese gekreegen 11 jonge hoenders. 

1741 den 10 juli an Boom Hendryk betaelt 19 stuivers, dit is wegens berlijn tot Grolle doe ik 

gouden pisstoel hadde betaelt, 19 st meer als hem toequam, so dat dese 19 stuivers Boom 

Hendrik heeft ontfangen van berlin die ik anders weer most gehaet hebben. 

1741 den 20 december an Boom Hendrik gedaen 2 schepel boekweite, moet mij voor het schepel 

geven 16 stuivers, is de 2 schepel boekweite an gelt 1 gulden 12 stuivers. 

1742 den 5 april an Boom Hendrik weer gedaen 2 schepel boekweite, moet mij voor het schepel 

geven 16 stuivers, is de 2 schepel an gelt 1 guld 12 stuivers. 

1742 den 3 julius heeft Boom Hendrikes Janna mij gebraegt veertindehalf pont booter op de 

vaereerden. 

1742 den 9 julius heb ik van Boom Hendrik gekreegen een oude henne. 

1742 den 20 julius heb ik van Boom Hendrik gekreegen 3 jonge hoenders. 

1742 den 14 augustus heeft Boom Gese mij gebraegt 7 jonge hoenders met 1 oude henne, bent te 

saemen acht hoenders. 

1742 den 25 augustus an Boom Hendrik weer gedaen 2 schepel boekweite, moet mij voor het 

schepel geven 16 stuivers, is de 2 schepel boekweite an gelt 1 gulden 12 st. 

1742 den 22 september heeft Boom Hendryk mij gesonden 1 oude henne bij Hendrikes sijn 

jonge. 

1742 den 4 october heeft Boom Gese mij gebraegt daerdehaelf pont booter wegens de 

vaereerden. 

1742 den 4 october heeft Boom Gese mij ook gebraegt 1 oude henne, nog hebbe ik van Boom 

Gese gekreegen 2 oude hoenders in october 1742, so dat dit te saemen is 3 oude hoenders die ik 

van Boom Hendryk in october 1742 hebbe gekreegen. 

1742 den 22 december an Boom Hendryk gedaen 1 schepel olde rogge, is 1 gulden. 

1743 den 23 majus heeft Boom Gese mij gebraegt 3 pont booter op de vaereerden. 

1743 den 25 junius heeft Boom Gese mij gebraegt 9 jonge hoenders. 

1743 den 29 junius van Boom Hendrik weer gekreegen 1 oude henne. 

1743 den 28 julius weer gekreegen van Boom Hendrik 1 oude henne. 

1743 den 14 october heeft Boom Gese mij weer gebraegt 8 pont booter op de vaereerden. 

1743 den 28 october heeft Boom Hendrik mij laten brengen door sijn jonge Hendrikes 2 oude 

hoenders. 

1743 den 9 december heeft Boom Gese mij weer gebraegt vijf pont booter op de vaereerden. 

1744 den 4 april heeft Boom Hendrik mij laten brengen 14 paeseyieren, Boom Hendryk geeft 

anders 16 paeseyieren, so dat ter 2 eyieren te min bennen geweest, so dat de paeseyieren tot 

passen 1744 sijn betaelt. 



in juni 1744 heeft Boom Gese mij gebraegt 10 jonge hoenders en met 1 oude henne, bent te 

saemen 11 hoenders. 

1744 den 8 augustus heb ik weer 1 oude henne laeten haelen van Boom Hendryk. 

1744 den 29 augustus an Boom Hendryk gedaen 2 schepel rogge, kost het schepel. 

1744 in juni heeft Boom Gese mij gebraegt 16 pont booter op de vaereerden. 

1745 den 17 april heeft Boom Hendryk mij laeten brengen 15 paeseyieren door Jantien, so dat 

Boom Hendryk de paeseyieren tot passen 1745 heeft betaelt. 

in juni 1745 heb ik van Boom Hendrik gekreegen 9 jonge hoenders en met een oude henne, bent 

te saemen tien hoenders doe oom Schrassert hier op het Wegdam is geweest in juni 1745. 

1745 den 28 augustus heeft Boom Gese mij gebraegt 2 oude hoenders. 

1745 den 16 october heeft Boom Gese mij gebraegt 3 oude hoenders. 

1745 den 30 october heb ik van Boom Hendryk weer gekreegen 1 oude henne. 

1746 den 12 julius heb ik an Boom Hendryk gedaen 2 schepel rogge, kost het schepel. 

1746 in augustus heb ik an Boom Hendryk of an Sloot Jan een schepel boekweite verkoogt.  

1747 den 30 meert heeft Boom Hendrik mij gesonden 15 enden eyieren, sijnde paeseyieren, so 

dat Boom Hendryk de paeseyieren tot passen 1747 heeft betaelt. 

1746 den 23 juni heeft Boom Gese mij gebraegt 2 jonge hoenders. 

1746 den 25 juni heeft Boom Gese mij weer gebraegt elf hoenders, is te saemen ses paer 

hoenders en een hoen. 

1746 den 28 july heeft Boom Gese weer an mij een oude henne gebraegt, so dat ik van Boom 

Gese te saemen hebbe ontfangen in het jaer 1746 veertien hoenders, so als dese bovenstaende 

drie posten van het jaer 1746 uitwiesen. 

1747 den 16 jinu heeft Boom Gese mij gebraegt negen pont booter op de vaereerden. 

1747 den 9 julius heeft Slot Jan mij gebraegt wegens Boom Hendrik 4 jonge hoenders. 

1747 den 11 julius an Slot Jan gedaen en verkooft 2 schepel rogge, kost het schepel 28 stuivers, is 

de 2 schepel rogge an gelt 2 guldens 16 stuivers. 

1747 den 13 julius heeft Boom Gese mij weer gebraegt 2 oude hennen. 

1748 den 17 april heeft Boom Jan de 16 paeseyieren gebraegt soo dat Boom Jan de paeseyieren 

tot pasen 1748 heeft betaelt. 

1748 aen Slot Jan verpaegt de vetweide en het storkkesmeken voor 20 gl, den selven dito gekoeft 

de karre en de plog voor 15 gl en Slot Jan een peert gekoeft voor 65 gl. 

1748 den 25 maey heeft Slot Jan voor sijn porsy angekoft van de laesste verkofte beessten voor 

40 guld. 

1748 den 28 april heeft Boom Gese gekregen ses schepel molt en moet voor het schepel geven 18 

stuv, is an gelt 5 guld 8 stuv. 

1749 den 27 feberw. heeft Slot Jan gesonden door Boom Gese 20 guld waermede is betaelt de 

vetweyde en het storksmeken dy verschenen pagt is 1748. 

dit is met Boom Jan verrekent van de heeren mombaren tot mey 1749. 

1750 den 1 maey heeft Boom Jan ook gepagt de bloosmate voor 18 guld des sjaers. 

1748 den 6 maey heeft Boom Gese gebragt 9 pont booter, dit is op de vaereerde. 

den 29 maey 1748 heeft Boom Gese gebragt 8 pont booter, dat was te samen 17 pont boter, op de 

vaereerde. 

1748 den 6 july van Boom Gese gekregen een oude henne. 

den 14 july 1748 heeft Boom Gese gebragt 3 pont booter op de vaererde. 

1748 den 30 july van Boom Gese gekregen twe jonge hoenders, soo dat Gese de booter heeft 

betaelt tot 1748. 

den 10 augustus 1748 heeft Boom Gese mey gesonden twe posten van de 3 pont en de 5 pont, 



was weer te samen 8 pont. 

1748 den 17 august heeft Boom Gese gebragt 5 pont booter, is te samen 13 pont. 

1748 den 30 august heeft Boom Gese gebragt 5 jonge hoenders, den 31 august nog laten halen 

een oude henne, ie te samen dry paer hoenders. 

1749 den 7 septemb. van Boom Gese laten halen een oude henne. 

1749 den 15 juny heeft Boom Gese gebragt 15 eyeren, soo dat de eyeren tot paesen 1749 sijn 

betaelt. 

1749 den 26 july van Gese gekregen een oude henne. 

den 28 july een jonk hoen, samen twe hoenders. 

1749 den 9 octob. van Gesen gekregen een oude henne. 

1750 den 24 april Gese gebragt de eyeren van pasen 1750, vijftyn yren. 

1751 van Boom Gese gekregen 10 eeyier. 

1752 den 6 meert van Boom Jan de paeseyeren van pasen 1752, ontfangen 16 eyeren. 

1753 den 28 april heeft Jenneken de eyeren betaelt van pasen 1753. 

1751 den 30 junie heeft Boom Jaant hier op de paght gebraght 30-0-0. 

1752 den 6 july heeft Boom Jan gebragt op de verschenen pagt de somma van 40-0-0. 

1753 den 22 octob. heeft Boom Jan gebragt op de verschenen pagt de somma van 25-0-0. 

dit gaet Boom Jan an wat dy an ons verdynt heeft met de vrouleuy der bey gerekent en het graven 

op onse erven van pooten telkulen te maken van het jaer 1749 af tot in het jaer 1756 in novemb. 

toe en ook bey gerekent dat Boom Jan ons gevaren heeft al te samen, was an gelt 122 gl 15 st 8 

penn. 

1753 den 20 juny van Boom Jan gekregen een oude henne. 

1754 den 13 may heeft Boom Jenneken de paeseyeren betaelt van pasen 1754. 

1755 den 10 april van Boom Jenneken gekregen 16 eyeren van pasen 1755. 

van Boom Jenneken gekregen 16 eyeren van pasen 1756. 

1752 den 3 janwary heeft Boom Jan een dag geaerbeit en heeft de veure gemaekt vant washuis en 

een deksel voor G.M. v. C. op haar stoove. 

1752 int laesste van janw. heeft Boom Jan an de trog gearbeyt derdehaelve dag en nog int huis 

ene dag, dit te samen vyrdehalve dag. 

1752 den 2 juny Boom Jan dry schoft geaerbeit an de poorte en een koffer gelapt. 

1752 den 20 juny heeft Boom Jan met sijn knegt de kaelk gelost, yder een halve dag, is dan een 

hele dag, 8 stuv. 

1752 den 21 juny heeft Boom Jan een schoft gearbeit an de neefs bedekant 2 stuv. 

1752 den 6 novemb. heeft Boom Jan dry schoft getimmert an het bakhuis. 

1753 den 10 april heeft Boom Jan na den Schulenborg geweest om het tesstement te halen maer 

nyt gekregen, wat hey van dy reyse moet hebbe. 

1750 den 1 maey heeft Boom Jan nog gepagt de bloosmate voor dry jaer, des sjaers voor 18 guld. 

 

1720 den 10 junius van Egbert Roesen Speeckenbrinck laten halen een hoen op die noch 

resterende 7 hoenders van Martini 1719 mij nog resterende, afgetrocken van 7 hoenders, rest mij 

dan noch 6 hoenders, sijnde 3 paer hoenders van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 13 junius van Egbert Roesen Speeckenbrinck gekregen een hoen, afgetrocken van 6 

hoenders, rest dan noch 5 hoenders van Martini 1719 verschenen, segge vijf hoenders. 

1720 den 6 julius Egbert Roesen Speeckenbrinck voor mij na Delden geweest na Gewin en heeft 

daer een halven aem wijn van dan gehaelt, is 12 st, afgetrocken van 36 gl 12 st, rest mij dan noch 

van Martini 1718 en 1719 36 gl, segge sessendartig keiser guldens. 

hier moet noch 1 gl 5 st wegens Janna Maria afgaen, blijft dan noch 34 gl 15 st, segge 



vierendartig keiser guldens vijftyn stuyvers. 

1720 den 15 jan. Egbert Roesen Speeckenbrinck an Barnardina Fockinck betaelt minent wegen 4 

gl 16 st voor het jaer 1717, afgetrocken van 34 gl 15 st, is nu noch an gelt gebleven 29 gl 19 st 

1720 den 9 julius Egbert Roesen Speeckenbrinck mij an gelt gebracht op die 29 gl 19 st 16gl, 

afgetrocken van 29 gl 19 st, rest mij dan noch van Egbert Roesen Speeckenbrinck van Martini 

1719 13 gl 19 st, segge dartyn keiser guldens en negentyn stuyvers. 

1720 den 24, 25 en 26 julius op vridag Egbert Roesen Speeckenbrinck mij door Jan Vinckers 

soon rogge gemaeit, 2 dagen op die 4 dagen afgetrocken, rest mij dan noch 2 dagen so op Martini 

1720 noch eerst verschijnen sullen. 

1720 den 27 julius op saterdag Jan Vinckers soon weer enen dagh voor Speeckenbrinck rogge 

gemaeit, bent nu weer 3 daegen en ick moet hebben 4 saetdagen, ergo rest mij dan enen saetdag 

so op ankomende Martini 1720 noch eerst verschijnen sal. 

1720 den 3 augustus Jan Vinckers voor Egbert Roesen Speeckenbrinck een halven dag garste 

gemaeit, is nu vierdehalve dag, rest mij dan noch een halven dag eer het 4 saetdagen zijn. 

1720 den 14 sept. Egbert Roesen Speeckenbrinck sijn halven saetdag gedaen, boeckweite 

gemaeit op die grote haere waermede sijn 4 saetdagen so op Martini 1720 noch eerst staet te 

verschijnen heeft gedaen. 

1720 den 30 sept. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij gebracht 5 schepel en anderthalf spint 

bonen en mij quam noch toe van Martini 1719 verschenen 5 schepel en een half schepel met 2 

kop (kop = 1 lt) vol bonen afgetrocken, rest mij dan noch een half spint met 2 kop vol bonen van 

Martini 1719 waren verschenen. 

1720 den 3 octob. Egbert Roesen Speeckenbrinck voor mij met sijn karre na Delden na Gewin 

gevaren om aldaer een halven aem wijn met een halven ancker brandewijn van dan te halen, is 12 

st, afgetrocken van 13 gl 19 st, rest mij dan van Martini 1719 13 gl 17 st. 

1720 den 8 nov. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij gebracht een paer hoenders, afgetrocken van 

5 hoenders, rest mij dan noch 3 hoenders van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 23 nov. Egbert Roesen Speekenbrinck gebracht in mijn afwesen na die klaringe na 

Deventer 2 vette pachtgansen van 1719 en 1720 verschenen op Martini, ben daervan so veer 

voldaen. 

1720 den 29 nov. Egbert Roesen Speeckenbrinck voor mij na Holten gevaren en heeft daer 

eenige vaten hene gebracht die Brinckhuys na Deventer sol mit nemen, heeft geeischt 15 st, 

afgetrocken van 13 gl 7 st, rest mij dan noch van Martini 1719 12 gl 12 st. 

1720 den 9 decemb. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij betaelt 13 gl en mij quam noch toe van 

Martini 1719 12 gl 12 st afgetrocken, ergo op Martini 1720 overbetaelt 8 st op die 86 gl 15 st, rest 

86 gl 7 st. 

1721 den 28 febr. met Egbert Roesen Speeckenbrinck die pacht so mij op Martini 1720 vervallen 

was alles klaer afgereeckent, als mede die karfstocken, die somer dagen belopen sich 56 dagen, 

dages 8 st, belopen sich 22 gl 16 st, als mede 68 winter dagen, dages 7 st, beloopt sich an gelt 23 

gl 8 st en sijn vrouwe Harmken 7 dagen, dages een mallen schillinck, is 1 gl 18 st 8 penn, te 

samen beloopt sich an gelt 48 gl 2 st 8 penn. 

noch van Hinderick Vinckers 22 gl, van juffrouw Bernardina Fockinck 4 gl 16 st over het jaer 

1718 verschenen betaelt afgetrocken, rest mij dan van Egbert Roesen Speeckenbrinck van 

Martini 1720 verschenen elf guldens sestyn stuyvers, segge elf guldens sestyn stuyvers, die 22 gl 

van die olde Hinderick Vinckers is Egbert Roesen Speeckenbrinck sijn pacht goetgedaen, als 

mede 9 gl wegens den Geurkamp en het nije, die 4 saetdagen zijn oock betaelt, f 74 19 st, met een 

mudde bonen, met een half spint met twee kop vol tot Martini 1720 verschenen, met 9 hoenders, 

waerop die olde Hinderick Vinckers mij heeft afverdient op sijn pacht van 22 gl en is daervan 5 



rijcksd, sijnde 12 gl 10 st schuldig gebleven, met een vette gansch het welcke Jan Vinckers 

anneemt om te betaelen, die vette gansen zijn oock so verre betaelt, verschint mij weer die pacht 

van Speeckenbrinck op Martini 1721 ad 86 gl 15 st.  

oorkont mijn eigen hant Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

van dese 86 gl 15 st moet afgetrocken worden 16 gl 10 st so Jan Vinckers het nu van mij weer 

gepachtet heeft 6 jaren en met 3 jaren te mogen opseggen. 

Egbert Roesen Speeckenbrinck mij jaerlyx moet verreeckenen als 70 gl 5 st, segge seventig caroli 

guldens en vijf stuyvers. 

oorkondt mijn handt en onderteickeninge Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.  

1721 den 4 april Egbert Roesen Speeckenbrinck voor mij na Delden gevaren na Gewin om aldaer 

een halven aem wijn met enen halven ancker brandewijn van dan te halen, moet hem daer voor 

geven voor die wegh met die kaere en peert 12 st, afgetrocken van 11 gl 16 st, rest mij dan nog 

van Martini 1720 verschenen 11 gl 4 st, segge elf guldens en vier stuyvers.  

1721 den 6 maei Egbert Roesen Speeckenbrinck mij laten brengen door sijn dochter 20 paes 

eiieren so op paeschen 1721 verschenen zijn. 

1721 den 10 may Egbert Roesen Speeckenbrinck mij door sijn dochter laten brengen een hoen, 

afgetrocken van 9 hoenders, rest mij dan noch van Martini 1720 verschenen 8 hoenders, bent 4 

paer hoenders. 

1721 den 28 junius die weduwe Harmken Speeckenbrinck mij door haer knecht met die kare wijn 

laten halen van Gewin tot Delden, is weer 12 st so als ick die zalige Egbert Roesen 

Speeckenbrinck noch gegeven hebbe, afgetrocken 12 st van 11 gl 4 st, blijft noch 10 gl 12 st. 

1721 den 12 julius gekregen van Harmken Speeckenbrinck 3 jonge hoenders op die noch 

resterende 8 hoenders van Martini 1720 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 5 hoenders 

van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 26 julius van Harmken Speeckenbrinck gekregen een paer hoenders, afgetrocken van 5 

hoenders, rest mij dan noch 3 hoenders van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 1 augustus op vridag nademiddag Harmken Speeckenbrinck mij gesonden die olde 

Hinderick Vinckers om rogge te maeien en tot saterdag avont gebleven, sijnde den 2 augustus, 

bent anderthalve dag, afgetrocken van 4 dagen, rest mij dan nog derdehalve dag op Martini 1721 

staende te verschijnen. 

1721 den 5 augustus noch weer geholpen 2 dagen, rest dan nog een halven dag, den halven dag 

gedaen, bent 4 dagen, so dat sij nu die saetdagen so op Martini 1721 nog eerst staen te 

verschijnen, heeft gedaen. 

1721 den 10 augustus Harmken Speeckenbrincks knecht voor mij met die kare na Delden na 

Gewin gevaren om een halven aem wijn en een halven ancker brandewijn te halen, is 12 st, 

afgetrocken van 10 gl 12 st, rest mij dan noch 10 gl van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 12 octob. Speeckenbrincks knecht voor mij na Delden gevaren met die kaere na Gewin 

om daer van dan een halven aem wijn met een halven ancker brandewijn te halen, is weer 12 st, 

afgetrocken van 10 gl, rest mij noch 9 gl 8 st van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 18 nov. gekregen van Harnken Speeckenbrinck 3 mudde garste, het schepel 15 st, is het 

mudde 3 gl, maecket 9 gl en mij quam nog toe van Martini 1720 verschenen 9 gl, ergo rest mij 

nog 8 st van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 24 novemb. Harmken Speeckenbrinck mij gesonden door haer dochter een vette 

pachtgansch, heeft gewogen 8 pont so mij op Martini 1721 verschenen waren. 

(los briefje) 1721 in novemb. an het Spekenbrink gemaekt vijf nije glase die sijn bedongen voor 5 

gl 12 st met die nagelties en is mij oock voldaen en betaelt waer voor ick bedanke voor goede 

betalinge. Egbert Schutten. 



1721 den 11 decemb. Harmken Speeckenbrinck mij door haer knecht laten brengen 4 paer 

hoenders, bent 8 hoenders, 3 hoenders resteerden mij nog van Martini 1720 verschenen, 

afgetrocken van 8 hoenders van Martini 1721 verschenen, rest mij dan nog 3 hoenders tot Martini 

1721 verschenen. 

1721 den 24 decemb. Harmken Speeckenbrincks knecht voor mij na Delden geweest na Gewin 

om daer van dan te halen een halven aem wijn met een halven ancker brandewijn, met een halven 

ancker asijn, is 10 st, afgetrocken van 8 st van Martini 1720 verschenen en op die nieuwe pacht 

van Martini 1721 betaelt 8 st, die 70 gl 5 st afgetrocken, rest mij dan nog van Martini 1721 

verschenen 69 gl 1 st. 

1721 den 30 decemb. Harmken Speeckenbrinck mij peut angedaen voor mijn kar en waegen uyt 

die Kiste om te tunnen, is derdehalve st. 

1722 den 2 jan. Speeckenbrincks knecht mij gebracht 2 schepel bonen, afgetrocken van een 

mudde bonen met een half spint en 2 kop vol, rest mij dan nog 2 schepel bonen met een half spint 

en 2 kop vol bonen van Martini 1720 verschenen, nu Martini 1721 weer een mudde bonen, in 

allens 6 schepel bonen met een half spint en 2 kop vol tot Martini 1721 verschenen. 

1722 den 19 febr. Speeckenbrinck voor mij na Delden geweest na Gewin om daer van dan te 

halen een halven aem wijn met een halven ancker brandewijn, is 10 st, afgetrocken van 69 gl 16 

st, rest nog 69 gl 6 st 8 penn van Martini 1721 verschenen. 

1722 den 11 meert Speeckenbrinck mij sijn peert voor mijn calesse na den Baeckenhage 3 schoft 

angedaen, is 11 st en een oortien, afgetrocken van 69 gl 6 st 8 penn, rest mij dan nog 68 gl 15 st 4 

penn. 

Speeckenbrinck gebracht 24 paeshoender eiieren in mijn uytwesen na Zwolle na den landag, so 

op paschen 1722 nog eerst verschijnen sal. 

Spekenbrinck voor mij na Delden geweest na Gewin om daer van dan te halen een halven aem 

wijn met een halven ancker brandewijn, is 10 st, afgetrocken van 68 gl 15 st 4 penn, rest mij dan 

van Martini 1721 verschenen 68 gl 5 st 4 penn. 

1722 den 5 junius Speeckenbrinck voor mij na Delden gevaren met sijn peert en kaere na Gewin 

om wijn en brandewijn te halen, is 10 st, afgetrocken van 68 gl 5 st 4 penn, blijft noch van 

Martini 1721 67 gl 15 st 4 penn. 

1722 den 22 junius Derk Spekenbrink voor ons na Delden gevaeren met de karre en wijn gehaelt 

op de begraeffenisse en daer an verdient 12 st, blijft nog schuldig van Martini f 1721 67-3-4. 

1722 den 26 junius Derk Spekenbrink voor ons na de Bakenhage geweest met sijn karre en daer 

an verdient 12 st, blijft dan nog schuldig van Martini 1721 f 66-11-4. 

1722 den 22 julus Derk Spekenbrink voor ons na Delden geweest met sijn karre en paert en daer 

an verdient 12 st, blijft dan nog schuldig van Martini 1721 f 65-25-4. 

1722 den 14 augustus Derk Spekenbrink voor ons na Delden geweest met sijn karre en een 

halven aem wijn gehaelt van Gewin en daer an verdient 12 st, maeket in alles en blijft nog 

schuldig van Martini 1721 f 66-3-4. 

1722 den 12 october Derk Spekenbrink voor ons na Delden geweest met sijn karre en wijn 

gehaelt en daer an verdient 12 st en blijft schuldig van Martini 1721 65 gl 11 st 4 penn. 

1722 den 24 october Derk Spekenbrink mij gebraegt 3 scheepel boonen, was nog van Martini 

1720 schuldig 2 scheepel bonen, so dat hij nog van Martini 1721 nog is schuldig een scheepel 

bonen en nu weer van Martini 1722 een mudde bonen, in alles 5 scheepel met een half spint en 2 

kop vol bonen blijft hij nog te quade. 

1722 den 28 novemb. Spekenbrink de vette pagt gans gebraegt so op Martini 1722 waer 

verschenen. 

1722 den 5 decemb. heeft Spekenbrink voor ons na Brinkhuis geweest tot Holten en daer met sijn 



karre en peert gebraegt eenige vatjes en sakken en eens na Goor gevaeren en daer van daen 

knollen gehaelt en te samen veraccordert voor 15 st, blijft nog schuldig van Martini 1721 64 gl 16 

st 4 penn. 

1722 den 22 decemb. D. Spekenbrink voor ons na Delden geweest en daer wijn gehaelt met sijn 

karre en daer an verdient 12 st en eens mij sijn peert me gedaen na den Bakenhagen, moet daer 

ook voor hebben 12 st, is te samen 1 gl 4 st, blijft nog schuldig van Martini 1721 64 gl 4 penn. 

1723 den 25 jan. heeft Derck mij sijn peert me na Ommen gedaen 3 dagen en sal daer voor 

hebben 2 gl en eens van Delden wijn gehaelt, moet daer voor hebben 12 st en de raden gehaelt 

van de Pols, moet daer voor hebben 10 st en eens holt gevaeren dat hij daer an verdient heeft 15 

st, dat het te samen uitmaekt 3 gl en 17 st en was van Martini 1721 nog schuldig 64 gl 4 penn, so 

blijft hij dan nog op Martini 1721 schuldig 60 gl 3 st 4 penn. 

op dato ondergeschreven met Derk Spekenbrink afgerekent, soo van zijn verdiende loon van hem 

selfs als vrouwe, als mede afgetrocken twe jaeren verpondinge der jaeren 1719 en 1720 ter 

somma van 9 gl 12 st, is bevonden dat tot Martini 1722 incluis schuldigh blijft een somma van 

vijfendertig gl 15 st met vijf schepel boonen. 

actum Wegdam den 10 meert 1723. 

1723 den 1 apryl heeft Derk mij gebraegt de 24 paseiieren so op passen 1723 sijn verschenen. 

1723 den 20 may Derk Spekenbrink de leege koetse na den Bakenhagen gebraegt wat hij der 

voor hebben moet weet ik niet en Derk heeft mij ook een anker wijn van Delden gehaelt die ik 

moet betaelen. 

1723 den 28 septemb. heeft Derk Spekenbrink mij gebraegt een fime dak. 

1723 den 5 decemb. Derk Spekenbrink mij eene vette pagt gans gebraegt so mij op Martini 1723 

was verschenen en als mede mij een hoen gebraegt op Martini 1723. 

1723 den 6 decemb. Derk Spekenbrink mij gebraegt een schepel boonen so dat hij Martini 1722 

nog een mudde boonen is schuldig, in alles is hij nog 2 mudde boonen schuldig. 

1723 den 19 decemb. ontfangen van Derk Spekenbrink 3 hoenders, te samen 4 hoenders. 

1724 den 3 october heeft Derk Spekenbrink voor ons na Ommen geweest en de karkenspraeke 

daer heen gebraegt, wat hij daervan hebben moet, moet eerst van gesprooken worden en heeft ons 

sijn peert 3 dagen me na Ommen gedaen, dages 10 st, is 1 gl 10 st en heeft ook voor ons na het 

Hersevelt te voete met een brief geweest. 

1730 den 13 febr. heeft Engbert Spekenbrink mij na het Reerman met het kleine wagentien 

gebraegt en heeft daer sijn peert met voor gehaet en ik ben den 17 febr. weer te huis gekoomen, 

so dat ik Spekenbrink met sijn peert 5 dagen bij mij hebbe gehaet, maer het peert van 

Spekenbrink heeft 3 dagen an het Reerman stille gestaen, dit is geweest doe het holt van het 

Reerman is verkoogt. 

in meert 1730 heeft Spekenbrink na Hoxbergen geweest met een brief an juffer van der Sluis, 

moet der 5 st 8 penn van hebben. 

Engbert Spekenbrink heeft in april 1730 voor mijn suster G. medicinen gehaelt van docter 

Kramer tot Delden, moet daer van hebben 5 st 8 penn. 

 

mijn dochters een warckmeisien van Deventer gehuert 8 dagen na nieuwjaer 1719 hier gecomen 

en hebben geaccordeert tot may 1719 voor een vierdelen jaers, maer dat sij na die Deventer 

karmse sal gaen is toebescheiden en sal in het jaer verdienen 16 gl waer van op may 1719 haer 

toekoomt 4 gl en is gehuert voor een jaer en met een half jaer na lantrechte te kunnen 

uytscheiden, ick sal se betalen en sal haer dan oock mogen commanderen en is van geen hooftgelt 

gesproocken, moet sij daer van betalen. 

actum Weghdam als boven den 21 junius 1719 Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 



1720 den 6 nov. Teuntien op reeckeninge gedaen 2 guldens stuckies, moet van haer loon 

afgetrocken worden op die 28 gl so haer noch resteert. 

1720 den 26 nov. Teuntien betaelt 26 guldens stuckies waermede haer loon ten vollen betaelt is. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

1720 den 18 nov. mijn dochter Getruyd tot Deventer een camenier van Zutphen gehuert met 

namen Fenneken Wimerincks voor die tijt van een jaer van Alderheiligen tot Alderheiligen voor 

18 gl met een paer muilen, het hooftgelt vri toebescheiden en sal alle werck moeten doen niet 

uytbescheiden of men kan oock met een half jaer na lantrechte uytscheiden, is dan 9 gl met een 

muile, is dan op may 1721 een half jaer verschenen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

1721 den 18 may Fenneken betaelt op haer loon van 9 gl 2 gl, afgetrocken van 9 gl, blijft noch 7 

gl met ene muile. 

1721 den 27 may Fenneken betaelt 7 gl waermede haer loon ad 9 gl is betaelt, maer rest haer 

noch ene muile, is 10 st, die muile betaelt met 10 st den 27 may, so dat haer loon nu ten vollen 

betaelt is. 

1721 den 28 may is Fenneken weg gegaen maer heeft nog an mijn dochter Lambertina verschoten 

1 gl 10 st, moet haer nog dit betaelen doe sij na Harsevelt gegaen is.   

 

1721 den 26 meert een warckmeisken gehuert en camenier van Deventer met namen Aleida 

Scholten om mij een jaer lanck te dienen naeyen en stoppen en sal in het jaer verdienen 18 gl met 

een paer muilen, het hooftgelt vri toebescheiden en is den 9 may hier in die huere op vridag avont 

die klocke acht uiren savonts, als men schrijft 1722 den 9 may is sij daer een jaer geweest, men 

kan oock na lantrechte met een half jaer uytscheiden, is dan den 9 nov. 1721 een half jaer 

geweest, is 9 gl en eene muile met een half jaer hooftgelt. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

1722 den 5 febr. Aleida op mijn name van Deventer van ten Hengel ontboden voor 20 gl 3 st 8 

penn, afgetrocken van 18 gl, so op den 9 may 1722 nog eerst verschijnen sal, afgetrocken van 18 

gl, ergo overbetaelt 2 gl 3 st 8 penn. 

Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

so dat Aleida verdient heeft in de 2 jaeren 36 gl en hier op betaelt 23 gl 13 st 8 penn, rest nog 12 

gl 6 st 8 penn tot may 1723 toe. 

1723 den 5 majus hebben wij an Aleida Scholten betaelt de 12 gl 6 st 8 penn, waermede Aleida is 

ten vollen betaelt. 

  

1715 den 3 nov. een bouwmaeget gehuert met naemen Trine om mij een jaer lanck te dienen van 

Alderheiligen 1715 tot Alderheiligen 1716 of met een half jaer op den 1 maey 1715 en sal 

verdienen 20 gl met een paer muilen, het hooftgelt is niet van gesproocken, moet sij daer van 

betaelen en heeft oock angenomen te kunnen saet of hoeivaeten en is op sondach den 3 nov 1715 

in die huere gekomen. 

1716 den 29 april Trine wegh gegaen en haer betaelt, te weten 10 gl maer moet het hooftgelt noch 

afgetrocken worden, rest haer dan noch ene muile, die muile is tegens een half hooftgelt 

afgereeckent en betaelt. 

1718 den 24 jan. Trine mij een kanne gebroocken, is derdehalve st, moet van haer loon weer 

afgetrocken worden. 

1718 den 6 febr. Trine op sondach smorgens om 9 uiren wegh gegaen sonder verlof en op 

maendach middag sijnde den 7 febr. weer gekomen, bent 5 schoft, daeges een mallen schillinck, 



ben 7 st en een oortien, moet van haer loon afgetrocken worden. 

1718 den 26 april Gorsvelt voor Trine een paer muilen gemaeckt so haer op den 15 may 1718 

toequamen, rest haer dan noch op den 15 nov. 1718 noch een paer schoenen. 

den 10 nov. 1718 die boumaget Trine van Gorsvelt gekregen een paer schoenen so haer 

toequamen den 15 nov. 1718. 

1719 den 8 april Trine moet ick noch een jaer holden voor het selvige loon omdat ick het haer 

niet hebbe opgeseght en si mij oock niet van may 1719 tot may 1720 of men kan oock met een 

half jaer uytscheiden volgens lantrechte, is dan tot den 15 nov. 1719 2 jaeren hier geweest of tot 

may 1720 derdehalf jaer, jaerlyx 18 gl, is 45 gl of met 2 jaren 36 gl. 

1719 den 27 may Trine van Gorsvelt weer gekregen een paer muilen op mijn name so haer op 

den 15 may 1719 toequamen, rest haer dan noch een paer schoenen op den 15 may 1719 

verschenen. 

1720 den 24 febr. Trine weer van Gorsvelt gekregen een paer schoenen so haer op den 15 may 

1719 waren verschenen, koomt haer weer toe op den 15 may 1720 een paer schoenen met een 

paer muilen. 

1721 den 4 april die boumaget Trine betaelt door Wolbert te Fluttert 50 gl op reeckeninge, 

afgetrocken van 45 gl, rest haer noch 15 gl. 

dese 15 gl die Boreas pretendeert van Trine ten vollen is betaelt van ons. A.D. van Coeverden. 

 

1716 den 14 febr. gehuert een bouwmaeget met naemen Geertien Koenderincks dochter uyt het 

darp van Diepenheim om mij voor bouwmaeget een jaer lanck te dienen van maey 1716 tot maey 

1717 om alle bouwwerck te doen en heeft oock angenomen op een haere te kunnen saet of 

hoeivaeten en sal in het jaer verdienen 20 gl met een paer schoenen met een paer muilen, het 

hooftgelt vrij, staet tot onsen laste, men kan oock met een half jaer volgens lantrechte an beide 

kante uytscheiden, is dan oock maer die halfscheidt van het loon te weten 10 gl met een schoe en 

eene muile, het halve jaer hooftgelt. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

en hebbe haer 2 malle schillingen tot een medepenninck gegeven.  

1716 den 2 maey is Geertien Koenderincks hier op het Weghdam in die huere gecomen als men 

schrijft den 2 maey 1717 is sij daer een jaer geweest of den 2 nov. 1716 een half jaer. 

1717 den 6 febr. Geertien mijn dochter vrouw Bargen noch weer een jaer gehuert voor al het 

selvige van maiy 1717 tot may 1718 voor 20 gl met een paer schoenen met een paer muilen, het 

hooftgelt vrij, men kan met een half jaer uytscheiden volgens lantrechte, is dan maer in allens die 

halfscheit. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 17 febr. Geertien gekregen van Jan ten Gorsvelt een paer schoenen so op maey 1717 

eerst vervallen zijn, rest dan noch een paer muilen op may 1717. 

1717 den 30 octob. ben ick Geertien schuldigh van anderthalf jaer loon, jaerlyx ad 20 gl van may 

1716 af tot Alderzielen of den 2 nov 1717, facit 30 gl met een paer muilen en ene schoe en eene 

muile, kan men dan stellen op een paer schoenen of een paer muilen, die schoenen van may 1717 

heeft sij van Jan ten Gorsvelt doe gekregen op een paer muilen nae van may 1717. 

1718 den 5 junius Geertien van Jan ten Gorsvelt gekregen een paer schoenen in plaetse van een 

paer muilen, moet die 5 st op haer loon korten van 30 gl, is dan niet meer als 29 gl 15 st. 

1720 den 7 may Geertien op mijn name van monsieu Kramer tot Zwolle gekregen an waere voor 

20 gl, afgetrocken van 29 gl 15 st, rest noch 9 gl 15 st. 

1722 den 27 decemb. an Geertien betaelt de 9 gl 15 st so dat Geertien in alles is betaelt. 

 



1717 den 3 octob. een bouwmaeget gehuert, die naeme is Berentien so voor desen an die Fluttert 

gewoont heeft, in presentie van mijn dochters en Wolbert te Fluttert dat ik haer in het jaer sal 

geven 22 gl met een paer schoenen met een paer muilen, het hooftgelt vrij en sij heeft angenomen 

om te kunnen hoei en saetvaeten en binden en alle boeren bouwwerck te doen, niet uytbescheiden 

en hebbe haer twe malle schillingen tot een mepenninck gegeven, men kan volgens lantrechte 

oock met een half jaer uytscheiden, is dan 11 gl met ene schoe en een muyle, met een half jaer 

hooftgelt, het hooftgelt staet tot onsen laste en moet op den 1 nov. 1717 in die huere komen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

1717 den 23 octob. een bouwmaeget gehuert met naemen Lisabeth van Brevoort, in presentie van 

Boomjans, Maria Israels vrouwe van Diepenheim (Nb Maria voor de Boom was in 1700 gehuwd met 

Israel Berents Tessemaecker uit Diepenheim) en mijn dochters, om mij een jaer lanck te dienen en 

alle bouwwerck te doen alsmede hoei en saetvaten binden, niet uytbescheiden en sal in het jaer 

haer geven an loon 18 gl met een paer muilen, het hooftgelt vrij, staet tot onsen laste, men kan 

oock met een half jaer nae lantrechte uytscheiden, is dan 9 gl met ene muile, het halve jaer 

hooftgelt, die vaeder van haer is gereformeert en de moeder catolyck en sal met ons vleis eten so 

als het voorkoomt, alsmede te kercken gaen, Boomjans Marie heeft se mij hier van Diepenheim 

angebracht en heeft mij voor trouw die bouwmaeget toegeseght, te weten die boumaeget selfs, 

maer niet Maria. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

weggelopen met die mepenninck den 31 octob. 1717 en is op die Schipbeecke een boer te moete 

gecomen doe sij wegh gelopen is. 

 

1717 den 6 nov. is hier een bouwmaeget gecomen die Marie van Diepenheim mij gehuert heeft 

van Alderheiligen 1717 tot Alderheiligen 1718 en sal verdienen in het jaer 18 gl met een paer 

muilen en een paer schoenen, het hooftgelt vrij en is van Boomjans Marie 2 malle schillingen tot 

een mepenninck gegeven, men kan oock met een half jaer volgens lantrechte arbeiden, so dan 

uytscheiden, is dan 9 gl met een schoe en een muile en dan het halve hooftgelt, die naeme is Gese 

heeft bij Manten te Diepenheim gewoont. 

vrij wegh gegaen den 13 nov. 1717 omdat sij mij niet en dienden, dese 2 malle schillingen 

meister Garrit die Snieder weer gegeven sodat dese 2 malle schillingen weer betaelt zijn. 

 

1717 den 15 nov. een bouwmaeget met naemen Trijntien uyt het karspel van Hoxbergen gehuert 

voor een jaer, is catolyck maer wil met ons ter kercken gaen en altemits eens na het Slot, voor 18 

gl met een paer schoenen en een paer muilen, het hooftgelt vrij, staet tot onsen laste en seght dat 

sij oock wel een foer saet en hoei heeft gevatet, maer niet dat sij het te rechte kan maer wil het 

wel leren, men kan oock volgens lantrechte met een half jaer uytscheiden, is dan 9 gl met een 

schoe en een muile, als men schrijft den 15 nov 1718 is sij daer een jaer geweest of den 15 maey 

1718 een half jaer en is haer 2 malle schillingen tot een mepenninck gegeven. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

rest Janna Maria tot den 2 may 1718 noch van mij 8 gl 12 st 8 penn, dito acht caroli guldens 

twaelf st 8 penn. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 14 april Janna Maria gedaen 1 gl op die 8 gl 12 st 8 penn wegens haer verdiende loon 

op may 1718 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 7 gl 12 st 8 penn op may 1718 

verschenen. 



1718 den 24 april Janna Maria noch op haer loon betaelt 2 gl, afgetrocken van 7 gl 12 st 8 penn, 

rest noch 5 gl 12 st 8 penn op may 1718 verschenen. 

1718 den 29 may an Janna Maria gedaen een rijcksd, is 2 gl 10 st op die 5 gl 12 st afgetrocken, 

rest Janna Maria dan noch van mij 3 gl 2 st 8 penn, buiten het verschot ad 30 st, is 1 gl 10 st, te 

samen noch 4 gl 12 st 8 penn. 

1718 den 12 junius an Janna Maria gedaen een mallen schillinck op die 4 gl 12 st 8 penn 

afgetrocken, rest noch 4 gl 7 st, dito vier guldens en seven stuyvers. 

1718 den 1 julius an Janna Maria betaelt 2 gl op die 4 gl afgetrocken, rest haer noch dan van mij 

2 gl 7 st. 

1718 den 7 julius Janna Maria gedaen 2 guldenstucken op die 2 resterende guldens en 7 st 

afgetrocken, rest haer dan noch van mij 7 st, dito seven stuyvers. 

1718 den 31 julius Janna Maria betaelt 6 st die Derrickien haer geschoten hadde, afgetrocken van 

7 st, rest haer noch 1 st. 

1718 den 12 augustus Janna Maria gedaen op het twede jaer loon sint den 1 may 1718 weer 

lopende, maer rest haer noch 1 st, is dan 39 st. 

1718 den 21 augustus Janna Maria weer gedaen 1 st, is nu effen, 2 gl dat haer betaelt is. 

1718 den 26 augustus voor Janna Maria van Boreas op mijn reeckeninge laten sellen een elle 

swarte trile, is 17 st en voor anderthalve stuyver balinen met een half loot grijs en een half loot 

swart garen, beloopt sich an gelt 13 st 9 penn, te samen nu 53 st, dito twe guldens dartyn stuyvers 

en acht penningen. 

1718 den 28 augustus weer gedaen 6 st, dito twe guldens negentyn stuyvers en acht penningen. 

1718 den 6 sept. Janna Maria gedaen 3 gl stucken, te samen nu 5 gl 19 st 8 penn, dito vijf guldens 

negentyn stuyvers en acht penningen. 

1718 den 8 sept. weer gedaen an Janna Maria een mallen schillinck, is 5 st 8 penn, te samen 6 gl 

5 st, dito ses caroli guldens en vijf stuyvers. 

den selvigen dito mij den mallen schillinck weer gegeven, is nu niet meer als 5 gl 19 st 8 penn dat 

ick betaelt hebbe, dito vijf guldens en negentyn stuyvers acht penningen. 

1718 den 19 sept. Janna Maria gedaen een mallen schillinck, te samen nu 6 gl 5 st, die 3 gl als 

mede den mallen schillinck heeft Janna Maria niet gekregen, ergo niet meer betaelt als 2 gl 19 st 

8 penn, dito twe guldens negentyn stuyvers en acht penningen. 

1718 den 26 sept. Janna Maria gedaen 3 guldens stucken, is nu weer 5 gl 19 st 8 penn, dito vijf 

guldens 19 st 8 penn. 

1718 den 27 sept. Janna Maria noch weer gedaen vijftehalve st, te samen nu 6 gl 4 st, dito ses 

guldens en vier stuyvers. 

1718 den 30 octob. an Janna Maria gedaen 10 st, te samen nu 6 gl 14 st, dito ses guldens en 

viertyn stuyvers. 

Janna Maria tot Deventer gedaen 45 st, te samen nu 8 gl 19 st. 

1718 den 11 decemb. an Janna Maria gedaen 3 gl, is nu 11 gl 19 st, afgetrocken van 20 gl, rest 

noch tot may 1719 8 gl 1 st, dito acht caroli guldens eene stuyver. 

1718 den 12 decemb. an Janna Maria noch gedaen 1 gl stuckien, is nu te samen 12 gl 19 st. 

1718 den 20 decemb. Janna Maria weer een jaer gehuert voor het selvige loon, te weten 20 gl van 

may 1719 tot may 1720, het hooftgelt vrij, staet tot onsen laste. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1719 den 1 jan. an Janna Maria gedaen 1 st 8 penn, is nu 12 gl 8 penn, rest op may 1719 7 gl 19 

st 8 penn. 

1719 den 15 may Janna Maria bij Gorsvelt laeten maecken een paer schoenen so haer op may 

1718 vervallen waren, rest haer dan noch een paer muilen van may 1718. 



1719 den 2 augustus Janna Maria gekregen een paer muilen so haer op may 1718 toequamen. 

1718 den 20 may Janna Maria van Gorsvelt gekregen een paer schoenen so haer op may 1719 

toecomen, rest haer noch een paer muilen op may 1719. 

1718 den 2 junius Janna Maria van Gorsvelt gekregen een paer muilen so haer op may 1719 

vervallen sullen. 

1719 den 25 jan. een reeckentien an Jan ten Gorsvelt betaelt wegens Janna Maria ad 3 gl op die 7 

gl 19 st 8 penn afgetrocken, rest noch 4 gl 19 st 8 penn, dito vier guldens negentyn stuyvers acht 

penningen. 

1719 den 19 febr. Janna Maria gedaen 1 gl stuckien op die 4 gl 19 st 8 penn afgetrocken, rest haer 

noch tot may 1719 3 gl 19 st 8 penn. 

1719 den 1 meert an Janna betaelt an Boreas voor een paer kousen 22 st, is 1 gl 2 st, afgetrocken 

van 3 gl 19 st 8 penn, rest dan noch 2 gl 17 st 8 penn tot may 1719. 

1719 den 8 april voor Janna Maria weer verschoten 2 st voor een paer gaspelties in die schoenen, 

afgetrocken van 2 gl 17 st, rest noch van mij tot may 1719 2 gl 15 st 8 penn. 

1719 den 7 may voor Janna Maria op mijn namen laten copen van monsieur Cramer tot Zwolle 

volgens hier angespelde reeckentien een summa van 35 gl 5 st en haer resteerde noch tot may 

1719 2 gl 15 st 8 penn, afgetrocken 2 gl 15 st 8 penn, ergo over betaelt 33 gl 10 st 8 penn op die 2 

jaren 1720 en 1721. 

1719 den 25 junius voor Janna Maria an meister Jan die snijder betaelt een schepel boeckweite, 

moet daer voor geven 24 st, is 1 gl 4 st, te saemen nu overbetaelt 34 gl 14 st 8 penn op die 2 jaren 

van may 1720 en 1721. 

1719 den 8 octob. Janna Maria gedaen 5 st op die 34 gl 14 st 8 penn, is nu te samen over betaelt 

34 gl 19 st 8 penn. 

1719 den 18 octob. Janna Maria van die weduwe Loock door die snider meester Jan tot Goor 

laten halen 2 schepel rogge, het schepel 33 st, maecket 3 gl 12 st, te samen nu 38-5-8. 

1720 den 11 febr. voor Janna Maria an meester Jan die snider betaelt 2 gl 4 st, te samen 40 gl 9 st 

8 penn volgens dit anspelde reeckentien. 

1720 den 11 febr. Janna Maria van Gorsvelt gekregen een paer schoenen so haer op anstaende 

may 1720 verschijnen sullen, rest haer dan noch een paer muilen. 

1720 den 12 febr. goetgedaen an Gorsvelt 2 gl wegens Janna Maria, is nu 42 gl 9 st 8 penn dat ick 

an haer betaelt hebbe tot may 1720 incluys. 

1720 den 23 meert an Janna Maria betaelt 1 gl stuckien, is nu 43 gl 9 st 8 penn. 

1720 den 3 april an Janna Maria gedaen 22 st en te voren 4 st, is 26 st, maecket 1 gl 6 st. 

1720 den 6 april Janna Maria gedaen een gulden stuckien, te samen nu 45 gl 13 st 8 penn. 

1720 den 17 may doe Janna Maria uyt die huere na Grolle is gegaen haer gedaen 4 goltguldens, 

maecket 5 gl 12 st en daeges te voren enen goltgulden an die 9 kinderen Pothof en van Eerden 1 

gl en het ander van te voren betaelt tot 10 gl toe, so pastoor Meiling mij geleent heeft, so dat haer 

loon nu ten vollen betaelt is, maer moet an Boreas betalen 5 gl 14 st het geene ick angenomen 

hebbe te betalen. 

 

1718 den 18 april op paesmaendag een bouwknecht gehuert met naemen Hinderick so bij die heer 

van Baeckenhaege gewoont heeft, Boomjans Hinderick heeft hem voor mij gehuert en is hem 4 

malle schillingen tot een mepenninck gegeven, is 1 gl 2 st, voor den tijt van een jaer beginnende 

met den 1 may 1718 en eindigende op may 1719 of met een half jaer volgens lantrechte te 

kunnen uytscheiden en dat dan op den 1 nov. 1718, voor eene somma van 40 caroli guldens met 3 

paer schoenen, maer het paer schoenen tot mij keur kunnen betaelen met 36 st, is 1 gl 16 st, 

maecket dan die 3 paer schoenen an gelt 5 gl 8 st, te samen 45 gl 8 st, het hooftgelt vrij 



toebescheiden en dan een levereyrock die men sondaeges als ick uytvaere an treck en dan 

savonds als ick weet te huys gecomen ben, weer moet uyttrecken en op die plaetse brengen en als 

ick uytvaren wil daer Hinderick die wegh niet en weet dat ik dan Hinderick of een ander in die 

plaetse mach nemen, dat hij mij daer in geen wetten sal moegen stellen en oock met die klompen 

niet te moegen gaen in die keuckene en kan oock geen grasmaeien, voor een half jaer is het an 

gelt 20 gl met 3 schoenen en een half jaer hooftgelt en sal in het jaer het hooftgelt kunnen betalen 

met 22 st, is 1 gl 2 st, is tot het vierdelen jaers tegens een mallen schillinck of het mijn keur half 

jaer tegens 2 malle schillingen, is dan 11 st, is dan in het jaer 46 gl 10 st of in het halve jaer 23 gl 

5 st, als mede heeft hij mij die heer van Baeckenhage die bouwknecht voor trouw en alles 

toegeseght. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

in het gehele jaer is het 46 gl 10 st of in het halve jaer is het 23 gl 5 st. 

is gereformeert en dat hij oock geen drinckeren is, daer heeft mij de heer van Baeckenhaege voor 

goet toegeseght. 

1718 den 4 may op wonsdach avont Hinderick van den Baeckenhage hier in die huere gecomen, 

als men schrijft den 4 may is hij daer een jaer geweest of den 4 nov. 1718 een half jaer. 

1718 den 10 augustus Hinderick een paer nije schoenen van Gorsvelt gekregen, kan met 36 st 

betalen tot mijn keur, is 21 gl 36 st. 

1719 den 8 april Hinderick sal noch een jaer moeten blijven voor het selvige loon omdat ick het 

hem niet hebbe opgeseght en hij mij oock niet, edoch men kan met een half jaer volgens 

lantrechte uytscheiden, is dan van den 4 may 1719 tot 4 may 1720 of met een half jaer tot 4 

novemb. 1719. 

1719 den 11 may Hinderick van Gorsvelt gekregen een paer nije schoenen so hem op may 1719 

verschenen zijn, bent dan twe paer schoenen, rest dan noch een paer schoenen op Martini 1719 

verschenen. 

1720 den 2 may Hinderick doe hij uyt die huere is gegaen hem betaelt 20 gl op reeckeninge van 

die 80 gl, rest dan noch 60 gl. voor dese 60 gl is Boomjans Hinderick mijn meyer borge voor om 

in tijt van 14 dagen te betalen en heeft dr Pothof belooft om die geseide somma ad 60 gl tot 

Zwolle in die tijt van 14 dagen te betalen, minentwegen ofte hier. 

1720 den 27 april Hinderick weer en paer nije schoenen gekregen van Gorsvelt so hem nog 

toequamen van may 1719 verschenen, rest dan noch 3 paer schoenen van may 1720 verschenen. 

1721 den 12 junius Hinderick van Gorsvelt gekregen 2 paer schoenen, afgetrocken van 3 paer 

schoenen, rest hem dan noch een paer schoenen van may 1721 verschenen. 

bekenne ik ondergeschreven kragt mijn handmerk dat de Hoogh Wel Geboren Heer van Wekdam 

mij te danke betaelt heeft alle het gene ik van sijn Hoog Wel Geb ben pretenderende. 

actum den 4 january 1721  Y  dit is het merk van Hyndric Bennink selfs getrokken, Henr. 

Deckenu testis, Wolter Pothoft testis. 

 

1719 den 19 nov. weer een bouwknecht gehuert in presentie van Jan Vinckers en mijn meyer 

Hinderick van may 1720 tot may 1721, die an het Modder gewoont heeft en an het Wegereef 

woont, sjaerlyx voor 22 daelders ad 30 st, maecket 33 gl met twe paer schoenen en het hooftgelt 

vrij, staet tot onsen laste, maer sal het paer schoenen kunnen betalen met 36 st, is 1 gl 16 st tot 

mijn keur of met een half jaer volgens lantrechte te kunnen uytscheiden, is dan die halfscheit, 

buiten het hooftgelt, 18 gl 6 st, in het jaer 36 gl 12 st en dan een leverei rock die men sondages 

als ick uytvare antreck en als ick weer te huys gecomen ben moet uyttrecken en op die plaetse 

brengen en als ick utvaren wil daer hij die weg niet en weet dat ick dan Hinderick of een ander in 

die plaets mach nemen, dat hij mij daer in geen wetten sal mogen stellen en oock met die 



klompen niet in die keuckene te mogen gaen en kan ook gras maeyen en moet het oock doen als 

ick het hebben wil, is toebescheiden, is gereformeert en Jan Vinckers en Hinderick mijn meyer 

hebben mij oock verseeckert en staen daervoor dat hij geen drincker is en voor trouw en allen 

toegeseght en hebbe hem een eengulden stuckien tot een medepenninck laten geven, het hooftgelt 

wort gereeckent jaerlyx op 22 st, is 1 gl 2 st. is dan in het halve jaer 18 gl 17 st. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

is in het geheel jaer 37 gl 14 st of in het halve jaer 18 gl 17 st. 

1720 den 1 may op wonsdagh savont omtrent 6 uiren is Derck die an het Modder te voren 

gewoont heeft en naderhant an het Wegereef hier op het Weghdam in die huere gecomen, als men 

schrijft den 1 may 1721 is Derck daer een jaer geweest of men kan oock met een half jaer volgens 

lantrechte uytscheiden, is dan den 1 nov. 1720 een half jaer verschenen ad 18 gl 17 st, is in het 

geheel jaer 37 gl 14 st. 

die knecht Derck een paer schoenen gekregen van Gorsvelt so hem op den 1 nov. 1720 

verschenen waren en toequam en op may 1721 koomt hem weer een paer schoenen toe. 

1721 den 1 may Derck doe hij is wegh gegaen hem betaelt 12 guldens stuckien, afgetrocken van 

33 gl, rest hem noch 21 gl met een paer schoenen. 

1721 den 12 junius dat paer schoenen door Gorsvelt betaelt so dat die 2 paer schoenen betaelt 

zijn. 

1723 den 20 junius an Derk betaelt de 21 gl so hem nog toe quam, waer mede Derk sijn loon ten 

vollen is betaelt en niet meer van ons heeft te pretenderen. 

 

1718 den 8 nov. van juffrouw Odilia Stuers tot Goor opgenomen een capitael van 400 gl tegens 5 

gl van het hondert en mijn soon joncker Arent heeft met geteickent neffens mij, is dan jaerlyx 20 

gl verschenen en vervallen op den 8 nov. 1719, maer daer hebben 5 st an het gelt gemanqueert, 

moeten an die interesse weer gekortet worden, is dan niet meer als 19 gl en die het niet langer het 

capitael ad 400 gl wil 15 st laten staen, moet het een vierdendeel jaers voor den verschijndag 

opseggen laten, luit die obligatie. f 19-15-0. 

actum Goor den 8 nov. 1718 Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1722 den 23 decemb. vrou Stokmans Schokkinks betaelt 2 jaren rente van een capitael ad 400 gl 

tegens 5 van hondert ad 40 gl, te weten de jaren 1719 en 1720. 

 

1719 den 25 febr. opgenomen van Aleida van der Sluys tot Hoxbergen op Spanbelt en door dr. 

Pothof laten halen die somma van 3300 keiser guldens en te voren 200 gl an die heer van den 

Baeckenhage betaelt, maecket te samen 1500 gl en sal dese 1500 gl jaerlyx verrentet worden 

tegens 4 gl van het hondert jaerlyx, maecket jaerlyx 60 gl en sal het eerste jaer rente verschenen 

en vervallen zijn op den 25 febr. 1720 van 1500 gl en hebbe gerichtelijcke versettinge gedaen 

door die richter van Kedingen Assuerus Fockinck, het goed Krooshoop in die hovesate Weghdam 

verbonden marckte van Goor, voor capitael en interesse om sigh bij faute van misbetalinge daer 

aktie kunnen verhalen, die losse en opsage sal een half jaer voor den verschijnsdach moeten 

gedaen worden, dese penningen zijn opgenomen om staender ehe gemaeckt die schulden te 

betalen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

1716 den 14 febr. een bouwknecht gehuert met naemen Harmen van Hoxbergen in presentie van 

Jan te Krooshoop en Lucas Wolter om mij een jaer lanck te dienen van maey 1716 tot maey 1717 

en sal verdienen an gelt 23 daelders a 30 st het stuck, maecket 34 gl 10 st en met 2 paer schoenen, 

maer kan het paer schoenen betaelen met 36 st, is 3 gl 12 st, alsmede 2 hemden, kan het stuck ook 



betaelen met 25 st, is een rijckesdaelder, is 2 gl 10 st, het hooftgelt heeft hij weer afstandt van 

gedaen, hadde hij eerst voorgestelt en toebescheiden en moet op den 1 maey 1716 in die huere 

comen. 

23 daelders a 30 st het stuck 34-10-0. 

2 paer schoenen, het paer schoenen 36 st 3-12-0. 

2 hemden, het stuck 25 st, is 2 gl 10 st 2-10-0. 

totaal 40-12-0. 

van dese 40 gl 12 st moet het hooftgelt afgetrocken worden en moet Lucas Wolter daer en boven 

noch een schepel boeckweite geven voor sijn moeite en gangen en is daerbij geconditioneert als 

ick wil uytvaeren nae Deventer, Campen en Zwoll daer Harmen die wegh niet en weet dat ik dan 

die wefer Hinderick sal moegen nemen dat hij mij daer gheen wetten sal in stellen en doen dan 

het ander werck bij huys, oock heeft Harmen die knecht toebescheiden den leverei rock 

sondaeges als hij met mij uytvaert en goet weer is an te trecken als hij hem mocht passen an dan 

savonts weer uyttrecken, oock heeft hij angenomen te kunnen saejen en bouwen en met die 

koutse te kunnen vaeren, heeft altijt met een boerenwaegen gevaeren, maer wil het wel leren, so 

wij malkanderen niet mochten gevallen kan van beiden siden met een half jaer volgens lantrechte 

uytscheiden, is dan die halfscheidt, te weten twaelftehalve daelder, is 17 gl 5 st. 

een paer schoenen 36 st 1-16-0. 

een hempt 25 st 1-5-0. 

totaal 20-6-0 in het halver en 40-12-0 in het gehele jaer. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

en hebbe hem 1 gl tot een mepeninck gegeven en is oock gereformeert en gaet met ons te karcken 

en hebbe daer en boven oock an Lucas Wolter een schepel boeckweite gegeven voor sijn moeite 

en gangen den 15 febr. 1716 en dat selvige oock voort betaelt. 

1716 den 3 may savonts op sondach is die knecht Harmen hier op het Weghdam in die huere 

gecomen, als men schrijft den 3 maey 1717 is die knecht daer een jaer geweest of den 3 nov. 

1716 een half jaer volgens lantrecht, men kan uytscheiden het heele jaer is 40 gl 12 st of het halve 

jaer is 20 gl 6 st. 

1716 in junius Jan ten Gorsvelt voor mijn knecht Harmen gemaeckt een paer nieuwe schoenen, 

moet daer voor geven 36 st, is 1 gl 16 st, sal dit paer schoenen eerst verdienen op den 1 nov. 1716 

te weten op Alderheiligen1716, rest noch een paer schoenen op maey 1717 verschenen met 40 gl 

12 st waer in die 2 hemden, het stuck 25 st, maecket 2 gl 10 st mede zijn ingereeckent, kan het 

paer schoenen oock betaelen met 36 st, is 1 gl 16 st waervan een paer schoenen al betaelt zijn. 

het hooftgelt moet hier oock op afgetrocken worden. 

1717 den 18 april Harmen die knecht noch weer een jaer gehuert voor het selvige loon, te weten 

40 gl 12 st in presentie van Boomjans Hinderick, Israel en meester Garryt die snider, hebben het 

daer nae oock gehoort en hebbe Hinderick een gulden gedaen tot een mepenninck, daer hij sich 

bij verhuert hadde om die selvige door Israel weeromme te brengen tot Diepenheim bij een foesel 

brander en daer bij geconditioneert dat als hij snachts niet in mijn bouwhuys en sliep en de poort 

los liet om nae sijn vrouwmensch te gaen en trouw te wesen, dat ick an dese hueringe niet wil 

verbonden wesen en los wesen van pacht en van coop, men kan volgens lantrechte met een half 

jaer uytscheiden, is dan 20 gl 6 st    

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 22 octob. hebbe ick an die weduwe Knape wegens die knecht Harmen angenomen te 

betalen 7 gl 12 st, het welck ick op sijn verdiende loon hem moet aftrecken, te weten van may 

1717. 

1718 den 31 jan. op maendag Harmen een halven dag uytgeweest en hebbe Hinderick in sijn 



plaetse gekregen, is vierdehalve st, moet van sijn loon afgaen. 

1718 den 23 febr. noch Harmen weer een paer schoenen van Jan ten Gorsvelt gekregen, noch 

weer een paer schoenen van Jan ten Gorsvelt gekregen, in allens 3 paer schoenen, rest dan noch 

een paer schoenen op may 1718 verschenen, noch weer een schoft afgeweest smorgens voor 8 

uiren doe hij sondages was hen supen geweest na Diepenheim en om 10 uiren doe bij het werck 

gecomen. 

1718 den 2 may Harmen op reeckeninge betaelt 30 gl, dito dartigh keiser guldens in presentie van 

Hinderick. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 3 may is Harmen die knecht uyt die huere gegaen. 

1717 den 26 nov. Harmen die knecht Piperyt noch weer een paer schoenen van Jan te Gorsvelt 

gekregen so hem op may 1718 noch toequamen, is nu van die schoenen voldaen. 

noch heeft Wolbert te Fluttert an Harmen Piperyt op mijn pacht gedaen een melck beest voor 22 

gl en een schillinck, afgetrocken van 32 gl 18 st 8 penningen, rest Harmen Piperyt dan noch van 

mij wegens loon 10 gl 12 st 8 penn, segge tyn caroli guldens twaelf stuyvers acht penningen. 

1723 den 1 may an Hermen Piperit betaelt een rikdaelder, is 2 gl 10 st, rest H. Piperit dan nog 8 

gl 2 st 8 penn. 

1723 den 26 juli an Hermen Piperit betaelt de 8 gl 2 st 8 penn, waer mede H. Piperit sijn loon is 

ten vollen betaelt en niet meer van ons heeft te pretenderen, dat hij in alles is voldaen.  

 

1720 den 2 may Jenneken Ackerhuys schoolmeisters dochter van Hengevelde voor mijn 

bouwmaget gehuert van may 1720 tot may 1721 en sal verdienen 18 gl met een paer schoenen en 

een paer muilen, het hooftgelt vrij toebescheiden en is op den 2 may 1720 in die huere gecomen, 

als men schrijft den 2 may 1721 is sij daer een jaer geweest of met een half jaer den 2 nov. 1720. 

1720 den 8 junius Jenneken een schoft na Goor geweest na het drosten gerichte na die 

lantschrijver Hulsken en te voren oock een schoft na het gerichte na Goor geweest, is te samen 

een halven dag, moet weer nadienen of van haer loon afgetrocken worden voor so veel het dan 

koomt te bedragen. 

1721 den 19 junius Jenneken van Deventer van ten Hengel op mijn name gekregen 5 elle swart 

croenrat met 3 elle kleurde sersi maer gheen reeckeninge daerbij wat die elle op het aldenaeste 

moet costen, moet een reeckeninge daer van specifice geeischt worden en dan Jenneken op haer 

loon van 18 gl angeschreven worden met een paer schoenen en een paer muilen. 

(los briefje) 1721 den 12 juny den wel gebooren heer van Coverden tot den Wechdam debet van 

de weduw ten Hengel door de freulyn verkoght voor de meit 5 el soert croenrat ad 23 st, is f 

5-15-0, noch 3 el beste sersi, ad 17 st de el is f 2-11-0, tesamen f 7-16-0. 

1721 den 12 junius door mijn dochter Getruydt laten copen van die weduwe ten Hengel tot 

Deventer volgens dit angespelde reeckentien voor 7 gl 16 st, afgetrocken van 18 gl, rest haer 

noch 10 gl 4 st van may 1721. 

1722 den 7 febr. Jenneken betaelt 5 gl, afgetrocken van 10 gl 4 st, rest dan noch 5 gl 4 st, nu van 

den 2 may tot den 3 augustus weer een vierdelen jaers is 4 gl 10 st, te samen 9 gl 14 st. 

1723 den 21 febr. Jenneken de 9 gl 14 st betaelt so dat sij haer loon ten vollen heeft gekregen en 

dat sij van ons niet meer heeft te pretenderen. 

 
vervolg Janna Boomjans uit kasboek deel I  

1716 den 18 julius Janna in mijn uytwesen nae Haederwijck van Gorsvelt gekregen een paer 

muilen so haer op may 1716 verschenen waeren, is so veer voldaen, te saemen op may 1717 an 

loon schuldigh 60 gl met een paer muilen met 3 schuiters.   



actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 2 may op sondach avont is Janna betaelt en uyt die huere gegaen. 

1718 den 25 jan. dingsdach des voor de middag om 10 uiren Janna weg gegaen, bent 11 weecken, 

ick hebbe het die lantschrijver Hulsken pinxter maendag gevraeght die welcke mij heeft geseght 

dat ick daertoe niet verplicht ben om loon te betalen en dat Hulsken sol geseght hebben binnen 

leugens dat ick sou moeten betalen. 

1718 den 5 april Janna, Boomjans saliger sijn dochter, weer een jaer voor koeckenmeit gehuert in 

al het boven staende en sal verdienen 25 gl met een paer schoenen en een paer muilen, het 

hooftgelt vrij, staet tot onsen laste, van may 1718 tot may 1719, men kan oock met een half jaer 

volgens lantrecht uytscheiden, is dan 12 gl 10 st met een schoe en eene muile, met het halve 

hooftgelt en moet den 1 may 1718 in die huere komen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 26 april an Boomjans Janna betaelt op die 60 gl 10 gl, afgetrocken, rest noch 50 gl van 

may 1717. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 3 may is Boomjans Janna in die huere gekomen op dingsdach smorgens om 7 uiren, als 

men schrijft den 3 may 1719 is Janna daer een jaer geweest of een half jaer den 3 nov. 1718. 

1719 den 8 april Janna moet ick oock noch een jaer holden omdat ick het haer niet hebbe 

opgeseght en si mij oock niet, voor het selvige loon van den 3 may 1719 tot den 3 may 1720, is 

sij daer een jaer geweest of volgens lantrechte met een half jaer den 3 nov. 1719. 

1719 den 30 april Janna heeft van Gorsvelt gekregen een paer muilen, so haer noch toequam op 

may 1717, is nu tot may 1717 van dat paer schoenen en muylen voldaen. 

1720 den 28 may Janna gekregen een paer schoenen van Gorsvelt so haer op may 1718 

verschenen waren, rest haer dan noch een paer muilen op may 1718 verschenen. 

1721 den 9 nov. Janna gekregen een paer muilen van Gorsvelt, waer mede die muilen tot may 

1718 zijn betaelt. 

de schoorteldoeken sijn betaelt so dat Boomjans Janna nog sou toekoomen 175 gl tot may 1723 

toe. 

1723 den 14 maert Janna de coekenmeit een paer schoenen gekregen van Gorsvelt. 

1723 den 19 majus hebbe wij Janna betaelt op rekeninge so dat haer toekomt 125 gl tot may 

1723. 

1724 den 18 jan. hebben wij eerfgenaemen an Boomjans Janna betaelt 20 gl en ook op den jaere 

1723 den 19 mayus hebben wij haer ook betaelt 50 gl, waermede wij alles netjes hebben 

afgerekent, so van schoenen als van muilen daer het gelt voor gerekent en alle voordere toebaete, 

so sou Janna van ons eerfgenaemen in het gemeen nog an suiver gelt toekoomen de somma van 

hondert elf gl 15 st, segge 111 gl 15 st. 

1724 den 18 jan. heb ik met mijn coekenmeit Janna afgerekent doe sij na Amsterdam is gegaen 

en dat sij bij mij heeft gedient 3 vierdeleens en dat haer van mij sou toekoomen en de schoenen 

en muilen ook op gelt gerekent, so dat Janna van mij toekoomt an suiver gelt de somma 20 gl.  

A.D. van Coeverden. 

1730 10 majus hebben wij erfgenaemen betaelt an Boomjans Janna, nu huisfrouwe van Isack van 

Berlijn tot Grolle, de somma van hondert elf gulden 15 st, waer mede Janna ten vollen is betaelt 

wegens verdient loon van mijn vader saliger. 

Jan Heidentrijck van Coeverden waer mede Janna ten vollen is betaelt.  Johanna Sloot. 

1734 den 6 februarius an vrouw Berlins tot Grolle betaelt 20 guldens wegens haer verdients loon, 

waer mede Janna vrouw Berlins ten vollen is betaelt en niets meer van mij heeft te pretenderen. 

actum Wegdam den 6 februarius 1734.  Johanna Sloot huysfrou van Ysack van Berlijen. 



1739 den 27 majus heb ik gekoogt van vrou van Berlijn tot Grolle twaelf elle wit breedoek tegens 

12 stuivers 4 doiten de elle, is de 12 elle doek an gelt seven gulden tien stuivers, ik segge 7 

gulden 10 stuivers, die ik an vrou Berlijns nog schuldig ben wegens dit gekofte linnen. 

dit bovenstaende ten danke voldaen 1741 den 10 july  Isack van Berlijn. 

1741 den 10 juli dese 12 elle breedoek heb ik an Berlijn betaelt met 7 gulden 10 stuivers dat ik 

van vrou Berlijn hadde gekoogt den 27 majus 1739, so dat dit linnen is betaelt door mij.  A.D. 

van Coeverden. 

(los briefje) Isack van Berlin tot Grolle heeft voor Jantien een paer hansen gemaekt en voor 

Tuitien heeft hij ook een paer hansen gemaekt, hij seyt dat hij voor de 2 paer hansen moet hebben 

1 gulden, dit ben ik an Berlin nog schuldig. 

dit bovenstaende is mijn ten dancke voldaen Isack van Berlijn den 10 july 1741. 

alles afbetaelt tot dato deses  A.D.v.C. 

 

1727 den 22 april heeft Egbert Schutten van mij laeten haelen een schepel boekweite, moet mij 

voor het schepel boekweite geven 16 stuivers. 

1732 den 3 october gekoogt 28 elle wit bredoek, is bedongen voor de elle tegens vertiendehalve 

stuiver, maekt te saemen an gelt 18 gulden 18 stuivers welk in en week 3 of 4 moet betaelt 

worden. 

1732 den 29 october heeft Look mij gebraegt 2 foer torf in de Kiste om te brouwen, het waeren 2 

kleine voerties die ik mijn suster Geertruid moet betaelen. 

1733 den 12 febr. heeft Mensink mij gebraegt een foer toerf in de Kiste om te brouwen die ik 

mijn suster Anna Margrita moet betaelen. 

1733 den 22 jannew. van de weduwe ten Douwel tot Deventer gekreegen 13 mudde haever, kost 

het mudde 32 stuivers, is de 13 mudde haever an gelt 20 guldens 16 stuivers, als mede op den 22 

jan. 1733 nog gekreegen van de wed. ten Douwel 5 mudde molt, kost het mudde 42 st, is de 5 

mudde molt an gelt 10 gulden 10 stuivers, dit maekt te saemen an gelt 31 guldens 6 stuivers. 

 

1734 den 24 febr. Jan Roesen tot Goor heeft hier getimmert op het Wegdam, Jan Roesen heeft 10 

dagen en 3 schooft 7 st en sijn kneegt heeft achtehalven dag. 

nog heeft Jan Roesen getimmert an het Krooshoop 3 dagen en sijn kneegt heeft an het Krooshoop 

geweest 2 dagen. 

Jan Roesen heeft an de Fluttert getimmert voor mij eenen halven dag. 

nog heeft Jan Roesen hier eenen halven dag geweest en den disselboom van de koetse gemaekt. 

in 1juni 1734 heeft Jan Roesen een schooft hier geweest en eheeft een stuk in de planke geset in 

de kaemer. 

 

1735 den 16 april van mons. Jan Berent Boreas gekreegen een stukke breedoeken fijn linnen ruim 

50 elle lank, voor 26 stuivers de elle, is de 50 elle an gelt 65 gl. 

1735 den 16 april an Jan Berent Boreas hier op betaelt 30 guldens, so dat ik Boreas nog 35 

guldens schuldig blive wegens dit gekoogte linnen. 

1736 den 4 febr. an Jan Berent Boreas betaelt 35 guldens waer mede het stukke linnen ad 65 

guldens an Boreas ten vollen is betaelt. A.D. van Coeverden. 

1747 den 23 feberwarius van monsieu Jan Berent Boreas tot Goor gekooft 21 elle wit breedoek 

tegens 1 gulden de elle, is dese een en twintig elle doek an gelt een en twintig guldens die ik 

tegens Sintjacob 1747 moet betaelen, dit is voor jonker Jan tot 6 overhemden, dit is door de heer 

van Rande betaelt waervan is quittansy van de verkofte beessten. 

 



1741 den 10 feberwarius W. Spenkelijk an de weledraier Wessel Sprenkelink to Goor betaelt 8 

stuivers voor 2 mael binden van mijn kinderstoeltjen dat bij de matresse Marie Haagen staet, als 

mede een clavier op het wiel voor de meiden gemaekt, hij seide hij most daer 8 stuivers van 

hebben, dese 8 stuivers sijn an Wessel Sprenkelijk betaelt, so dat ik Wessel Sprenkelijk alles 

hebbe betaelt tot dato deses.  A.D.v.C. 

 

in het jaer 1717 den 8 febr. een coeckenmeit gehuert met naemen Lene uyt het Feusken of 

Heuften, Lene een jaer voor coeckenmeit van may 1717 tot may 1718 en sal in het jaer verdienen 

22 gl met een paer schoenen met een paer muilen, het hooftgelt vrij, staet tot onsen laste, men kan 

oock volgens lantrechte met een half jaer uytscheiden, is dan 11 gl of een paer schoenen of een 

paer muilen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 op sondach den 2 may des achterenmiddagh is Heuften Lene op het Weghdam in die huere 

gecomen. 

1717 den 30 octob. Lene betaelt 11 gl met een schoe en een muile, is hier van allens voldaen en is 

den 30 octob. 1717 des na de middaeges op saterdach is Lene uyt die huere gegaen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

 

de weduwe Knaepe tot Goor ben ick wegens die meit Wolterken uyt het Freusken noch schuldigh 

wegens verdient loon 4 gl 2 st 8 penn, dito vier guldens twee stuyvers en acht penningen. 

noch weer so veele daer bij gehaelt dat het is 6 gl 19 st 8 penn, dito ses caroli guldens negentyn 

stuyvers en acht penningen. 

en nae den 18 febr. 1715 laeten haelen door Boomjan 50 soldernaegels met 50 latten naegels, het 

hondert soldernaegels voor 7 st en het hondert lattennaegels voor 6 st, te saemen 7 gl 6 st, dito 

seven caroli guldens en ses stuyvers. 

1715 in julius Garryt Roesen gehaelt van die weduwe Knaepe anderthalf hondert 

staeckennaegels, het hondert moet kosten vijftehalve st, is seven stuyvers min een oortien. 

en Jan Vinckers den 16 julius 1715 gehaelt anderthalf hondert lattennaegels, het hondert moet 

kosten sestehalve st, maecket an gelt 8 st en een oortien, te saemen 15 st, facit in het geheel 8 gl 1 

st, dito acht guldens en ene stuyver. 

1715 den 8 sept. vrouw Knaepe bij Boomjan gesonden 8 gl 5 st 8 penn en haer reeckeninge was 8 

gl 10 st 8 penn en mijn reeckeninge is niet meer als 8 gl 1 st, so soude vijftehalve stuyver te veele 

betaelt wesen, kunnen dat daernae wel vinden. 

1716 den 28 decemb. ben ick die weduwe Knape wegens dese reeckenties van den 1 junius 1716 

5 gl 8 penn. 

nu weer van den 20 decemb. 1716 4 gl 13 st, weer van den 26 decemb. 1716 7-19-12, is 17-13-4. 

hier moet afgaen vijftehalve st so te veele betaelt is, noch 4 st wegens die 4 elle swarte baei 

tegens 1 gl bedongen door Boomjans Hinderick en wort nu gestelt op 21 st, die elle is 8 st 8 penn. 

gekoft van die weduwe Knaepe een siden riem voor mijn dochter Lambertina. daervoor gegeven 

vijftehalve st 4 st, is sijn gelt te saemen 17 gl 8 st 12 penn. 

Syen welgeboren heer vant Wegdam debet 

ano 1716 den 15 desember hebbe yck mijn heer een rekentyn overgegeven van 9-13-8. 

na dato mijn heer bij meyster Geryt de klermaker laten halen blau laken en kersey an ander dynge 

dat het is 7-19-12. 

daer mijn heer het rekentyn ook af heeft. 

ao 1717 den 9 janery mijn heer een sijden riemen met genomen van 4½ st 0-4-8. 

noch komt mij van de knecht Hermen Pijperyt toe 7 gul en 12 st 7-12-0, an mijn heer 



overgegeeven, some 25-9-12. 

den 8 octob. mijn heer voor 2 stuiv laten halen ant ... 0-2-0, some 25-11-12. 

die 11 st 12 penn worden niet betaelt. 

yck bekene ontfangen te hebben de 4 elle swarte baey 4 guld, de 1 guld, yck krijge 4 guld, wed. 

Knape. Sara Boryas wed. Knape. 

1717 den 22 octob. hebbe ick wegens die knecht Harmen an die weduwe Knaepe angenomen te 

betalen die summa van 7 gl 12 st, is nu te saemen 25 gl, hierop gaet af voor 4 elle baey, die elle 1 

gl, dootschult volgens quitantie, blijft dan noch 21 gl met die 7 gl 12 st van die knecht Harmen 

hierbij. 

Oorkondt mijn eigen handt actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot 

Weghdam. 

1719 den 5 meert die weduwe Knape door Janna Maria gesonden den 21 gl, waer mede dan dese 

reeckeninge ten vollen betaelt is. 

 

1717 den 19 sept. een coeckenmeit gehuert een jaer Jan Trijnties dochter heeft se mij hier 

gebracht van Alderheiligen 1717 tot Alderheiligen 1718 en sal jaerlyx verdienen 20 gl met een 

paer schoenen met een paer muilen, het hooftgelt vrij en voor trouw toegeseght en heet Janna, 

men kan volgens lantrechte met een half jaer uytscheiden, is dan 10 gl met een schoe en een 

muile, het halve jaer hooftgelt. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 3 nov. is Janna in die huere op het Weghdam gecomen, als men schrijft den 3 may 1718 

is Janna daer een half jaer geweest of den 3 nov. 1718 een geheel jaer. 

 

is die schattinge van het erve Heckhuys tot het jaer 1711 volgens quitantie hier angespelt van die 

scholtus Westenbergh door Heckhuys betaelt en an den meyer Heckhuys van mij weer 

goetgedaen. 

1716 den 26 jan. met Heckhuys een accort ingegaen en wegens die roggen pacht ad 53 schepel en 

een spint met een half spint in 3 delen, het schepel tegens 19 st en die boeckweite te weten 13 

schepel en een spint met een half spint in 3 delen, het schepel voor 14 st en een half, afgetrocken 

voor schattinge van het jaer 1712 an de scholtus 11 gl 13 st, noch an den timmerman en die smit 

16 gl, facit 27 gl 13 st en mij quam toe van die pacht van Martini 1715 61 gl 7 st, afgetrocken 27 

gl 3 st, ergo rest mij van Heckhuys 33 gl 14 st en belooft dat selvige in die tijt van 14 daegen te 

betaelen. 

actum Weghdam den 26 jan. 1716. Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam, dit is het 

marck van Heckhuys met sijn eigenhandt getrocken Y. 

1716 den 27 febr. heeft mij meyer Wilhem van Heckhuys mij dese resterende 33 gl 14 st op het 

Weghdam voldaen, so dat mijn pacht tot op Martini 175 is voldaen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

noch heeft Heckhuys mij een reeckentien gebracht wegens plancken an het schaepschot en het 

noch te maeckene kamertien gekoft ter somma van 9 gl 16 st, is voor mijn 2 anparten 6 gl 10 st 

10 penn als ik het hem goedoe, so sal het op Martini 1716 worden goetgedaen en anders niet. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 29 jan. heeft mijn meier .... hier bij mij geweest en heeft mij die rogge afgekoft, het 

schepel tegens 19 st daer ick het Heckhuys oock voor laete tegens 19 st, maer sullen mij een hant 

brengen van den maeckeler tot Zwolle wat die rogge en boeckweite verleden saterdach gegolden 

heeft en hebbe hem die boeckweite het schepel gelaten voor 17 st en in die tijt van 14 daegen te 

betaelen, Heckhuys geeft mij nu jaerlyx an rogge 53 schepel met een spint met een half spint in 3 



delen, facit an gelt 50 gl 18 st, boeckweite 3 mudde een schepel en spint met een half spint in 3 

delen, het schepel tegens 17 st. maecket 13 gl 8 st, te saemen 62 gl 6 st, die verhoginge en 

contributie en lasten moeten hier tegens ingebracht worden en dan wol hij gaerne goetgedaen 

hebben wegens het gemaeckte waskamerken voor mijn 2 parten 6 gl 10 st, is voor het geheel 9 gl 

16 st, als mijn suster die vrouw van Harreveldt het hem goetdoet sal ik het hem voor mijn 2 

parten oock goetdoen en anders niet, afgetrocken dan van 62 gl 6 st, so soude mij dan noch 

toecomen 55 gl 18 st, so niet 62 gl 6 st. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 13 meert van Heckhuys op die resterende 62 gl 6 st ontfangen 30 gl en een halven st 

afgetrocken, rest noch 32 gl 5 st 8 penn. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 16 febr. Heckhuys hier bij mij op het Weghdam geweest en heeft mij die rogge, te 

weten 53 schepel met een spint met een half spint in 3 delen van Martini 1717 verschenen 

afgekoft, het schepel tegens een goltgulden, is 28 st, is 1 gl 8 st, beloopt sich an gelt 74 gl 13 st 8 

penn, als mede drie mudde boeckweite een schepel een spint met een half spint in 3 delen, het 

schepel tegens 19 st, maecket 13 gl 7 st 8 penn, facit 88 gl 8 st en van Martini 1716 rest noch 32 

gl 5 st 8 penn, te samen 120 gl 6 st 8 penn, hierop ontfangen 60 gl, blijft noch 60 gl 6 st 8 penn, 

hiertegens kan Heckhuys inbrengen het geene hierop kan korten wegens heren lasten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

60-6-8 ontfangen den 16 febr. 1718. 

rest noch 60 gl 6 st 8 penn van Martini 1717, dito sestig caroli guldens ses stuyvers en acht 

penningen. 

1719 den 13 may ontfangen van Wilhem ten Heckhuys 6 mudde rogge Zwolsche mate met 13 

schepel boeckweite met een spint met een half spint in 3 delen, afgetrocken van 51 schepel een 

spint met een half spint in 3 delen, is 13 mudders schepel met een spint met een half spint in 3 

delen, blijft Heckhuys mij an rogge debet van Martini 1718 verschenen, 7 mudde een schepel met 

een spint met een half spint in 3 delen, die boeckweite is mij van Martini 1718 verschenen betaelt 

en Heckhuys was mij van Martini 1717 schuldig gebleven 60 gl 6 st 8 penn, hierop mij an 

schattinge ingevolge quitantie van die schultus van Ommen hier angespelt, gekortet wegens mijn 

2 anparten over die jaeren 1713, 1714 en 1715 ter somma van 35 gl 8 penn, afgetrocken van 60 gl 

6 st 8 penn, rest mij dan noch van Martini 1717 25 gl 6 st, segge viventwintigh keiser guldens ses 

stuyvers. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

in die tijt van een maent die rogge met het gelt te betalen sijnde verschenen geweest den 13 

junius 1719. 

Wolter Pothoff testis, dit is het handmerk van Heckhuis eygenhandig Y getrokken, attestor W. 

Pothoft. 

resteert mij van Heckhuys van Martini 1719 verschenen an rogge 13 mudde 1 schepel met een 

spint met een half spint in 3 delen en an boeckweite 13 schepel met een spint met een half spint 

in 3 delen en was mij van Martini 1718 noch schuldigh an rogge 7 mudde een schepel met een 

spint met een half spint in 3 delen, die boeckweite is van Martini 1718 betaelt met een spint in 3 

delen met 13 schepel en een spint met een half spint in 3 delen an boeckweite met 25 gl 6 st tot 

Martini 1719 verschenen. 

25-6-0 met 20 mudde 2 schepel met een half spint schepel rogge en een spint in 3 delen met 13 

schepel een spint met een half spint boeckweite in 3 delen, alles Zwolsche maete, segge twintigh 

mudde rogge en twe schepel met een half schepel met een spint in drie delen met drie mudde en 

een schepel met een spint met een half spint in drie delen an boeckweite met viventwintigh keiser 



guldens en ses stuyvers an gelt, alles tot Martini 1719 verschenen, hier tegens moet die schattinge 

weer ingebracht worden hetgeene an die scholtus van Ommen Westenbarg volgens quitantie 

betaelt is door die meyer Heckhuys. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1720 den 5 febr. Wilhem ten Heckhuys mij gebracht twaelf mudde rogge Zwolsche maete waer 

afgaet tot voldoeninge van het jaer 1718 op Martini verschenen, 7 mudde een schepel met een 

spint met een half spint in 3 delen an rogge, waermede het jaer van 1718 op Martini verschenen is 

voldaen. 

den selvigen dito op die pacht van Martini 1719 verschenen betaelt an rogge 4 mudde twe 

schepel drie spint met een half spint in 3 delen, rest mij dan noch acht mudde twe schepel en een 

spint an rogge, als mede resteert mij van Martini 1719 an boeckweite drie mudde een schepel en 

een spint met een half spint in 3 delen en heeft Heckhuys mij die verhoginge van die verpondinge 

en contributie over het jaer 1716 ingebracht ad 17 gl 10 st 4 penn, is voor mijn 2 anparten 11 gl 

13 st 8 penn, afgetrocken van 25 gl 6 st, rest mij dan noch an gelt van Martini 1717 13 gl 12 st 8 

penn, segge dartyn guldens twaelf stuyvers acht penningen, het welcke ick Heckhuys hebbe 

goetgedaen 11 g 13 st 8 p. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

dit is het Y merk van Heckhuis eygenhandig getogen, Wolter Pothoff testis. 

1720 den 11 sept. Heckhuys mij an gelt gebracht twintigh guldens en mij quam noch toe van 

Martini 1717 verschenen 13 gl 12 st 8 penn, afgetrocken van 20 gl, ergo overbetaelt op het restant 

van die resterende rogge of boeckweite van Martini 1719 verschenen of Martini 1720 staende te 

verschijnen ses guldens en achtehalve stuyver, segge ses guldens en achtehalve stuyver. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

en hebbe Heckhuys met het restant van die pacht wegens die resterende rogge en boeckweite van 

Martini 1719 verschenen tijt gegeven van 3 weecken van den 11 sept. 1720 af te reeckenen, 

sijnde den 2 october 1720. 

1721 den 6 febr. heeft Wilhem ten Heckhuys mij gebracht acht mudde rogge twe schepel en een 

spint, waer mede die pacht so mij op Martini 1719 is verschenen geweest is voldaen, uytgenomen 

3 mudde boeckweite een schepel een spint met een half spint in 3 delen. 

op den selvigen dito Heckhuys betaelt op die pacht so verschenen is geweest op Martini 1720 2 

mudde rogge en 3 schepel, rest dan nog van Martini 1720 te betaelen tyn mudde rogge twe 

schepel en een half, rest an boeckweite van Martini 1719 en 1720 verschenen te samen 6 mudde 

twe schepel met een half schepel en met een derde gast van een spint waerop te corten heeft ses 

guldens en achtehalve stuyver, waervan moet gaan voor den expressen Jan Vinckers 8 gl 2 st 8 

penn bij gevolg kan Heckhuys corten 5 gl 5 st. 

en Heckhuis belooft het resteerende van sijn pachten ten eersten of soo haest doenelijck en wel 

tegens aenstaende may te betalen, oirconde mijn mark. 

dit is het mark Y van Willem ten Heckhuis eygenhandig getoogen, quod attestor Wolter Pothoff. 

1723 den 24 febr. Heckhuys mij gebracht 13 mudde en een half rogge en mij resteerde nog van 

Martini 1720 verschenen tyn mudde rogge met 2 schepel en een half, afgetrocken van 13 mudde 

een schepel met een half spint in 3 delen van Martini 1723 verschenen, rest dan nog van Martini 

1721 tyn mudde en 2 schepel met een half schepel rogge, als mede mij gebracht tyn mudde 

boeckweite en 3 spint, afgetrocken van 9 mudde 3 schepel 3 spint en nog een spint maecket tyn 

mudde boeckweite, ergo soude Heckhuys 3 spint boeckweite hebben overbetaelt op Martini 1722 

te korten, als mede resteert Heckhuys noch 5 gl 5 st op Martini 1721 te korten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

dit is het maerck van Heckhus Y met sine igen hant getrocken, Gerritt Entussen als getuge, 



Hendrick Jansen als getuege. 

Heckhuis geeft alle jaer int geheel 20 mudde rogge en 5 mudde boekweite. 

1727 den 9 februarius hebben wij erfgenaemen an Willem ten Heckhuis verkoogt de rogge tegens 

22 st het schepel en de boekweite tegens 14 st het schepel, het is de pagt van Martini 1726, maekt 

te saemen an gelt 67 guld 17 st. 

laeten koorten de verpondinge, te weten de jaeren 1721, 1722, 1723, 1724, te saemen maekende 

34 guld 2 st 14 penn en daer af gekoortet anderhalf jaer remissi ad 12 guld 2 st 14 penn, so is an 

Willem ten Heckhuis dan goetgedaen 22 gulden voor de 4 jaeren verpondinge en ook goetgedaen 

4 guld 8 st wegens de niuwe beddestede, afgetrokken van 43 guld 15 st 8 penn, rest nog 17 guld 7 

st 8 penn op Martini 1724 en 1725. 

1727 den 8 maert ontfangen van Willem ten Heckhuis 17 gulden 7 st 8 penn, waer mede de paegt 

van Martini 1724 en 1725 is voldaen en betaelt. 

1727 den 8 maert ontfangen van Willem ten Heckhuis 28 guld 13 st op de 67 guld 17 st, so rest 

ons nog van Willem ten Hechuis 39 gulden 4 stuivers op de paegt van Martini 1726 verschenen. 

1728 den 6 november heeft ons Willem ten Heckhuis gebraegt 30 guldens, so is ons Heckhuis 

nog schuldig negen gulden 4 stuivers op Martini 1726 verschenen. 

1729 den 19 april heeft Willem ten Heckhuis ons erfgenaemen gebraegt 7 mudde rogge met 3 

mudde en een schepel boekweite op Martini 1727, Heckhuis is op Martini 1726 nog schuldig 

negen guld 4 stuivers, so is Heckhuis nog schuldig gebleven 6 mudde rogge een spint en een half 

spint in drie deelen op Martini 1727, dese rogge is gerekent tegens het schepel voor 1 guld 2 st 4 

doiten, is de 6 mudde rogge an gelt 28 guld 8 st 1 doit. 

1730 den 5 april hebben wij Heckhuis laeten korten de verpondinge, te weten dese navolgende 

jaeren 1725 en 1726 en 1727, maekende dese drie jaeren an gelt 24 gulden 5 st 4 penn. 

1730 den 5 april ook an Gerrit ten Heckhuis goetgedaen 3 guld wegens het repareren van het 

schapschot, so dat ik Heckhuis in het geheel hebbe gekortet 27 guld 5 st 4 penn en Heckhuis was 

van outs nog schuldig gebleeven 9 guld 4 st, so dat hij mij in het geheel was schuldig gebleeven 

tot Martini 1727 38 guld 1 st 18 penn en hierop afgetrokken 27 guld 5 st 4 penn, so blijft 

Heckhuis mij nog schuldig 10 guld 16 st 14 penn op Martini 1727. 

1730 den 14 meert heeft Gerrit ten Heckhuis hier gebraegt 21 mudde rogge met 4 mudde 

boekweite, so dat Gerrit ten Heckhuis de pagt van Martini 1728 heeft betaelt met 13 mudde en 

een schepel rogge en een spint, als mede met 3 mudde en een schepel en een spint boekweite, so 

dat hij Martini 1728 heeft betaelt. 

1730 den 14 maert heeft Gerrit ten Heckhuis op de pagt van Martini 1729 betaelt 7 mudde 2 

schepel en 3 spint rogge met 2 schepel en 3 spint boekweite. 

van Martini 1727 is Heckhuis nog schuldig gebleven 10 guld 16 st 14 penn. 

1730 den 5 april heb ik Heckhuis belooft 30 guld voor een schapschot, het sal van 10 posten 

wesen. 

1731 den 17 meert heeft Gerrit ten Heckhuis hier gebraegt 8 mudde rogge met 5 mudde 

boekweite, waer mede Gerrit ten Heckhuis de pagt van Martini 1729 heeft betaelt, so dat Gerrit 

ten Heckhuis op Martini 1730 heeft betaelt 2 mudde en een schepel en 2 spint rogge en Heckhuis 

heeft ook op Martini 1730 betaelt 2 mudde en een schepel en 2 spint boekweite, so dat Heckhuis 

op Martini 1730 nog schuldig blift 11 mudde en 3 spint rogge met 1 mudde en 3 spint boekweite 

op Martini 1730 en Heckhuis is nog schuldig van Martini 1727 10 guld 16 st 14 penn. 

de 30 wegens het niuwe schapschot sijn nog niet gekortet an Heckhuis. 

Met Gerrit ten Heckhuis afgerekent den 1 juli 1731 wegens de timmerasi van een niuw 

schaepschot voor onse twee parten, hebbe hem daer voor gekoortet de 10 gulden 6 st 14 penn die 

hij op Martini 1727 was schuldig gebleeven, als ook hebbe hem laeten korten 6 mudde en 2 



schepel rogge, de rogge gerekent tegen 15 st het schepel, maekt an gelt negentien guld 10 st, dit 

maekt te samen 30 guld 6 st 14 penn, waer mede het geheele schapschot voor onse twee parten is 

betaelt, so dat Gerrit ten Heckhuis op Martini 1730 nog schuldig blijft 4 mudde 2 schepel en 3 

spint rogge met 1 mudde en 3 spint boekweite. 

1733 den 25 febr. heeft Gerrit ten Heckhuis ons gebraegt 11 mudde rogge met 5 mudde 

boekweite, waer mede Gerrit ten Hekhuis Martini 1730 heeft betaelt en op Martini 1731 heeft hij 

betaelt 6 mudde een spint rogge, als mede 3 mudde en een spint boekweite op Martini 1731, so 

blijft Heckhuis nog schuldig op Martini 1731 7 mudde rogge en een schepel rogge met 1 schepel 

boekweite, dese rogge 7 mudde en een schepel rogge gerekent het schepel tegen 16 st, maekt an 

gelt 23 guld 4 st en daer bij gerekent schepel boekweite tegens 12 st 8 penn, maekt te samen 23 

guld 16 st 8 penn, hier tegens an Heckhuis gekortet 3 jaeren verhoginge de jaeren 1728, 1729, 

1730, bedraegt sig an gelt 24 guld 5 st 4 penn, waer mede Heckhuis Martini 1731 heeft betaelt, 

wij blijven an Heckhuis schuldig 9 stuivers. 

 

Jan Welmers smit tot Goor. 

1715 den 14 maey hebbe ick mijn olde bockweyte en bevonden an Jan Welmers schuldigh te 

wesen bestaende van molt maecken als anders 9 gl 14 st. 

1715 den 5 sept. Jan Welmers dese 9 gl 14 st betaelt, maer hij heeft noch een reeckentien van 

Mensinck mijn meyers huys in Elsen en ijserwerck an die nieuwe deuren gelevert ad 3 gl 5 st, 

moet mij daer van een reeckentien geven en dan den boer daer over vraegen. 

1715 den 31 octob. Jan Welmers gesonden bij mijn knecht Harmen 6 mudde en anderthalf 

schepel garste om te melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1715 den 26 nov. mijn knecht Harmen van Jan Welmers met gebracht 33 schepel molt, maecket 8 

mudde molt en een schepel, het mudde is een schillinck, bent 49 st en een half, is 2 gl 9 st 8 penn, 

dit is het eerste weer op het nieuwe. 

1716 den 29 febr. monsieur Jan Welmers gesonden bij mijn knecht Harmen sevendehalf mudde 

garste, is 6 mudde en een half, bent 20 schepel garste om te melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1716 den 30 jan. een accoort met Jan Welmers ingegaen om mijn beide peerden een jaer lanck te 

beslaen en oock swinters te scharpen en sal hem daer van geven negendehalf gulden, is 8 gl 10 st. 

als men schrijft den 30 jan 1717 is daer een jaer verschenen en moet sijn handt hier oock onder 

setten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1716 den 17 meert mijn knecht Harmen van Jan Welmers gebracht 34 schepel molt, is 8 mudde 

en een half, het mudde een schillinck, is 50 st, is 2 gl 10 st, te saemen nu 4 gl 18 st 8 penn. 

1716 den 6 april Jan Welmers bij Jan te Krooshoop gesonden 3 mudde garste om te melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1716 den 23 may van Jan Welmers gekregen bij Hinderick vierdehalf mudde molt, het mudde 6 

st, is 21 st, te saemen 6 gl, daervan gebrouwen 6 mudde molt, blijft dan noch op die solder 6 

mudde molt, dese 6 mudde gebrouwen, is maer sestehalf mudde molt geweest. 

1716 den 30 octob. Jan Welmers gesonden bij mijn knecht Harmen 6 mudde min een spint garste 

om te melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1716 den 30 nov. mijn knecht Harmen van Jan Welmers weer gebracht 7 mudde min een schepel 

molt, het mudde 6 st, is 41 st, maecket 2 gl 1 st 8 penn te saemen 8 gl 2 st, dito acht caroli 

guldens en twe stuyvers wegens het molt maecken, maer niet wegens het peerde beslaen ad 8 gl 



10 st, het welcke eerst staet te verschijnen op den 30 jan. 1717. 

1716 den 13 decemb. Jan Welmers verkoft 2 mudde boeckweite van Jacob ter Loock so hij daer 

leveren sal, het schepel 1 gl, bent 8 gl, rest dan noch van het molt 2 st, dan is het molt betaelt. 

Loock die 2 mudde boeckweite an Jan Welmers gebracht, so dat het molt maecken nu betaelt is, 

maer moet mij noch een quitantie van die boeckweite geven, soude dan noch 2 st manqueren, sal 

wel daer met doorgaen. 

1717 den 13 meert Jan Welmers gesonden bij mijn meyer Jan te Krooshoop 5 mudde garste om te 

melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 15 april van monsieur Jan Welmers gekregen met mijn knecht Harmen 24 schepel molt, 

is 6 mudde molt, het mudde 6 st, is 36 st, is 1 gl 16 st, dit is het eerste weer op het nieuwe. 

1717 den 24 may getelt an vrouw Welmers in prasentie van pastoor Meiling tot Goor de somma 

van 5 gl, segge vijf guldens, op die 8 gl 10 st wegens het peerde beslaen so op den 30 jan. 1717 

verschenen is, rest daer van noch 3 gl 10 st, noch 1 gl 16 st wegens molt maecken, te saemen 5 gl 

6 st. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 4 sept. Jan Welmers gedaen 67 pont olt ijser, het pont bedongen voor 1 st, maecket an 

gelt 6 gl 7 st, afgetrocken van 5 gl 6 st, rest noch 1 gl 19 st. 

1717 den 30 octob. Jan Welmers bij mijn bouwknecht Harmen gesonden 6 mudde garste om te 

melten, was heel goede garste, kan oock wel molt van komen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1717 den 7 nov. Jan te Krooshoop mij van Jan Welmers weer gebracht 7 mudde en een spint 

molt, is het mudde 6 st, maecket die 7 mudde 42 st, is 2 gl 2 st, noch 1 gl 19 st, te saemen 4 gl 1 

st. 

1717 den 28 nov. noch weer een schepel molt gekregen, is anderthalve st, te saemen 4 gl en 

derdehalve st. 

1718 den 3 febr. met Jan Welmers vereeckent wegens gemaeckt ijserwerck, molt en peerde 

beslaen tot den 30 jan.1718 incluys en bevonden volgens dese ingeleghte reeckeninge schuldigh 

te wesen die somma van twintigh keiser guldens, die 52 gl hierop afgetrocken 2 gl, is gebleven 

vijftigh keiser guldens. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 21 febr. Jan Welmers bij Jan te Krooshoop gesonden sestehalf mudde garste met een 

half mudde boeckweite, te samen 6 mudde om te melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 14 meert mijn knecht Harmen van Jan Welmers weer gebracht 30 schepel molt, is 

achtehalf mudde, het mudde 6 st, maecket 75 st, is 2 gl 5 st, dit is het eerste weer op het nieuwe. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 21 april hier op betaelt 3 gl op die 50 gl, rest 47 gl buiten die 2 gl 5 st, te samen noch 49 

gl 5 st. 

1718 den 8 sept. an monsieur Welmers selfs betaelt 5 goltgulden, maecket 7 keiser guldens, 

afgetrocken van 49 gl 5 st, rest noch 42-5. 

1718 den 8 octob. Jan Welmers bij mijn bouwknecht Hinderick gesonden 6 mudde garste om te 

melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 27 octob. mijn bouwknecht Hinderick mij weer van Jan Welmers gebracht achtehalf 

mudde molt, bent 30 schepel molt, een half schepel was daer over, wort niet gereeckent, het 

mudde is een schillinck, bent achtehalve schillinck, maecket 45 st, is 2 gl 5 st en altoos rest 44 gl 



10 st, dito viertigh (!) keiser guldens en tyn stuivers. 

1718 den 11 decemb. an Jan Welmers bij Boomjans Hinderick gesonden ............ hier op die olde 

reeckeninge van het ......., is 24-10. 

1719 den 20 jan. an Jan Welmers bij mijn bouwknecht Hinderick gesonden 6 mudde garste om te 

molten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1719 den 20 febr. mijn knecht Hinderick van Jan Welmers weer gebracht 31 schepel molt, 

maecket 4 mudde en 3 schepel molt, het mudde 6 st, maecket an gelt 46 st en een half, is 2 gl 6 st 

8 penn, te samen nu 26 gl 16 st 8 penn. 

1719 den 2 meert Jan Welmers bij Boomjans Hinderick gesonden 20 gl, op die 26 gl 16 st 8 penn 

afgetrocken 20 gl, rest noch 6 gl 16 st 8 penn. 

1719 den 28 junius Jan Welmers gesonden een swaer block eeckenholt tot een ambelt in die smit, 

moet mij daervoor geven 1 gl en hebbe hem het oock te huys laten brengen. 

1719 den 24 nov. gesonden an Jan Welmers bij mijn bouwknecht Hinderick 5 mudde garste om 

te melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1719 den 17 decemb. gesonden bij mijn meyer Hinderick an Jan Welmers op die overgegeven 

reeckeninge van 38 gl 3 st, 20 gl afgetrocken, rest dan noch Jan Welmers van die overgegevene 

reeckeninge 18 gl 3 st, op die laeste resterende 18 gl 3 st moet noch op gedongen worden en heeft 

doe oock enig olt ijser gekregen den 18 sept. 1719, moet op die 18 gl 3 st oock afgetrocken 

worden en die reeckeninge vermindert worden. 

1720 den 17 jan. weer gekregen van Jan Welmers door mijn bouwknecht Hinderick van die 5 

mudde garste den 24 nov. 1719 gesonden 25 schepel molt, is 6 mudde en een schepel, het mudde 

een schillinck, bent 37 st en een half, is 1 gl 17 st 8 penn, dese 1 gl 17 st 8 penn bij gedaen bij die 

6 gl 16 st 8 penn, te samen nu 8 gl 12 st. 

1720 den 13 meert mijn knecht Hinderick na Jan Welmers gebracht 4 mudde garste om te melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1720 den 6 april gekregen van Jan Welmers van die 4 mudde garste 5 mudde en een spint molt, 

het spint wort niet gereeckent, het mudde een schillinck, bent 5 schillingen, is 1 gl 10 st, te samen 

10 gl en 2 st. 

den selvigen Jan Welmers in mijn uytwesen na Deventer bij Jan te Krooshoop gesonden een 

mudde rogge, het schepel 30 st, ........... 40 gl 2 st, is noch an gelt gebleven 4 gl 2 st. 

1720 den 16 nov. van Jan Welmers gekregen 7 mudde en een schepel molt, het mudde een 

schillinck, maecket an gelt 2 gl. 

1720 den 21 febr. Jan Welmers bij sijn soon gesonden 2 schepel boekweite, het schepel 1 gl, bent 

2 gl, afgetrocken van 7 gl 1 st, blijft noch 5 gl 18 st. 

1721 den 5 meert Jan Welmers weer bij sijn soon gesonden een mudde rogge met 3 schepel 

boeckweite, die rogge het schepel 25 st, is 5 gl en die boeckweite het schepel 1 gl, is 3 gl, te 

samen 8 gl, afgetrocken van 5 gl 18 st, ergo overbetaelt op die resterende reeckeninge 2 gl 2 st. 

1721 den 3 april Jan Welmers bij mijn bouwknecht Derck gesonden 4 mudde garste om te 

melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

1721 den 21 april weer gekregen bij mijn bouwknecht Derck van Jan Welmers 14 schepel molt, 

is 5 mudde en een schepel molt, het mudde 6 st, is 28 st en een half, is 1 gl 8 st 8 penn, ergo 

overbetaelt op die resterende reeckeninge 3 gl 10 st 8 penn. 

1721 den 28 may Jan Welmers bij sijn soon gesonden 6 spint saei boeckweite, moet mij voor het 

schepel geven 22 st, maecket an gelt 33 st, afgetrocken van 3 gl 10 st 8 penn, blijft nog 1 gl 18 st 



8 penn. 

1721 den 25 nov. Jan Welmers gesonden bij mijn bouwknecht Hinderick 6 mudde garste om te 

melten. 

Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1721 den 23 decemb. mijn knecht Hinderick mij weer gebracht van Jan Welmers van die 6 

mudde garste achtehalf mudde molt, het mudde een schillinck, bent achtehalven schillinck, is 45 

st, bij gereeckent bij die 1 gl 18 st 8 penn, is nu 73 st 8 penn, is 3 gl 13 st 8 penn. 

1722 den 13 meert Jan Welmers gesonden bij mijn knecht Hinderick 6 mudde garste om te 

melten. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

1722 den 14 novemb. an Jan Welmers gesonden door de knegt Hinderyk 6 mudde garste. 

1722 den 8 decemb. van Jan Welmers weer gekreegen van de 6 mudde garste molt, van ieder 

mudde voor het melten 6 st, maket te samen 42 st, is 12 gl 2 st, maket te samen 7 gl 19 st. 

1723 den 3 meert an J. Welmers betaelt de 7 gl 19 st van het melten en van het smeden so hij 

verdient hadde, dat hij daer van voldaen is, dat het alles is betaelt tot dato deses. 

an Jan Welmers gesonden 6 mudde garste en daer van weer gekreegen 7 mudde molt, voor ieder 

mudde voor het melten 6 st, maeket 2 gl 2 st, dit is betaelt. 

 

an van Leuwen gelaengt in vier reisen 7 gulden. 

1734 den 20 octob. an van Leuwen weer gesonden 25 guldens die sijn soone Gerrit heeft gehaelt 

op het versoek van sijn moeder, so dat van Leuwen te saemen heeft gekreegen 32 guldens. 

1734 den 29 en 30 septemb. heeft van Leuwen hier anderhalven winterdag gearbeit doe de stil is 

afgesagt en het niuwe coesin is gemaekt agter en de soon is der ook anderhalven dag geweest. 

van Leuwen heeft hier nog weer gearbeit met de soon 1734 den 14 octob. donderdag 3 schooft en 

de soon 3 schooft, den 15 octob. vridages weer 3 schooft en de soon 3 schooft, den 16 octob. 

saterdag eenen dag en de soon eenen dag, den 18 octob. maendag weer eenen dag en de soon ook 

eenen dag. 

hoogh welgebooren mijn heer, mijn heer van Wegdaam ick versoeke vrindelijk om 25 gulden 

mijn man wou tmiddagh na Swolle om een biest te koopen, het sal mijn heer tot goede betalinge 

verstrecken. 

Christina Jalinck huisvroue van Lammer Ariaan van Leeven. 

met van Leewen afgerekent van alles wat hij en sijn soon tot dato deses verdient heeft en hebbe 

hem betaelt met 36 gulden en sevende halfe stuiver, het glasraem is hier met ingerekent. 

Wegdam den 1 november 1734  Jan van Liewe. 

 

1730 den 25 meert ... van monsieu gelaengt 133 gulden 13 stuivers wegens de conekesie so op 

Borchard Hermen van Hambroek is staende, dese 133 guld 13 st sijn betaelt op het jaer van 1728, 

waer mede het jaer van 1728 is betaelt voor onse 2 parten. 

wie ik van dit gelt hebbe betaelt. 

den 24 meert an de rigter Fockink betaelt 100 guldens die hij ons hadde geleent voor juffer van 

der Sluis en tien stuivers voor de rente, so dat de rigter 100 guld 10 st heeft gekreegen van het 

gelt van Gewijn, dese overige 33 guld 3 st an vrou Tollius betaelt den 28 maert 1730, waer bij 

nog koomt het gelt van Heckhuis wegens het verkoofte saet dat de Hekerense muller gekreegen 

heeft den 14 maert 1730 en heeft daer voor betaelt 77 guld 4 st 8 penn, waerbij juffer op den 

Berge nog heeft gelaengt 9 guld 12 st 8 penn en hebbe dese 9 guld 12 st 8 penn weer geleent an 

juffer op den Bergen van het gelt van het verkoofte holt van Reerink, dit maekt te saemen uit 120 

guld, so dat ik op den 28 maert 1730 van vrouw Tollius tot Campen hebbe betaelt 120 guldens 



siende 2 jaeren rente, so dat de rente tot 1727 is betaelt. 

........... rentmeester Gewijn betaelt an juffrouw Henrica van der Sluis de somma van 133 gulden 3 

stuivers, waermede de rentmeester Gewijn het jaer van 1729 heeft betaelt wegens de conekesie 

van Borchard Hermen van Hambroek de voor onse 2 parten quitansie die juffrouw van der Sluis 

mij heeft gesonden is van den 21 febr. 1732 van dit ontfangen gelt, waer mede ik kan antoonen 

waer dit gelt gebleeven is. 

dat burgemeester Arnold Bouwer aen mij ondergescheven hebbe verstrekt de somma van twe 

honderd car. guldens in mindering en op rekening van sodane vijftyn honderd car. guldens als 

sijn ed. heeft anbelooft tegens den 25 february 1735 tot aflossing van het capitael van de wed. 

Tollius aan mij te sullen fourneren, sulx betuyge mids deesen en beloove de voornoemde twe 

honderd guldens met den interest van dien tegens vier van het honderd in het jaer gerekent van nu 

af aen tot den 25 febr. 1735 toe aen sijn ed. in mindering der voorschreven vijftyn honderd car. 

guldens te sullen valideren, oirconde mijn ondertekening. 

actum op den huyse Wegdam den 20 september 1734. A.D. van Coeverden. 

 

(los briefje) ik Assuerus Fokkink rigter van Kedingen late alle die ghene, soo van het jaer 1730, 

1731, 1732 en 1733 het hengstegeld ingevolge resolutie van Ridderschap en Steden nog niet 

betaald hebben, mits desen serieuselijk waerschouwen en bekend maken dat een jeder sijn 

schuldige hengstegeld uyt gemelde jaren in den tijd van agt dagen aen mij .... 

 

in augustus 1731 heeft Veltman hier gebragt 40 gulden 3 stuivers op de verschenen pagt de welke 

onder ons drien is verdeelt. 

1732 den 11 juni heeft Gerrit Veltman hier weer gebraegt 40 guldens 4 doiten op de verschenen 

pagt de welke onder ons drien is verdeelt. 

1733 den 16 juli heeft Gerrit Veltman mij gebraegt 40 guldens op de verschenen pagt de welke 

onder ons drien is verdeelt. 

1734 den 14 julius heeft Gerrit Veltman mij gebraegt 40 guldens 10 stuivers op de verschenen 

pagt welke onder ons drien is verdeelt. 

1735 den 7 junius heeft Gerrit Veltman hier gebraegt 38 guldens welke onder ons drie is verdeelt, 

waer van de porsi van suster van Deutingen suster J.R.v.C. heeft ontfangen. 

1736 den 23 julius heeft Gerrit Veltman hier gebraegt 42 guldens 

1737 den 1 augustus van Gerrit Veltman weer ontfangen 37 guldens waer van ik 33 guldens 

hebbe ontfangen tot voldoeninge van de laeste post van die 105 guldens wegens het inlossen van 

Cattenpoel, de overige 4 guldens onder ons drien verdeelt. 

(los briefje) op dato den 7 janwary 1738 met Garrit Veltman geacordeert oover de pagt, te weeten 

dat hij in plaets van hondert gulden alle jaer sal kunnen en moeten betaalen sestig gulden vrij gelt 

sonder eeniger hande kortinge, soo van heeren lasten nog te nieth van wat namen het mogt 

hebben, sullende het eerste jaar verscheenen weesen op Martiny 1737 en bij aldien Gerreit 

Veltman dit acoort koomt te agtervolgen om alle jaer die voorseyde sestig gulden vrij gelt aen 

sijn goet heeren te betaalen, dat hij dan tot Martiny 1736 voor geen agterstaende of verschulde 

pagt sal aengesprooken kunnen worden, dog bij aldien der een ander op het erve Veltman mogt 

koomen breekt dit het regt van een geniet. 

acktum Wegdam den ...  

1738 den 19 augustus ontfangen van keuter Kattenpoel 7 guldens op de verscheenen pagten die 

mij door Gerrit Veltman sijn gebraegt. 

1739 den 7 jannewarius an mijn suster J.R. van Coeverden tot Harderwijk gesonden 16 guld 12 

stuivers en an nigt van Coeverden J.C. betaelt 2 guld 8 st door versoek van mijn suster Jantien, so 



dat suster van mij heeft ontfangen 19 guldens so haar porsi was van de 57 guldens die ik van de 

Twentse boeren heb ontfangen den 19 augustus 1738, maer de 19 guldens van de vrou van 

Deutinghem haer porsi heb ik ingeholden. 

1739 den 18 november heb ik an de heer van Rande betaelt 19 guldens wegens de porsi van 

suster van Deutinghem die ik van Veltman en Kattenpoel hebbe ontfangen den 19 augustus 1738, 

so dat de vrouw Deutinghems porsi door mij is betaelt van dese 57 guld. 

1738 den 19 augustus ontfangen van de keuter Kattenpoel 7 guldens op de verscheenen pagten 

die mij door Gerrit Veltman sijn gebraegt. 

1738 den 19 augustus van Gerrit Veltman onfangen 50 guldens op rekeninge volgens het niuwe 

accort. 

dit is te saemen 57 guldens die hebbe ontfangen waer van mijn suster Jantien haer porsi heeft 

gekreegen ad 19 gulden, de vrou van Deutinghem haer porsi is ook betaelt ad 19 gulden. 

1739 den 3 september van Gerrit Veltman weer ontfangen 48 guldens 19 stuivers volgens het 

niuwe accort. 

1739 den 18 november nog weer an de heer van Rande betaelt 16 guldens 6 stuivers 4 penningen 

wegens de porsi van suster van Deutinghem van de 48 guldens 19 stuivers die ik van Gerrit 

Veltman hebbe ontfangen den 3 september 1739, so dat de vrou van Deutinghem porsi hier van is 

uitgegeven. 

1741 den 20 september an suster J.R. van Coeverden toe Rande betaelt 16 guld 6 st 4 penn, so dat 

suster Jantien haar porsi heeft getrokken van de 48 gulden 19 stuivers die ik van Gerrit Veltman 

hebbe ontfangen den 3 september 1739, dit is wegens Veltman. 

1741 den 26 september met mijn suster J.R. van Coeverden toe Rande alles claer afgerekent het 

geene suster van mij hadde geleent en in september 1737 heeft mijn vrou saliger gekogt van 

suster Jantien vierentwintigste half pont tijn en 6 loot sijnde Engels tijn tegens 12 st het pont en 

een water wegt ruim 2 pont, sijnde roos tijn is ook verrekent wegens het jakjen van suster Jantien 

van Knape is ook verrekent en ook het pont thee dat mijn vrou saliger van suster Jantien hadde 

gekreegen ad 36 st is ook verrekent. 

nog an suster J.R. van Coeverden betaelt 17 stuivers wegens het rekentien van juffer Wigmans tot 

Deventer voor mijn portie wegens het rou waepen van de salige heer van Rande en suster Jantien 

heeft mij ook betaelt 12 voor een haese. 

1741 den 29 september an suster Jantien nog weer betaelt 12 guldens, so dat dit alles is verrekent 

sonder iets te uitsonderen, so blive ik an mijn suster J.R. van Coeverden toe Rande schuldig 20 

guldens, dit alles tot dato deses. 

Wegdam den 26 september 1741 A.D. van Coeverden. 

1749 den 7 maey an Slot Jan verrekent voor varen met goet na Rande 1 guld 16 stuv. 

1743 den 25 augustus heb ik voor suster Johanna Reinira van Coeverden betaelt 4 guldens 10 

stuivers doe sij haer testement te Goor heeft laeten maeken, dit gelt heb ik gelaengt an Jacob de 

coetsier van de heer van Schuilenborg die het gelt an de secretaris Pothof heeft gebraegt doe het 

testement te Goor is gemaekt voor gerigts kosten. 

1740 den 25 october van Gerrit Veltman weer ontfangen 40 guldens volgens het niuwe accort. 

1741 den 26 junius van Gerrit Veltman weer ontfangen 40 guldens an gelt. 

1740 den 25 october van Gerrit Veltman weer ontfangen 40 guldens volgens het niuwe accort. 

1741 den 26 september an suster J.R. van Coeverden toe Rande betaelt 13 guldens 6 st 5 doiten, 

so dat suster J.R. van Coeverden haer porsi heeft ontfangen van dat gelt dat Gerrit Veltman heeft 

gebraegt den 25 october 1740. 

1741 den 20 junius heeft Gerrit Veltman hier weer gebraegt an gelt 60 guldens. 

1741 den 26 september an suster J.R. van Coeverden toe Rande betaelt 20 guldens, waer mede 



suster J.R. van Coeverden haer portie heeft getrokken van het gelt dat Veltman heeft gebraegt den 

20 junius 1741. 

1752 den 18 maey heeft Jan Veltman betaelt 150 guld dy verakordeert is voor de aerfwinninge 

voor Jan Veltman en sijn vrouw Anna Vrijlink, waer van heeft getrokken 50 guld de vrou van 

Doetinghem en 50 guld de freulen van Coeverden en 50 guld voor de kinder op het Wegdam. 

1742 den 27 julius heeft Gerrit Veltman hier weer gebraegt 60 guldens an gelt, ik segge sestig 

guldens. 

1742 den 23 augustus an suster J.R. van Coeverden toe Rande gesonden tot Harderwijck 20 

guldens an gelt, van die 60 guldens die Gerrit Veltman heeft gebraegt den 27 julius 1742, waer 

mede suster J.R. van Coeverden haer portie heeft getrokken van dit gelt van Veltman. 

1743 den 22 september heeft Gerrit Veltman hier gebraegt 60 guldens an gelt, ik segge sestig 

guldens. 

1743 den 2 november an suster J.R. van Coeverden toe Rande op den Schuilenborg betaelt 20 

guldens, waermede suster J.R. van Coeverden haer portie heeft getrokken van die 60 guldens die 

Gerrit Veltman heeft gebraegt den 22 september 1743, dit is wegens Veltman. 

1743 den 3 december an suster de vrou van Deutinghem betaelt 20 guldens wegens het gelt van 

Veltman, waer mede suster de vrou van Deutinghem haer portie heeft getrokken van die 60 

guldens die Gerrit Veltman heeft gebraegt den 22 september 1743, dit is wegens Veltman 

A.D.v.C. 

1744 den 12 augustus heeft Gerrit Veltman hier weer gebraegt 60 guldens an gelt, ik segge sestig 

guldens. 

1744 den 12 augustus an suster de vrou van Deutinghem betaelt 20 guldens wegens het gelt van 

Veltman, waer mede suster de vrou van Deutinghem haer portie heeft getrokken van die 60 

guldens die Gerrit Veltman heeft gebraeght den 12 augustus 1744. A.D.v.C. 

1744 den 15 november an suster J.R. van Coeverden toe Rande op den Schuilenborg met 

Kattenpoel 20 guldens gesonden wegens het gelt van Veltman, waer mede suster J.R. van 

Coeverden toe Rande haer portie heeft getrokken van die 60 guldens die Gerrit heeft gebraegt den 

12 augustus 1744, dit is wegens Veltman. A.D.v.C. 

1745 den 20 mey heb ik van Gerrit Veltman ontfangen een guste koe die ik hem afgekooft hebbe 

voor seventien guldens. 

1745 den 30 augustus heeft Gerrit Veltman mij gebraegt drie en veertig guldens an gelt, als dese 

bovenstaende guste koe daer bij wort gerekent, maekt dit te saemen uyt de somma van sestig 

guldens op de verschenen pagten. 

actum Wegdam den 30 augustus 1745 A.D.v.C. 

1745 den 30 augustus an suster de vrou van Deutinghem betaelt 20 guldens wegens het gelt van 

Veltman, waer mede suster de vrou van Deutinghem 20 guldens heeft getrokken van dat gelt dat 

Gerrit Veltman heeft gebraegt den 30 augustus 1745, so dat de vrou Deutinghem haer portie heeft 

getrokken van dit gelt van Gerrit Veltman A.D.v.C. 

1745 den 30 augustus an suster J.R. van Coeverden toe Rande op den Schuilenborg met Gerrit 

Veltman gesonden 20 guldens wegens het gelt dat Gerrit Veltman heeft gebraegt den 30 augustus 

1745, so dat suster J.R. van Coeverden toe Rande haer portie heeft getrokken van dit gelt dat 

Veltman heeft gebraegt den 30 augustus 1745, dit gelt is doe ingepakt bij suster Janties mouties 

daer suster van Deutinghem doe een brief bij heeft geschreven an suster J.R. van Coeverden tot 

den Schuilenborg, ik kon doe niet wagten te schrieven an suster Jantien, so dat Veltman dit gelt 

met de mouties vort na den Schuilenborg heeft gebraegt an suster Jantien.  A.D.v.C. 

Ik hebbe doe maer drie guldens an gelt getrokken van het gelt dat Veltman heeft gebraegt op het 

Wegdam den 30 augustus 1745, doe hadde ik van Veltman een koe gekreegen den 20 mey 1745, 



die hier met ingerekent is, waer mede ik mijn portie hebbe ontfangen van het gelt dat Veltman 

heeft gebraegt den 30 augustus 1745. A.D.v.C. 

1746 den 3 julius heeft Gerrit Veltman hier weer gebraegt sestig guldens an gelt op de 

verschenen pagten waer van ik Gerrit Veltman een quitansie hebbe gegeven. 

1746 den 3 julius an suster de vrou van Deutinghem betaelt 20 guldens wegens het gelt van Gerrit 

Veltman, waer mede suster de vrou van Deutinghem haer portie heeft getrokken van die sestig 

guldens die Gerrit Veltman heeft gebraegt den 3 julius 1746 volgens dit bovenstaende gelt van 

Veltman van den 3 julius 1746, sodat de vrou van Deutinghem haer portie daer van heeft 

getrokken.  A.D.v.C. 

1746 den 6 october an suster J.R. van Coeverden toe Rande tot Deventer an het huis van de 

holtkooper Hallegraef gesonden door de freulen van Broekhuisen 20 guldens an gelt wegens het 

gelt dat Gerrit Veltman heeft gebraegt den 3 julius 1748, waer mede suster J.R. van Coeverden 

toe Rande haer portie heeft getrokken van die sestig guldens die Gerrit Veltman heeft gebraegt 

den 3 julius 1746, dit is wegens Veltman. A.D.v.C. 

1747 den 17 october heeft Gerrit Veltman hier weer gebraegt sestig guldens an gelt op de 

verschenen pagten, waer van ik Gerrit Veltman een quitansie hebbe gegeven. 

1747 den 26 october an suster de vrou van Deutinghem gesonden door haer meit tot Goor 20 

guldens wegens het gelt dat G. Veltman heeft gebraegt den 17 october 1747, waer mede suster de 

vrou van Deutinghem haer portie heeft getrokken van die 60 guldens die Gerrit Veltman heeft 

gebraegt den 17 october 1747. A.D.v.C. 

1748 den 15 juny heeft Garyt Veltman gebragt 55 guld, soo dat Garyt Veltman 5 guld heeft 

gekort voor de freulen J.R. van Coeverden op de peutte. 

1748 den 18 july an de vrou van Doetinghem betaelt de 20 guld dy Veltman heeft gebragt den 15 

juny 1748. 

1748 den 7 desemb. an de freulen J.R. van Coeverden toe Rande gesonden door Kattenpoel 35 

guld, waermede voldaen is het jaer 1747 dy mijn broer salyger nog te quade was at 20 guld en de 

15 guld dy G. Veltman den 15 juny 1748 gebragt heeft, waermede haer hwgeb is betaelt tot het 

jaer 1748, soo dat ik dy 55 guld van G. Veltman hebbe euit gegeven dy ik ontfangen hebbe. 

1749 den 19 july heeft Garyt Veltman gebragt 55 guld en heeft voor de freulen van Coeverden 

weer gekort 5 guld. 

den selfden dyto heeft de vrou van Doetinghem haer porsy ontfangen a 20 guld. 

den selfden dyto heeft de freulen J.R. van Coeverden haer porsy ook ontfangen at 15 guld dy 

Garyt Veltman heeft gebragt den 19 july 1749. 

1750 den 1 july heeft Garyt Veltman gebragt 60 guld waer mede Garyt Veltman betaelt heeft tot 

Martyny 1749 wat angaet den agterstant tegen de neuwe peutte, moet verrekent worden.  G.M. 

van Coeverden. 

1750 den 14 juny an de vrou van Doetinghem haer porsy van Veltman betaelt at 20 guld. 

1750 den selfden dyto an freulen J.R. van Coeverden haer porsy betaelt van Veltman at 20 guld. 

1750 den 6 julie heeft Garryt Veeltmant gebraght 60 gulden waer mede Veltmant betalt heeft tot 

Maartinie 1750 en een ideer heeft sient poorsie gecrigen. 

1752 den 25 juny heeft Garyt Vetlman gebragt 60 guld waermede betaelt de pagt van Martyny 

1751, waervan de vrou van Doetinghem heeft getrokken 20 guld en de freulen J.R. van 

Coeverden 20 guld en voor de kinder van Wegdam 20 guld. 

1753 den 7 july heeft Garyt Veltman gebragt 56 gl 12 stuv en betaelt wegens de duisenste 

pennink het jaer 1750 en 1751 de somma van 3 gl 8 st, soo dat Veltman te samen een jaer pagt 

heeft voldaen at 60 gl van het jaer 1752. 

de porsy voor de vrou van Doetinghem 18 gl 17 st, de porsy van de overleden freulen J.B. van 



Coeverden 18 gl 17 st, de porsy voor de kinder op Wegdam 18 gl 18 st, de porsy van de vrou van 

Doetinghem is voor haer HWGb euit gegeven dat ik kan antoonen. 

1754 den 5 may heeft Garyt Veltman gebragt 58 gl 6 st en de duisenste penn betaelt van het jaer 

1752 met 1 guld 14 st, maekt 60 guld, soo dat de pagt van Martyny 1753 voldaen is, de porsy van 

de vrou van Doetinghem en de porsy wegens de freulen van Coeverden dat de vrou van 

Doetinghem most hebben, heeft de neef an de rigter Jalink gebragt. 

de beyde overyge porsys van de overleden freulen van Coeverden is hyr de somma van 13 gl 0 st 

12 penn. 

1755 den 10 juny heeft de jongen boer Jan Veltman hyr gebragt 58 gl 4 st, den duysensten penn 

betaelt van het jaer 1753 de somma van 1 gl 16 st, maekt te samen 60 gl, soo dat dy pagt van 

Martyny 1754 voldaen is. 

1756 den 22 augustus heeft de jongen boer Jan Veltman gebragt 58 guld 6 st, den duysensten 

penn betaelt 1 gl 14 st het jaer 1754, soo dat de pagt van Martyny 1755 voldaen is met 60 guld. 

 

In het jaer 1737 heeft Heuhedde van mij gepagt een dagwerk hoilant uit het Geur tegens 4 gulden 

het dagwerk, waervan het eerste jaer verschenen is met Martini 1737. 

met Heuwedde gerekent wegens het dagwerk hoilant van het Geur van Martini 1737 tot Martini 

1742, sijnde 6 jaeren, waer van Heuhedde mij schuldig is 24 guldens, daerop heeft Heuwedde mij 

afverdient met torf vaeren tegens ieder foer voor een daelder. 

1737 heeft Heuhedde mij gehaelt 2 foer torf, is 3 guldens. 

1738 heeft Heuhedde mij weer gehaelt 2 foer torf, is 3 guldens. 

1739 heeft Heuhedde mij weer gehalt 3 foer torf, is 4 guld 10 st. 

1740 heeft Heuhedde mij weer gehaelt 2 foer torf, is 3 gulden. 

1741 heeft Heuhedde mij gehaelt 4 foer torf, is 6 gulden. 

1742 heeft Heuhedde mij gehaelt 2 foer torf, is 3 gulden. 

1737 den 28 julius heb ik nog ontfangen van Heuhedde 8 pont booter tegens 3 stuivers het pont, 

is an gelt 1 gulden 4 stuivers, so dat Heuhedde mij wederom heeft afverdient en de booter daer bij 

gerekent sou het bedraegen 23 gulden 14 stuivers, so sou mij 6 stuivers toekoomen van 

Heuhedde. 

in jannewarius 1743 heeft Heuhedde 3 mael na Rande geweest met sijn 2 peerden en is met 

Luttikhedde angespant geweest om het goet van suster van Doetinghem te haelen waer voor ik 

Heuhedde den 3 febr. 1743 hebbe betaelt seven gulden 4 stuivers, de 6 stuivers heb ik der 

afgehouden die mij nog toe quaemen van Heuhedde wegens het hoilant, anders most Houhedde 

gehaet hebben 7 guldens 10 stuivers. 

1743 deb 3 feberwarius met Heuhedde dit bovenstaende alles verrekent tot dato deses sonder iets 

te uitsonderen, so dat ik an Heehedde alle het vaeren betaelt hebbe en de booter is ook betaelt en 

Heuhedde heeft mij wederom betaelt wegens het dagwerk hoilant uyt het Geur tot Martini 1742 

betaelt, sodat wij vereeffen bennen. 

actum Wegdam den 3 febr. 1743  A.D. van Coeverden. 

Heuhedde heeft an mij betaelt het dagwerk hoilant uyt het Geur tot Martini 1742 betaelt. 

Het foer torf dat ik van Heuhedde hebbe gekreegen is gerekent voor het sterken kaelf dat 

Heuhedde van mij heeft gekreegen in het wienter 1742, so dat dit betaelt is.  

Heuhedde is mij nog schuldig wegens het 1 dagwerk hoilant uyt het Geur van Martini 1743 ad 4 

guldens. 

1744 den 17 april heeft de soon van Jan ter Heuhedde mij een eikenboom gehaelt uyt de Vluttert 

en mij die op het Wegdam gebraegt met sijn waegen en peerden die in de Vluttert omgewaeit 

was, moet daer van hebben voor de vraegt 1 gulden 5 stuivers. 



1745 den 5 februarius heeft de soon van Jan ter Heuhedde mij een eiken stam uyt de Vluttert 

gehaelt met sijn waegen en peerden, moet daer voor hebben voor de vraegt 1 gulden 5 stuivers. 

1744 den 26 augustus heeft Jan ter Heuhedde mij een foer torf gehaelt van het niuwe veene bij 

het Knuppels, moet daer voor hebben voor de vraegt 1 gulden 10 stuivers. 

1744 den 29 augustus heeft Jan ter Heuhedde mij een foer torf gehaelt van het niuwe veene bij 

het Knuppels, moet daer voor hebben voor de vraegt 1 gulden 10 stuivers. 

so heeft Heuhedde mij in het geheel afverdient met vaeren 5 guldens 10 stuivers, so als dit 

bovenstaende uyt wist. 

1745 den 2 december heeft Jan ter Heuhedde mij betaelt twee guldens 1 stuiver op het 1 dagwerk 

hoilant van het Geur, so blijft Jan ter Heuhedde mij nog schuldig 4 guldens 9 stuivers wegens het 

1 dagwerk hoilant van het Geur tot Martini 1745. 

1746 den 18 september heeft Jan ter Heuhedde mij gesonden door sijn dogter Janna twee pont 

booter tegens 4 stuivers het pont, is dese an gelt 8 stuivers, so blijft Jan ter Heuhedde mij nog 

schuldig 4 guldens 1 stuiver wegens het eene dagwerk hoilant van het Geur tot Martini 1745. 

1746 den 28 september heeft Jan ter Heuhedde sijn vrouwe mij gebraegt drie pont booter tegens 4 

stuivers 4 doiten het pont, is an gelt 13 stuivers 4 doiten. 

1746 den 6 november heeft Jan ter Heuhedde mij weer gesonden door sijn dochter Janna drie 

pont booter tegens 4 stuivers 4 doiten het pont, is an gelt 13 stuivers 4 doiten. 

1746 den 7 november heeft Jan Hendrik ter Heuhedde voor mij omgebout een mudde lants met 

sijn 2 peerden op de hoorst daer ik rogge hebbe gesaeit, hij heeft smorgens om 8 uiren beginnen 

te bouwen tot savonts toe, hij seit hij moet daer 30 stuivers van hebben, dit moet an Jan ter 

Heuhedde gekortet worden op het hoilant. 

1746 den 11 november heeft Jan ter Heuhedde mij weer gesonden door sijn dogter Janna vijfte 

haelf pont booter tegens 4 stuivers 4 doiten het pont, is an gelt 1 gulden en 2 doiten. 

1746 den 7 december heeft Jan ter Heuhedde sijn vrouwe mij gebraegt drie pont booter tegens 4 

stuivers het pont, is an gelt 12 stuivers. 

1747 den 17 jannewarius heeft Jan Hendrik ter Heuhedde mij gebraegt 2 pont booter tegens 4 

stuivers het pont, is 8 stuivers an gelt. 

1747 den 17 jannewarius heeft Jan Hendrik ter Heuhedde mij ook gebraegt 8 hoenders eiieren 

voor 1 stuiver en 4 doiten. 

dese bovenstaende booter en de eyieren die ik van Jan ter Heuhedde hebbe ontfangen en het 

bouwen dat Jan Hendryk ter Heuhedde heeft gedaen den 7 november 1746 hier met ingerekent, 

so bedraegt sig dit boovenstaende te saemen an gelt 5 guldens 6 stuivers 6 doiten, so blijft Jan ter 

Heuhedde mij nog schuldig an gelt 3 guldens 2 stuivers 2 doiten wegens het 1 dagwerk hoilant 

van het Geur tot Martini 1746. 

1747 den 28 mey heeft Jan ter Heuhedde an mij betaelt twee guldens an gelt op het eene dagwerk 

hoilant van het Geur, so is Jan ter Heuhedde mij nog schuldig 1 gulden 2 stuivers 2 doiten 

wegens het eene dagwerk hoilant van het Geur tot Martini 1746. 

1747 van den 12 novemb. heeft Jan ter Heuwedde betaelt an booter en het wassen van sijn dogter 

tesamen 7 guld 19 stuv tot den 1 juny 1748 en Jan ter Heuwedde was weer schuldig van de twe 

dagwerk van het Geur hoeylant van Martyny 1747 en 1738 8 guld en nog van Martyny 1746 

schuldig gebleven 1 guld 2 stuv 4 penn, samen 9 guld 2 stuv 4 penn, als dese 7 guld 19 stuv 

afgetrokken van de 9 guld 2 stuv 4 penn, dan blijft Jan ter Heuwedde nog schuldig 1 guld 3 stuv 4 

penn van Martyny 1748. 

1748 den 8 septemb. heeft Janna van de Heuwedde gebragt 3 pont booter, het pont 4 stuv 4 penn, 

is tesamen 13 stuv 4 penn, dit van 1 guld 3 stuv 4 penn afgetrokken blijft dan nog schuldig 10 

stuv. 



den 30 septemb. 1748 laten halen van de Heuwedde 2 pont booter, het pont 4 stuv 8 penn, is veer 

9 stuv, soo dat nog schuldig blijft van Martyny 1748 1 stuv, dese stuv ook betaelt, so dat 

Heuwedde betaelt heeft tot Martyny 1748. 

 

Wessel Luttikhedde moet mij des jaers geven 8 guldens voor de 2 dagweerk hoilant uyt het Geur. 

1741 den 18 junius met Wessel Luttikhedde alles afgerekent en Wessel Luttikhedde heeft mij de 

2 dagweerk hoilant uit het Geur betaelt tot Martini 1740 en ik hebbe ook an Wessel Luttikhedde 

betaelt al het vaeren dat hij voor mij heeft gedaen met sijn waegen en peerden, als torf haelen, 

steen haelen en die reisen die hij heeft gedaen na Zwolle en na den Schuilenborg en na 

Ootmarsen met sijn peerden, sijn alle an Luttikhedde tot dato deses betaelt, so dat wij nu in alles 

effen bennen sonder iets te uitsonderen. 

actum Wegdam den 18 junius 1741. A.D.v.C. 

1741 den 3 majus van Wessel Luttikhedde gekoogt 2 magere verkens voor 22 guldens, dese 22 

guldens an Wessel Luttikhedde den 18 junius 1741 betaelt, so dat dese 2 verkens an Luttikhedde 

sijn betaelt. 

1742 den 13 majus heb ik van Wessel Luttikhedde gekoogt 2 magere verkens voor 22 guldens. 

1743 den 3 feberwarius heb ik an Wessel Luttikhedde betaelt 22 guldens, so dat dese 2 verkens 

an Lutttikhedde sijn betaelt die ik den 13 majus 1742 hebbe gekreegen, so dat die sijn betaelt. 

1743 den 3 feberwarius met Wessel Luttikhedde alles afgerekent tot dato deses sonder iets te 

uitsonderen, de 3 foer torf die Luttikhedde in het jaer 1741 voor mij heeft gehaelt van Knuppels 

veene is ook verrekent en de 2 foer torf die Luttikhedde in het jaer 1742 voor mij heeft gehaelt 

van Knuppels veene is ook verrekent. 

In jannewarius 1743 heeft Wessel Luttikhedde 3 mael na Rande gevaeren met sijn waegen en 

peerden om het goet voor suster de vrou Doetinghem te haelen, dit hebbe ik an Luttikhedde ook 

al te maele betaelt, so dat den 3 febr. 1743 dit alle is verrekent met 7 gulden 10 stuivers en 

afgedaen. 

1743 den 3 feberwarius heeft Wessel Luttikhedde mij ook betaelt 16 guldens wegens de 2 

dagwerk hoilant uit het Geur van Martini 1741 en 1742, waer mede Luttikhedde mij de 2 

dagwerk hoilant uyt het Geur tot Martini 1742 heeft betaelt, so dat dit alle is afgedaen en 

verrekent met Luttikhedde, so dat wij in alles nu effen bennen sonder iets te uitsonderen tot dato 

deses. 

actum Wegdam den 3 feberwarius 1743.  A.D. van Coeverden. 

1743 den 21 september heeft Wessel Luttikhedde mijn schoonsuster de vrou van Deutinghem 

gehaelt van den Schuilenborg met sijn 2 peerden voor mijn kleine koetsjen, moet daer voor 

hebben 5 guldens. 

1745 den 25 feberwarius heeft Wessel Luttikhedde voor mij dardehalve dag eikenstammen 

gevaeren met sijn waegen en peerden uyt den telgenkamp en heeft die na de Sagekoele gebraegt, 

W. Luttikhedde seit hij moet dages 2 guldens verdienen met vaeren voor sijn waegen en peerden, 

is dan in de dardehalve dag an gelt 5 guldens. 

1745 den 14 meert heeft Wessel Luttikhedde mij na Zwolle gebraegt met sijn beide peerden voor 

mijn kleine coetsjen angespant, moet daer van hebben 4 guldens an gelt, so blijft W. Luttikhedde 

mij nog schuldig 2 guldens an gelt op het hoilant van het Geur van Martini 1744. 

1745 den 12 en 13 october heeft Luttikhedde sijn vrouwe mij 2 dagen helpen wassen en den 16 

october 1745 eenen dag helpen opwassen, is te saemen drie dagen, dages een malle schillink, is 

an gelt 16 stuivers 4 doiten. 

in het laeste van april 1746 heeft Luttikhedde sijn vrouwe mij 2 dagen helpen wassen en eenen 

dag helpen opwassen, is te saemen drie dagen, dages een malle schillink, is an gelt 16 stuivers 4 



doiten. 

in october 1746 heeft Luttikhedde sijn vrouwe mij 3 dagen helpen wassen en eenen halven dag 

helpen opwassen, is te saemen vierde halve dag, dages een malle schillink, is an gelt 19 stuivers 2 

doiten, so dat Luttikhedde sijn vrouwe in 3 reisen met wassen heeft verdient 2 guldens 12 stuivers 

2 doiten, het wassen is gekortet, so blijft Wessel Luttikhedde mij nog schuldig wegens het hoilant 

van het Geur tot Martini 1746 15 guldens 7 stuivers 6 doiten. 

1747 den 21 jannewarius heeft Wessel Luttikhedde mij gesonden door mijn boumeit Jenneken 

Wilbers acht pont booter tegens 4 stuivers het pont, is an gelt 1 gulden 12 stuivers op het hoilant 

van het Geur, so blijft Wessel Luttikhedde mij nog schuldig als dese acht pont booter hier is 

afgerekent, so is Wessel Luttikhedde mij dan nog schuldig 13 guldens 15 stuivers 6 doiten 

wegens het hoilant van het Geur tot Martini 1746. 

1747 den 22 majus heeft Wessel Luttikhedde sijn vrouwe an mij betaelt 13 guldens 15 stuivers 6 

doiten, waer mede Wessel Luttikhedde de 2 dagwerk hoilant van het Geur tot Martini 1746 an 

mij heeft betaelt, so dat dit in het geheel is afgedaen. A.D. van Coeverden. 

 

verschot voor de vrou van Deutinghem wegens het capitael van de overleedene freulin Bentinck 

tot Deventer waer ik 1000 guldens door Key hebbe laeten opneemen, voor Key sijn moite betaelt 

3 guldens den 19 meert 1738. 

1738 den 11 september an de heer van Rande gesonden 16 gulden 13 stuivers wegens het capitael 

van de vrou van Deutinghem dat bij frelen Bentinks was genegotieert. 

1743 den 3 feberwarius voor suster van Deutighem betaelt 15 guldens die Luttikhedde en 

Heuhedde ieder haelf hebben getrokken die 3 mael na Rande bennen gevaeren met haer waegen 

en peerden die saemen bennen angespaent, so dat sij 4 peerden voor de waegen hebben gehaet en 

ieder reise was veraccordeert voor 5 guldens, so dat het in de 3 reisen uyt maekten 15 guldens, dit 

is geweest doe suster van Deutinghem alle haer huisraet heeft laeten brengen van Rande op het 

Wegdam, dese bovenstaende 15 guldens moet de vrou van Deutinghem an mij weer betaelen, die 

ik van mijn gelt hebbe uitgeschooten voor de vrou van Deutinghem. 

 

1737 den 2 juni heeft Willem Ceupers mij gebraegt 8 guldens op de 2 dagwerk hoilant van het 

Geur, so blift Willem Keupers mij nog schuldig tot Martini 1736 10 gulden 10 stuivers, ik segge 

tien gulden ten stuivers wegens de 2 dagwerk hoilant van het Geur die hij heeft gehaet. 

1741 den 7 majus heeft Willem Ceupers mij gebraegt 10 guldens 9 stuivers, waer mede de 2 

dagwerk hoilant van Geur van Martini 1736 sijn voldaen en betaelt. A.D.v.C. 

 

1733 den 24 febr. heb ik een jonge gehuirt van Grolle met naemen Hendricus Trelker en sal des 

jaers bij mij verdienen acht guldens an gelt, ik moet hem in de kleeren en schoenen en kousen en 

hoet onderhoudem, maer de moeder moet voor het linnen sorgen, dat raekt mij niet en moet 3 

jaeren bij mij vaste staen en ik heb hem 16 stuivers tot een mepennink gegeven. 

op mey 1753 in de huire te koomen, hij is gereformeert. 

1733 den 29 april is Hendricus Trelker in de huire gekoomen, sijnde woensdag. 

1735 den 16 aprril an Jan Berent Boreas betaelt voor Hendricus Trelker 3 guldens daer Hendricus 

linnen voor heeft gekreegen om mouties en overhemden van te maeken. 

1735 den 10 mey an Hendricus Trelker gelangt in den haeg 1 gulden. 

1736 den 19 febrerwai an HendricusTrelker weer betaelt 4 gulden 2 stuivers 4 doiten. 

1736 den 19 april heeft Hendrikes gekoogt van Wolter Knape 2 dassen die ik sal betaelen, is 1 

gulden 2 stuivers. 

1736 den 27 october is Hendricus Trelker uit de huire gegaen en heeft vierdehalf jaer bij mij 



gewoont en hij sou het laeste half jaer verdienen 7 guldens, so dat Hendricus in de vierdehalf jaer 

hadde verdient van mij 31 guldens en Hendricus hadde daer op ontfangen 9 guldens 4 stuivers 4 

doiten. 

1736 den 27 october an Hendricus Trelker betaelt 21 gulden 15 suivers 4 doiten, dit maekt te 

saemen uyt an gelt 31 guldens, waermede Hendricus Trelker ten vollen van mij is betaelt en niets 

meer van mij heeft te pretendeeren, so dat hij in alles is betaelt. A.D. van Coeverden. 

 

in september 1736 heb ik een jonge gehuirt met naemen Jannes Coninges, het is de soon van 

Adriana van Diepenheim en moet mij drie jaeren vaste staen, de eerste 2 jaer sal Jannes des jaers 

verdienen 8 guldens, maer het 3 jaer sal Jannes verdienen 10 guldens, maer de moeder moet hem 

met linnen onderhouden, daer raekt mij niet, maer ik moet hem dan in kleedinge onderhouden, 

sondages en sworkeldages, maer ik geve geen bosstrokken en ik hebbe hem 3 malle schillingen 

tot een meepennink gegeven, op Alderheiligen 1736 in de huire te koomen. 

1736 den 29 october is Jannes Coninges in de huire gekomen sijnde maendag. 

Jannes Coninges is in alles betaelt van mij en heeft niet meer te pretendeeren, so dat hij in alles is 

betaelt. 

 

1737 den 27 october heb ik een jonge gehuirt met naemen Harmen te Reethorst van Diepenheim 

en moet mij 3 jaren vaste staen, de eerste 2 jaeren sal Harmen verdienen des jaers 8 guldens, 

maer het 3 jaer sal Harmen verdienen 10 guldens, maer de moeder moet hem het linnen en de 

borstrokken onderhouden, dat raekt mij niet, maer ik moet hem in kleedinge onderhouwen 

sondages en sworkeldages, op Alderheiligen 1737 in de huire te koomen, ik heb hem 11 stuivers 

tot een meepennink gegeven. 

1737 den 4 november is Harmen te Reethorst in de huire gekoomen sijnde maendags avont. 

1738 den 3 augustus an Hermen te Reethorst betaelt op sijn loon 1 gulden. 

1739 den 10 mey an Hermen te Reethorst betaelt 5 stuivers 8 penningen. 

1739 den 19 julius an Hermen te Reethorst weer betaelt 5 guldens, ik segge vijf guldens. 

1739 den 1 november an Hermen te Reethorst weer betaelt 1 gulden 2 stuivers. 

1739 den 15 december an Hermen te Reethorst weer betaelt op sijn loon 4 guldens 8 stuivers. 

1740 den 9 meert an Hermen te Reethorst weer betaelt op sijn loon 2 guldens. 

1740 den 21 april an Hermen te Reethorst weer betaelt op sijn loon 2 guldens 4 stuivers 8 

penningen, so dat Harmen van mij heeft ontfangen in het geheel an gelt 16 guldens. 

1740 den 19 junius an Hermen te Reethorst op sijn loon weer betaelt 2 guldens, so dat Harmen al 

18 guldens heeft ontfangen van mij. 

in julius 1740 heb ik an Hermen te Reethorst weer betaelt 1 gulden doe ik te Harderwijk ben 

geweest. 

1740 in november heb ik an Hermen te Reethorst weer betaelt 1 gulden te Deventer op de 

claringe, so dat Harmen al 20 guldens heeft gekreegen. 

1741 den 8 jannewarius an Hermen te Reethorst weer betaelt 6 guldens, so dat Hermen al 26 

guldens heeft gekreegen van mij, so dat Hermen te Reethorst sijn loon is betaelt tot den 4 

november 1740 sijnde 3 jaeren. 

Hermen te Reethorst heeft bij mij gewoont 3 jaer en een vierdelen jaers. 

1741 den 1 feberwarius is Hermen te Reethorst uyt de huire gegaen en ik hebbe hem op den 1 

feberwarius 1741 alle sijn loon betaelt met alle de vordere toebaete, so dat Hermen te Reethorst 

in alles is voldaen en betaelt door mij en Hermen heeft niet meer van mij te pretenderen. 

A.D.v.C. 

 



in meert 1732 heeft Isak van Berlijn tot Grolle mij een keukenmeit gehuirt van Grolle met 

naemen Harmine, het is een smits dogter en sal des jaers bij mij verdienen 23 guldens met een 

paer muilen en een paer schoenen. 

1732 den 5 majus is Harmine in de huire gekoomen en Harmine heeft 4 malle schillingen tot een 

meepennink gekreegen. 

1734 den 2 majus is Harmine uyt de huire gegaen en ik hebbe haer de 2 jaeren volle loon betaelt 

met de voordere toebaete, waer mede Hermine ten vollen is betaelt en niets meer van mij heeft te 

pretendeeren. A.D. van Coeverden. 

 

1733 den 11 februarius heeft mijn vrouw een boumeit gehuirt, woont nu bij juffrouw te Noever, 

met naemen Marie, sij is van Losser vandaen en sal des jaers verdienen 17 gulden met twee paer 

muilen en het hooftgelt is niet van gesprooken, dat moet de meit betaelen of ik moet het haer 

korten, sij heeft 24 stuivers tot een mepennink gekreegen, op mey 1733 in de huire te koomen en 

is gereformeert. 

1733 den 2 mey is Marie in de huire gekoomen sijnde saeterdag. 

in december 1733 an Marie gelaengt 1 gulden 2 st. 

1734 den 1 mey is Marie uyt de huire gegaen en ik hebbe haer jaer volle loon betaelt met de 2 

paer muilen, waer mede Marie ten vollen is betaelt en niets meer van mij heeft te pretenderen. 

A.D. van Coeverden. 

 

in februarius 1734 heeft mijn vrouw Mette ten Krooshoop gehuirt voor boumeit en sal des jaers 

verdienen 18 guldens met een paer muilen op mey 1734 in de huire te koomen en Mette heeft een 

gulden tot een mepennink gekreegen. 

 

1734 den 14 april heeft mijn vrouw een boumeit gehurt met naemen Janna, sij woont nu an de 

Helle en sal des jaers verdienen 20 gulden met een paer schoenen en een paer muilen en het 

hooftgelt vri toebescheiden op mey 1734 in de huire te koomen en Janna heeft een gulden tot een 

meepennink gekreegen, sij is catolyk. 

1734 den 2 majus is Janna in de huire gekoomen sijnde sondag. 

1735 den 29 april is Janna uit huire gegaen en heeft een jaer bij mij gewoont, so dat Janna van 

mij nog moet hebben 20 gulden met een paer muilen en een paer schoenen.  

1736 den 1 julius an de meit Janna betaelt 10 gulden, so blive ik Janna dan nog schuldig 10 guld. 

1738 den 22 augustus an de meit Janna weer betaelt 5 guldens, so blive ik an Janna dan nog 

schuldig 5 guldens. 

1738 den 8 september an de meit Janna weer betaelt 5 guldens, waer mede Janna ten vollen is 

betaelt van mij en niets meer heeft te pretendeeren. 

A.D. van Coeverden. 

 

1737 den 18 jannewari heeft mijn vrouw een kindermeisjen gehuirt met naemen Anneken Brouse 

van Goor uit de Kroone en sal des jaers verdienen tien guldens met 2 paer muilen, mijn vrouw 

heeft an Anneken Brouse tot een meepennink gegeven 3 malle schillingen. 

1737 den 30 jannewarius is Anneken Brouse in de huire gekoomen sijnde woensdag. 

1738 den 7 augustus an Anneken Brouse betaelt op haer loon 2 guldens. 

1739 den 18 jannewarius an Anneken Brouse weer betaelt op haar loon 4 guldens 8 stuivers. 

1739 den 23 augustus an Anneken Brouse weer betaelt op haar loon 4 guldens 8 stuivers. 

1739 den 30 october an Anneken Brouse weer betaelt op haar loon twee gulden 4 stuivers. 

1740 den 5 april an Anneken Brouse weer betaelt eenen gulden, so dat Anneken Brouse in het 



geheel van mij heeft gekreegen an gelt 14 guldens op haar loon. 

Anneken Brouse heeft bij mij gewoont 3 jaer en een vierdelen jaers tot mey 1740 gerekent. 

1740 den 20 april is Anneken Brouse uit de huire gegaen sijnde woensdag. 

1740 den 20 april an Anneken Brouse weer betaelt doe sij weg gegaen is, doe hebbe ik haar 

gegeven an gelt 19 guldens en voor de eene muile voor getrokken en Anneken heeft van Gorsvelt 

ook gekreegen 6 paer muilen die sij in de 3 jaer hadde verdient, waer mede Anneken Brouse in 

alles in betaelt van mij met alle de vordere toebaete, so dat Anneken niet meer van mij heeft te 

pretendeeren. 

actum Wegdam als boven A.D. van Coeverden. 

 

1734 den 11 april heeft mijn vrouw een kindermeit gehuirt met naemen Jenneken Tessemaekers 

van Diepenheim en sal des jaers verdienen 12 guldens met een paer muilen op mey 1734 in de 

huire te koomen en mijn vrouw heeft an Jenneken tot een meepennink gegeven 3 malle 

schillingen. 

1734 den 2 mey is Jenneken in de huire gekoomen sijnde sondag. 

1735 den 29 april an Jenneken gelangt 2 stuivers. 

1735 in jannewari an Jenneken gelangt 2 st 8 penn voor gespels. 

in meert 1735 an Jenneken gelangt 2 st 8 penn voor een koeke. 

in april 1736 an Jenneken gelangt 10 st tot een paer muilen. 

op Dipenense kermisse aen Jenneken gelangt 1 gulden tot haar borsterock. 

Jenneken sal met het 2 jaer verdienen 14 guld met een paer muilen en Jenneken sal dan met het 3 

jaer verdienen 16 guldens met een paer muilen, dit eindigt met den 2 mey 1737 dat Jenneken als 

kindermeit dient. 

in december 1736 op Goorsche maerkt an Jennekes moeder Marie betaelt 3 guldens die ik op 

Jennekes loon sal korten. 

1737 den 11 april aen Jenneken gelangt 5 st 8 penn. 

1737 den 12 mey aen Jenneken Tesemakers gelangt 16 stuiver 8 penning, hier sien die twaelf 

stuiver met ingereekent die de freulin aen Jenneken hadde geleent. 

1737 den 4 augustus an Jenneken Tessemaekers betaelt 1 gulden 5 stuivers. 

1737 den 27 october an Jenneken Tessemaekers betaelt 3 guldens, ik segge drie gulden voor van 

Eerden. 

1738 den 6 julius an Jenneken Tessemaekers betaelt op haar loon 5 guldens. 

1738 den 9 november an Jenneken Tessemaekers weer betaelt op haer loon 1 gulden. 

1739 den 31 meert an Jenneken Tessmaekers weer betaelt op haar loon 5 guldens. 

in julius 1739 nog an Jenneken gelankt doe sij de koorse heeft gehaet 2 stuivers. 

1736 den 27 jannewarius heeft Jenneken gekreegen van Duikink tot Deventer 22 elle stof de ras 

de propere a 15 st de elle, is an gelt 16 guldens 10 stuivers. 

in het jaer 1736 heeft Jenneken Tessemaekers van Arentsen gekreegen an goet voor 4 gulden 8 

stuivers 8 penningen. 

de kok Jenneken van Diepen die heft mij voldaen, Fredrik ten Gorsvelt. 

mijn vrou heeft Jenneken Tessemaekers tot Diepenheim nu weer gehuirt voor coekenmeit en sal 

des jaers verdienen 20 gulden met 2 paer muilen. 

het sal een begin nemen in mey 1737 dat Jenneken als coekenmeit dient. 

in jannewarius 1749 hebbe ik Jenneken Tessemaekers weer een jaer gehuirt en sal dan nu des 

jaers verdienen 20 guldens met 3 paer muilen, het sal een begin neemen met den 2 mey 1739. 

1739 den 11 october an Jenneken Tessemaekers betaelt op haar loon 20 guldens. 

1739 den 1 november an Jenneken Tessemaekers nog weer betaelt 9 gulden 15 stuivers 8 



pennigen. 

Jenneken Tessemaekers van Diepenheim heeft bij mij gewoont sestehalf jaer, 3 jaer als 

kindermeit en dardehalf jaer als coekenmeit, dit maekt de sestehalf jaer uit, so dat Jenneken 

Tessemaekers in de 5½ jaer van mij toe quam an gelt 92 guldens met 8 paer muilen en eene 

muile, daer op heeft Jenneken van mij ontfangen an gelt en an waere 72 guldens met 2 paer 

schoenen en 4 paer muilen, die sij van Gorsvelt heeft ontfangen, so dat ik an Jenneken 

Tessemaekers nog schuldig blive an gelt 20 guldens met 2 paer muilen. de eene muile is op gelt 

gerekent en afgedaen. 

1739 den 29 october is Jenneken Tessemaekers uit de huire gegaen, sijnde donderdag. 

1741 den 18 majus an Marie Tessemaekers betaelt vier guldens wegens Jenneken. 

 

1734 den 12 april heeft mijn vrouw Juryne voor keukenmeit gehuirt en sal des jaers verdienen 20 

guldens met 2 paer muilen en van het hooftgelt daer is niet van gesprooken en het sal een begin 

neemen met mey 1734 dat Juryne als keukenmeit dient. 

1735 den 25 april an Juryne betaelt 1 gulden 5 stuivers die Jan Ekman gekreegen heeft die Juryne 

hadde geleent van Jan. 

1735 den 29 april an Juryne betaelt 5 guldens die de boumeit Janna heeft gekreegen omdat Juryne 

10 elle smaeldoek van Janna hadde gekoogt, dit hebbe ik an Janna betaelt voor Juryne. 

in meert 1736 an Jurine gelankt 4 malle sch, is 1 guld 2 st, doe sij haer niuwe jak heeft laten 

maeken. 

nog in april 1736 an Juryne gelankt 10 st tot een paer niuwe muilen. 

1736 den 8 july an Juryne weer betaelt 6 gulden 1 stuiver. 

1737 een veerdelyaers voor mey hebbe ik Jueryena uit de huere doen gaen en heb haar tot die tit 

dat sij uit de huerre gegaen betaelt, soo dat niets meer te pretenderen heeft. 

G.L. van Coeverden. 

 

1738 den 11 september heb ik een boumeyt gehuirt met naemen Berendine Maet Berent van het 

Seldam en sij is catelyk en sal des jaers bij mij verdienen 19 guldens met 2 paer muilen, het 

hooftgelt vri toebescheiden, op Alderheiligen 1738 in de huire te koomen en ik heb haer 1 gulden 

tot een meepennink gegeven, sij woont nu bij burgemeester ten Doesschot. 

1738 den 28 october is Berendine in de huire gekoomen sijnde diensdages avont. 

Berendine sal nu met het tweede jaer verdienen 20 gulden met het 2 paer muilen, hetwelk een 

anvank sal neemen met Alderheiligen 1739. 

1739 den 22 november an Berendine betaelt 4 guldens op haar loon. 

1740 den 4 feberwarius an Berendine weer betaelt 7 guldens, ik segge seven guldens, op haar 

loon. 

1740 den 31 meert is Berendyne Maet Berent weg gegaen na haar vadershuis doe sij siek is 

geweest, Gerrit Vinkers heeft haar met sijn karre weg gebraegt na het Seldam. 

1740 den 31 meert is Berendyne Maets Berent uit de huire gegaen, dat haar doe nog toe quam 16 

guldens met 2 paer muilen, de 2 paer muilen bennen op gelt gerekent, te weten op 2 guldens. 

1740 den 12 mey an Boom Gese betaelt 3 guldens 4 stuivers voor Berendyne, als mede heb ik 

betaelt 1740 den 27 octob. an Wolter Knape voor Berendyne haar swaerte kleet betaelt 14 

guldens 14 stuivers 8 penningen, dat sij den 12 meert 1740 heeft gekreegen van Knape en een 

paer muilen, so dat het selve is voldaan. 

heeft Berendyne van Gorsvelt gekreegen 3 paer muilen, quamen Berendyne in het geheel toe, 

maer 2 paer hebbe ik haar met 2 guldens betaelt, so dat Berendyne geen muilen meer toekoomen, 

waer mede Berendyne in alles ten vollen is betaelt van mij met alle de vordere toebaete, so dat 



Berendyne niet meer van mij heeft te pretendeeren. 

A.D. van Coeverden. 

 

1740 den 16 april heb ik een boumeit gehuirt met naemen Harmyne ter Heuhedde en sal des jaers 

bij mij verdienen 20 guldens met 2 paer muilen en het hooftgelt vri toebescheiden op mey 1740 

in de huire te koomen, ik heb haer 1 gulden tot een meepennink gegeven. 

1740 den 20 april is de boumeit Harmyne ter Heuhedde in de huire gekoomen, sijnde woensdages 

savont, maer is geconditioneert dat sij door die tijt die sij voor mey hier is gekoomen geen gelt sal 

trekken en ook die tijt niet rekenen, want haar tijt begint niet eer als van den 1 mey 1740 want als 

se koomt te vertrekken kan se voor die tijt van den 1 mey of Alderheiligen niet vertrekken. 

1741 den 13 feberwarius is de boumeit Harmyne ter Heuhedde uyt de huire gegeaen en heeft drie 

vierdelen jaers bij mij gewoont en heeft een paer muilen van Gorsvelt gekreegen en voor de eene 

muile krigt Harmine 10 stuivers, so dat ik an Harmine in alles nog schuldig ben 15 guldens 10 

stuivers. 

1742 den 19 jannewarius an Harmyne ter Heuhedde betaelt op haar loon 8 guldens 10 stuivers, so 

blijve ik an Harmyne ter Heuhedde nog schuldig op haar loon 7 guldens an gelt. 

1742 den 25 november an Harmyne ter Heuhedde weer betaelt 7 guldens, waer mede Harmyne 

ter Heuhedde in alles van mij is betaelt met alle de vordere toebaete, sodat Harmyne niet meer 

van mij heeft te pretendeeren. 

1742 den 25 november an Harmyne ter Heuhedde ook betaelt 7 stuivers 4 doiten voor sestehalve 

stukke gaeren dat sij voor mij heeft gesponnen in het wienter 1742, so dat het spinnen an 

Hermyne al te maele is betaelt, sonder iets te vergeten. 

A.D.v.C. tot Wegdam. 

 

1741 den 13 feberwarius is Elsken ter Heuhedde hier in de huire gekoomen in haar susters plaetse 

en sij sal weer voor boumeit dienen en sij sal verdienen in dat vierdelen jaers tot den 1 mey 1741 

5 guldens met eene muile. 

1741 den 9 julius an Elsken ter Heuhedde betaelt op haar loon 4 guldens. 

1742 den 18 meert heb ik voor de boumeit Elsken ter Heuhedde met gebraegt een swart 

regenkleet van Zwolle en daer voor betaelt drie guldens ses stuivers, ik segge 3 guld 6 stuivers, 

het welke op haar loon moet gekortet worden. 

1742 den 11 october an Elsken ter Heuhedde weer betaelt 1 gulden 8 stuivers tot een bonte 

schorteldoek te koopen. 

1742 den 7 november an Elsken ter Heuhedde weer betaelt op haer loon 7 guldens. 

1743 den 1 mey is Elsken ter Heuhedde uyt de huire gegaen en heeft 2 jaer en een vierdelen jaers 

bij mij gewoent, so dat haer van mij to quam 45 guldens met 4 paer muilen en eene muile voor 

het vierdelens jaers gerekent. 

1743 den 1 mey am Jan ter Heuhedde betaelt 26 guldens 18 stuivers voor sijn dogter Elsken ter 

Heuhedde wegens haer verdient loon en van te vooren heb ik an Elsken ter Heuhedde betaelt18 

guldens 12 stuivers met het rekentjen van Knape daer met ingerekent ad 2 guld 18 st van den 21 

mey 1742, dese betaelinge maekt uyt an gelt 45 guldens 10 stuivers, voor de eene muile heeft 

Elsken getrokken 10 stuivers wegens het vierdeel jaers, waer mede Elsken ter Heuhedde in alles 

van mij is voldaen en betaelt met de voordere toebaete, so dat Elsken ter Heuhedde niet meer van 

mij heeft te pretendeeren. 

actum Wegdam den 1 mey 1743 A.D. van Coeverden. 

Elsken ter Heuhedde heeft 3 paer muilen van Gorsvelt gekreegen, 1 paer muilen moet Elsken nog 

hebben. 



 

in het midden van september 1739 heb ik een coekenmeit gehuirt met naemen Janna Getruid van 

Hattem, woont nu bij burgemeester ten Doesschot uit Goor in de Kiste en sal des jaers bij mij 

verdienen 20 guldens met een paer schoenen een paer muilen, ik hebbe haer 4 malle schillingen 

tot een meepennink gegeven. 

1739 den 4 november ia Janna Getruid van Hattem in de huire gekoomen, sijnde woensdag avont. 

1740 den 23 juni an Janna Getruid van Hattem betaelt op haar loon eenen gulden, Getruid sou het 

tweede jaar 1 gulden meer verdienen hetwelk een begin neemt met den 14 november 1740. 

1740 den 24 december an Janna Getruid van Hattem weer betaelt 1 gulden op haar loon doe sij 

hansen woude koopen van Berlijn tot Grolle. 

1741 den 18 jannewarius an Janna Getruid van Hattem weer betaelt 2 guldens op haar loon. 

1741 den 29 jannewarius an Janna Getruid van Hattem weer betaelt 2 guldens doe sij trouwen 

soude, Geetruid van Hattem heeft bij mij gewoont een jaer en een vierdelen jaers. 

1741 den 2 feberwarius is Getruid van Hattem uyt de huire gegaen, met Getruid in het geheel 

afgerekent, 2 paer muilen heeft Getruid gekreegen van Gorsvelt en wegens de andere schoenen 

en muilen sijn op gelt afgerekent, so dat Getruid in het geheel van mij toe quam 26 guldens 1 

stuiver 2 doiten.   

ik hebbe voor Geetruid van Hattem betaelt 10 guldens an mijn suster Getruid die sij van mijn 

suster hadde geleent doe sij haar niuwe kleet wou koopen bij Weerman te Goor en naderhant heb 

ik Getruid in verscheide reisen in het jaar 1740 en 1741 ook haar betaelt 6 guldens. 

1741 den 2 feberwarius heb ik an Getruid van Hattem weer betaelt doe sij weg gegaen is 8 gulden 

12 st 2 doiten en an Wolter Knape voor haar betaelt 17 stuivers en an Frerik ten Gorsvelt voor 

haar betaelt 12 stuivers wegens het lappen van haar muilen, dese betaelinge maekt te saemen uyt 

26 guldens 1 stuiver 2 doiten, waer mede Getruid van Hattem in alles van mij is voldaen en 

betaelt met alle de vordere toebaete, so dat Getruid niet meer van mij heeft te pretendeeren. 

Wegdam den 2 febr. 1741 A.D. v. Coeverden. 

 

1741 den 15 jannewarius heb ik coekenmeit gehuirt met naemen Janna dogter van Jan te 

Vaerhorst woonende digte bij het Huntjen, maer sij catelyks en sal des jaers bij mij verdienen 20 

guldens en met 2 paer muilen en het hooftgelt vri toebescheiden, ik hebbe haar een gulden tot een 

meepennink gegeven. 

1741 den 2 feberwarius is Janna te Vaerhorst in de huire gekoomen sijnde donderdag avont. 

1743 den 24 febr. an de coekenmeit Janna te Vaerhorst op haer loon betaelt 5 guldens. 

1743 den 19 april an de coekenmeit Janna te Vaerhorst weer betaelt 40 guldens doe sij uyt de 

huire is gegaen en Janna te Vaerhorst heeft bij mij gewoont 2 jaer en een vierdendeels jaers te 

rekenen tot den laesten april1743, so dat Janna te Vaerhorst mij hadde afverdient in die tijt 45 

guldens met 4 paer muilen en eene muile, dese 45 guldens heb ik an Janna te Vaerhorst betaelt 

met de 4 paer muilen en eene muile, die hebbe ik haer ook betaelt die sij van Gorsvelt heeft 

ontfangen. 

1743 den 19 april is Janna te Vaerhorst uyt de huire gegaen, waer mede Janna te Vaerhorst in 

alles van mij is voldaen en betaelt met alle de vordere toebaete en niets meer van mij heeft te 

pretendeeren, so dat sij in alles van mij is voldaen en betaelt. 

actum Wegdam den 19 april 1743 A.D. van Coeverden. 

 

1742 den 18 december heb ik een coekenmeit gehuirt met naemen Marie ter Haer woonende tot 

Goor, sij is gereformeert en sal des jaers bij mij verdienen 22 guldens an gelt met 1 paer schoenen 

en 1 paer muilen en het hooftgelt vri toebescheiden en ik hebbe haer 4 malle schillingen tot een 



meepennink gegeven op mey 1743 in de huire te koomen. 

1743 den 1 mey is Marie ter Haer in de huire gekoomen sijnde woensdag. 

1744 den 27 feberwarius an de coekenmeit Marie ter Haer op haer loon betaelt 10 guldens, ik 

segge tien guldens. 

1744 den 10 majus is Marie ter Haer nu getrout an Evert ten Sijthof uyt de huire gegaen en heeft 

1 jaar bij mij gewoont tot den 10 majus 1744. 

1744 den 10 majus an Marie ter Haer nu getrout an Evert ten Sijthof weer an haer betaelt 12 

guldens doe sij uyt de huire is gegaen, so dat sij 22 guldens van mij heeft ontfangen, het 1 paer 

schoenen en het 1 paer muilen heeft Marie ook ontfangen, so dat Marie in alles van mij is 

voldaen en betaelt met alle de toebaete, so dat Marie niet meer heeft te pretenderen. 

A.D.v.C.  

 

1744 den 17 feberwarius heb ik een coekenmeit gehuirt met naemen Gesine Ackerhuis woonende 

tot Goor, sij is gereformeert em sal des jaers bij mij verdienen 20 guldens an gelt en met 2 paer 

muilen en het hooftgelt vri toebescheiden, ik hebbe haer 1 gulden tot een meepennink gegeven op 

de 1 mey 1744 in de huire te koomen. 

1744 den 5 mey is de coekenmeit Gesine Ackerhuis in de huire gekoomen sijnde diensdag avont. 

1745 den 15 april is de coekenmeit Gesine Ackerhuis van Goor uyt de huire gegeaen en sij heeft 

1 jaer bij mij gewoont tot den 1 mey 1745, Gesine quam van mij toe 20 guldens an gelt met 2 

paer muilen. 

1745 den 15 april an de coekenmeit Gesine Ackerhuis van Goor betaelt 20 guldens met 2 paer 

muilen, waer mede Gesine Ackerhuis ten vollen van mij is voldaen en betaelt met alle de vordere 

toebaete, so dat Gesine niet meer van mij heeft te pretenderen, so dat sij in alles is voldaen. 

Wegdam den 15 april 1745 A.D. van Coeverden. 

 

1745 den 21 feberwarius heb ik een coekenmeit gehuirt met naemen Janna ter Elst dogter van 

Engele Sadink onder het gerigte van Delden digte bij den Backenhagen, sij woont nu te Goor bij 

procurater Pothoof en sal des jaers bij mij verdienen 20 guldens an gelt en met twee paer muilen 

en het hooftgelt vri toebescheiden, ik heb haer 1 gulden tot een meepennink gegeven en op den 1 

mey 1745 in de huire te koomen. 

1745 den 4 majus is de coekenmeit Janna ter Elst in de huire gekoomen sijnde diensdag avont op 

het Goorse mey maerkt. 

1747 den 30 meert an de coekenmeit Janna ter Elst op haer loon betaelt 1 gulden an gelt. 

1747 den 9 julius an de coekenmeit Janna ter Elst op haar loon betaelt 2 guldens an gelt. 

1747 den 2 september an de coekenmeit Janna ter Elst op haar loon betaelt 1 gulden an gelt. 

1747 den 8 october an de coekenmeit Janna ter Elst op haer loon weer betaelt 1 gulden an gelt, ik 

segge eenen gulden an gelt. 

1748 in de mandt van feberw. aen de coekenmeit Janna ter Elst op haer loon weer betaelt 7 gl en 

3 st, dat heeft mijn vader saliger betaelt op haer loon. 

1748 den 3 may an Janna de keukenmeit gelankt op haer loon 1 guld. 

1748 den 2 juny an de keukenmeit Janna ter Elst gelankt op haer loon 5 guld. 

den 6 july 1748 an de keukenmeit Janna ter Elst op haer loon gelankt 14 stuv. 

nog heeft Janna ter Elst gekregen van ten Hengel 5½ elle swart sersydedaem at 20 stuv de elle, 5 

guld 10 st, een elle swarte trijly 9 stuv. 

1748 den 30 august an Janna ter Elst betaelt op haer loon 3 guld. 

1748 den 22 septemb. an de keukenmeit Janna ter Elst gelankt op haer loon 4 guld. 

1748 den 18 desemb. an de meit Janna ter Elst gelankt op haer loon 1 guld. 



1748 den 6 july an de keukenmeit gelankt tot een paer mulen 18 stuv. 

Janna ter Elst heeft nog gekregen dry paer mulen en 3 stuv van lappen, soo dat Janna ter Elst 

heeft gekregen nu te samen vyr paer mulen en 3 stuv. 

tot Alderheylingen den 2 novemb. 1748 heeft Janna ter Elst hyr bey de heer van Wegdam 

gewoont dry jaer en een haelf jaer, soo dat sij verdynt heeft 10 guld en 7 paer mulen. 

1749 den 18 feberw. met Janna ter Elst afgerekent, soo dat sey op haer loon heeft ontfangen 32 

guld 16 stuv, soo dat Janna nog toecomt wegens haer loon 37 guld 4 stuv en haer comt nog toe 

dry paer mulen op 18 stuv gerekent, dat was 2 guld 14 stuv en dry stuv, moet ter nog af van 

lappen, dan blijft het 2 guld 11 stuv van het loon en de mulen, alles bey menkanderen gerekent 

dat Janna ter Elst dan nog toe comt 39 guld 15 stuv euit den boedel van de salyge heer van 

Wegdam. 

1749 den 22 maey an Janna ter Elst betaelt op haer loon 4 guld 15 stuv, afgetrokken van 39 guld 

15 stuv, blijft dan den boedel nog an haer schuldig 35 guld. 

1749 den 24 august an Janna ter Elst betaelt op haer loon 6 guld, soo blijft den boedel nog 

schuldig 29 guld. 

1749 den 22 octob. gelankt aan Janna ter Elst 3 guld, soo dat haer nog toecomt 26 guld. 

1750 den 29 maert an Janna ter Elst gelankt 1 guld 12 stuv, soo dat haer nu nog toe comt 24 guld 

8 stuv. 

1750 den 24 april an Janna ter Elst betaelt 6 guld, blijft nog schuldig 18 guld 8 stuv dat haer nog 

toe comt euit den boedel. 

1750 den 20 maey an Janna ter Elst dese 18 guld 8 stuv betaelt, soodat haer nyt meer toe comt 

euit den boedel van mijn broer salyger. 

G.M. van Coeverden.  

 

1743 den 7 april heb ik een boumeit gehuirt met naemen Janna Teselink, sij woont nu bij juffrou 

Kroops tot Goor en sal des jaers bij mij verdienen 20 guldens an gelt en met 2 paer muilen en het 

hooftgelt vri toebescheiden en op den 1 mey 1743 in de huire te koomen, ik hebbe an Janna 

Tesselink 1 gulden tot een meepennink gegeven. 

1743 den 1 mey is de boumeyt Janna Teselink in de huire gekoomen sijnde woensdag avont. 

1744 den 3 majus is de boumeit Janna Teselink uyt de huire gegaen en heeft een jaer bij mij 

gewoont tot den 3 mey 1744, so dat haar toe quam van mij an gelt 20 guldns met 2 paer muilen. 

1744 den 3 majus an Janna Teselink betaelt an gelt 10 guldens op haer loon, so dat ik an Janna 

Teselink nog schuldig blieve10 guldens an gelt op haer loon. 

1747 den 9 julius an Janna Tesselink nu getrout an Berent Jan Duifkes tot Delden an Janna 

Teselink betaelt ses guldens an gelt op haer loon, so koomt Janna Teselink van mij nog toe 4 

guldens an gelt wegens haer verdient loon, woonende nu tot Delden. 

dese 4 gulden is ons samen nyt anders beweust of mijn broer salyger heeft haer dy betaelt in sijn 

syk weesen. 

 

1748 den 6 juny an Katryne Mentink betaelt 6 guld voor verdynt loon van haer neve Aernoldus 

Mentink dy hyr dry verendeel jaer heeft gewoont voor jonge en soeu verdynen in het hele jaer 8 

guld, soo dat Aernoldus Mentink ten vollen is betaelt. 

G.M. van Coeverden. 

 

1743 den 26 november heb ik een boumeit gehuirt met naemen Gesken ter Haer van de List, 

woont nu bij Jan te Krooshoop en sal des jaers bij mij verdienen 17 guldens met 2 paer muilen en 

het hooftgelt vri toebescheiden en op den 1 mey 1744 in de huire te koomen, ik hebbe an Gesken 



ter Haer 1 gulden tot een meepennink gegeven. 

1744 den 3 majus is de boumeit Gesken ter Haer in de huire gekoomen sijnde sondag avont. 

1745 den 29 april is de boumeit Gesken ter Haer van de List uyt de huire gegaen en heeft 1 jaer 

bij mij gewoont tot 1 mey 1745, so dat Gesken van mij toe quam an gelt 17 guldens en met 2 paer 

muilen. 

1745 den 29 april an de boumeit Gesken ter Haer van de List betaelt 17 guldens wegens haer 

loon, so dat an Gesken alle haer loon is betaelt, so dat sij niet meer heeft te pretendeeren van mij, 

maer Gesken moet nog hebben van Gorsvelt 2 paer muilen. 

Wegdam den 29 april 1745 A.D. van Coeverden. 

 

1745 den 21 feberwarius heb ik een boumeit gehuirt met naemen Engele Leetink dogter van 

Hendryk Leetink uyt de boerschap Elsen en sal des jaers bij mij verdienen 20 guldens an gelt en 

met 2 paer muilen en het hooftgelt vri toebescheiden en op den 1 mey 1745 in de huire te 

koomen, ik hebbe an Engele Letink 1 gulden tot een meepennink gegeven. 

1745 den 2 majus is de boumeit Engele Leetink in de huire gekoomen sijnde sondag avont. 

1746 den 4 majus is de boumeit Engele Leetink uyt de huire gegaen en heeft1 jaer bij mij 

gewoont tot den 4 majus 1746, so dat Engele Leetink van mij toe quam an gelt 20 guldens en met 

2 paer muilen. 

1746 den 4 majus an de boumeit Engele Leetink betaelt 20 guldens an gelt en met 2 paer muilen 

wegens haer verdient loon, so dat an Engele Leetink alle haer loon is betaelt, so dat sij niet meer 

van mij heeft te pretendeeren, sodat sij in alles is voldaen en betaelt. 

Wegdam den 4 majus 1746 A.D. van Coeverden. 

 

1741 den 21 jannewarius heb ik een jonge gehuirt met naemen Derk Mentink soone van Marten 

Mentink tot Goor, Derk hebbe ik gehuirt op dese conditien hij moet mij vier jaeren vaste staen en 

sal des jaers bij mij verdienen 8 guldens an gelt, maer de vader met hem met het linnen en de 

borstrokken onderhouden, dat raekt mij niet, maar ik moet hem in kleedinge onderhouden 

sondages en sworkeldages, hij kan ook geen meer loon eisen of de 4 jaeren moeten eerst omme 

weesen, het is gesegt dat hij 2 paer schoenen alle jaer sal hebben, so Derk mogt koomen te 

vertrekken als de 4 jaeren omme bennen sal het an mijn keur staen of ik hem de laverey wil 

laeten houden of niet want ik hebbe hem die niet vaste belooft, ik hebbe hem tot een meepennink 

gegeven. 

1741 den 2 feberwarius is Derk Mentink in de huire gekoomen sijn de donderdag avont. 

1743 den 12 meert an Derk Mentink op sijn loon betaelt 1 gulden. 

1743 den 31 meert an Derk Mentink weer betaelt 6 stuivers. 

1743 den 2 julius heb ik voor Derk Mentink betaelt 1 gulden 15 stuivers an de silversmit B. 

Overdorp tot Deventer, doe Derk Mentink sijn vader silveren gespels heeft verreuylt en niuwe 

gespels weer gekregen. 

1743 den 18 augustus an Derk Mentink betaelt op sijn loon 12 guldens. 

1744 den 16 jannewarius heb ik an Derk Mentink weer betaelt op sijn loon 12 stuivers 4 doiten. 

1744 den 25 majus an Derk Mentink weer betaelt op sijn loon 2 guldens. 

1744 den 24 juni an Derk Mentink weer betaelt 4 stuivers. 

1744 den 5 julius an Derk Mentink weer betaelt op sijn loon 6 stuivers. 

1744 den 19 julius heb ik an Jan Tessemaeker tot Diepenheim betaelt 11 stuivers voor Derk 

Mentink, meister Jan hadde een linnen kamesoel en broek gemaekt voor Derk Mentink dat ik op 

Derk Mentink sijn loon hebbe angeschreven. 

1744 den 9 september heb ik an Derk Mentink weer betaelt 3 guldens doe hij na Deventer is 



geweest om een niuwe loop te bestellen in sijn roer dat gebroeken was. 

1744 den 31 december an Derk Mentink weer betaelt op sijn loon 1 gulden. 

1745 den 17 meert an Derk Mentink weer tot Campen betaelt 6 stuivers. 

1745 den 25 april is Derk Mentink uyt de huire gegaen sijnde sondages snamiddages en Derk 

Mentink heeft bij mij gewoont 4 jaeren en een vierdelen jaers tot den 25 april 1745, maer van het 

vierdelen jaers krigt Derk Mentink geen gelt van dat is bedongen, maer van de andere 4 jaeren 

krigt Derk Mentink des jaers 8 guldens an gelt hetwelke een begin heeft genoomen met den 1 

mey 1741 en is geeindigt met den 1 mey 1745, sijnde 4 jaeren, so dat Derk Mentink in de 4 

jaeren doe toe quam an gelt 32 guldens. 

1745 den 26 april an Catrina Mentinks betaelt 9 guldens 15 stuivers wegens Derk Mentink sijn 

verdiende loon, dit gelt heeft Derk sijn moeye Catrina Mentinks voor hem gehealt om het gelt an 

Derk Mentink te geven, so dat Derk Mentink in het geheel van mij heeft gekreegen an gelt 32 

guldens 4 stuivers 4 doiten met het verschot van de vys en witte broot daer met ingerekent ad 4 st 

4 doiten, sijnde an Derk Mentink ook betaelt, de schoenen en alle de toebaete voor de tijt dat 

Derk Mentink bij mij heeft gewoont sijn hem alle betaelt, waer mede Derk Mentink ten vollen 

van mij is voldaen en betaelt wegens sijn verdient loon met alle de vordere toebaete, so dat Derk 

Mentink niet meer van mij heeft te pretenderen, so dat hij in alles is voldaen. 

Wegdam den 26 april 1745 A.D. van Coeverden. 

 

1746 den 28 maert heeft mijn suster G. voor mij een boumeit gehuirt met naemen Jenneken 

Wilbers uyt Haerke en sij sal des jaers bij mij verdienen 20 guldens an gelt en met 2 paer muilen 

en het hooftgelt vrij toebescheiden, ik hebbe an de boumeyt tot een meepennink gegeven vier 

malle schillingen, is 1 gulden 2 stuivers en op den 1 mey 1746 in de huire te komen en sij is 

gereformeert.   

1746 den 4 majus is de boumeit Jenneken Wilbers in de huire gekoomen sijnde woensdag avont, 

het was op het Goorse mey maerkt. 

1747 den 25 junius an de boumeit Jenneken Wilbers betaelt 6 stuivers op haer loon. 

1747 den 9 julius an de boumeit Jenneken Wilbers betaelt 3 guldens, ik segge drie guldens an gelt 

op haer loon. 

1747 den 2 augustus an de boumeit Jenneken Wilbers weer betaelt 4 guldens an gelt op haer loon. 

1747 den 1 october an de boumeit Jenneken Wilbers weer betaelt 1 gulden an gelt op haar loon. 

1748 in de mandt van feberw. aen de boumeit Jenken Wilbers weer betaelt 2 gl 4 st op haer loon, 

dat heeft mijn vader salige haer betaelt. 

1748 den 28 april an de boumeit Jenneken gelankt op haer loon 15 guld, dit is te samen 25 guld 

10 stuv, sodat haer nog toecomt 14 guld 10 stuv en Jenneken heeft hyr twe jaer gewoont, was 40 

guld. 

1748 den 8 may hebbe ik Jenneken de 14 guld 10 stuv betaelt doe sey euit de hure is gegaen, de 

vyr paer mulen dy sey verdynt heeft in de twe jaer sijn ook betaelt, soo dat Jenneken int geheel is 

afbetaelt. 

G.M. van Coeverden Wegdam den 8 may 1748. 

 

1733 den 4 februarius heb ik een koetsier gehuirt met naemen Hermen Wevers, hij is uyt 

Stockem vandaen en sal des jaers bij mij verdienen 30 guldens met twee paer schoenen en het 

hooftgelt vri toebescheiden, op mey 1733 in de huire te koomen en heb hem 1 gulden 10 stuivers 

tot een mepennink gegeven, hij is gereformeert. 

 

in meert 1733 heb ik een koetsier gehuirt met naemen Jan Ekman, woont digte bij Amsen en sal 



des jaers verdienen 30 guldens met twee paer schoenen en het hooftgelt vri toebescheiden, als Jan 

koomt te vertrekken kan de laverij (=livrei) niet mede neemen want de laverij bescheide ik altijt 

voor mij dat ik die houde dat de kneegten die niet mede kunnen neemen. 

op mey 1733 in de huire gekoomen en ik heb hem 1 guld 16 stuivers tot een meepennink 

gegeven. 

1733 den 29 april is Jan in de huire gekoomen. 

1735 den 25 april is Jan Ekman uit de huire gegaen en heeft 2 jaeren bij mij gewoont, so dat Jan 

in de jaeren van mij toequam 60 guldens met 4 paer schoenen. 

1735 den 25 april an Jan Ekman betaelt 60 guldens met 4 schoenen, waermede Jan ten vollen is 

betaelt en niet meer van mij heeft te pretenderen. A.D. van Coeverden. 

 

1735 den 25 april heb ik een koetsier gehuirt met naemen Gerrit Averes, woont digte bij het Veer 

te Risen in de boerschap Neutere en sal des jaers bij mij verdienen 35 guldens met 2 paer 

schoenen en het hooftgelt vri toebescheiden en heeft ook een kiele toebescheiden, maer ik wil 

alle jaer geen kiele geven, maer als Gerrit weer komt te vetrekken kan de laverey niet mede 

neemen, want de laverey bescheide ik altijt voor mij dat ik die houde. 

1735 den 27 april is Gerrit Averes in de huire gekoomen sijnde woensdag avont. 

ik heb Gerrit Averes weer een jaer gehuirt voor het selfde loon ad 35 gulden, te weeten het 

tweede jaer. 

ik hebbe Gerrit Averes weer een jaer gehuirt en sal in dat derde jaer verdienen 40 guldens en 

heeft de laverey ook toebescheiden voor hem dat hij die hout, dit neemt een begin met den 1 mey 

1737, maer met condifi als hij dit 3 jaer niet geheel uit en dient sal hij de laverey ook niet hebben. 

1737 den 18 majus heb ik an Gerrit betaelt 35 guldens, waermede Gerrit het eerste jaer loon is 

betaelt dat hij den 1 mey 1736 heeft verdient.  

1740 den 7 julius an Gerrit Averes weer betaelt op sijn loon 20 guldens. 

1741 den 25 junius an Gerrit Averes weer betaelt op sijn loon 9 guldens, ik segge negen gulden. 

1741 den 9 julius an Gerrit Averes weer betaelt 6 guldens, dit maekt te saemen uyt 35 guld, 

waermede het 2 jaer loon an Gerrit is betaelt dat hij den 1 mey 1737 heeft verdient. 

1742 den 15 december an Gerrit Averes weer betaelt 3 guldens 9 stuivers op sijn loon. 

1743 den 14 april an Gerrit Averes weer betaelt 12 guldens op sijn loon. 

dit bovenstaende is al te maele afgedaen en betaelt an Gerrit Averes. A.D.v.C.  

ik ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben van de Hooghwelgebooren heer van Coeverden 

tot Wegdam de somma van twee hondert vijfennegentig guldens wegens mijn verdient loon, 

waermede de heer van het Wegdam mij in alles heeft voldaen en betaelt met alle de toebaete, so 

dat ik van de heer van het Wegdam niet meer hebbe te pretendeeren en bedanke den heer van het 

Wegdam dieswegen voor goede betaelinge. 

actum Wegdam den 30 april 1743, dit is het merk Y van Gerrit Averes selfs getrokken, Hendrick 

Jasien als getuige, Slodt Jan als getuige. 

dit bovenstaende is de quitansie van Gerrit Averes uyt de boerschap Neutere, so dat die mij noyt 

weer an kan spreeken. 

ik hebbe Gerrit Averes weer een jaer gehuirt en sal nu verdienen 35 guldens met 2 paer schoenen 

en het hooftgelt vri toebescheiden, het welk een anvaeng of begin sal neemen met den 1 mey 

1740, maer de laverey houde ik voor mij, die kan Gerrit niet krigen. 

1743 den 30 april is Gerrit Averes uyt de huire gegeaen en Gerrit Averes heeft 8 jaeren bij mij 

gewoont tot den 1 mey 1743. 

1743 den 30 april an Gerrit Averes weer betaelt doe hij uyt de huire is gegaen tweehondert negen 

guldens 11 stuivers en van te vooren heb ik Gerrit betaelt 85 guldens 9 stuivers, so dat dit te 



saemen uytmaekt het gelt dat Gerrit van mij heeft ontfangen 295 guldens die hem in de acht 

jaeren toe quaemen wegens verdient loon. 

Gerrit Averes heeft 13 paer schoenen gekreegen van Gorsvelt die ik moet betaelen, waermede 

Gerrit Averes wegens het verdient loon ten vollen van mij is voldaen en betaelt met alle de 

vordere toebaete en niets meer van mij heeft te pretendeeren, sodat hij in alles van mij is voldaen 

en betaelt. 

actum Wegdam den 30 april 1743 A.D. van Coeverden. 

Gerrit Averes moet nog 3 paer schoenen van mij hebben. 

 

1743 den 31 meert heb ik een coetsier gehuirt met naemen mijn meyers soon Hendrik te Vluttert 

uyt Hengevelde en sal des jaers bij mij verdienen 30 guldens an gelt met 2 paer schoenen en het 

hooftgelt vri toebescheiden en heeft ook een kiele toebescheiden, maer ik wil alle jaer geen kiele 

geven, hij moet de kiele draegen so laenge als hij kan, als Hendrik te Vluttert weer koomt te 

vertrekken kan de laverey en den hoet niet mede neemen want de laverey en den hoet bescheide 

ik altijt voor mij dat ik die houde dat de kneegten die niet mede kunnen neemen, ik hebbe an 

Hendrik te Vluttert tot een meepennink gegeven 1 gulden 10 stuivers en Hendrik te Vluttert moet 

den 1 mey 1743 in de huire koomen. 

1743 den 30 april is de coetsier Hendrik te Vluttert in de huire gekoomen sijnde diensdag avont. 

1744 den 15 december an mijn kneegt Hendryk te Vluttert betaelt op sijn loon 11 stuivers. 

1744 den 21 december en mijn kneegt Hendryk te Vluttert weer betaelt op sijn loon 8 malle 

schillingen, is an gelt 2 guldens 4 stuivers. 

1747 den 9 julius an mijn kneegt Hendrik te Vluttert weer betaelt op sijn loon 2 guldens an gelt. 

1747 den 31 october an mijn kneegt Hendryk te Vluttert weer betaelt op sijn loon 8 malle 

schillingen, is an gelt 2 guldens en 4 stuivers. 

1748 den 1 maey an Henderik de Fleuttert weer gelankt op sijn loon 1 guld. 

1748 den 3 maey an Henderik de Vleuttert weer gelankt op sijn loon 2 guld. 

1748 den 28 may heeft de kneg Hendrik het een peert gehoeft voor 65 gl. 

den 28 juny 1748 heeft de knegt Henderik van de Vleutter de klavere gekoft voor 6 guld, den 

knegt Henderik nog gekregen van vrou ten Hengel 4¼ el groen damast at 18 stuv de elle, is te 

samen 3 guld 16 stuv 8 penn.  

nog de knegt Henderik gekregen van Overdeurp 28 silveren knoopen en voor het verreuylen van 

gesspels en dat se swaerder waren, tesamen 8 guld 14 stuv 12 penn. 

van de laesste verkofte beessten van 26 maey 1748 voor de knegt Henderyk sijn porsy 29 guld 15 

stuv. 

van de garste van het jaer 1748 voor de helfte heeft Henderyk gekoft voor 18 guld. 

1750 den 23 octob. an Henderik van de Fluittert gelankt op sijn loon dese 7 guld dy wey an hem 

verschooten hadden, soo dat Henderik int geheel ontfangen heeft op sijn verdynde loon te samen 

148 guld 5 stuv 4 penn. 

1755 den 2 july an Henderik van de Vleuttert nog betaelt op sijn verdynt loon 8 guld, is nue 

samen dat hey ontfangen heeft 156 gl 5 st 4 penn. 

Henderik van de Fleuttert is in de hure gekoomen den 30 april 1743 en heeft sjaers verdynt 30 

guld en heeft sestehaelf jaer hyr gewoont tot Alderheylygen 1748 den 2 novemb. 

dese sestehaelf jaer beloopt an gelt 165 guld. 

de schoenen dy Henderik toe quamen was 11 paer en daer op gekregen 7 paer, soo dat hem nog 

toequam vyr paer. 

Henderik hyr nog op ontfangen op de vyr paer schoenen an gelt vant lappen 3 guld 3 stuv dat nog 

kan gekort worden op de vyr paer schoenen. 



 

1733 den 3 mey is de boumeit Hendrine van het Kattelaer uit de huire gegaen en heeft bij mij 

gewoont vijftehaelf jaer en acht weeken en heeft des jaers verdient 20 guldens met een paer 

schoenen en een paer muilen, is in de vijftehalf jaer en acht weeken an gelt 93 gulden 6 stuivers, 

hier op heeft Hendryne van mij ontfangen 57 gulden 6 stuivers, so dat Hendryne van mij nog 

toekoomt 36 guldens an gelt, Hendrine heeft van Gorsvelt gekreegen 3 paer schoenen en 3 paer 

muilen, te saemen 6 paer, so dat Hendryne nog toekomt 2 paer schoenen en 1 paer muilen, al de 

muilen en schoenen sien betaelt an Hendryne van het Kattelaer. 

1734 den 12 jannewari an Hendryne van het Kattelaer gesonden op den Bogelscamp tien guldens, 

daer vrou van de Raet om heeft geschreven dat sij daer siek leit, dese 10 gulden heb ik an vrouw 

de Raet gesonden voor Hendrine, so dat Hendryne van mij nog toekomt an gelt 26 gulden, ik 

segge 26 guldens. 

1734 den 8 decemb. an Hendrine van het Kattelaer door mijn vrouw an haer betaelt 5 malle 

schillingen, is an gelt 1 gulden 7 stuivers 4 doiten, so koomt Hendryne van het Kattelaer nog van 

mij toe an gelt 24 gulden 12 stuivers 4 doiten. 

1735 in juni aen Hendrina betaelt 2 gulden, sodat Hendrina nog toe koomt 22 gulden 12 stuiv 4 

doiten. 

1736 den 8 julius an Hendrina van het Kattelaer betaelt 22 gulden 12 stuivers 4 doiten, waermede 

Hendrina van het Kattelaer ten vollen is betaelt van mij en niets meer van mij heeft te 

pretendeeren, sodat sij in alles is voldaen A.D. v. Coeverden. 

1742 den 14 augustus heb ik an Hendryne van het Kattelaer al haar schoenen en muilen betaelt 

die haer nog toe quaemen, so dat dit is afgedaen en betaelt. A.D. van Coeverden. 

 

in december 1734 heeft mijn vrou een boumeit gehuirt met naemen Marie ter Haagreise van het 

Seldam en sal in het jaer verdienen 18 guldens met 2 paer muilen, het hooftgelt vri 

toebescheiden. 

1735 den 1 mey is Marie ter Haagreise in de huire gekoomen, maer met het 2 jaer sal Marie 

verdienen 20 guldens met 2 paer muilen, hetwelk een begin neemt met den 1 mey 1736. 

1738 den 25 october is Marie ter Haagreise uyt de huire gegaen en Marie heeft bij mij gewoont 

vierdehalf jaer, so dat haer toequam in de vierdehaelf jaer an gelt 68 guldens met 7 paer muilen, 

daerop heeft Marie hier op ontfangen an gelt van mij. 

1737 den 28 mey an Marie betaelt 15 guldens. 

1738 den 17 julius an Marie betaelt 4 guldens, ik segge 4 guld. 

1738 den 7 septemb. an Marie betaelt 10 guldens. 

1738 den 24 octob. an Marie betaelt 5 guldens. 

1738 den 25 october an Marie betaelt 12 guldens doe sij uit de huire is gegaen, dit maekt uit 46 

guldens an gelt die Marie van mij heeft ontfangen, so dat ik an Marie nog schuldig blieve 22 

guldens. 

1739 den 20 september an Marie betaelt 7 guldens, ik segge seven guldens, so dat ik an Marie 

nog schuldig blive op haar loon 15 guldens. 

1740 den 18 september an Marie ter Haagreise, nu getrout an Jannes ten Eksterkotte, betaelt 7 

guldens, so dat ik an Marie nog schuldig blijve op haar loon in het geheel de somma van acht 

guldens. 

1742 den 24 jannewarius hebbe ik an Marie ter Haagreise van het Seldam, nu getrout an Jannes 

ten Eksterkotte, betaelt acht guldens, waermede Marie ter Haagreise in alles van mij is voldaen en 

betaelt en niets meer van mij te pretendeeren, so dat sij in alles is voldaen en betaelt van mij 

A.D.v.C. 



 

1748 den 5 maey hebbe ik gehurt Gryttien van het Spekenbrink en sal verdynen als sey hyr een 

haelf jaer is 10 guld en een paer mulen en het hooftgelt vrey en als Grytien een verendeel jaers 

hyr is dan soeu het de helfte wesen. 

1748 den 7 maey savons is Gryttien vant Spekenbrink in de hure gekoomen. 

Gryttien van het Spekenbrink heeft hyr een haelf verendeel jaer gewoont en sey heeft een paer 

mulen gekregen, soo dat de mulen en van het hooftgelt, soo is geakordeert tesamen, soo dat 

Gryttien van het Spekenbrink nog toe komt 2 guld, dit is met Engbert Spekenbrink verrekent. 

 

1729 den 15 junius is tante van Cuik op het Wegdam gekoomen en sal hier alle jaer verteren an 

kostgelt hondert en twintig guldens, waer op sij ons sjaers kortet 10 guldens voor de 300 guldens 

die wij van tante hebben ontfangen, so blijft het kostgelt van tante van Cuik des jaers dat sij ons 

geven sal hondert tien guldens. 

1729 den 10 augustus van tante van Cuik ontfangen een jaer koostgelt, te weten ad hondert tien 

guldens dat den 15 junius 1730 eerst sal verschienen sal, dat dit is betaelt. 

1730 den 24 febr. van tante van Cuik weer ontfangen 70 guldens op het koostgelt dat den 15 juni 

1731 eerst sal verschienen. 

1730 den 28 augustus van tante van Cuik weer ontfangen 40 guldens waermede het kostgelt van 

tante van Cuik is betaelt, dat den 15 juni 1731 eerst sal verschienen, dat dit jaer kostgelt is betaelt. 

1731 den 28 april van tante van Cuik weer ontfangen 70 guldens op het kostgelt dat den 15 juni 

1732 eerst verschient. 

1731 den 8 octob. van tante van Cuik nog ontfangen 7 guldens. 

1732 den 4 jannewari van tante Cuik weer ontfangen 33 guldens, waermede tante Cuik heeft 

betaelt het jaer kostgelt dat den 15 juni 1732 eerst sal verschinen, so dat dit jaer kostgelt is 

betaelt. 

1732 den 4 juni van tante van Cuik weer ontfangen 65 gulden op het kostgelt dat den 15 juni 

1733 eerst sal verschijnen. 

1733 den 8 meert van tante Cuik weer ontfangen 45 guldens, waermede tante Cuik heeft betaelt 

het jaer kostgelt dat den 15 juni 1733 eerst sal verschijnen, so dat dit jaer kostgelt is betaelt 

A.D.v.C. 

1733 den 5 mey ontfangen van tante Cuik hondert guldens, nog ontfangen van tante Cuik in 

septemb. 1733 10 guldens, waermede het jaer kostgelt dat den 15 juni 1734 sal verschijnen 

betaelt is. 

A.D.v.C. 

1733 in september nog ontfangen van tante Cuik 13 guldens. 

1734 den 12 jannewari van tante Cuik weer ontfangen 50 guldens, so dat tante Cuik al heeft 

betaelt 63 gulden op het jaer van 1735. 

1734 den 12 jannewari heb ik voor de vaenderyk Coeverden verschooten van mijn gelt 45 

guldens die ik weer moet hebben van de vrouw van Coeverden of van de nigte van Coeverden. 

1734 den 2 julius weer van tante Cuik ontfangen 30 guldens, so dat tante Cuik al heeft betaelt op 

het jaer 1735 93 guldens. 

1734 den 11 augustus van tante Cuik weer ontfangen 17 guldens, waer mede het jaer kostgelt dat 

op den 15 juni 1735 verschijnt is betaelt, so dat dit jaer is betaelt. 

1734 den 28 december weer van tante Cuik ontfangen 8 guldens, segge acht guldens. 

in juni 1735 weer ontfangen van tante Cuik 102 gulden, waermede tante Cuik het jaer kostgelt dat 

op den 15 juni 1736 verschijnt is betaelt, so dat dit jaer is betaelt. 

1736 den 30 julius weer ontfangen van tante Cuik 110 guldens, waermede tante Cuik het jaer 



kostgelt dat op den 15 juni 1737 verschijnt is betaelt, so dat dit jaer betaelt is. 

1737 den 17 september van tante Cuik weer ontfangen een jaer kostgelt ad 110 guldens, 

waermede tante Cuik het kostgelt heeft betaelt dat den 15 juni 1738 eerst verschient. 

1739 den 16 meert van tante Cuik weer ontfangen een jaer kostgelt ad 110 guldens, waermede 

tante Cuik het kostgelt heeft betaelt dat den 15 juni 1739 eerst verschient. 

1739 den 16 meert heb ik van tante Cuik nog ontfangen 15 guldens op het kostgelt van het jaer 

van 1740. 

1739 den 13 majus van tante Cuik weer ontfangen 70 guldens an gelt op het kostgelt van het jaer 

van 1740. 

1739 den 16 majus van tante Cuik weer ontfangen 10 guldens, ik segge tien guldens, op het 

kostgelt van het jaer van 1740. 

1739 den 3 september van tante Cuik weer ontfangen 15 guldens, waermede tante Cuik het jaer 

kostgelt heeft betaelt dat den 15 juni 1740 eerst verschient. 

1739 den 3 september van tante Cuik nog ontfangen 100 guldens op het kostgelt van het jaer 

1741. 

1740 den 9 feberwarius van tante weer ontfangen 10 guldens, waermede tante Cuik het jaer 

kostgelt heeft betaelt dat den 15 juni 1741 eerst verschient. 

A.D.v.C.    

1740 den 9 feberwarius van tante Cuik nog ontfangen an gelt 20 guldens op het kostgelt van het 

jaer 1742. 

 

1731 den 13 october ontfangen van de keuter van Bannenbroek tien gulden waer mede hij twee 

jaer geltpagt heeft betaelt, te weten de jaeren 1728 en 1729, maer de hoenders van 1728 en 1729 

is hij nog schuldig. 

1731 den 14 octob. an juffer Jan gelangt dese tien gulden die de keuter van Bennenbroek heeft 

gebragt 13 octob. 1731 die mijn suster an de heer van Rande wil langen, die ter Hegde nog moet 

hebben wegens L.H. van Coeverden de heer van Rande wilde an hem betaelen. 

in juni 1731 heeft Bannenbroek ons op den Hoogenhof gebraegt 21 guldens, waervan 17 guld 1 st 

an de holtkopper Marrienburg tot Deventer sijn betaelt voor een jaer rente en het overige gelt is 

door ons drien verdeelt. 

onkosten wegens de timmerasie die an het huis van Bannenbroek is gedaen in het jaer 1731. 

Bannenbroek heeft betaelt in het jaer 1731 an de timmerman Jan Tisen wegens arbeitsloon 

14-2-8. 

nog heeft Bannenbroek betaelt an hengsels en nagels tot Deventer voor 5 guld 3 st 8 penn. 

1731 heeft Bannenbroek betaelt tot Deventer wegens kalk en steen an sijn huis gegaen ad 11 

gulden. 

1731 heeft Bannenbroek betaelt an Bambelt 10 gulden voor een niuwe barg roede die an 

Bannenbroeks berg is gedaen. 

dit gaet Bannenbroek an. 

1731 den 12 novemb. heeft Bannenbroek hier geweest en heeft mij een vette gans gebraegt en 

met 2 paer hoenders. 

1731 den 30 july heeft Bannenbroek betaelt an juffer Anna Suchtelen tot Deventer 30 guldens. 

1734 den 21 september met Jan Bannenbroek afgereekent weegens de geltpagt, hij heeft het jaer 

1731 betaelt en op het jaer 1732 heeft hij betaelt 19 gulden 9 stuv 13 penn, hier sien ingereekent 

twee briefies die aen heey sien betaelt 1 van 25 guld en een van 18 guld 11 stuv, als ook het jaer 

eygenaerslasten dat op het jaer 1731 verscheenen was, als ook aen de vrou van Hoogenhof betaelt 

8 guld 13-8, als ook een agtendeel booter ontfangen in juny 1734 gereekent op ses guld. 



nog aen gelt hier gebragt 18 gulden 8 penningen, als ook met ingereekent 4 guld 4 stuv die 

Bannenbroek sal betaelen aen de freulen van Coeverden voor mijn jongste suster, tot dato deses 

dit bovengemelde alles met Bannenbroek verrekent, soo heeft hij het jaer 1731 betaelt en op het 

jaer 1732 heeft hij betaelt 19 guld 9 stuv. 

aktum Wegdam den 21 septemb. 1734. 

1734 den 25 october heeft Bannenbroek mij een vet beest gebraegt, moet daer voor hebben 38 

gulden hetwelke hem op sijn pagt sal goetgedaen worden. 

in juny1735 nog ontfangen van Bannenbroek een half agtendeel booter, is 3 gulden. 

1735 den 19 augustus heeft Bannenbroek betaelt an vrou Meiierinks 6 guldens. 

als ook heeft Bannenbroek aen de timmerman Jan Tisen betaelt 8 guld 11 stuivers. 

1735 den 20 octob. Bannenbroek an van Niel betaelt 7 guld 2 stuivers. 

nog an kalk en steen en nagels heeft Bannenbroek 2 gulden 18 stuivers. 

nog heeft Bannenbroek betaelt an van Brink 5 gulden 9 stuivers. 

den 20 octob. 1735 heeft Bannenbroek an de snider ten Harmsen betaelt 14 guldens, als ook heeft 

Bannenbroek betaelt twee jaeren eigenaers lasten het jaer 1732 en 1733, is 13 guldens 4 stuivers 

6 penningen. 

1735 den 24 october weer een vet beest van Bannenbroek gekooft voor 38 guldens. 

1735 den 24 october met Bannenbroek dit alles verreekent, soo is bevonden dat Bannenbroek het 

jaer 1732 en 1733 de geltpacht heeft betaelt en op het jaer 1734 heeft Bannenbroek betaelt 2 guld 

14 stuivers 3 penningen. 

1736 den 25 october an Jan Bannenbroek gekortet het eene jaer eigenaers lasten van het jaer 1734 

ad 6 gulden 12 stuivers 3 penningen, als mede an Bannenbroek voor de twee niuwe barg laen 

gekortet 3 guld 15 stuivers die in het jaer 1736 gekooft sijn. 

an Jan Bannenbroek goetgedaen van den timmerman Jan Tijsen wegens verdienst in het jaer 1736 

ad 2 guld 18 stuivers. 

1736 in mey van Jan Bannenbroek een agtendeels booter gekreegen, moet daer voor hebben 7 

guldens. 

1736 den 25 october van Jan Bannenbroek weer gekreegen een vet beest, moet daer voor hebben 

33 guldens. 

1736 den 25 october heeft Bannenbroek mij ook betaelt an gelt 20 guldens 17 stuivers. 

1736 den 25 october met Jan Bannenbroek dit alles verrekent en so is bevonden dat Bannenbroek 

het jaergelt pagt tot Martini 1734 heeft betaelt en op het jaer 1735 heeft Bannenbroek betaelt 1 

gulden 16 stuivers 6 penningen. 

in mey 1737 van Bannenbroek gekreegen en agtendeel boter, moet daer voor hebben 7 guldens. 

1737 den 22 september heeft Bannenbroek an mijn vrou op Rande betaelt 10 guldens. 

1737 den 28 october an Bannenbroek goetgedaen het jaer schattinge van 1735 ad 6 gulden 12 

stuivers 3 penningen. 

1737 den 28 october an Jannes Bannenbroek nog goetgedaen 5 gulden 8 stuivers wegens 

gehaelde steenen en kalk van Zwyer Dwers. 

1737 den 28 october an Jannes Bannenbroek goetgedaen wegens arbeitsloon van de timmerman 

Jan Tijsen ad 3 gulden 12 stuivers. 

1737 den 28 october heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt een vet beest, moet daer voor 

hebben 35 guldens, ik segge vijf en dartig guldens, het beest heeft gewoogen met malkanderen 

vet en vlees 413 pont. 

1738 den 6 meert heeft Jannes Bannenbroek betaelt an juffrouw Wichmans tot Deventer 15 

guldens. 

1738 den 21 meert ontfangen tot Deventer van Jannes Bannenbroek 10 gulden 2 stuivers. 



1738 den 29 october an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen het jaer schattinge van 1736 ad 6 

gulden 12 stuivers 3 penningen. 

1738 den 29 october heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt een vet beest, moet daer voor 

hebben 35 guldens. 

1738 den 29 october heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt an gelt 22 guldens 11 stuivers. 

1738 den 29 october met Jannes Bannenbroek dit alles verrekent en so is bevonden dat 

Bannenbroek de 2 jaeren geltpagt tot Martini 1735 en 1736 heeft betaelt. 

1738 den 29 october heb ik an J. Bannenbroek ook goetgedaen 1 gulden voor het anwiesen van 

de kikhaers bos op het Bannenbroek, so dat Bannenbroek op het jaer 1737 heeft betaelt 9 guldens 

13 stuivers 6 doiten. 

in november 1738 heb ik gekreegen van J. Bannenbroek een half agtendeel met booter, moet daer 

voor hebben 3 gulden 10 stuivers. 

in augustus 1739 heb ik weer gekreegen van Jannes Bonnenbroek een agtendeel met booter, moet 

daer voor hebben 8 guldens. 

1739 den 29 october heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt een vet beest, moet daer voor 

hebben 43 guldens. 

1739 den 29 october heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt 20 guldens an gelt. 

1739 den 29 october an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen het jaar schattinge van 1737 ad 4 

gulden 1 stuiver 2 penn. 

1739 den 29 october met Jannes Bannenbroek dit alles verrekent tot dato deses, so dat 

Bannenbroek de geltpagt van Martini 1737 heeft betaelt en Bannenbroek heeft op het jaer 1738 

betaelt 13 guldens 4 stuivers 14 penningen. 

actum Wegdam. 

1740 den 2 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen wegens den niuwen schorsteen die 

op het Bannenbroek gemaekt is volgens dese quitensies. 

1740 heeft Jannes Bannenbroek betaelt 34 guld 7 st wegens gehaelde steen en planken an Gerrit 

Vervoort. 

1740 den 24 junius heeft Jannes Bannenbroek betaelt 22 guldens 7 stuivers an de timmerman 

Derk Gerrit Berghuis wegens arbeitsloon en verschot van holt, daer bij gedaen wegens de 

schorsteen, nog an Bannenbroek goet gedaen of gekortet 5 gulden 5 stuivers 14 penn, die 

Bannenbroek heeft betaelt voor kalk en nagels, dit bedraegt sig saemen 61 guldens 19 stuivers 14 

penn, die de schorsteen heeft gekoost op het Bannenbroek, die ook hem gekortet sijn. 

1740 den 2 november an Bannenbroek ook goetgedaen een jaer schattinge van het jaer 1738 ad 4 

guld 1 stuiv 10 penn. 

1740 den 2 november heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt 10 guldens an gelt. 

1740 den 2 november heb ik van Bannenbroek gekogt een vet beest, moet daer 40 guldens voor 

hebben. 

1740 den 2 november met Jannes Bannenbroek dit alles verrekent tot dato deses, so dat 

Bannenbroek de geltpagt van Martini 1738 heeft betaelt en Bannenbroek heeft op het jaer 1739 

betaelt 54 guldens. 

actum Wegdam A.D.v.C. 

1741 den 10 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen een jaer schattinge van het jaer 

1739 ad 4 guldens 1 stuiver 2 penningen. 

1741 den 10 november van Jannes Bannenbroek ontfangen an gelt 25 guldens. 

1741 den 10 november heb ik van Jannes Bannenbroek gekogt een vet beest, moer daer voor 

hebben 46 guldens, dit beest van Bannenbroek heeft maer gewoogen doe het geslaegt is vet en 

vlees 329 pont en niet meer. 



1742 den 14 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen een jaer schattinge van het jaer 

1740 ad 3 guld 16 stuivers 2 penningen. 

1742 den 14 november ook goetgedaen an Jannes Bannenbroek 5 guldens 1 stuiver die 

Bannenbroek heeft betaelt an den timmerman D. Barghuis, heeft Bannenbroek ook betaelt 

volgens dit briefjen. 

1742 den 14 november heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt 60 guldens an gelt. 

1742 den 14 november met Jannes Bannenbroek dit alles verrekent tot dato deses, so dat 

Bannenbroek de gelt pagt van Martini 1739 en 1740 heeft betaelt en Bannenbroek heeft op 

Martini 1741 betaelt 47 guldens 18 stuivers 4 penningen. 

1743 den 11 november heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt 52 guldens 10 stuivers an gelt. 

1743 den 11 november an Jannes Bannenbroek ook gekortet 6 guldens 15 stuivers 4 doiten 

wegens gehaelde steen en calk van G. Vervoort dat door Bannenbroek is betaelt den 10 november 

1743. 

1743 den 11 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen 1 gulden 16 stuivers wegens 

arbeitsloon van de timmerman en sijn kneegt Jan Tuenyes van den Voos van den 4 october 1743 

dat door Bannenbroek is betaelt. 

1743 den 11 november met Jannes Bannenbroek dit alles verrekent tot dato deses, so dat 

Bannenbroek de geltpagt tot Suntepeter 1741 heeft betaelt en op Suntepeter 1742 heeft 

Bannenbroek betaelt 34 guldens. 

1743 den 11 november heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt 1 vette gans waer mede de gans 

tot Martini 1742 is betaelt. 

1744 den 12 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen 2 jaeren schattinge of 

eigenarslasten, te weten het jaer 1741 en 1742, is voor die twee jaeren 18 guldens 6 doiten. 

1744 den 12 november heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt 51 guldens an gelt, waer mede 

Jannes Bannenbroek de geltpagt van Martini 1742 heeft betaelt en Bannenbroek heeft op Martini 

1743 betaelt 28 guldens en 6 doiten. 

1744 den 12 november heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt 1 vette gans, waer mede de gans 

tot Martini 1743 is betaelt. 

1745 den 16 jannewarius heeft Jannes Bannenbroek mij gesonden 1 agtendeel booter hier heeft 

doe gegolden 3 stuivers 4 doiten het pont. 

Bannenbroek moet voor dit agtendeel booter hebben 7 guldens dat ik den 16 jannewarius 1745 

van Bannenbroek hebbe ontfangen, sodat Jannes Bannenbroek op de geltpagt van Martini 1743 

heeft betaelt 35 guldens en 6 doiten. 

1745 den 17 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen 1 jaer schattinge of eigenaers 

lasten, te weeten het jaer 1743 ad 9 guldens 3 doiten. 

1745 den 17 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen dartig guldens om redenen dat 

hem de beesten door de siekte sijn afgestorven. 

1745 den 17 november heeft Jannes Bannenbroek mij gebraegt 23 guldens an gelt, waer mede dit 

bovenstaende is verrekent, so dat Jannes Bannenbroek de geltpagt van Martini 1743 heeft betaelt. 

en Jannes Bannenbroek heeft op Martini 1744 betaelt 22 guldens 1 stuiver. 

1746 den 8 september gewerckt an het Bannenbroek tot nodig repperratise an de puylle en an den 

bergh en gemetselt onder het gront, daar an gewerckt 2 daagen, daar voor gerekent daages 10 st, 

de knegt daar an gewerckt 2 daag, daar vor gerekent daages 8 st, somma 0-1-16, dyt voldan an 

mij, Jan Voos. 

Bannenbroek debet aan G. Vervoort 1746 den 28 september 300 gemene klink 2-2-0, aan stukken 

voor 0-8-0, item calk 0-11-0, totaal 3-1-0. voldaan G. Vervoort. 

1746 den 12 november heeft Jannes Bannenbroek mij gesonden twee vette gansen met de 



Deventer postwaegen waermede de vette gans tot Martini 1745 betaelt. 

1746 den 22 november heeft Jannes Bannenbroek an mij betaelt 52 guldens an gelt. 

1746 den 22 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen een jaer schattinge of eigenaers 

lasten, te weeten het jaer van 1744 ad 6 guldens 6 penningen volgens de quitansien van Knoop. 

1746 den 22 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen het halve vuirstedegelt van het 

jaer 1744 ad 3 guldens volgens de quitansie van Arent Brouwer. 

1746 den 22 november an Jannes Bannenbroek ook goetgedaen 3 guldens 1 stuiver wegens 

gehaelde steen en calk van G. Vervoort van den 28 september 1746. 

1746 den 22 november an Jannes Baennenbroek ook goetgedaen 1 gulden 16 stuivers wegens 

arbeitsloon van de timmerman Jan Voos en sijn kneegt van den 8 september 1746. 

dit bedraegt sig te saemen dat Jannes Bannenbroek kan korten 65 gulden 17 stuivers 6 penningen, 

dit is te saemen van den 22 november 1746 als de 22 guldens 1 stuiver daer bij wort gerekent van 

Martini 1744, dan heeft Bannenbroek in het geheel betaelt an gelt 87 guldens 18 stuivers 6 

penningen. 

actum Wegdam den 22 november 1746. 

1747 den 19 meert heeft Jannes Bannenbroek op den huise Rande an mij betaelt veertien guldens 

en twaelf stuivers op sijn verschenen pagten. 

1747 den 13 mey heeft Jannes Bannenbroek an mij gesonden een half agtendeel booter met de 

Duitse postwaegen. 

1747 den 11 november heeft Jannes Bannenbroek mij gesonden een vette gans met de Deventer 

Duitse postwaegen, waermede de gans tot Martini 1746 is betaelt. 

1749 den 16 novemb. heeft Jannis Boonbroek op Rande gebragt op sijn verloopen pagten de 

somma van 49 guld 1 stuv 8 penn en na sijn seggen zou der geweest sijn 49 guld 8 stuv, soodat 

der minder is 6 stuv 8 pennen, hyr comt nog bey dese quittansy. 

 

1748 den 25 juny is Getruy M.E. van Coeverden bij monsieu Schutten in kost gekomen en het is 

geacordeert int jaer van haer HWGb te geven 50 guld en een presentien voor juffrou Schutten en 

Antien tot een kantien. 

1749 den 10 feberw. an Jakop Schutten betaelt 18 guld op het kosgelt van G.M.E. van 

Coeverden. 

1749 den 16 april an monsieu Schutten gesonden door Krooshoop dry mudde rogge en moet voor 

het schepel geven 25 stuv, is an gelt 15 guld, de 18 guld. der bij gerekent maekt te samen 33 guld. 

1749 den 1 july an vrou Schutten betaelt op het kosgelt van G.M.E. v. Coeverden 5 guld 5 stuv, is 

weer samen 38 guld 5 stuv. 

1749 den 10 octob. an vrou Schutten betaelt op het kostgelt van G.M.E. v. Coeverden 11 guld 15 

stuv, maekt te samen de betaling 50 guld, soodat het kostgelt is betaelt an Jakop Schutten van 

G.M.E. v. Coeverden tot den 25 juny 1749. 

1749 den 6 novemb. hebbe ik G.M.E.v.C. hyr op het Wegdam gehaelt en gaet nyt meer in kost 

bey monsieu Schutten. 

1749 den 26 novemb. hebbe ik an vrou Schutten een haelf jaer kostgelt betaelt van G.M.E.v.C., 

soo dat het kostgelt ten vollen is betaelt an Jakoobes Schutten. 

 

1733 den 6 november ontfangen voor ons 5 erfgenaemen 680 gulden 16 stuivers wegens de twee 

verkogte darde parten van het halve erve Nimeiier, sijnde dit met aprobasi van de erfgenaemen 

verkogt an Berent van Borne tot den Hardenberg, de onkosten van overdrag heeft hij mij half 

gekortet. 

Hier van uytgegeven als volgt. 



1733 den 6 november door mij verteert op de reise na den Hardenberg heen en weer om doe de 

overdragt is gedaen en het gelt is ontfangen 7 guld 14 st. 

1733 den 9 november hier uytgenoomen voor de erfgenaemen 32 guld die tot vullinge van het 

capitael van juffer van der Sluis bennen geamploieert. 

den selvenden dito betaelt an de vrouw van Broekhuisen 48 guld waer tegens wij 4 erfgenamen 

ook ieder 48 guld moeten geneieten tot betaelinge van de rente van vrou Tollius 48 guld. 

1733 den 9 november betaelt an van Delden tot Deventer wegens de gemeene rekeninge 80 guld. 

1733 den 13 november betaelt an Wolter Cuiper tot Goor wegens de gemeene rekeninge 54 guld. 

dese rekeninge is heel afbetaelt. 

1733 den 17 november betaelt an Willebrant Boreas tot Goor wegens de gemeene rekeninge 104 

guld, waermede de gemeene rekeninge is betaelt. 

1733 in desember betaelt an Swaeke tot Goor voor het schriven van 5 maekschidingen 3 guld. 

1734 den 10 jannew. betaelt an de rigter Focking voor het royement van de vestenisse die juffer 

van der Sluis in de Look heeft gehaet 1 guld. 

1734 den 14 jannew. betaelt an de heer van Broekhuisen doe jij de eerste mael na Vreeden is 

geweest 6 guld 1 st. 

1734 in jannewari doe de heer van Broekhuisen voor de twee mael na Vreeden is geweest 

hebbende de beleeninge laeten doen en mede consent versogt wegens de Look, uytgegeven an de 

leenheeren en voor verdere onkosten 62 guld 10 st. 

1734 den 15 meert betaelt an vrouw Tollius een jaer rente ad 60 guld. 

1734 den 7 mey betaelt an het nootgerigte tot Otmarsen doe het goet versegelt van de heer van 

Harsevelt 1 guld 17 st. 

1734 den 11 mey betaelt an den timmerman die het holt op het Reerink heeft getaxeert. 

in mey 1734 doe het goet onsegelt is op het Harsevelt heen en weer om uitgeven 3-7-0. 

1734 den 22 mey an den expressen betaelt die de rigter van Otmarsen heeft gesonden 1-4-0. 

1734 den 9 juni uitgegeven an verteeringe en peerdehuir en an de secretaris van Swolle doe ik het 

protekol heben laeten opslaen om de houlikvoorwaerden te soeken van de heer en vrouw van 

Harsevelt 13 guld 14 stuiv. 

als ook nog port van 2 brieven, eene van Key en eene van de secretaris van Swolle 6 st. 

an mijn suster Geertruid gelaengt van dit gelt 4 guldens. 

nog an mijn suster A. Margareta gelaengt van dit gelt 6 guldens. 

 

Jonker Johan van Coverden a Wegdam debet vant schoolgeldt het jaar 1739 zomma 2-7-0. 

ent jaer 1740 tot den 14 april 8 weeken 0-12-0. 

is voor twee st papier 0-2-0. 

samen 3-1-0. 

voldaan Ekama schoolmr. 

quitansie van de schoolmeester Ekama, so dat het leeren van de 11 uirs schoole van onse Jantien 

is betaelt tot den 14 april 1740, dit voldaan met 3 guld 1 st, dit betaelt den 27 april 1740, so dat de 

11 uirs schoole in geheel is betaelt. 

dit gaat jonker Jan an: 

1740 den 22 april heb ik een accort gemaekt met de scholemeester Hornema Ekama, ik sal hem 

geven voor het leeren van Jantien in het vierdelen 1 gulden 4 stuivers en Jantien sal dan dages 3 

mal te schoole gaan, de 11 uirs schoele is der met ingerekent. 

1740 den 25 april is Jantien voor het eerste mael na schoele van Hornema Ekama gegaen om te 

leeren, so dat nu het vierdelen jaers begint volgens dit accort. 

1745 den 13 junius heb ik een accort gemaekt met de schoelemeester Ekama tot Goor, hij sal 



mijn soone J.H. van Coeverden en mijn dogter G.M.E.van Coeverden, eens dages koomen leeren 

op het Wegdam, so dat Ekama voor het leeren van mijn beide kinders sal hebben sweeks 15 

stuivers. 

1745 den 13 junius heeft de schoelemeester Ekama een begin gemaekt met het leeren van mijn 

soone J.H. van Coeverden en mijn dogter G.M.E. van Coeverden. 

1745 den 5 november is de schoelemeester Ekama tot Goor uitgescheiden om mijn kinders te 

leeren, sodat hij op het Wegdam niet weer is geweest om de kinders te leeren. 

 

1737 den 3 november heb ik an Janne Marie Haagen betaelt 17 guldens voor het leeren en 

kostgelt van Jantien. 

1738 den 23 augustus met Janne Marie alles gereekent, so het oude als het niuwe en het verschot 

en Janne Marie pretendeert 3 guldens doe Jantien daer so laenge bij haer is geweest doe hier de 

pokken waeren. 

dese afreekeninge geschiet tot 20 augustus 1738 en niet verder, so ben ik Janne Marie nog 

schuldig wegens Jantien 38 guld 17 stuivers. 

1738 den 23 augustus an Janne Marie betaelt 25 guldens, so blive ik an Janne Marie in het geheel 

nog schuldig 13 guldens 17 stuivers tot den 20 augustus 1738, dit is wegens Jantien. 

1739 den 16 mey an Janne Marie Haagen weer betaelt 25 guldens 17 stuivers, so dat het leeren en 

kostgelt van onse Jantien is betaelt tot den 20 jannewarius 1739 en niet verder. 

1740 den 13 feberwarius an Janne Marie Haagen weer betaelt 32 guldens 10 stuivers, als mede an 

Janna Marie Haagen ook betaelt het boek "de trap der jeugt" die Jantien van Janna Marie heeft 

gekreegen, so dat dit alle is betaelt, so dat het leeren en kostgelt van onse Jantien is betaelt an 

Janne Marie Haagen tot den 15 februarius 1740 en niet verder. 

1740 den 16 april is mijn soon Jan Heidentrijk van Coeverden saterdages voor passen van Janne 

Marie Haagen hier weer tehuis gekoomen, dit is voor het laeste mael geweest dat mijn soon J.H. 

van Coeverden bij Janna Marie Haagen heeft geleert en in kost gegaen, so dat Janne Marie 

Haagen nog van mij moet hebben 9 weeken wegens het leeren en kostgelt van mijn soon J.H. van 

Coeverden, is an gelt 5 guldens 8 stuivers tegen 12 st weeks. 

1744 den 11 april an Hendrik Haagen tot Goor hier op betaelt 3 guldens wegens mijn soon J.H. 

van Coeverden. 

1744 den 28 juni an Hendryk Haagen tot Goor weer betaelt 2 guldens 8 stuivers, so dat dese 5 

guldens 8 stuivers wegens het leeren en kostgelt van mijn soon J.H. van Coeverden an monsieu 

Haagen sijn betaelt en voldaen. 

Wegdam den 28 juni 1744 Henderk Hagen. 

1740 den 9 majus is mijn dogter G.M.E. na Janne Marie Haagen gegaen om te leeren en ik sal 

voor het kostgelt en voor het leeren en mede voor het breiden van mijn dogter an Janne Marie 

geven sweeks 15 stuivers. 

1740 den 14 november an Janne Marie Haagen betaelt wegens mijn dogter G.M.E. 12 guldens. 

1741 den 25 feberwarius an Janne Marie Haagen weer betaelt wegens mijn dogter G.M.E. 14 

guldens, so dat Janne Marie Haagen al 26 gulden heeft ontfangen wegens het leeren en kostgelt 

van mijn dogter G.M.E. 

1741 den 6 augustus an Janne Marie Haagen weer betaelt 8 guldens, ik segge acht guldens 

wegens het leeren van mijn dogter G.M.E. van Coeverden. 

1742 den 4 augustus an Janne Marie Haagen weer betaelt 12 guldens wegens het leeren van mijn 

dogter G.M.E. van Coeverden. 

1743 den 20 meert an monsieu Haagen betaelt 5 guldens wegens het leeren van mijn dogter 

G.M.E. v. Coeverden. 



1743 den 5 september an monsieu Haagen tot Goor betaelt 5 guldens, ik segge vijf guldens 

wegens het leeren van mijn dogter G.M.E. van Coeverden. 

1744 den 11 april met monsieu Haagen alles afgerekent wegens het leeren en kostgelt van mijn 

dogter G.M. Elisabeth van Coeverden, so dat ik an monsieu Haagen nog schuldig blieve de 

somma van vierentwintig guldens tot dato deses. 

actum als boven A.D. van Coeverden  Henderk Hagen. 

1745 den 27 mey an monsieu Hendrik Hagen tot Goor op dit bovenstaende betaelt drie guldens, 

so dat monsieu Hagen nog toe koomt 21 guldens an gelt. 

1745 den 3 october an monsieu Hendryk Hagen tot Goor weer betaelt drie guldens. 

1746 den 14 feberwarius an monsieu Hendrik Hagen tot Goor weer betaelt twee guldens. 

1746 den 24 julius an monsieu Hendryk Hagen tot Goor weer betaelt twee guldens 4 stuivers. 

1746 den 13 november an monsieu Hendryk Hagen tot Goor weer betaelt 1 gulden en 8 stuivers. 

1747 den 26 meert an monsieu Hendryk Hagen weer betaelt 1 schepel rogge, moet voor het 

schepel geven 1 gulden 6 stuivers. 

1747 den 10 september an monsieu Hendrik Hagen tot Goor weer betaelt 1 gulden en 6 stuivers. 

1748 den 21 april aen monsieu Hendrik Haegen tot Goor weer betaelt 1 schepel rogge tegens 1 gl 

8 st. 

1748 den 19 may aen monsieu Hendrik Hagen tot Goor weer betaelt 1 schepel rogge tegens 1 gl 8 

st. 

den 30 juny 1748 weer monsieu Hendrik Hagen betaelt 2 guld. 

1748 den 6 august an Hendrik Hagen gesonden een schepel rogge, moet daervoor geven 1 guld 7 

stuv. 

1749 den 7 janw. an Henderik Hagen gesonden een schepel rogge en moet voor het schepel 

geven 29 stuv. 

1749 den 30 juny an Henderik Hagen weer betaelt 1 guld. 

1749 den 5 novemb. an Henderik Hagen betaelt 1 guld 4 stuv, soo dat Henderik Hagen betaelt is 

van het leeren en kostgelt van G.M.E.v.C., dit alles voldaen en betaelt an Henderik Hagen. 

1739 den 12 mey heeft Hendryk Haagen mij gebraegt 2 stukke breedoek dat hij voor mij geweeft 

heeft, is lanck 54 elle, 2 st voor de elle van het maeken, maer de 2 elle worden niet gerekent, is 

dan de 52 elle an gelt 5 gulden 4 stuivers. 

1739 den 16 mey an Janne Marie Haagen betaelt 5 guldens 4 stuivers voor het maeken van het 

stukke doek dat ik den 12 mey 1739 hebbe ontfangen, dat dit stukke doek wegens arbeitsloon is 

betaelt. 

1739 den 16 mey an Janne Marie Haagen nog betaelt 3 stuivers voor een schoele boekjen van 

Jantjen. 

1740 den 29 october heeft Hendrik Haagen mij gebraegt een stukke breedoek lank 62 elle dat hij 

voor mij gewevet heeft en seit dat hij voor het weven moet hebben 7 guldens 10 stuivers, dese 7 

guld 10 st heb ik betaelt an Hendrik Haagen wegens arbeitsloon van dit stukke doek. 

1744 den 28 juni an Hendryk Haagen nog betaelt op het weveloon 2 guldens. 

1744 den 26 december an Hendryk Haagen tot Goor weer betaelt 5 guldens 10 stuivers, so dat ik 

Hendryk Haagen van de heer vant Wegdamte saemen ontfangen hebbe 7 guldens 10 stuivers, 

waermede het gemaekte stukke breedoek ad 62 elle dat ik op den 29 october 1740 op het 

Wegdam hebbe gebraegt wegens arbeitsloon an mij door de heer van Wegdam is voldaan en 

betaelt. 

Wegdam den 26 december 1744 Henderk Hagen. 

 

1740 den 11 meert ontfangen tot Ootmarsen van de hoogwelgebooren vrou weduwe Bentinks tot 



Breckelenkamp de somma van 800 caroly guldens wegens het verkogte halve Reerink onder het 

gerigte van Ootmarsen boerschap Lattroppe, waermede de het eerste termijn is betaelt, te weeten 

de halve koopspenning wegens het Reerink, hier van uytgegeven als volgt voor schulden die in 

het gemeen waeren. 

1740 den 11 meert an de vrou van Harsevelt betaelt 635 guldens. 

1740 den 2 april an Wolter Jalink tot Goor betaelt wegens het versterf of collaterael van het halve 

Mensink en het 5e part van het Knuppels ad 75 guldens. 

1740 den 6 april an monsieu Jacobus Schutte betaelt wegens een out rekentien van het jaer 1723 

wegens gemaekte glaesen van het Knuppels in Elsen, daer voor betaelt 6 guldens. 

1740 den 28 majus an Steven en Isaak van Delden tot Deventer betaelt wegens de gemeene 

rekeninge 50 guldens. 

 

1748 den 8 augustus voort an de kerkentraet gesonden voor den aermen dat het laken ses weke is 

opgehangen van mijn broer salyger. 

1752 den 14 desember an J.H.V. gelankt de broekgesspels van sijn vader salyger. 

1754 in het eerste maey heeft de neef sijn gespels van sijn vader salyger gekregen en ook 

verreuilt. 

 

1724 den 14 december van mijn suster Margreta van Coeverden gekoogt 4 mudde en 2 schepel 

en een spint boekweite Goorse maete, segge vyer mudde twee schepel en een spint boekweite en 

ik haer voor het scheepel boekweite sal geven 18 stuivers met dan de boekweite saemen an gelt 

16 gl 8 st 8 penn. 

1725 den 1 meert van mijn susters Lambertina en Anna Margrieta gekreegen 4 mudde rogge 

Swolse maete tegens het scheepel voor 29 st, maekt dan de 4 mudde rogge an gelt 23 gulden 4 st, 

dit gaet mijn susters onder haer beiden an. 

1725 den 14 april van mijn beide susters weer gekoogt derdehalf schepel boekweite Goorse 

maete voor het schepel 19 st, is dan de derdehalf schepel an gelt 2 gulden 7 st 4 doiten, dit gaet 

mijn suster Lambertina mijn suster Margreta an, alsmede ook foer turf van het Mensink 

gekreegen. 

1725 den 6 octob. van mijn suster Anna Margareta van Coeverden gekoogt 4 mudde rogge 

Zwolse maete tegen het schepel voor 22 st, bedraegt sig de 4 mudde rogge an gelt 17 gulden 12 

stuivers. 

1726 den 1 octob. gekreegen van Mensink 2 mudde rogge Swolse maete, dit gaet mijn beide 

susters an met naemen A.L. en A.M. van Coeverden die ik haer moet betaelen, moet haer voor 

het schepel geven 22 st, maekt de 2 mudde rogge an gelt 8 guldens 16 st. 

1726 den 14 october gekreegen van Knuppels uit Elsen 2 mudde rogge Swolse maete, moet haer 

voor het schepel geven 22 st, maekt dan de 2 mudde rogge an gelt 8 guldens 16 stuivers. 

1726 den 15 december van mijn suster juffer Getruid Margrieta van Coeverden gekoogt 4 mudde 

boekweite Goorse maete, moet ik haer voor het schepel boekweite geven 18 stuivers, maekt dan 4 

mudde boekweite an gelt 15 guldens 8 stuivers. 

1726 den 26 september gekreegen van mijn suster G.M. van Coeverden 4 schepel rogge Goorse 

maete, die Look heeft gebraegt en moet haer voor het schepel geven 24 st, maekt dan de 4 

schepel rogge an gelt 4 guldens 16 stuivers. 

1727 den 25 april van mijn suster Anna Margrieta van Coeverden gekooft 4 mudde boekweite 

Goorse maete, moet haer voor het schepel geven 15 st, maekt de 4 mudde boekweite an gelt 12 

guldens. 

1728 den 25 april heeft mijn suster G. mij geleent 3 gulden tot het lien te koopen, dese 3 gl sijn 



an mijn suster Geertruid betaelt. 

1728 den 5 majus heb ik 2 verkens gekocgt van het Mensink voor 12 guldens. 

1728 october heeft de snidermeister Waender 5 dagen met sig 2 genait en is 55 st en 2 dagen 

alleene genait is 12 st, is te saemen dat ik Waender schuldig ben 3 gulden 7 stuivers en Waender 

moet 8 st van de broek hebben, heeft mij een swaerte broek gemaekt, is te saemen 3 gl 15 st. 

1729 den 19 april an Waender betaelt 3 gulden 15 st, sodat Waender betaelt is. 

ik ben M.S. op den 7 novemb. 1728 schuldig 8 stuivers, geleenet. 

 

an Gerrit Vinkers betaelt in december 1733 6 gl. 

1734 den 12 jannew. an Janna Vinkers de vrouwe van Gerrit Vinkers weer gelangt 4 guldens, is 

te saemen 10 guldens. 

in het begin van februarius 1734 an groote Gerrit Vinkers tot Goor gesonden 2 guldens die sijn 

moeder Jenne Vinkers hier heeft vandaen gehaelt voor Gerrit Vinkers, so heeft Gerrit Vinkers te 

saemen gekreegen 12 guldens. 

nog aan de weduwe van G. Vinkers gelangt 3 gl. 

1734 den 6 mey an de wed. van G. Vinkers mijn vrou weer betaelt 2 gulden, nog mijn vrou an de 

wed. van Gerrit Vinkers gelangt 9 stuivers. 

in august. 1734 weer gelangt an de wed. van G. Vinkers eenen gulden, is te saemen 18 gl 9 st. 

 

Martini 1719 verschenen 18 st, segge achtyn stuyvers die rest mij noch weer van Hinderick 

Vinckers, 2 vette pachtgansen van Martini 1718 en 1719 verschenen, maer moet an Egbert 

Roesen Speeckenbrinck goetdoen op sijn pacht van Martini 1719 verschenen 22 gl. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

die 2 saetdagen van Martini 1719 verschenen zijn oock betaelt.  

die 22 gl zijn an Egbert Roesen Speeckenbrinck op den 21 nov 1719 bij afreeckeninge 

goetgedaen. 

rest 1gl 18 st tot Martini 1719 schuldig an Hinderick Vinckers. 

1720 den 9 febr. Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel rogge, moet mij voor het schepel geven 30 

st, is 1 gl 10 st, maecket 3 gl en ick was hem van Martini 1719 noch schuldig gebleven, an gelt 38 

st, is 1 gl 18 st, en 4 pont grof heden garen mij nu gesponnen, het pont 4 st, maecket 16 st, te 

samen 54 st, is 2 gl 14 st, ergo op Martini 1720 6 st overbetaelt, dus koomt mij weer van Martini 

1719 van Hinderick Vinckers twe vette pachtgansen toe en op Martini 1720 weer ene vette 

pachtgansch, te samen 3 vette pachtgansen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

1720 den 23 meert Hinderick Vinckers gedaen een schepel rogge, moet mij voor het schepel 

geven 30 st, is 1 gl 10 st, overbetaelt op Martini 1720 36 st, is 1 gl 16 st. 

1720 den 5 junius op wonsdag avont omtrent die klocke 6 uiren is die olde Trine Vinckers 

gestorven en in den Heere ontslapen, dit allene voor mijn memorie. 

1720 den 26 julius Hinderick Vinckers sijn 2 saetdagen gedaen so op Martini 1720 noch eerst 

staen te verschijnen. 

koomt mij oock noch toe van Hinderick Vinckers wegens het schapelant den Geurdijck en den 

telgen camp op Martini 1720 te verrekenen 1 gl 10 st, segge enen slechten daelder a 30 st het 

stuck. 

1720 den 25 octob. Hinderick Vinckers mij gebracht 2 vette pachtgansen, die ene heeft gewogen 

9 pont en die andere gansch achtehalf pont, so mij noch toequamen van Martini 1718 en 1719 

verschenen, maer sal mij eenige hoender eiieren noch toegeven omdat die ene gansch maer heeft 

gewogen achtehalf pont, koomt mij weer die vette pachtgansch toe op ankomende Martini 1720 



staende te verschijnen, sijnde den 11 nov. 1720. 

.......................................... dat Hinderick Vinckers mij van Martini 1720 is schuldig gebleven an 

gelt 12 gl 10 st, segge twaelf guldens en tyn stuyvers met een vette gansch, het saet dat hij van 

mij gekregen heeft en van het schapelant wegens het weiden en die gegoude sprenckelen ad 1 gl 

zijn oock altemale met afgereeckent en betaelt, ick moet Egbert Roesen Speeckenbrinck goetdoen 

22 gl op sijn pacht van Martini 1720 verschenen, den daelder van het schapelant is oock met 

afgereeckent en betaelt, als mede resteert mij noch eenige hoender eiieren dat die gansen sijn olt 

geweest en te licht, die saetdagen zijn oock betaelt en verreeckent, segge twe saetdagen, het 

schaepelant ad 30 st wegens het weiden is oock afgereeckent en betaelt. 

oorkont mijn handt en onderteickeninge Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

 

1717 den 13 nov. Jan Vinckers mij gebracht 3 hoenders op die noch resterende 3 paer hoenders 

van Martini 1716 afgetrocken, rest mij dan noch 3 hoenders van Martini 1716 en van Martini 

1717 2 paer hoenders en van die grote maet op Martini 1717 verschenen, in allens koomt mij 

noch toe 9 hoenders, overbetaelt op Martini 1717 4 gl 12 st 12 penn. 

1717 den 23 nov. Jan Vinckers hier weer 5 daegen timmeren geweest tot saterdach avont den 27 

nov. 1717, daeges 6 st, is 30 st, is 1 gl 10 st, te saemen 6 gl 2 st 12 penn. 

1717 den 29 nov. Jan Vinckers hier weer enen dach getimmert, is 6 st, te samen 6 gl 8 st 12 penn. 

1717 den 6 decemb. Jan Vinckers hier weer een schoft geweest doe hij die platen van die achter 

raden heeft afgeslagen, is 1 st 8 penn, te saemen 6 gl 10 st 4 penn. 

1717 den 17 decemb. Jan Vinckers hier weer 3 schoft, die is enen platen an die verringe achter 

raden so Jan Roesen gemaeckt heeft weer opgeslagen tot vridach avont, is 6 st, te saemen 6 gl 16 

st 4 penn, dito ses caroli guldens sestyn stuyvers vier penningen. 

1717 den 18 decemb. Jan Vinckers hier weer een schoft getimmert op saterdach, is anderthalve 

st, te saemen 6 gl 17 st 12 penn. 

1717 den 23 decemb. Jan Vinckers hier weer een halven dach op donderdach timmeren geweest 

an den peerdestal, is 3 st, te saemen 7 gl-0-12, dito seven guldens nul stuyvers twaelf penningen. 

1717 den 29 decemb. Jan Vinckers hier weer een schoft getimmert, is anderthalve st, te saemen 7 

gl 2 st 4 penn. 

1718 den 4 jan. Jan Vinckers hier weer een halven winterdach getimmert an die kaere, is 3 st, te 

saemen nu 7 gl 5 st 4 penn. 

1718 den 5 jan. Jan Vinckers hier weer 3 daegen getimmert tot vridagh avont den 7 jan., daeges 6 

st, bent 18 st, te saemen 8 gl 3 st 4 penn. 

1718 den 8 jan. saterdach te 9 uren Jan Vinckers hier weer 3 schoft timmeren geweest tot 

saterdach avont, bent vijftehalve stuyver, te saemen 8 gl 7 st 14 penn, dito acht guldens seven 

stuyvers en viertyn penningen.  

1718 den 10 jan. op maendach Jan Vinckers hier weer 6 daegen getimmert tot saterdach avont 

den 16 jan. 1718, daeges een schillinck of 6 st, bent 36 st, is 1 gl 16 st, te saemen 10 gl 3 st 14 

penn.      

1718 den 17 jan. Jan Vinckers op maendach weer getimmert, 6 daegen, daeges 6 st, bent 36 st, is 

1 gl 16 st, tot saterdach avont sijnde den 22 jan. 1718, te samen 11 gl 19 st 14 penn. 

1718 den 24 jan. Jan Vinckers hier weer op maendach timmeren geweest, is 6 st, te samen 12 gl 5 

st 14 penn. 

1718 den 26 jan. Jan Vinckers hier weer 4 dagen geweest, woensdach enen dach getimmert en 3 

daegen gesaeget tot saterdach avont sijnde den 29 jan 1718, daeges 6 st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, te 

samen 12 gl 9 st 14 penn, dito dartyn guldens negen stuyvers viertyn penningen. 

1718 den 31 jan. Jan Vinckers hier weer op maendag en wonsdach hier gesaget, dingsdach daer 



niet geweest, dages 6 st, is 12 st, is Lichtmisse is die laeste dag, is te samen 14 gl 1 st 14 penn. 

verdient nu verder dages 8 st, donderdach die eerste dag den 3 febr. 1718. 

Jan Vinkers hier weer 3 somerdagen gesaget tot saterdag avont sijnde den 5 febr. 1718, dages 8 

st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, te samen 15 gl 5 st. 

1718 den 12 febr. Jan Vinckers hier gesaeget 3 daegen en een schoft tot saterdag avont den 12 

febr. 1718, daeges 8 st, maecket 26 st, is 1 gl 6 st, te samen 16 gl 11 st, dito sestyn caroli guldens 

elf st. 

1718 den 17 febr. Jan Vinckers gedaen 9 gl 12 st op die 16 gl 11 st afgetrocken, rest noch 6 gl 19 

st. 

1718 den 14 febr. op maendag Jan Vinckers hier weer sestehalve dach gesaeget, vridach voor de 

middag na die meule geweest tot saterdag avont sijnde den 18 febr. 1718, daeges 8 st, maecket 44 

st, is 2 gl 4 st, bij gedaen bij die 6 gl 19 st, maecket nu weer 9 gl 3 st, dito negen guldens en drie 

stuyvers. 

1718 den 22 febr. Jan Vinckers hier weer tot saterdag avont 3 dagen gesaget, dages 8 st, maecket 

24 st, is 1 gl 4 st, bij gedaen bij die 9 gl 3 st, te saemen 10 gl 7 st. 

1718 den 28 febr. Jan Vinckers weer enen dach op maendag gesaget, hebben doe het sagen 

gedaen gekregen en die andere 5 dagen getimmert, eerst het rat an die boerenwagen gemaeckt dat 

door het holt op het Morskempken gebroocken was en die andere dagen peppelen behouwen, 

bent evenswel 6 dagen, dages 8 st, bent 48 st, is 2 gl 8 st, te samen 12 gl 15 st. 

1718 den 7 meert op maendag morgen Jan Vinckers weer getimmert. te samen f 16-3. 

1718 den 12 meert Jan Vinckers gedaen 24 st, is 1 gl 4 st op reeckeninge, van die 16 gl 3 st 

afgetrocken, rest noch Jan Vinckers van mij 14 gl 10 st tot den 12 meert 1718 incluys. 

1718 den 14 meert Jan Vinckers hier weer van maendag af tot satedag avont den 19 meert, 6 

daegen getimmert, dages 8 st, maecket 48 st, is 2 gl 8 st, te samen 17 gl 7 st. 

1718 den 21 meert Jan Vinckers hier weer 6 dagen getimmert tot saterdag avont, dingsdach den 

22 daer niet geweest, daeges 8 st, bent 2 gl, te samen 19 gl 7 st. 

1718 dn 27 meert op maendag Jan Vinckers hier weer 5 dagen getimmert tot saterdag avont den 1 

april, wonsdach daer niet geweest, daeges 8 st, bent 2 gl, te samen 21 gl 7 st. 

1718 den 4 april op maendag en dingsdach den 5 april Jan Vinckers weer 2 dagen hier gesaget, 

daeges 8 st, bent 16 st, wonsdach is het bededagh geweest den 6 april 1718, te samen 22 gl 3 st, 

dito twentwintigh keiser guldens en drie stuyvers. 

1718 den 7 april Jan Vinckers hier weer 2 daegen gesaget en saterdag met mij na Holten geweest, 

bent 3 dagen te samen, dages 8 st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, te samen 23 gl 7 st. 

1718 den 11 april Jan Vinckers gedaen een mudde rogge met een schepel boeckweite, het schepel 

rogge tegens 32 st, is 6 gl 8 st en een schepel boeckweite tegens 23 st, te samen 7 gl 11 st, 

afgetrocken van 23 gl 7 st, rest 15 gl 16 st, dito vijftyn guldens en sestyn stuyvers. 

1718 den 11 april op maendag weer getimmert en tot wonsdach den 13 april 1718 gebleven, 

daeges 8 st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, te samen 17 gl, dito seventyn caroli guldens. 

1718 den 21 april op donderdag Jan Vinckers weer gecomen en tot saterdag gebleven den 23 

april, bent 3 dagen, dages 8 st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, dito achtyn caroli guldens en vier stuyvers. 

1718 den 27 april Jan Vinckers weer hier gehouwen peppelen en gesaget 4 dagen tot saterdag 

avont den 30 april, dages 8 st, is 32 st, maecket 1 gl 12 st, dito negentyn caroli guldens en sestyn 

stuyvers. 

1718 den 7 may op saterdag Jan Vinckers hier weer enen dagh getimmert, is 8 st, facit 20 gl 4 st. 

1718 den 9 may op maendach Jan Vinckers hier weer gekomen saegen en holt behouwen en is tot 

saterdag avont gebleven, dages 8 st, is 46 st, is 2 gl 6 st, dito twentwintigh caroli guldens en tyn 

stuyvers. 



noch weer 2 dagen Jan Vinckers 2 dagen getimmert en holt behouwen, maendach en dingsdach 

den 16 en den 17 may 1718, daeges 8 st, is 16 st, dito drientwintigh guldens en ses stuyvers. 

wonsdach heeft hij een bouwman weer gehadt en is daer niet geweest den 18 may 1718. 

1718 den 18 may Jan Vinckers gedaen anderthalf schepel boeckweite van mijn beste saey 

boeckweite, het schepel tegens 24 st, is 36 st, is 1 gl 16 st, afgetrocken van 23 gl 6 st, is noch 

gebleven 21 gl 10 st. 

1718 den 19 may sijnde donderdag Jan Vinckers 2 daegen na die Fluttert geweest om holt dale te 

houwen tot grondtholt, daeges 8 st, te samen 21 gl 18 st. 

1718 den 23 may Jan Vinckers hier weer 3 daegen gesaget van maendag tot wonsdach, daeges 8 

st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, facit 23 gl 2 st. 

donderdach is het hemelvaersdag geweest den 26 may 1718, vridag den 27 may weer gecomen 

saegen. 

1718 den 27 en den 28 may vridag en saterdag Jan Vinckers weer gesaget 2 saegen, daeges 8 st, 

bint 16 st, te samen nu 23 gl 18 st, dito drientwintigh keiser guldens en achtyn stuyvers. 

1718 den 1 junius Jan Vinckers gedaen een mudde rogge, het schepel tegens 33 st, is 6 gl 12 st, 

afgetrocken van 23 gl 18 st, rest Jan Vinckers dan noch van mij 17 gl 6 st, dito seventyn caroli 

guldens en ses stuyvers. 

1718 den 30 may op maendag Jan Vinckers weer 6 daegen gesaget tot saterdagh avont sijnde den 

4 junius 1718, dages 8 st, bent 48 st, is 2 gl 8 st, te saemen nu 19 gl 14 st, dito negentyn caroli 

guldens viertyn stuyvers. 

1718 den 8 junius op wonsdachmorgen Jan Vinckers na die Fluttert gegaen om grontholt onder 

die scheuppe te leggen en tot saterdach avont sijnde den 11 junius daer gebleven, daeges 8 st, 

bent 32 st, is 1 gl 12 st, te samen nu 21 gl 6 st. 

tot dese 32 st moet die vrouw van Harreveldt noch weer een dingsdach van te voren het derden 

deel toe betalen van 8 uiren hen te middag den 7 junius plancken op die solder geholpen doen, is 

2 st, te samen nu 21 gl 8 st, dito enentwintigh keiser guldens en acht stuyvers. 

nu maendach, dingsdach, wonsdagh den 13, 14 en 15 junius 3 daegen weer an die Fluttert 

geweest, daeges 8 st, is 24 st, is 1 gl 4 st, te samen nu 22 gl 12 st, het derde part moet die vrouw 

van Harrreveldt betalen, is 8 st. 

nu vridach weer angevangen en den gehelen dag gebleven timmeren, is weer 8 st, te samen nu f 

23. 

1718 den 22 junius op wonsdag Jan Vinckers hier weer gecomen timmeren tot saterdag avont den 

25 junius, daeges 8 st, maecket 32 st, is 1 gl 12 st, te samen 24 gl 12 st, dito vierentwintigh caroli 

guldens en twaelf stuyvers. 

1718 den 27 junius op maendag Jan Vinckers weer comen timmeren tot vridag avont sijnde den 1 

julius, sijnde 5 dagen, daeges 8 st, is 2 gl waer in 2 dagen en een schoft an BoomJans huys 

grontholt is behouwen en geleght, maecket te samen 26 gl 12 st, dito sessentwintih guldens en 

twaelf stuyvers. 

1718 den 4 julius Jan Vinckers gedaen een mudde rogge, het schepel tegens 33 st, is 6 gl 12 st, 

met een schepel boeckweite tegens 24 st, maecket in allens 7 gl 16 st, afgetrocken van 26 gl 12 st, 

is het noch gebeleven 18 gl 16 st, dito achtyn caroli guldens en sestyn stuyvers. 

1718 den 5 julius Jan Vinckers hier weer enen dagh getimmert, is 8 st, te samen 19 gl 4 st. 

1718 den 23 julius Jan Vinckers mij een dag rogge gemaeit op die horst, heeft nu sijn saetdagh 

gedaen so op Martini 1718 noch eerst verschijnen sal. 

1718 den 25 julius en den 26 julius Jan Vinckers hier weer anderthalven dag rogge gemaeit, 

daeges 8 st, is 12 st, te samen nu 19 gl 16 st. 

1718 den 2 augustus Jan Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven 24 



st, is 1 gl 4 st, afgetrocken van 19 gl 16 st, is noch gebleven 18 gl 12 st. 

1718 den 3 augustus op wonsdag Jan Vinckers hier weer tot saterdag avont den 6 augustus 1718 

hier timmeren geweest, daeges 8 st, bent 4 dagen, maecket 32 st, is 1 gl 12 st, te samen 29 gl 4 st. 

1718 den 9, 10 en 11 augustus Jan Vinckers hier weer 3 daegen getimmert, dingsdag, wonsdag en 

donderdag, daeges 8 st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, te samen nu 21 gl 8 st. 

1718 den 14 augustus Jan Vinckers wij weer 3 schoft helpen hoeien, is 6 st, te samen 21 gl 18 st. 

1718 den 20 augustus weer een schoft helpen hoeien, is 2 st, te samen 22 gl. 

1718 den 23 augustus Jan Vinckers verkoft 5 opper hoei uyt de maet bij Krooshoper bergh, elcker 

opper voor 15 st, maecket die 5 opper hoei 3 gl 15 st, afgetrocken van 22 gl, is noch gebleven an 

gelt 18 gl 5 st. 

1718 den 2 sept. op maendach te 9 uiren Jan Vinckers weer gekomen hoeien en tot wonsdagh 

smiddags gebleven, is 2 dagen en een schoft, daeges 8 st, bent 18 st, te samen weer 19 gl 3 st. 

1718 den 3 sept. Jan Vinckers hier weer 2 dagen getimmert an die raden, daeges 8 st, is 16 st, 

facit 19 gl 19 st, dito negentyn caroli guldens en negentyn stuyvers. 

1718 den 5 sept. Jan Vinckers hier weer 5 dagen getimmert en enen dach an het Speeckenbrinck, 

maecket 6 dagen tot saterdag avont, daeges 8 st, maecket 48 st, is 2 gl 8 st, facit 22 gl 7 st, dito 

tweentwintigh keiser guldens en seven stuyvers. 

1718 den 14 sept. Jan Vinckers op wonsdag hier weer enen dag getimmert, is 8 st, te samen 22 gl 

15 st. 

1718 den 17 sept. Jan Vinckers mij gebracht 5 hoenders op die noch resterende 9 hoenders van 

Martini 1717 verschenen en van die groote maet tot Michaeli 1717 verschenen, afgetrocken 5 

hoenders, rest mij dan noch 2 paer hoenders van Martini 1717 op Michaeli 1717 verschenen. 

1718 den 19 sept. Jan Vinckers hier weer 6 dagen timmeren geweest tot saterdag avont den 24 

sept. 1718, daeges 8 st, bent 48 st, is 2 gl 8 st, te samen 25 gl 3 st. 

1718 den 26 sept. Jan Vinckers hier weer 3 somerdagen getimmert van maendag tot wonsdag 

avont, dages 8 st, bent 24 st, is 1 gl 4 st, bent nu de 4 laeste somerdagen, donderdag den 29 sept. 

is het Michaeli, heeft nu dages niet meer als 6 st, is een schillinck, nu op donderdag den 29 sept. 

weer angeven, is nu die eerste winterdag en tot saterdag avont gebleven, bent weer 3 

winterdaegen, een schillinck, bent 3 schillingen, bent 18 st, dito seventwintigh keiser guldens en 

vijf stuyvers. 

1718 den 3 octob. Jan Vinckers weer een maendagh te 8 uiren gecomen timmeren an die koestal 

en tot saterdag avont sijnde den 8 octob. getimmert, daeges 6 st, bent 30 st, te samen 28 gl 13 st 8 

penn, dito achtentwintigh keiser guldens dartyn stuyvers en acht penningen, bent 5 dagen min een 

schoft geweest. 

1718 den 9 octob. hier weer 6 daegen getimmert van maendag af tot saterdag avont sijnde den 15 

octob. 1718, daeges 6 st, maecket 36 st, is 1 gl 16 st, facit f 30-9-8. 

1718 den 25 octob. Jan Vinckers hier weer 3 dagen an het secreet in het bouwhuys getimmert van 

maendag tot dingsdag avont, daeges 6 st, maecket 12 st, te samen 31 gl 1 st 8 penn. 

1718 den 25 octob. Jan Vinckers gedaen 6 spint rogge, is anderthalf schepel rogge, het schepel 33 

st, maecket 49 st en een half, maecket 2 gl 9 st 8 penn, afgetrocken van 31 gl 1 st 8 penn, blijft 

noch 28 gl 11 st. 

noch weer en half schepel rogge daerbij gedaen, is 16 st 8 penn, facit 27 gl 7 st 8 penn, is geweest 

een half mudde rogge. 

1718 den 27 octob. Jan Vinckers op donderdag na Mensinck gegaen en tot saterdag avont sijnde 

den 29 octob. getimmert, daeges 6 st, is 18 st, dito achtentwintigh keiser guldens en vijf stuyvers 

en acht penningen. 

1718 den 31 octob. en den 1 nov. op maendach en dingsdach Jan Vinckers weer 2 dagen na 



Mensinck geweest, daeges 6 st, bent 12 st, te samen 28 gl 17 st 8 penn. 

1718 den 3 nov. op donderdag na de middag Jan Vinckers hier weer gearbeidet derdehalve dag 

tot saterdag avont an die calesse sijnde den 5 nov. 1718, daeges 6 st, is 15 st, te saemen 29 gl 1 st 

8 penn. 

1718 den 6 nov. Jan Vinckers hier weer op sondach hen te middach an die calesse gearbeidet, is 

weer 3 st, te samen 29 gl 14 st 8 penn. 

Jan Vinckers in mij afwesen na Deventer van die Loock gehaelt 2 schepel saeirogge, het schepel 

33 st, is 3 gl 6 st, afgetrocken van 29 gl 14 st 8 penn, rest noch 26 gl 8 st 8 penn, dito 

sesentwintigh keiser guldens 8 stuyvers en acht penningen. 

1718 den 8 nov. Jan Vinckers weer 3 dagen an die Loock an die scheuppe getimmert, dages 6 st, 

is 18 st, te samen 27 gl 6 st 8 penn. 

1718 den 18 nov. Jan Vinckers weer an die Fluttert geweest 8 daegen om grontholt onder het 

huys te leggen, daeges 6 st, is 48 st, is 2 gl 8 st, het derde part moet die vrou van Harreveldt hier 

toe betaelen en die sone heeft oock 8 dagen, daeges 3 st, is 24 st, is 1 gl 4 st, is te samen 3 gl 12 

st, maer die 24 st is op die soons reeckeninge geschreven, dese 2 gl 8 st moeten bij die 27 gl 6 st 8 

penn geset worden, is dan 29 gl 14 st 8 penn, tot dese 3 gl 12 st moet die vrouw van Harreveldt 

het derde part toe betalen, is dan 1 gl 4 st. 

(los briefje) 1718 den 18 nov. Jan Vinkers f 29-1-8, weer 8 dagen an die Fluttert, dages 3 st, is 24 

st, facit 30-5-8, weer 2 dagen, dasges 3 st, is 6 st, facit 30-11-8, weer 6 dagen, daeges 3 st, is 18 

st, facit 31-9-8, weer 1 st 8 penn, facit 31-11. 

1718 den 2 decemb. Jan Vinckers hier weer een vridag en morgen tot saterdag avont sijnde den 2 

en 3 decemb. twe dagen timmeren geweest, daeges 6 st, bent 12 st, te samen 30 gl 6 st 8 penn. 

1718 den 5 decemb. Jan Vinckers hier weer 6 dagen getimmert, daeges 6 st, is 36 st, is 1 gl 16 st, 

te samen 32 gl 2 st 8 penn, dito twendartigh caroli guldens twe stuyvers acht penningen. 

1718 den 22 decemb. Jan Vinckers hier weer een halven dag getimmert, is 3 st, op donderdag des 

achteren middach tot savonts, te samen 32 gl 5 st 8 penn. 

1718 den 26 decemb. Jan Vinckers mij gebracht een paer hoenders op die resterende 9 hoenders 

tot Martini 1717 verschenen en van die grote maet tot Martini 1717 oock verschenen, afgetrocken 

van 4 hoenders, rest mij dan noch 2 hoenders tot Martini 1717 en Michaeli 1717 verschenen, nu 

koomt daer weer bij Martini 1718 verschenen van die pacht 2 paer hoenders en een paer hoenders 

van die grote maet op Michaeli 1718 verschenen, in allens 3 paer hoenders, te samen nu rest noch 

8 hoenders, segge acht hoenders, bent 4 paer hoenders. 

1718 den 26 december Jan Vinckers weer 3 schoft hier gearbeidet om het wapen voor die poorte 

weg te nemen en na Goor te brengen, is 4 st 8 penn, te samen 32 gl 10 st, segge twendartigh 

keiser guldens en tyn stuyvers. 

1719 den 17 jan. Jan Vinckers voor mij na die Fluttert, Loock, Mensinck en Kluppels geweest om 

holt te besien, ben met hem eens geworden voor enen winterdach, is 6 st, te samen nu 32 gl 16 st. 

Jan Vinckers overbetaelt tot Martini 1718 2 gl 16 st. 

1719 den 20 jan. Jan Vinckers weer hier gearbeidet 3 schoft aan die gebroockene stoelen, is 4 st 8 

penn, te samen overbetaelt 3 gl en een halve stuyver. 

hier moet noch bijcomen als volght van het gras maeyen van 1717 en 1718, beloopt 11 gl 10 st, 

noch een wasseldag van sijn vrouwe in het jaer 1717 gedaen, is 5 st, noch wegens uytdrift van het 

jaer 1714, 1715, 1716, 1717 en 1718, jaerlyx 1 gl, bent 5 gl, noch van die soone sijn verdienst 

218 dagen, daeges 3 st, maecket 32 gl 14 st, facit 50 gl 19 st. 

1719 den 23 jan. met Jan Vinckers gereekent wegens sijn plaetsken van Martini 1717 en 1718 

verschenen en het verdienst en het saet dat hij van mij gekregen heeft, als mede het gelt daer 

afgetrocken, als mede oock van sijn soon, als mede het grasmaeyen van 1717 en 1718 daer bij 



gereekent, als oock mede van die uytdrift 5 gl wegens 5 jaren, dit dan alles afgetrocken sijnde, so 

is bevonden dat ick Jan Vinckers of desselfs erfgenamen schuldigh blijve van Martini 1718 die 

somma van vijftigh caroli guldens en negentyn stuyvers. 

hier moet afgetrocken worden een rijcksd, maecket 2 gl 10 st en noch een hoen bij die resterende 

8 hoenders bij geschreven worden, bent dan noch 9 hoenders wegens die grote maet op Michaeli 

1718 verschenen, afgetrocken van 50 gl 19 st, blijft achtenviertigh caroli guldens negen stuyvers. 

rest dan oock noch die steren mij van Jan Vinckers om den heerdt te maecken, so ick hem voor 

desen geleent hebbe. 

rest noch 9 hoenders tot Martini 1718 verschenen, als mede oock van die grote maet op Michaeli 

1718 verschenen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.  Jan Vynckers 

bekenne als boven. 

1719 den 24 jan. an Jan Vinckers betaelt door Jan ten Krooshoop 5 schepel rogge, het schepel 

tegens 33 st, beloopt sich an gelt 8 gl 5 st, afgetrocken van 48 gl 9 st, blijft noch 40 gl 4 st, dito 

viertigh keiser guldens en vier stuyvers. 

1719 den 27 febr. Jan Vinckers van Jan te Krooshoop op mijn pacht gehaelt een mudde rogge, het 

schepel tegens 33 st, is 6 gl 12 st en van mijn solder een schepel boeckweite, is 1 gl, te samen 7 gl 

12 st, afgetrocken van 40 gl 4 st, rest Jan Vinckers dan noch van mij 32 gl 12 st. 

1719 den 28 en den 29 meert Jan Vinckers hier weer 2 dagen getimmert, dingsdaeges en 

wonsdaeges, daeges 8 st, bent 16 st, maecket 33 gl 8 st. 

1719 den 28 meert in mijn uytwesen na Zwolle na den landagh Jan Vinckers gekregen een mudde 

rogge, het schepel 33 st, is 6 gl 12 st, afgetrocken van 33 gl 8 st, rest dan noch 26 gl 16 st. 

1719 den 18 april Jan Vinckers gedaen 2 schepel boeckweite, het schepel 1 gl, bent 2 gl, 

afgetrocken van 26 gl 16 st, rest dan noch Jan Vinckers van mij van Martini 1718 24 gl 16 st, dito 

vierentwintigh keiser guldens en sestyn stuyvers. 

1719 den 4 may Jan Vinckers gedaen 3 schepel rogge, het schepel 33 st, maecket an gelt 4 gl 19 

st met een schepel boeckweite, het schepel 1 gl, maecket 5 gl 19 st, afgetrocken van 24 gl 16 st, 

rest noch 18 gl 17 st, achtyn guldens en seventyn stuyvers. 

1719 den 13 may Jan Vinckers gedaen 6 spint boeckweite, het schepel 1 gl, is 1 gl 10 st, 

afgetrocken van 18 gl 17 st, rest 17gl 7 st, dito seventyn guldens en seven stuyvers. 

1719 den 26 may Jan Vinckers gedaen een mudde rogge, het schepel 33 st, is 1 gl 13 st, maecket 

an gelt 6 gl 12 st met een schepel boeckweite tegens 1 gl, te samen 7 gl 12 st, afgetrocken van 17 

gl 7 st, rest 9 gl 15 st, segge negen caroli guldens vijftyn stuyvers . 

1719 den 15 junius Jan Vinckers hier weer op donderdag gecomen timmeren an brugge plancken 

tot saterdag avont gebleven, bent 3 dagen, daeges 8 st, is 24 st, is 1 gl 4 st, te samen 9 gl 15 st. 

1719 den 27 junius Jan Vinckers gedaen een mudde rogge, het schepel tegens 33 st, maecket an 

gelt 6 gl 12 st met noch een schepel boeckweite, moet costen het schepel 1 gl, te samen 7 gl 12 st, 

afgetrocken van 9 gl 15 st, rest Jan Vinckers dan noch van mij van het olde 2 gl 3 st, segge twe 

caroli guldens en drie stuyvers. 

1719 den 18 julius Jan Vinckers mij een dagh rogge helpen maeien op die kleine haere en die 

horst, so dat hij nu sijn saetdach so op Martini 1719 verschijnen sullen heeft gedaen. 

1719 den 31 julius Jan Vinckers laten halen door sijn soon een schepel boeckweite, moet costen 1 

gl, afgetrocken van 2 gl 3 st, rest Jan Vinckers dan noch van mij 1 gl 3 st, segge enen gulden en 

drie stuyvers. 

1719 den 27 sept. Jan Vinckers mij gebracht 3 hoenders op die resterende 9 hoenders tot Martini 

1718 en Michaeli 1718 verschenen, afgetrocken van 9 hoenders, blijft dan noch 6 hoenders van 

Martini 1718 en Michaeli 1718 van die grote maet verschenen, nu Martini ankomende 1719 



wegens die pacht weer 2 paer hoenders en van die grote maet oock op Michaeli ankomende 1719 

wegens 2 daghwerck, het dagwerck een paer hoenders, maecket 2 paer hoenders, te samen 14 

hoenders, bent 7 paer hoenders en oock 10 gl wegens die grote maet op Michaeli 1719 staende te 

verschijnen, moet oock op sijn verdienst afgetrocken en verreeckent worden. 

1719 den 5 decemb. Jan Vinckers mij gebracht 3 paer hoenders op die noch resterende 7 paer 

hoenders van Martini en Michaeli 1719 mij verschenen, afgetrocken 3 paer hoenders, bent 6 

hoenders, rest mij dan noch 4 paer hoenders, bent 8 hoenders van Michaeli 1719 van die grote 

maet en Martini 1719 van die pacht verschenen, 8 hoenders, bent 4 paer hoenders. 

1720 den 3 augustus Jan Vinckers sijn enen saetdag laten doen door die soon so op Martini 1720 

noch eerst verschijnen sal. 

1720 den 5 sept. Jan Vinckers mij gebracht een paer jonge hoenders op die noch resterende 8 

hoenders, bent 4 paer hoenders afgetrocken, rest mij dan noch 6 hoenders, bent 3 paer hoenders, 

van Michaeli 1719 of Martini 1719 verschenen. 

1720 den 12 sept. Jan Vinckers verpachtet het Geur tot an Martini te worden an sal mij daer van 

geven acht pont boter, die olde Vincke gaet het voor die halfscheit met an, maer Jan Vinckers sal 

mij 8 pont boter betalen, staer daer voor, heeft het van mij angenomen en gepachtet. 

1720 den 14 sept. van Jan Vinckers gekregen een paer jomge hoenders op die noch resterende 3 

paer hoenders van Michaeli 1719 verschenen of Martini 1719 verschenen afgetrocken, rest mij 

dan noch 2 paer hoenders van Michaeli 1719 of Martini 1719 verschenen. 

1720 den 5 octob. Jan Vinckers gebracht 2 paer hoenders en mij resteerde noch 2 paer hoenders 

van Michaeli 1719 of Martini 1719 verschenen, so dat nu tot Michaeli of Martini 1719 nu so veer 

voldaen ben. 

op Martini 1720 of Michaeli 1720 rest mij weer in allens 4 paer hoenders, maecket 8 hoenders, 

geeft 2 paer hoenders jaerlyx van die pacht en 2 paer hoenders van die grote maet. 

1721 den 28 febr. met Speeckenbricnk gereeckent en dat die olde Hinderick Vinckers mij 

schuldig is gebleven 5 rijcksd, is 12 gl 10 st met een vette pachtgansch van Martini 1720 

verschenen, het welcke altemale Jan Vinckers an mij wil goet doen en betalen. 

oorkont mijn eigen hant Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.  

12 gl 10 st met een vette pachtgansch. 

1721 den 1 augustus snademidag op vridag hier gecomen rogge maien en tot saterdag avont 

gebleven sijnde den 2 augustus, afgetrocken van 3 dagen, rest mij dan nog anderthalve dag op 

Martini 1721 staende te verschijnen, den halven dag gedaen en nog enen dag, so dat sijn 3 

saetdagen so op ankomende Martini 1721 staen te verschijnen, heeft gedaen Jan Vinckers. 

1721 den 10 sept. Jan Vinckers mij gebracht 2 paer hoenders, afgetrocken van 4 paer hoenders, 

rest mij dan noch 2 paer hoenders van Michaeli 1720 verschenen of Martini 1720 verschenen, nu 

Michaeli 1721 of Martini 1721 weer 4 paer hoenders, in allens 6 paer hoenders, maecket 12 

hoenders. 

1721 den 31 octob. Jan Vinckers mij gebracht 5 paer hoenders, bent 10 hoenders, afgetrocken 

van 12 hoenders, rest mij dan nog een paer hoenders op Martini 1721 staende te verschijnen. 

1721 den 12 nov. Jan Vinckers mij gebracht die vette gansch, heeft gewogen 9 pont, so mij 

verschenen was op Martini 1721 volgens die gemaekte nieuwe pachtsedule. 

1721 den 1 decemb. Jan Vinckers mij gebracht 3 paer hoenders op reeckeninge van die 12 

honders, rest mij dan noch 3 paer hoenders op Martini 1721 of Michaeli 1721 verschenen, so dat 

die hoenders nu tot Martini 1721 betaelt zijn, in allens gebracht 20 hoenders. 

op dato ondergeschreven met Jan Vinckers afgerekent, soo van arbeitsloon van hem selfs als 

vrouwe en soon aen mij verdient tot dato deses en bevonden dat hem toe quam twehondert ses gl 

en acht st, bovendien tegens mij wegens achterstandige pacht in uitgegevene saet tot Martini 



1721 incluis toe quam en hier van twehondert en 6 guld en acht st aftrecken, soo geblijckt dat Jan 

Vinckers te boven is gekomen ses gulden en drie stuivers, wordende nog ten gereserveert restant 

van achterstandige pacht van Henr. Vinckers vijf rixdaelders en een vette gans tot verdere 

conventie. 

actum Wegdam den 2 jan. 1722. Jan Vynckers.  Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.  

Wolt. Pothof testis. 

1722 Jan Vinckers betaelt sjaerlyx van sijn lant ter pacht f 25 ende van het lant soo sijn vader in 

pacht gehad heeft en door hem aengenomen jaerlyx f 16-10 ende van twe dagwerk hooyland tyn 

gl f 10, totaal f 51-10, het eerste jaer pacht sal verschijnen op Martini 1722. 

op dato ondergeschreven heeft Jan Vinckers sijn geltpacht betaelt soo op Martini 1722 

verschenen was met f 51-10. 

sijnde sijn verdient loon van hem als sijn soon tot dato den 27 novemb. 1723 aan hem voldaen en 

aen de pacht gekortet. 

sullende vervolgens sjaerlyx van het land soo sijn vader in pacht gehadt heeft en door Jan 

Vinckers nu in het gebruik geven sestien gl 10 st, maekende dan jaerlyx de geltpacht te samen 

eenenvijftig gl 10 st buiten de toebaten. 

op dato ondergeschreven met Jan Vinkers afgerekent soo aan arbeitsloon van hem selfs, vrouwe 

en soon aen de selver erfgenamen vant Weghdam verdient tot hier toe en bevonden dat met het 

restant van afrekeninge ad 6 gl 3 st te samen maekt een somma van hondert gl 12 st waertegens 

ons andersom toequam, soo van gelevert saer als achterstandige pacht tot Martini 1722 incluis, 

neffen een restant van sijn vader, te samen makende een somma van 51 gl, soo geblijckt dat Jan 

Vinckers te boven koomt een somma van 49 gl 12 st, waermede dese afrekening geslooten. 

actum Wegdam den 10 meert 1723.  

1723 den 20 maert heeft Jan Vinkers gekreegen van H. Mensink 6 schepel rogge, moet voor het 

schepel geven eenen gulden, is te samen 6 gl. 

1723 den 2 apryl heeft Gerrit te Look gebraegt an Jan Vinkers 2 mudde boekweite en moet voor 

het schepel geven 14 st, bedraegt sich de 2 mudde boekweite an gelt 5 gl 12 st, de rogge an de 

boekweite te samen 11 gl 12 st. 

1723 den 26 april heeft Jan Vinkers betaelt de paseiieren te weten 16 eieren so mij op passen 

1723 sijn verschenen geweest. 

1723 den 3 novemb. heeft Jan Vinkers mij sijn peert geleent na in de Schese. 

in het jaer 1723 heeft Jan Vinkers an het Knuppels gearbeit 24 dagen en de soon van J. Vinkers 

an het Knuppels gearbeit 28 dagen, is te saemen an gelt 19 gulden. 

1724 den 20 meert heeft Jan Vinkers gekreegen 2 schepel rogge, moet voor het schepel geven 25 

st, maekt de 3 schepel rogge an gelt 2 gl 10 st, is te saemen 14 gl 2 st. 

1724 in maert mijn suster G. an Jan Vinkers gedaen doe ik na Campen ben geweest een mudde 

rogge Goorse maete tegens het schepel voor 25 st, maekt de rogge an gelt 5 gl en Jan Vinkers ook 

nog gekreegen een schepel boekweite Swolse maete tegens het schepel 15 st, maket de rogge en 

de boekweite te samen an gelt 5 gl 15 st. 

te saemen wat Jan Vinkers heeft gekreegen maeket te saemen an gelt 19 gl 17 st. 

1724 den 6 majus heeft Jan weer gekreegen een mudde rogge met een half mudde boekweite, 

moet voor het schepel rogge geven 25 st, is het mudde rogge 5 gl en moet voor het schepel 

boekweite geven 16 st, is dan de 2 schepel boekweite 32 st, is dan de rogge en de boekweite 6 gl 

12 stuivers an gelt van het saet, maekt te saemen uit 26 gl 9 st. 

1724 den 1 junius an Jan Vinkers gedaen een mudde rogge Goorse maete tegens het schepel 

rogge voor 26 st het schepel, maekt dan het mudde rogge an gelt 5 gulden 4 stuivers, maekt dan 

te saemen an gelt 31 guldens 13 stuivers. 



1724 den 1 mey heeft Jan Vinkers mij de 24 paseeieren gebraegt so paschen 1724 verschenen 

was die voldaen zijn met de 4 paer hoenders, nota bene de 20 gulden van de groote maete moeten 

niet vergeten worden van de jaeren 1723 en 1724. 

1724 den 11 augustus Jan Vinkers mij afgepaegt een half dagweerk uit het Geur, moet mij 

daervoor geven 3 guldens voor het halve dagwerk. 

van het jaer 1725 voor 2 dagwerk moet Jan Vinkers mij voor betaelen 12 guldens met 2 paer 

hoenders. 

1725 den 7 maert an Jan Vinkers weer gedaen 2 schepel boekweite Goorse maete tegens het 

schepel 19 st, maeket dan de 2 schepel an gelt 1 gl 18 st, is dan weer te saemen an gelt 33 gulden 

11 st. 

1725 den 8 maert an Jan Vinkers weer gedaen 2 schepel rogge Goorse maete, moet voor het 

schepel geven 32 st, is dan de 2 schepel an gelt 3 gulden 4 st, is dan weer te saemen an gelt 36 

gulden 15 st. 

1726 den 2 april an Jan Vinkers weer gedaen 4 schepel rogge Goorse maete tegens het schepel 

voor 24 st en met 2 schepel boekweite Goorse maete tegens het schepel voor 21 st, maekt dan de 

rogge en de boekweite an gelt 6 gulden 18 st, sodat Jan Vinkers te saemen an saet heeft 

gekreegen voor 43 gulden 13 st, so dat Jan Vinkers van ons erfgenaemen nog toe koomt 5 gulden 

19 st. 

1726 den 8 majus Jan Vinkers weer gekreegen 4 schepel rogge en met 5 spint boekweite Goorse 

maete, moet voor het schepel rogge geven 23 st, is de rogge an gelt 4 gulden 12 st en moet voor 

het schepel boekweite geven 22 st, is dan de 5 spint boekweite 27 st 8 penn an gelt, is dan te 

saemen gelt 5 gulden 19 st 8 penn, de rekeninge van Jan Vinkers was int geheel van 49 gl 12 st 

en heeft der an saet op ontfangen voor 49 gl 19 st 8 penn, so komt mij nog 4 driten toe. 

1726 den 4 juni an Jan Vinkers gedaen op het verdienst vant Knuppels 4 schepel rogge Goorse 

maete, moet voor het schepel geven 23 st, is dan de 4 schepel rogge an gelt 4 gulden 12 st. 

1726 den 26 augustus an Jan Vinkers verpagtet anderhalf dagweerk uit de groote maete, moet mij 

voor de anderhalf dagweerk geven 6 gulden, dit is voor het jaer 1726. 

1726 den 16 december heeft Jan Vinkers een mudde rogge Goorse maete gekreegen van het saet 

van Reerman, moet voor het schepel geven 26 st, is het mudde rogge an gelt 5 gl 4 st.  

1727 den 12 maert an Jan Vinkers gedaen een mudde boekweite, moet voor het schepel geven 16 

st, is dan de 4 schepel boekweite an gelt 3 gl 4 st. 

1727 den 25 april an Jan Vinkers gedaen 1 gulden 10 stuivers daer hij 2 schepel boekweite woude 

voor koopen.  

1727 den 28 april heb ik Jan Vinkers sijn peert gehaet 5 daegen en daer met na Rande gereden en 

ben uit gereden den 28 april en weer te huis gekoomen den 2 majus en heb het maer 2 daegen 

gebruickt en het heeft 3 dagen op Rande stille gestaen. 

1727 den 1 augustus an Jan Vinkers verpagtet 3 dagweerk hoilant uit de groote maete, moet mij 

voor de 3 dagweerk hoilant geven an gelt 12 gulden, segge twaelf gulden met 3 paer hoenders, dit 

is voor het jaer 1727. 

1727 den 15 octob. heeft Jenne Vinkers hier weer eenen dag weesen wassen op het Wegdam, is 5 

st 4 doit. 

1728 den 1 meert heeft Jenne Vinkers hier weer een dag wesen wassen, is 5 st 4 doiten. 

1728 den 2 april heeft Jan Vinkers weer gekreegen een mudde rogge Goorse maete, moet voor 

het schepel geven 26 st, is dan het mudde rogge an gelt 5 gl 4 st, het is rogge van Reerman 

geweest. 

1728 den 1 augustus verpagtet an Jan Vinkers 3 dagweerk hoilant, moet mij daervoor geven 12 

guldens met 2 paer hoenders, dit voor het jaer van 1728. 



in mey 1729 an Jan Vinkers weer gedaen 2 schepel rogge, moet voor het schepel geven 25½ st, is 

de 2 schepel an gelt 2 gulden 11 st, het is van het saet geweest dat Reerman op Martini 1728 heeft 

gebraegt. 

1729 den 1 augustus an Jan Vinkers weer verpagtet 3 dagweerk hoilant uit de groote maete, moet 

daer weer voor geven 12 guldens, dit voor het jaer van 1729. 

1730 den 1 augustus an Jan Vinkers weer verpagtet 3 dagweerk hoilant uit de groote maete, moet 

daervoor geven 12 gulden, dit voor het jaer 1730. 

in augustus 1730 heb ik an Jan Vinkers een schepel boekweite gedaen, moet mij daervoor geven 

16 st. 

in july 1731 heeft Gerrit Vinkers voor mij na Deventer geweest met sijn karre en heeft daer wijn 

van daen gehaelt, wat jij daervoor hebben moet weet ik nog niet. 

1731 den 17 octob. heeft Gerrit Vinkers voor mij na Delden geweest met sijn karre en wijn van 

Gewijn gehaelt, moet daer 10 stuivers van hebben en ook eens voor mij na Delden geweest te 

voete, moet daer van hebben 5 st 4 doiten. 

in meert 1732 heeft Gerrit Vinkers mij een jaer paeseeieren gebraegt. 

in mey 1732 heeft Jenne Vinkers hier eenen dag weesen wassen en eenen dag weesen opwassen, 

is 11 stuivers. 

in het jaer 1732 heeft Gerrit Vinkers een dagweerk hoilant gekreegen uit de groote maete, moet 

daer voor geven 4 guldens. 

in november 1732 heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 2 paer hoenders met 7 pont booter wegens 

de naweide van het Geur. 

in november en in december 1732 heeft Gerrit Vinkers voor mij 3 mael na Almelo geweest te 

voete. 

in jannewary 1733 heeft Gerrit Vinkers voor mij na de olimeule geweest tot Holten en heeft mij 

daer het roevesaet laeten slaen, wat hij daer van hebben wil weet ik nog niet. 

in jannewary 1733 heeft Jenne Vinkers hier een dag weesen wassen, is 5 st 4 doiten. 

in april 1733 heeft Gerrit Vinkers mij een jaer paeseieren gebraegt ad 22 eieren. 

1733 den 9 april heeft Jenne Vinkers hier wesen wassen eenen dag en 3 schooft, is an gelt 9 

stuivers 5 doiten. 

in septemb. 1733 heeft Jenne Vinkers weer eenen dag helpen wassen, is 5 st 4 doiten. 

in september 1733 heeft Gerrit Vinkers voor mij na Campen geweest te voete, hij wou daer 2 

gulden 10 stuivers van hebben, ik heb hem daer op gedaen 18 stuivers. 

1733 den 17 octob. heeft Gerrit Vinkers een dag sijn peert voor de ploeg gehaet, het is geweest 

doe de hoorst gebout is. 

1733 den 4 november heeft Gerrit Vinkers gebraegt 4 jonge hoenders. 

1733 den 6 november heeft Gerrit Vinkers voor mij na Deventer met sijn karre en peert en heeft 

haever gehaelt. 

1734 den meert heeft Jenne Vinkers weer een dag weesen, is 5 st 4 doiten. 

in july 1734 heeft Jenne Vinkers hier eenen dag weesen wassen en een halven dag weesen 

opwassen, is 8 st 2 doiten. 

en Gerrit Vinkers heeft in het jaer 1734 een dagweerk hoilant gekreegen van mij uyt de groote 

maete. 

1736 in meert van Gerrit Vinkers gekreegen een stukke smaldoek het welke is lang geweest 18 

elle, tegens negendehalve stuivers de elle op de 2 dagwark hoilant uit de groote maet die hij in het 

somer 1735 heeft gekreegen daer hij 8 guldens moet voor geven so dat Gerrit Vinkers nog 7 st 

schuldig op het hoi vant jaer 1735. 

1736 den 7 april heeft Jenne Vinkers hier eenen dag weesen wassen, is 5 st 4 doit. 



1737 den 16 november heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 4 jonge hoenders. 

1738 den 9 julius heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 2 jonge hoenders. 

1741 den 18 december heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 4 hoenders. 

1742 den 1 december heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 4 jonge hoenders. 

1743 den 1 april heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 22 enden eiieren so dat de paeseyeren tot 

passen 1743 sijn betaelt. 

1743 den 3 december heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 4 pont booter op de naeweide van het 

Geur. 

1745 den 17 april heeft Gerrit Vinkers mij gesonden door sijn meit 20 paeseyieren sodat G. 

Vinkers de paes eyieren tot passen 1745 heeft betaelt. 

in augustus 1745 heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 4 pont booter op de naeweide van het Geur. 

1745 den 27 october heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 4 pont booter op de naeweide van het 

Geur. 

1745 den 27 october heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt 8 jonge hoenders. 

1747 den 25 feberwarius heeft Gerrit Vinkers mij gebraegt vijftehaelf pont booter op de naeweide 

van het Geur. 

1747 den 1 april heeft Gerrit Vinkers sijn vrouwe mij gebraegt 20 paeseyieren sodat Gerrit 

Vinkers de paeseyieren tot passen 1747 heeft betaelt. 

1746 den 23 juny is Gerrit Vinkers sijn meit hier in de plaetse gecoomen voor Jenneken Wilbers 

doe sij siek is geweest en de Vinken meit heeft hier geweest drie weken min een dag. 

1746 den 9 augustus van Gerrit Vinkers een oude henne gekreegen. 

in october 1746 heeft Gerrit Vinkers te voete na Brinkhuis tot Holten geweest doe suster Janties 

cabinetjen en stoelen sou gehaelt worden van Deventer door Brinkhuis, is 6 stuivers. 

1748 den 27 april heeft Geerrit Vinkers hier gebraegt 20 paeseyieren soo dat Geerit Vinkers de 

paeseyieren tot pasen 1748 heeft betaelt. 

Garyt Vinkers heeft dry mael na oldensael geweest na Lanttreve wat hey daer van hebben moet, 

dit is afgerekent. 

1749 den 12 juny heeft de Vinke gesonden 17 eyeren soodat de paseyeren betaelt sijn tot pasen 

1749. 

1749 den 12 august. heeft Trijntien Vinkers een oude henne gebragt. 

1749 den 26 novemb. heeft Trijntien Vinkers gebragt twe jonge hoenders. 

1750 den 10 maert heeft Trijntien Vinkers18 eyeren gebragt van pasen 1750. 

1751 den 17 meert heeft de Vinke 20 eeyier gebragt sodat de eeyier van pasen 1751 betalt is. 

de paeseyeren van het jaer 1752 sijn betaelt. 

1750 den 15 july heeft Trijntien Vinkers gebragt 4 pont booter diy sij geeft van de naweyde van 

het Geur soodat de booter van de nawyde vant Geur betaelt is tot Martyny 1749. 

1751 den 6 julie heeft Trijntien Vinkers gebraght 4 pont booter die sey mout geven van de 

natweyde van het Geur soo dat de booter van de natweyde betaelt is tot Martyenie 1750. 

1752 den 23 feberw. heeft de Vinke gebragt twe pont booter op de naweyde van het Geur van het 

jaer 1751. 

1753 den 12 janw. heeft de Vinke gesonden twe pont booter waermede de vyr pont booter van 

het Geur is voldaen tot het jaer 1751. 

1753 den 11 april heeft Vinken Trijntien gebragt 2 pont en een haelf booter op de naweyde van 

het Geur op het jaer 1752, den selfden dyto ook gebragt 21 eyeren van pasen 1753. 

1754 den 21 feberw. heeft de Vinke gesonden met sijn meit een oude henne, de paeseyeren sijn 

betaelt tot pasen 1754. 

1754 den 22 octob. heeft de Vinke gebragt twe jonge hoenders. 



1755 den 5 april heeft de Vinke gesonden met sijn dogter 20 eyeren van pasen 1755. 

1756 heeft de Vinke gesonden met sijne dogter 20 eyeren van pasen 1756. 

1749 den 26 maey heeft de Vinke na Almelo gewees 0-10-0. 

den 12 augus. weer na Almelo 0-10-0 

1749 den 2 septemb. heeft de Vinke na Swol geweest en moet daer van hebben 2-0-0. 

1749 den 15 septemb. weer na Almelo geweest 0-10-0. 

1749 den 26 septemb. heeft de Vinke na Elsen geweest om de pannen te bestellen 0-4-0. 

facit 3-14-0. 

1749 den 4 octob. heeft de Vinke dry schoft helpen arbeyden met pannen van de solder te halen 

0-6-0. 

den selfven dito de susster ook dry schoft 0-4-2. 

1749 den 24 octob. heeft de Vinke hyr in de arbeit geweest om kalk en stenen te boenen, enen 

dag en een schoft 0-8-12. 

de seuster ook geholpen arbeyden 3 dagen en dry schoft en dages 7 stuv, maekt 1-2-12. 

1749 int laesste van decemb. heeft de Vinke met de kerkenspraken ront geweest over het 

publyseren vant holt int Wegdam, daer an verdynt 2-10-0. 

1750 den 13 maert heeft de Vinke na Schoonheten geweest, mogt daer van hebben 15 stuv. 

0-15-0. 

1750 den den 6 juny heeft de Vinke de mesdelaers geholpen, tyn dagen en dages 4-0-0. 

1750 den 2 octob. heeft de Vinke na Delden geweest om het gelt te halen van Kramer 0-6-0. 

totaal 4-19-12. 

1751 den 12 maart heeft de Vinke na het Kneuppels gewest om voor de kinderen de bourt te 

maneren. 

1751 den 6 octob. is Gaarryt Veenkerst na Ooldenseelt gewest om den dockter te hallen bijt night 

Teutien van Wegdam en den 10 weer om medisiene te hallen, daervoor gerekent bey de mael 

2-4-0. 

1752 den 15 juny is de Vinke na den Schulenborg gewees over het proosses van Kattenpoel en 

moet daer van hebben 1-2-0. 

1752 den 20 juny heeft de Vinke een halven dag de kallik helpen lossen 0-4-0. 

1752 den 15 en den 16 novemb. heeft de Vinke twe mael na Delden geweest na Kramer 0-12-0. 

en eens na den Oossterhof 0-6-0. 

1753 den 4 meert heeft de Vinke na Delden geweest 0-6-0. 

1753 den 26 april heeft de Vinke met een peert geholpen het byr te halen van Goor 0-6-0. 

totaal 2-16-0. 

1753 den 8 may op dinksdag heeft de Vinke de messeler van Dijpen beginnen te helpen als op 

per knegt, dese eerste weke dry dagen. 

de twede weeke heeft hij ses dagen. 

de derde weke heeft hey ses dagen. 

de vyrde weke heeft hey vijf dagen om hemelvoort. 

de vijfde weke heeft hij ses dagen. 

nog eene dag geholpen an het bouhuis. 

nog anderhalve dag om de kaelk weg te boenen en nog eene dag eer de messelaers der waren om 

kaelk veerdig te maken, samen 29 dagen en een halve dag 11-16-0. 

1753 den 2 july is de Vinke na de graefschap Bentem te Nieuhuis geweest over het tesstement 

1-2-0. 

1753 den 1 desemb. heeft de Vinke na Deventer geweest over de saken doe de vrou van 

Doetinghem is gestorven en moet daervan hebben 1-2-0. 



1754 in novemb. heeft de Vinke een halve dag geholpen de kaelk lossen 0-3-8. 

1755 in octob. heeft de Vink dry mael na Delden geweest, den 9 novemb. weer na Delden 1-4-0. 

1755 den 18 desemb. heeft de Vinke dry schoft gedaen om het bouhuis uit te boenen 0-5-12. 

Totaal 15-13-4. 

1750 den 7 septemb. van Trijntien Vinkers ontfangen 35 guld 13 stuv en de Vinke hadde 

verschoo bey de kerkenspraken van het hoeut vant Wegdam 2 guld 7 stuv, maekt te saemen 38 

guld op de paegt van Martyny 1749. 

1756 in het laeste van novemb. heeft de Vinken meit geholpen in de wasse vyr dagen 1-2-0. 

sodat dese verdynsten beloopen an gelt 41-11-0. 

en wat de Vinke an ons verdynt heeft van den 15 april 1749 tot den 30 july 1756 de somma van 

46 guld 4 st 6 penn. 

 

van de verpondinge die ik D. Spekenbrink alle jaer moet korten is 4 gulden 16 stuivers. 

1724 den 1 meert met D. Spekenbrink afgerekent so hij van mij verdient hadde en desselfs 

vrouwe haer verdienst en wat hij mij met sijn peert verdient hadde en nog van hem eens 

gekreegen een fime dack en hij moet des jaers geven an geltpagt 85 gl en mij daer op verdient 

hadde 70 gl 11 st so dat hij mij nog schuldigt blijft op Martini 1723 een somma van 14 gl 9 st met 

2 mudde boonen en 3 hoenders op Martini 1723. 

actum Wegdam den 1 meert 1724. 

1724 den 20 april heeft D. Spekenbrink mij gebraegt een schepel boonen, blijft dan nog schuldig 

7 schepel boonen op Martini 1723. 

1724 den 10 augustus an Derk Spekenbrink erpagtet de naeweyde van het nije, sal mij daer van 

geven 2 schepel van sijn beeste gaerste en niet langer te weiden als tot Micheli 1724 toe. 

1725 den 2 jan. heeft D. Spekenbrink mij gebraegt 3 schepel boonen, blijft D. Spekenbrink mij 

tot Martini 1724 nog schuldig 2 mudde boonen, bint 8 schepel. 

1725 den 17 majus heb ik D. Spekenbrink 2 verkens gekregen die ik hebbe bedongen voor 8 

gulden 10 stuivers sodat die op Martini 1723 moeten gekoortet worden. 

1726 den 6 febr. heb ik van D. Spekenbrink weer gekreegen 2 schepel boonen, so blijft D. 

Spekenbrink mij op Martini 1724 nog schuldig 6 schepel boonen. 

1726 nog van D. Spekenbrink ontfangen 2 spint peerdeboonen, so blijft D. Spekenbrink mij nog 

schuldig 5 schepel en 2 spint peerboomen op Martini 1724. 

1726 den 20 novemb. van D. Spekenbrink gekreegen een vette gans, is betaelt op Martini 1726. 

1726 de eiieren sijn tot passen 1726 betaelt. 

1727 den 7 martius met Derk Spekenbrink en desselfs vrouwe Harmken Spekenbrink klaer en 

neities afgerekent en hetgeene hij Derk Spekenbrink en Harmken Spekenbrink mij hadden 

afverdient op de kerfstokken en al het geene hij mij met sijn peert hadde afverdient en ook van 

spinnen, so alle voordere verdiensten hier met ingerekent sonder iets te uitsonderen en de 2 

verkens die ik op den 17 majus 1725 heb gekreegen ook verrekent en 3 gansen sijn ook verrekent 

en Derk Spekenbrink bleeft mij op Martini 1723 schuldig 5 guld 19 st. 

Derk Spekenbrink geeft jaers an geltpagt 85 guld 5 st, maekt dan de 3 jaeren geltpagt te samen 

eene summa van 255 guld 15 st en Spekenbrink mij daer op hadde verdient 113 guld 2 st en so is 

gebleeken dat mij Derk Spekenbrink tot Martini 1726 verschenen mij schuldig blieft eene somma 

van 119 gl 1 st, segge hondert negentien guld en eenen stuiver met 3 mudde peerdeboonen en een 

schepel boonen en met 2 hoenders schuldig blijft tot Martini 1726 verschenen. 

actum Wegdam den 7 martius 1727 A.D. van Coeverden. 

1727 den 17 junius heeft mij Gerrit Engbert Spekenbrink gebraegt an gelt 12 guldens soo Gerrit 

Engbert mij nog schuldig an gelt 107 guld 1 st tot Martini 1726 met 3 mudde peerdeboonen en 



een schepel met 2 hoenders alles tot Martini 1726. 

1727 den 10 septemb. heeft mij Gerrit Engbert Spekenbrink gebraegt 2 schepel peerdeboonen, so 

blijft Spekenbrink mij nog schuldig an boonen 2 mudde em 3 schepel boonen op Martini 1726. 

1727 den 9 april heeft D. Spekenbrink mij gebraegt 20 paeseiieren so mij op passen 1727 was 

verschenen, dat de eiieren tot passen 1727 sijn betaelt. 

1727 den 20 april heeft D. Spekenbrink anderhalven dag leemt gevaeren met sijn karre, dages 15 

st. 

1727 den 8 majus heeft D. Spekenbrink voor mij na Delden geweest, daer een haelf aem van 

Gewijn gehaelt, moet daer voor hebben 10 st. 

1727 den 7 octob. heeft Gerrit Engbert Spekenbrink mij gebraegt 4 hoenders en was van Martini 

1726 nog 2 hoenders schuldig gebleeven, so dat de 2 hoenders van Martini 1726 sijn betaelt, dat 

Gerrit Engbert Spekenbrink op Martini 1727 heeft betaelt 2 hoenders. 

1727 den 12 novemb. heeft Gerrit Engbert Spekenbrink mij de vette gans gebraegt waermede 

gans tot Martini 1727 is betaelt. 

1727 den 2 novemb. heeft Engbert verschoeten na de slae muele te Mallen voor mij 13 st 8 penn. 

1727 den 28 novemb. heeft Gerrit Engbert Spekenbrink voor mij na Holten geweest met sijn 

karre, moet daer 10 st van hebben. 

Engbert Spekenbrink heeft voor mij 3 dagen en een schooft graes gemaeit en nog eenen schooft 

daer hij sijn derde part kan van trekken, is 52 st. 

1727 den 10 december met Garrit Engbert Spekenbrink en desselfs Mette Spekenbrink haer en 

neities afgerekent en het geene hij Gerrit Engbert Spekenbrink en desselfs vrouwe mij hadden 

afverdient op de kerfstokken en al geene hij mij hadde afverdient met sijn peert en so alle 

voordere verdiensten hier met ingerekent sonder iets te uitsonderen en heeft mij 10 decemb. 1727 

gebraegt an gelt 20 guldens en hij heeft mij afverdient 73 guld 12 st en was mij van Martini 1726 

nog schuldig gebleven 107 guld 1 st, de geltpagt is 85 gl 5 st. 

en so is bevonden dat Gerrit Engbert Spekenbrink is schuldig gebleven tot Martini 1727 een 

somma van 98 guldens 4 stuivers met 3 mudde peerdeboonen en 3 schepel peerdeboonen. 

1727 den 30 decemb. Gerrit Engbert Spekenbrink mij laeten brengen 2 schepel boekweite 

waervoor ik hem 2 schepel peerdeboonen hebbe goetgedaen en is dan tot Martini 1727 nog 

schuldig 3 mudde en een schepel peerdeboonen. 

1728 den 2 julius heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 6 guldens an gelt en so is Engbert 

Spekenbrink nog schuldig an gelt de somma van 92 guld 14 stuivers op Martini 1727. 

1728 den 6 octob. heeft Engbert Spekenbrink voor mij na Enschede geweest en daer de rente 

heen gebraegt. 

1730 den 2 febr. heeft Engbert Spekenbrink voor mij na Enschede geweest en daer de rente heen 

gebraegt. 

1732 den 19 febr. heeft Engbert Spekenbrink voor mij na Enchede geweest en daer rente heen 

gebraegt. 

1728 den 26 maert heeft Gerrit Engbert Spekenbrink mij gebraegt 20 paeseiieren so mij op 

passen 1728 was verschenen dat die betaelt sijn tot passen 1728. 

1728 den 17 septemb. heeft Gerrit Engbert Spekenbrink mij gebraegt 5 spint peerdeboonen en is 

tot Martini 1727 nog schuldig an boonen 2 mudde 3 schepel en 3 spint. 

1728 den 7 novemb. heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 4 hoenders. 

1728 den 20 novemb. heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt de vette gans waermede de vette 

gans is betaelt tot Martini 1728. 

1729 den 13 augustus heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 4 jonge hoenders met een oude 

henne, is te saemen 5 hoenders. 



in septemb. 1729 heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt derdehalf schepel peerdeboonen, so is 

Spekenbrink nog schuldig tot Martini 1727 2 mudde en een schepel en een spint peerdeboonen. 

1729 den 1 october heeft Spekenbrink voor mij na Delden geweest met sijn karre en daer wijn 

van daen gehaelt, moet daer van hebben 10 stuivers. 

1729 in novemb. heeft Spekenbrink mij de vette gaens gebraegt waermede de gans tot Martini 

1729 is betaelt. 

en Engbert Spekenbrink heeft in novemb. 1729 sijn peert met voor de koetse gehaet na het 

Epman doe mijn suster Jantien na den Schoelenbaerg is gegaen, wat hij daer van hebben moet. 

1730 den 27 maert heeft Engbert Speekenbrink mij met sijn peert na Swolle gebraegt met de 

schese en is 2 dagen uitgeweest. 

in april 1730 heeft Spekenbrink mij de paeseiieren betaelt die op passen 1730 waeren verschenen, 

dat die betaelt sijn tot passen 1730. 

1730 den 4 majus heeft Spekenbrink mij geholpen met sijn karre 2 schooft bier vaeren die ik 

getunnet hebbe in de Kiste en hij heeft eens voor mij na de meule geweest met sijn karre om te 

bakken. 

1730 den 4 febr. heeft Spekenbrink weer voor mij na Delden geweest en een anker wijn gehaelt 

met 2 schepel haever van monsieur Gewijn, moet daer 10 st van hebben. 

in july 1730 heeft Spekenbrink met mij na Deventer geweest, ik hebbe sijn peert in de scheese 

gehaet en ben 3 dagen daer met uitgeweest. 

in octob. 1730 heeft Spekenbrink mij gebraegt 2 schepel peerdeboonen, so blijft Spekenbrink nog 

schuldig 7 schepel en een spint peerdeboonen tot Martini 1727. 

in novemb. 1730 heeft Spekenbrink mij gebraegt 7 hoenders met een vette gans waermede de 

gans tot Martini 1730 is betaelt. 

1730 den 4 december heeft D. Spekenbrink voor mij Delden geweest met de karre en een half 

aem wijn met 30 lege vlessen van Gewijn gehaelt, moet daer van hebben 10 of 12 st. 

1731 in meert heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt de paeseiieren die op passen 1731 waeren 

verschenen, dat die betaelt bennen tot passen 1731. 

1731 den 22 septemb. heeft Derk Spekenbrink mij gebraegt 7 schepel peerdeboonen, so blijft 

Engbert Spekenbrink mij nog 3 schepel en een spint peerdeboonen op Martini 1727. 

in septemb. 1731 heeft Derk Spekenbrink mij gebraeght 6 hoenders. 

1732 den 10 meert heeft Engbert Spekenbrink sijn eene peert met voor Krooshooper wagen 

gehaet doe ik getunnet hebbe in de Kiste. 

in meert 1732 heeft Mette Spekenbrink mij de paeseiieren gebraegt so dat de paeseiieren tot 

passen 1732 betaelt sijn. 

1742 den 10 december heeft Derk Spekenbrink mij gebraegt 2 vette gansen. 

1743 den 5 jannewarius heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 6 spint peerboonen. 

1743 den 1 april heeft Mette Spekenbrink mij gebraegt 26 paeseyeren, so dat Spekenbrink de 

paeseyeren tot passen 1743 heeft betaelt. 

1743 den 13 mey heeft Engbert Spekenbrink voor mij na Deventer geweest met sijn karre en 

heeft mij gehaelt 5 mudde haever van Koolhaase uit Hasjen tot Deventer, Spekenbrink sal voor 

de vraegt hebben 35 stuivers, is an gelt 1 gulden 15 stuivers, so als geaccordeert is. 

1743 den 4 october heeft Derk Spekenbrink mij gebraegt 6 jonge hoenders die Engbert 

Spekenbrink angaen. 

1743 den 29 november heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 2 schepel peerdeboonen. 

1743 den 9 december heeft Derk Spekenbrink mij gebraegt 2 vette gansen die Engbert 

Spekenbrink angaen. 

1744 den 18 feberwarius heeft Engbert Spekenbrink voor mij met gebraegt 5 mudde molt van R. 



Koolhaes uit het Hasjen tot Deventer, Spekenbrink sal daer voor de vraegt hebben van dit molt 15 

stuivers so als ik met hem hebbe geaccordeert. 

1744 den 14 september heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 5 jonge hoenders. 

1744 den 1 october heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 4 schepel peerdeboonen. 

1744 den 5 december heeft Derk Spekenbrink mij gebraegt 2 vette gansen die Engbert 

Spekenbrink angaen. 

1745 den 26 april heeft Engbert Spekenbrink mij gesonden door Derk Spekenbrink 20 

paeseyieren, sodat Spekenbrink de paeseyieren tot passen 1745 heeft betaelt. 

1745 den 28 augustus heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 10 jonge hoenders sijnde 5 paer 

hoenders. 

1745 den 2 october heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 3 schepel peerdeboonen, het laeste 

schepel was niet vol, ik sal het voor dese keer so nau niet sien. 

1745 den 29 november heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 2 vette gansen. 

1745 den 31 december heeft Engbert Spekenbrink voor mij na Holten geweest met sijn karre en 

peert en heeft mij roeve saet laeten slaen, doe hebbe ik 6 schepel van mijn roeve saet gekreegen 

achten twintigste halve kanne olij, Spekenbrink moet voor de vraegt hebben. 

1746 den 14 julius heeft Engbert Speekenbrink mij gebraegt 2 oude hoenders en met 2 jonge 

hoenders, sijnde te saemen 4 hoenders die ik van Spekenbrink ontfangen hebbe. 

1746 den 15 november heeft Engbert Speekenbrink mij gebraegt 3 jonge hoenders. 

1746 den 2 december heeft Engbert Spekenbrink mij gebraegt 2 vette gansen. 

1746 den 3 december heeft Engbert Spekenbrink voor mij te peerde na Deventer geweest en heeft 

vrou Bouwer voor mij gelt gebraegt, Spekenbrink wil daer van hebben voor dat hij na Deventer is 

geweest 1 gulden 5 stuivers. 

1747 den 1 april heeft Engbert Spekenbrink mij gesonden door sijn soon 22 paeseyieren so dat 

Engbert Spekenbrink de paeseyieren tot passen 1747 heeft betaelt. 

1747 den 28 september heeft Engbert Spekenbrink mij gesonden door Derk Spekenbrink 3 

schepel peerdeboonen. 

1748 den 4 april heeft Engbert Sprekenbrin gebraeg 20 paeseyieren soo dat Engbert Spekenbrink 

de paeseyieren tot pasen 1748 heeft betaelt. 

1748 den 12 april heeft Engbert Spekenbrynk gebragt een oude henne. 

den 29 meert 1748 heeft Enkbert Spekenbrink na Delden geweest om wijn te halen op de 

begraeffenisse, moet daervan hebben 10 stuv. 

den 15 july 1746 heeft Enkbert Spekenbrink na Delden geweest met sijn karre en peert, moet 

daervoor hebben 10 stuv, na gewin omdat de wijn werkten om te veranderen. 

Spekenbrink na Deventer geweest om de voulamfers te halen en watter meer nodig was van mijn 

salyge broer, wat hey daer van hebben moet. 

1748 heft Spekenbrink sijn vyr saetdagen gedaen van het jaer 1748. 

1748 den 19 septemb. heeft Enkbert Spebrink hyr gebragt twe paer hoenders. 

1748 den 14 octob. heeft Spekenbrink een olde henne gesonden. 

1748 den 15 octob. heeft Spekenbrink met sijn karre en peert en gegraven vyr karre leem en moet 

daervan hebben 16 stuv. 

1748 den 8 novemb. heeft Spekenbrink nog gegraven twe karre leem, moet daervan hebben 8 

stuv en doe ook sant gehaelt en moet daervan hebben 10 stuv. 

1748 den 4 desemb. heeft Spekenbrink weer twe karre leem gehaelt, moet daer weer van hebben 

8 stuv. 

dit is afgerekent door de heeren mombaren tot may 1749. 

1748 den 16 novemb. heeft Spekenbrink gebragt een hoen. 



1748 den 1 desemb. heeft Spekenbrink gebragt twe vette gansen van Martyny 1748. 

1749 den 22 janw. heeft Derrik Spekenbrink gebragt een hoen. 

1749 den 1 feberw. heeft Enkbert Spekenbrink gebragt twe schepel peerdeboonen en sijn verkoft 

het schepel voor 22 stuv 8 penn. 

1749 den 10 april heeft Spekenbrink hyr gesonden door sijn dochter 30 eyeren van pasen 1749. 

den 25 juny 1749 heeft Spekenbrink gebragt twe jonge hoenders. 

1749 den 7 july van Spekkenbrink gekregen twe paer jonge hoenders. 

den 1 septemb. vant Spekenbrink gekregen een oude henne, is te samen 7 hoenders. 

1749 den 4 novemb. heeft Spekenbrink gebragt een vette gans op Martyny 1749, dese gans is 

doorgedaen. 

1750 den 5 april heeft Mette Spekenbrink gebragt de eyeren van pasen 1750. 

1750 den 14 juny heeft Spekenbrink twe hoenders gebragt. 

1750 den 16 november heeft Spekenbrink de twe vette gansen gebraght. 

1750 den 4 desember heeft Spekenbrink gebraght dri jonge hoenders so dat de paghthonders van 

het jaar 1750 betalt sient. 

den 20 apprile heeft Spekenbrink gebraght de eyieren van passen 1751. 

1751 den 4 octob. heeft Mette Spekenbrink hier gebraght 2 jonge honder. 

1751 den 8 novemb. heeft Spekenbrink gebragt twe gansen soodat de gansen betaelt sijn tot 

Martyny 1751. 

1752 den 4 janw. heeft Spekenbrink gebragt 3 hoenders. 

1752 den 29 meert heeft Spekenbrink 20 eyeren gebragt van pasen 1752. 

1752 den 19 juny heeft Spekenbrink gebragt 4 jonge hoenders. 

1752 den 19 octob. heeft Ecbert Spekenbrink eene oude henne gebragt. 

1753 den 20 april heeft Spekenbrink 20 eyeren gebragt van pasen 1753. 

1752 den 12 octob. heeft Spekenbrink gebragt twe gansen soodat de gansen betaelt sijn tot 

Martyny 1752. 

1753 den 27 juny heeft Mette Spekenbrink gebragt 4 jonge hoenders soodat de hoenders betaelt 

sijn tot Martyne 1752 en een paer hoenders op Martyny 1753 en geeft des sjaers dry paer. 

1753 den 6 augustus heeft Spekenbrink gebragt twe paer hoenders soodat de hoenders betaelt sijn 

tot Martyny 1753. 

1753 den 21 desemb. heeft Spekkenbrink de twe vette gansen gebragt van Martyny 1753. 

1754 den 31 meert heeft Mette Spekenbrink gebragt de paeseyeren 22 soodat de eyeren betaelt 

sijn tot het jaer 1754. 

den 15 octob. heeft Ecbert Spekenbrik gebragt dry paer hoenders soodat de hoenders betaelt sijn 

tot Martyny 1754. 

1754 den 2 desemb. heeft Mette Spekenbrink twe vette gansen gebragt van Martyny 1754. 

1755 den 1 april heeft Mette Spekenbrink de paeseyeren gebragt van pasen 1755. 

1755 den 18 desemb. heeft Spekenbrink gebragt ene vette gans van Martyny 1755. 

voor dese ene gans heeft Spekenbrink mest gebragt in den hof soodat de gansen betaelt sijn tot 

Martyny 1755. 

1749 den 25 august heeft Spekenbrink twe dagen gearbeyt om te vreugten an den telgenkamp 

0-16-0. 

den 8 septemb. heeft Spekenbrink gehaelt twe karre sant en gegraven 0-8-0. 

1749 den 10 septemb. heeft Spekenbrink hyr gegraven doe der gemesselt is dry dagen en dry 

schoft, dages 8 stuv 1-10-0.   

1749 den 20 septemb. heeft Spekenbrink met sig beyden een halve dag helpen de kalk lossen, is 

dan ene dag int geheel 0-8-0. 



1749 den 24 septemb. heeft Spekenbrink gegraven en gebragt 4 karre sant 0-16-0. 

1749 den 10 octob. heeft Spekenbrink weer gegraven en gebragt 4 karre sant 0-10-0. 

1749 den 7 novemb. heeft Spekenbrink weer twe karre sant gebragt 0-5-0. 

den selfden dyto ook geaerbeit bij de stenen anderhalve dag en dages 7 stuv, is weer 0-10-0. 

1749 den 3 desemb. heeft Spekenbrink een karre sant gebragt op de kaelk 0-3-0. 

1750 den 6 meert heeft Mette een dag garen gebraekt voor de kinder 0-5-8. 

1750 in maei heeft Spekenbrink ene dag gevreugt de baergmate en dages agt stuv 0-8-0. 

1750 heeft Spekenbrink geholpen de messelaers doe de schoorstijn is verandert int bouhuis en het 

bestrijkken vant huis van den 6 juny tot den 11 july, te saemen 31 dagen.  

den 15 july heeft Spekenbrink na Delden geweest om gelt te brengen an de erfgenamen gewin 

0-6-0. 

1752 in het laesste van april heeft Spekenbrink na Zeutphen geweest om de neef gelt te brengen. 

1752 den 13 maei Spekenbrink een halve dag gevreugt de baergmate en een halve dag de gaten 

gelijkt agter het hus 0-8-0. 

1753 den 11 july heeft Spekenbrink agt karre sant gebragt voor de beyde bruggen en op de kaelk, 

de karre 3 st, is samen 1-4-0. 

1754 den 21 novemb. Spekenbrink twe karre sant gebragt op de kallik 0-6-0. 

1756 den 8 feberwary heeft de neef van Wegdam dit alte samen verrekent met Ekbert 

Spekenbink.  

1756 den 29 janw. heeft Spekenbrink gebragt twe schinken, hebben gewoogen 25 pont en een 

sijde spek, heeft gewoogen 19 pont, twe ribbekes hebben gewoogen 4 pont, dat was te samen 48 

pont en het pont tegen 3 stuv, dat was an gelt 7-4-0. 

1756 den 8 feberw. heeft de neef van Wegdam dit verrekent met Ekbert Spekenbrink. 

1756 den 17 april heeft Ekbert Spekenbrink 20 eyeren gebragt van pasen 1756. 

1756 den 26 octob. heeft Spekenbrink gesonden twe paer hoenders op Marty 1756. 

Spekenbrink hadde an ons verdynt van den 15 april 1749 tot den 9 feberw. 1756 de somma van 

98 guld 2 st 6 penn, dese somme heeft de neef verrekent en dit weer van neus most gerekent 

worden an Spekenbrink van den 4 meert 1756 tot den 2 septemb. 1756 nog weer verdynt an ons 6 

guld 3 st 4 penn, soodat te samen is 104 gl 5 st 4 penn. 

 

(los briefje) 1717 den 11 decemb. is hier op het Weghdam bij mij geweest den jongen Doeschate 

en heeft mij angesproocken wegens geleverde plancken noch schuldigh te wesen 17 gl 9 st. 

1715 den 27 may gehaelt 38 gl en de rest 1715 den 16 julius hier op betaelt f 67-10-0, hier op 

betaelt den 30 sept. 1715 f 50-1-0, rest f 17-9-0, dese 17 gl 9 st hebbe ick bij provisie 

geassigneert an mijn meyer Fluttert om tegens Goorsche marckt den 13 decemb. 1717 an hem te 

moegen betalen, inbrengen de quitantie en mij koomt van Fluttert toe tot Martini 1717 f 9-8-0, 

afgetrocken f 17-9-0, rest mij  f 73-19-0, hier moet noch weer bijcomen 17 gl 9 st, ontfangen den 

1 jan. 1718 f 41-8-0, resteert f 40-0-0, saldo f 51-8-0. 

en mij quam noch toe van Martini 1718 2 gl, nu van Martini 1719 85 gl, maecket 87 gl, 

afgetrocken 4 gl 14 st 8 penn, rest mij dan noch 82 gl 5 st 8 penn. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

1720 den 9 jan. Wolbert te Fluttert mij gebracht an gelt te weten 20 gl stuckies met 4 halve 

rijcksd, is 5 gl, te samen 25 gl op reeckeninge van die 82 gl 5 st 8 penn afgetrocken, rest mij dan 

noch 57 gl 5 st 8 penn, segge sevenenvijftigh keiser guldens en vijf stuyvers en acht penningen. 

1720 den 11 jan. Wolbert te Fluttert mij door sijn meit laten brengen 19 pont boter, het pont 

vijftehalve stuyver, beloopt sich an gelt 4 gl 5 st 8 penn, dese 4 gl 5 st 8 penn afgetrocken van 57 

gl 5 st 8 penn, rest mij dan noch van Wolbert te Fluttert van Martini 1719 verschenen 53 gl, segge 



drienvijftigh keiser guldens. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. 

1720 den 28 meert Wolbert te Fluttert mij gebracht 44 paeseiieren, te weten hoender eiieren, so 

mij op paschen 1720 verschijnen sullen. 

1720 den 10 may ontfangen van Wolbert te Fluttert 20 gl, afgetrocken van 53 gl, rest mij dan 

noch 33 gl van Martini 1719 verschenen, segge driendartigh keiser guldens met een paer 

hoenders.    

1720 den 16 junius ontfangen van Wolbert te Fluttert 20 gl op reeckeninge van die 33 gl mij van 

Martini 1719 noch resterende, afgetrocken van 33 gl, rest mij dan noch 13 gl van Martini 1719 

verschenen, segge dartyn caroli guldens nul stuyvers en nul penningen. 

1720 den 6 julius Wolbert te Flutterts meit mij gebracht een paer hoenders, so mij wegens die 

pacht op Martini 1719 verschenen waren en vervallen waren, ben daer van so veer voldaen, maer 

rest mij die karmis hoender op Goorsche karmisse 1720 verschenen, te weten een paer hoenders. 

1720 den 7 julius Flutterts meit mij gebracht 27 pont boter met het tonneken, naderhant het 

tonneken weer gewogen, heeft gewogen achttehalf pont, so dat daer is geweest an boter 19 pont 

en een half, het pont 4 st, beloopt sich an gelt 3 gl 18 st, afgetrocken van 13 is nu noch 9 gl 2 st of 

tegens 4 st min een oortien het pont, is het 5 st min 1 doeit minder, is dan 9 gl 7 st min een doeit 

of 9 gl 6 st en 7 doeiten. 

1720 den 31 julius Wolbert te Fluttert mij een foer torf van het Kluppels gehaelt, is dit nu den 

bededienst met die peerden. 

1720 den 6 augustus Wolbert te Fluttert mij weer een foer torf van het Kluppels gehaelt, is weer 3 

schoft met die peerden en mij quam noch toe van Martini 1718 verschenen drie diensten en 3 

schoft met die peerden afgetrocken, rest mij dan noch 3 diensten met die peerden van Martini 

1718 verschenen en van Martini 1719 oock 3 diensten met die peerden, te samen 6 diensten met 

die peerden tot Martini 1719 verschenen. 

1720 den 31 augustus Wolbert te Fluttert mij laten brengen door sijn meit 12 pont boter en een 

half, het pont vierdehalve st, beloopt sich an gelt 43 st en 6 doeiten, afgetrocken van 9 gl 7 st min 

een doeit, is het nog gebleven 7 gl 3 st en een doeit, segge seven guldens, drie stuyvers en een 

doeit. 

1720 den 22 sept. Wolbert te Fluttert mij gebracht een paer hoenders sijnde die karmes hoenders 

so op Goorsche karmse 1720 mij zijn verschenen, ben daer van so veer voldaen. 

1720 den 4 octob. Wolbert te Fluttert zijn meit mij gebracht een vette gansch, heeft gewogen 7 

pont, so mij noch toequam van Martini 1719, maer sal mij noch 50 hoenderen eiieren toegeven, 

die gansch moet ten minsten 9 pont of 10 pont wegen. 

1720 den 11 nov. Wolbert te Fluttert met mij na Deventer geweest, heeft 2 paerden voor mijn 

calesse gedaen, bent 2 diensten met die peerden, afgetrocken van 6 diensten met die peerden van 

Martini 1719 verschenen, rest mij dan noch 4 diensten met die peerden van Martini 1719 

verschenen, nu Martini 1720 verschenen, weer 3 diensten, in allens 7 diensten met die peerden tot 

Martini 1720 verschenen. 

1720 den 6 decemb. Wolbert te Fluttert mij gebracht 30 gl op reeckeninge en mij quam noch toe 

van Martini 1719 verschenen 7 gl 3 st en van Martini 1720 verschenen 85 gl, maecket 92 gl 3 st 2 

penn, afgetrocken 30 gl van 92 gl 3 st 2 penn, rest mij dan noch van Martini 1720 verschenen 62 

gl 3 st 2 penn. 

1721 den 12 jan. Wolbert te Fluttert mij gebracht 14 gl 3 st, afgetrocken van 62 gl 3 st 2 penn, 

rest noch van Martini 1720 48 gl 2 penn. 

1721 den 2 meert Wolbert te Fluttert mij gebracht 4 gl, afgetrocken van 48 gl, rest 44 gl. 

1721 den 11 april Wolbert te Fluttert mij door sijn meit laten brengen 42 hoender eiieren, so op 



paschen 1721 noch eerst verschijnen sullen. 

1721 den 15 april Wolbert te Fluttert mij betaelt 30 gl, afgetrocken van 44 gl, rest mij dan noch 

van Wolbert te Fluttert 14 gl, segge viertyn keiser guldens.   

1721 den 14 may Wolbert te Fluttert minent wegen an die vrouwe van Kerckhof betaelt 10 st 

wegens het gekofte beest so nog resteerde, afgetrocken van 14 gl, rest mij dan noch van Wolbert 

te Fluttert van Martini 1720 13 gl 10 st. 

1721 den 5 julius Wolbert te Fluttert mij gesonden bij sijn meit een paer karmis hoenders, so mij 

op Goorsche karmisse 1720 verschenen waren, ben daer van so veer voldaen, maer rest mij nog 

die pachthoenders op Martini 1720 verschenen, te weten een paer hoenders. 

1721 den 15 sept. Wolbert te Fluttert mij gebracht een foer torf uyt het Kluppels, is dit den 

bededienst. 

1721 den 18 sept. Wolbert te Fluttert mij weer gebracht een foer torf uyt het Kluppels, is weer 3 

schoft met die peerden, afgetrocken van 7 diensten met die peerden van Martini 1720 verschenen, 

rest mij dan nog 6 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1720 verschenen, segge ses 

diensten en een schoft met die peerden van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 6 octob. Wolbert te Fluttert mij weer enen dag in die vaelt geholpen messen, is weer 

enen dienst met die peerden, afgetrocken van 6 diensten en een schoft met die peerden, rest mij 

dan nog 5 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 21 octob. Fluttert mij laten brengen door sijn knecht 2 vette pachtgansen so op Martini 

1721 mij nog eerst verschijnen sullen, die ene heeft gewogen 7 pont en die ander achtehalf pont, 

bennen te licht, moet met mij daer nader over accorderen en maecken. 

1721 den 2 nov. Wolbert te Fluttert mij door sijn knecht laten brengen 20 pont boter, het pont 3 

st, maecket 3 gl, afgetrocken van 13 gl 10 st, rest mij dan nog van Wolbert te Fluttert van Martini 

1720 10 gl 10 st. 

Fluttert sal betalen an Wegreef 25 gl en an Wegreefs knecht 27 gl 6 st, maecket 52 gl 6 st 

waervan den 24 nov. 1721 assignatie hebbe gegeven en an dr. Bloemendal f 4-18-0, afgetrocken 

van 95 gl 10 st, rest mij noch van Martini 1721 f 39-8-0. 

1722 den 4 april Wolbert te Fluttert mij gebracht 46 hoender eiieren met 2 gans eiieren 

paeseiieren, so mij op paschen 1722 verschijnen sullen. 

1722 den 12 may Wolbert te Fluttert Hinderick geholpen met sijn peerden enen dag op mijn 

diensten, afgetrocken van 5 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1720 verschenen, 

rest mij dan nog 4 diensten en een schoft van Martini 1720 verschenen en nu van Martini 1721 

weer 3 diensten met die peerden, in allens 7 diensten en een schoft met die peerden, rest mij nog 

van Martini 1721 verschenen. 

1722 den 5 julius W. te Fluttert mij door sijn meit de 2 karmis honderen laten brengen so mij op 

Goorse karmis 1722 verschenen waeren. 

1722 den 7 october W. te Fluttert Hindrik enen dag geholpen met sijn paerden op mijnen dienst, 

so dat hij nog schuldig blijft van Martini 1720 en 1721 verschenen 6 diensten en eenen schooft 

met de paerden. 

1722 den 8 novemb. met W. te Fluttert afgerekent dat hij an de Boermanse heeft voor boter 17 gl 

17 st betaelt. 

1722 den 8 novemb. heeft Fluttert an Arent Hofteman voor boter betaelt f 4 -10 en hadde an mijn 

suster G. gedaen 6 gl 16½ st en voor desen an mij seventindehalve stuivers gedaen. 

1722 den 5 october heeft Fluttert ook betaelt an Teutelink voor den bruggenhout 5 gl. 

1722 den 8 juli heeft Fluttert gebraegt 18 pont boter, het pont tegens 3 st, maekt an gelt 2 gl 14 st. 

totaal f 36 - 17½. 

so dat ik met W. te Fluttert hebbe afgerekent dat hij van Martini 1721 schuldig was 39 gl 8 st en 



daer op betaelt 36 gl 17 st 8 penn, so dat Fluttert nog schuldig blijft van Martini 1721 4 gl 5 st 8 

penn. 

1722 den 2 decemb. W. te Fluttert gebraegt 10 pont booter, het pont tegens vierdehalve st, is 3 gl 

en 6 st en was nog schuldig van Martini 1721 4 gl 5 st 8 penn, so dat hij nog Martini 1721 

schuldig blijft 19 st. 

1722 den 2 decemb. W. te Fluttert gebraegt 30 gulden op Martini 1722 en was van Martini 1721 

nog debet 19 st en blijft nog schuldig van Martini 1722 55 gl en 19 st. 

1722 den 18 decemb. W. te Fluttert hier eenen dag voor mij het wuste lant omgebouwet en daer 

an verdient eenen dienst met de paerden en blijft van Martini 1720 en 1721 verschenen nog 

schuldig 5 diensten en eenen schooft met de paerden, als mede hem ook goetgedaen 5 gl voor het 

peert dat hij mijn vader saliger mede heeft angedaen na Deventer en na Zwolle. 

en blijft dan nog schuldig van Martini 1722 verschenen 50 gl 19 st. 

1723 den 26 maert W. te Fluttert mij de 46 paseiieren gebraegt so op pasen 1723 verschenen sijn 

betaelt sijn. 

1723 den 5 april heeft W. te Fluttert voor mij na Ottensteen geweest en mij daer 9 tonne kalk van 

daen gehaelt. 

1723 den 29 septemb. mij gebraegt een fime dak op Martini 1723. 

1723 den 9 novemb. heeft Fluttert mij gebraegt eene vette gans, als mede op den dito 3 schooft 

helpen kaeren op den plas en heeft mij ook eenen dag steenen gehaelt van Goor. 

1724 den 16 april heeft Fluttert mij gebraegt 44 paeseiieren met 2 ganseiieren so mij op paschen 

1724 was verschenen. 

1724 den 2 may heeft Wolbert te Fluttert voor mij na Ottensteen geweest en heeft mij met sijn 

wagen en peerden daer 10 tonne kalk van daen gehaelt, so dat Wolbert te Fluttert in alles voor mij 

3 mael na de kalkkoele is geweest. 

1724 den 8 julius heeft W. te Fluttert mij door sijn meit laten brengen het paer karmis hoenderen 

so op Goorse kermis 1724 was verschenen. 

1724 den 12 septemb. W. te Fluttert mij 2 foer turf van de Boorkelt gehaelt, het eene foer is te 

bede en het eene foer is eenen dienst. 

1724 den 18 october heeft Wolbert te Fluttert voor mij eenen dag gebouwt op de hoorst, moet 

daer eenen dienst van hebben. 

1725 den 30 maert W. te Flutttert mij door sijn meit laeten brengen 44 paes eiieren met 2 gans 

eiieren so mij op paschen 1725 verschenen was. 

1725 den 10 majus heeft W. te Fluttert eenen dag gebouwet voor Boomjans Hendryk, moet daer 

eenen dienst voor hebben. 

1725 den 16 julius weer gekreegen door Wolbert te Fluttert de hant van monsieu J.C. Gewijn 

welke ik hem hadde geordeneert om te betaelen so dat Wolbert te Fluttert de pagt van Martini 

1723 ter summa ad 85 guldens an monsieu Gewijn heeft betaelt volgens dese angespelde hant, 

waermede Wolbert te Vluttert de pagt van Martini 1723 heeft voldaen en betaelt. 

1725 den 16 julius als mede Wolbert te Fluttert mij het paer kermis hoenderen betaelt so op 

Goorse kermis 1725 was verschenen betaelt sijn. 

op den selven dito nog een paer jonge hoenders gekreegen van Fluttert, moet hem daer voor 

geven 6 stuivers. 

1725 den 25 augustus van Wolbert te Fluttert ontfangen 50 guldens op Martini 1724. 

1725 den 26 septemb. W. te Fluttert hier eenen dag wesen mest vaeren uit de vaelt, moet daer 

eenen dienst voor hebben. 

1725 den 25 octob. W. te Fluttert voor mij na het Elsener gevaeren en daer mij een foer toerf van 

daen gehaelt, moet daer eenen dienst van hebben. 



1725 den 10 novemb. W. te Fluttert mij door sijn meit laeten brengen 2 veette gansen waermede 

de gaensen tot Martini 1725 sijn betaelt, de gaensen sijn seer slegt geweest, daer voor rekene ik 

het paer hoenders dat de gaensen so slegt sijn geweest. 

1726 den 20 jan. van W. te Fluttert gekreegen an booter voor tien guldens en 4 st en eens een 

fime dak voor 5 guldens, bedraegt sig te saemen 15 gulden 4 st. 

1726 den 7 meert ontfangen van W. te Fluttert 19 gulden en 16 st, te saemen uitmaekende de 

somma van 85 guldens waermede Wolbert te Fluttert de paegt tot Martini 1724 heeft voldaen en 

betaelt. 

1726 den 7 meert ontfangen van W. te Fluttert 30 guldens en 4 st op Martini 1725. 

1726 den 29 meert heeft W. te Fluttert mij eene halve laest haever van Deventer gehaelt van ten 

Douwel en segt dat hij der 2 diensten van hebben moet, maer is te vele. 

1726 den 10 april heeft W. te Fluttert mij de 44 paseiieren met 2 ganseieren betaelt so mij op 

passen 1726 verschenen was, die betaelt zijn. 

1726 den 20 julius van W. te Fluttert gekreegen het paer kermis hoenders so mij op Goorse 

karmis 1726 verschenen was, dat die betaelt zijn. 

1726 den 21 septemb. ontfangen van Wolbert te Fluttert 40 guldens so dat Wolbert te Fluttert mij 

op Martini 1725 al 70 guldens en 4 st heeft betaelt. 

1726 den 15 october heeft W. te Fluttert eenen dag voor mij gebouwet op het traelant. 

1726 den 20 novemb. heeft Fluttert mij de gans gebraegt op Martini 1726 en heeft 8 en een half 

pont gewoogen. 

1727 den 24 febr. ontfangen van Wolbert te Fluttert 50 guldens en was mij op Martini 1725 nog 

15 guldens schuldig gebleeven so dat de pagt van Martini 1725 nu is betaelt en voldaen. 

so dat Fluttert mij op Martini 1726 35 gulden heeft op betaelt so dat W. te Fluttert mij op Martini 

1726 verschenen, mij nog schuldig blijft eene somma van 49 gulden en 16 stuivers op Martini 

1726. 

1727 den 12 april heeft Wolbert te Fluttert mij gebraegt 46 paeseiieren met een gansei so mij op 

passen 1727 was verschenen, dat de eiieren tot passen 1727 sijn betaelt. 

1727 den 10 majus heeft Wolbert te Fluttert eenen dag gebouwet voor Boomjans Hendryk, moet 

daer eenen dienst van hebben. 

1727 den 9 junius weer van Wolbert te Fluttert ontfangen 20 guldens so dat mij Wolbert te 

Fluttert nog schuldig blijft 29 gulden 16 stuivers op Martini 1726 verschenen. 

1727 den 16 junius heeft Boomjans Hendryk voor Fluttert na Enschede geweest en de Manisten 

daer de rente heen gebraegt, moet Fluttert voor betaelen 15 stuivers an Hendryk. 

1727 den 6 julius van Wolbert te Fluttert gekreegen een paer kermis hoenders so op Goorse 

kermis 1727 verschenen was, dat die betaelt zijn. 

1727 den 24 novemb. heeft Fluttert mij de vette gans gebraegt en heeft 9 pont gewoogen 

waermede gans tot Martini 1727 is betaelt. 

1728 den 3 jan. heeft Wolbert te Fluttert mij gebraegt 29 guldens 16 stuivers waermede de pagt 

tot Martini 1726 is betaelt. 

1728 den 21 jan. heeft Wolbert te Fluttert voor mijn koetse me angespaent 2 paerden na den 

Bakenhagen, als hij daer wat van hebben wil moet ik hem een halven dienst van geven, hij is 

smiddags gekoomen en tegen den avont weer na huis gereden. 

1728 den 8 meert heeft Wolbert te Fluttert mij gebraegt 35 guldens op Martini 1727, so blijft 

Fluttert mij nog schuldig 50 guldens op Martini 1727. 

1728 den 27 meert heeft Wolbert te Fluttert mij laeten brengen 46 paeseiieren met een gansei so 

mij op passen 1728 was verschenen, dat die betaelt sijn tot passen 1728. 

1728 den 18 majus heeft Wolbert te Fluttert mij gebraegt 24 guldens an gelt so dat ik te saemen 



heb ontfangen op Martini 1727 59 guldens, so blijft Fluttert mij nog schuldig op Martini 1727 de 

somma van 26 guldens. 

1728 in junius heeft Wolbert te Fluttert mij gebraegt eenen twintigste haelf pont boter, tegens het 

pont voor 3 stuivers en een oortien. 

maekt de boter an 3 guld 6 st, so blijft Fluttert nog schuldig op Martini 1727 22 guld 6 st, de boter 

is ook al verrekent. 

1728 den 29 decemb. ontfangen van Wolbert te Fluttert 22 gulden 6 stuivers waermede de pagt 

tot Martini 1727 betaelt is. 

1728 den 29 december nog heeft Wolbert te Fluttert mij betaelt 16 gulden 14 stuivers op Martini 

1728, so blijft Wolbert te Fluttert mij nog schuldig an gelt 68 gulden 6 stuivers op Martini 1728. 

1729 den 15 april heeft Wolbert te Fluttert mij laeten brengen 46 paeseiieren met een gansei so 

mij op passen 1729 was verschenen, dat die betaelt zijn tot passen 1729. 

1729 den 21 april heeft Wolbert te Fluttert mij gebraegt 37 pont boter, bedraegt sig 5 gulden 16 

st, dese 37 pont boter heb ik met Fluttert al verrekent en afgedaen, dat da niet weer gerekent moet 

worden. 

1729 den 11 majus heeft Wolbert te Fluttert mij gebraegt 20 gulden an gelt, so blijft Vluttert nog 

schuldig 42 guld 10 stuivers op Martini 1728. 

1729 den 9 julius heeft Wolbert te Futtert mij gebraegt het paer karmis hoenders so op Goorse 

karmisse 1729 sijn verschenen, dat die betaelt sijn. 

1729 den 23 december heeft Wolbert te Fluttert mij betaelt 42 gulden 10 stuivers waermede 

Fluttert de geltpagt tot Martini 1728 heeft betaelt en voldaen. 

1729 den 23 december heeft Wolbert te Fluttert mij betaelt 15 guldens op Martini 1729, so blijft 

Wolbert te Fluttert mij nog schuldig 70 guldens op Martini 1729. 

1730 den 17 maert heeft Wolbert te Fluttert voor mijn koetse me angespaent en mij van Deventer 

gehaelt, de koetse heeft te Deventer gestaen, moet der anderhalven dienst van hebben en so hij 

het niet doen kan 2 diensten. 

in april 1730 heeft Fluttert mij de paeseiieren betaelt die op passen 1730 waeren verschenen, dat 

die betaelt sijn tot passen 1730. 

1730 den 8 julius heeft Wolbert te Fluttert mij laeten brengen het paer karmis hoenderen so op 

Goorse keermis 1730 was verschenen, dat die hoenders betaelt sijn tot Goorse keermis 1730. 

in septemb. 1730 heeft Wolbert te Vluttert mij gehaelt 3 foer turf van het Elsenaer veene, het 

eerste foer is te bede, dan moet de twee foers gerekent worden, bent twee diensten. 

1730 den 2 december heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt twee vette gansen, waermede de 

gansen tot Martini 1729 sijn betaelt. 

in jan. 1731 heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt uit de Vluttert 2 eiken boomen en een foer 

toegholt en heeft daer 3 maal over gevaren, of hij daer wat van hebben wil weet ik niet. 

in maert 1731 heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt de paeseiieren die op passen 1731 waeren 

verschenen, dat die betaelt bennen tot passen 1731. 

1731 den 1 majus heeft Wolbert te Vluttert mij gebragt 70 guldens an gelt, waer mede Vluttert de 

pagt tot Martini 1729 heeft betaelt. 

in july 1731 heeft Wolbert te Vluttert mij gehaelt 3 foer toerf van het Elsenaer veene, het eerste 

foer is te bede, bent dan 2 diensten, als mede heeft Vluttert mij betaelt het paer kermis hoenderen 

so op Goorse kermisse 1731 was verschenen, dat die hoenders betaelt sijn tot Goorse kermisse 

1731. 

1731 den 7 december heeft Wolbert te Fluttert sijn dogter mij een vette gans gebraegt, waer mede 

de gans tot Martini 1730 is betaelt. 

1732 den 23 jannewarius heeft Wolbert te Fluttert mij betaelt 85 guldens, waer mede de Fluttert 



de pagt tot Martini 730 heeft betaelt. 

1732 den 9 febr. heeft Wolbert te Vluttert mij gebragt een eiken boom uit de Vluttert. 

in april 1732 heeft Wolbert te Vluttert mij de paeseiieren gebragt, so dat de paeseiieren tot 

paschen 1732 sijn betaelt. 

1732 den 9 mey van Wolbert te Fluttert gekreegen 2 verkens waer voor hij moet hebben 24 

guldens, so blijft Vluttert mij nog schuldig op Martini 1731 61 gulden. 

in augustus 1732 heeft Wolbert te Fluttert mij gehaelt 3 foer toerf van het Elsenaer veene, het 

eerst voer is te beede sodat hij 2 diensten heeft gedaen met toerf haelen. 

1732 den 27 octob. heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt eene vette gans, sodat hij de gans heeft 

betaelt tot Martini 1731. 

1732 den 10 november heeft Wolbert te Vluttert sijn beide peerden voor mijn koetse vooran 

gespaent doe ik na Rande ben geweest en Vluttert is twee dagen van huis geweest. 

1733 den 26 jannew. heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 33 guldens an gelt, so blijft Vluttert 

mij nog schuldig op Martini 1731 28 guldens an gelt. 

in april 1733 heeft Vluttert mij laeten brengen de paeseiieren op passen 1733 waeren verschenen, 

dat die betaelt sijn tot passen 1733. 

1733 den 4 mey heeft Vluttert mij een dag helpen houwen, is een dienst. 

1733 in july heeft Wolbert te Fluttert mij gebraegt het paer kermis hoenders waermede de 

hoenders betaelt sijn tot Goorse kermis 1733. 

in augustus 1733 heeft Wolbert te Vluttert mij gehaelt 2 foer torf van het Elsenaer, het eerste voer 

is te bede, is dan eenen dienst. 

in september 1733 heeft Wolbert te Fluttert sijn jonge hier een paer hoenders gebraegt. 

1733 den 8 octob. heeft Wolbert te Vluttert een dag weesen mest varen uit valt, is eenen dienst. 

1733 den 28 november heeft de soon van Wolbert te Fluttert mij gebraegt eene vette gans, 

waermede de gans tot Martini 1732 is betaelt. 

Wolbert te Vluttert is mij nog schuldig 21 guldens an gelt op Martini 1733, het peert is niet 

afgerekent. 

dit is weegens het peert van Fluttert gekoogt voor 100 guld. 

an Fluttert gelankt 40 guld, mijn olde peert an betaelinge gedaen voor 27 guld 10 st, so dat 

Vluttert van mij heeft ontfangen 67 guld 10 stuiv, so dat Fluttert dan nog kan korten 32 guld 10 

stuivers op de pagt, dit maekt dan te saemen 100 guld wegens het peert. 

Vluttert heeft mij eenen halven dag helpen bier vaeren met sijn wagen en peerden doe ik getunnet 

hebbe, het is geweest in jannewari 1734 maer hij sal daer niet van hebben. 

1734 den 1 april heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 28 guld an gelt waer mede het jaer 1731 is 

betaelt en Wolbert te Vluttert heeft ook op den 1 april 1734 an mij op Martini 1732 betaelt 27 

guldens, so blijft Vluttert mij nog schuldig op Martini 1732 58 guldens. 

1734 den 3 majus heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 2 magere verkens, moet daer voor 

hebben 13 gulden, so blijft Vluttert nog schuldig 45 guldens op Martini 1732. 

in july 1734 heeft Vluttert mij gebraegt het paer kermis hoenders waer mede het paer kermis 

hoenders tot Goorse kermis 1734 sijn betaelt. 

in het begin van september 1734 heeft Wolbert te Vluttert mij 3 foer turf van het Elsenaer veene 

gehaelt, het eerste foer is te beede, de 2 foer moeten gereekent worden, bent 2 diensten. 

1734 den 27 octob. heeft Vluttert hier eenen dag weesen bouwen, is eenen dienst, dit bouwen 

word op de diensten niet gerekent of Vluttert daer ook wat hebben wil. 

1734 in november heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt een vette gans waer mede de gans tot 

Martini 1733 is betaelt. 

in het laeste van november 1734 heeft Vluttert mij gebraegt 20 pont booter tegens 3 stuivers 4 



doiten het pont, is an gelt 3 guldens 10 stuivers. 

1734 den 8 december heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 60 guldens an gelt. 

1734 den 14 december van Wolbert te Vluttert gekreegen 2 vette verkenties wegende te saemen 

136 pont tegens 14 doiten het pont, bedraegt sig an gelt 11 guldens 18 stuivers, so is Wolbert te 

Vluttert mij nog schuldig op Martini 1733 54 guldens 12 stuivers. 

in het somer 1735 heeft Vluttert mij 2 foer torf gehaelt van het Elsenaer veene. 

in december 1735 heeft Vluttert hier een dag gebout op de horst, het wuste lant. 

in novemb. 1735 heeft Fluttert mij een vette gans gebraegt waermede de gans tot Martini 1734 is 

betaelt. 

1736 den 16 april heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 30 guldens an gelt, so blijft Wolbert te 

Vluttert mij nog schuldig op Martini 1733 24 gulden 12 stuivers. 

in september 1737 heeft W. te Vluttert mij gehaelt 2 foer torf van het Elsenaer veene. 

1737 den 15 october heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 4 schepel saey rogge, moet voor het 

schepel hebben 18 stuivers, is de 4 schepel rogge an gelt 3 gulden 12 stuivers en Vluttert heeft op 

denselfden dito ook een dag gebouwet voor mij op de kleine haere. 

1737 den 4 december heeft Wolbert Vluttert mij gesonden een vette gans door sijn soon. 

1738 den 26 juni van Wolbert te Vluttert gekreegen 2 jonge hoenders, dit sijn kermis hoenders 

die op Goorse kermis verschint, hoe vere de kermis hoenders betaelt bennen moet nagesien 

worden. 

1738 den 15 october heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 4 schepel say rogge, moet voor het 

schepel hebben 1 guld, is te saemen de 4 schepel rogge an gelt 4 guldens. 

1738 den 21 october heeft Vluttert sijn dogter mij gebraegt vierdehalf pont booter tegens 3 

stuivers het pont, is an gelt 10 stuivers 4 doiten. 

1738 den 21 november heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt an gelt 28 guldens met een vette 

gans doe ik na de claringe ben geweest en hebbe dit gelt van mijn suster G. ontfangen, ik heb an 

Wolbert te Vluttert ook gekortet de 32 gulden 10 stuivers wegens het gekogte peert dat ik in het 

jaer 1735 heb gekreegen, so dat Wolbert te Vluttert mij nog schuldig blijft op Martini 1734 40 

guldens 19 stuivers 4 doiten. 

En Wolbert te Vluttert heeft betaelt an Markslag voor mij wegens gekogte haever den 7 

jannewarius 1736 acht gulden elf stuivers volgens dese quitansie. 

1739 den 7 december heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt een vette gans. 

1740 den 9 junius heb ik van Wolbert te Vluttert gekoogt een guste koe, moet daer voor hebben 

23 gulden 6 stuivers, so blijft Wolbert te Vluttert mij nog schuldig op Martini 1734 9 guldens 2 

stuivers 4 doiten. 

1740 den 21 december heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt een vet verken dat ik hem afgekogt 

hebbe voor 34 guldens, dit verken heeft gewogen doe het geslagtet is 159 pont, so blijft Wolbert 

te Vluttert mij nog schuldig op Martini 1735 60 guldens 2 stuivers 4 doiten. 

1741 den 4 november heeft Vluttert sijn dogter mij gebraegt 2 vette gansen. 

1742 den 22 feberwarius heeft Wolbert te Vluttert mij betaelt an gelt 24 guldens 4 doiten op de 

verschenen pagten. 

1742 den 22 feberwarius heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 20 pont booter tegens vierdehalve 

stuivers het pont, is dese booter an gelt 3 guldens 10 stuivers, so blijft Wolbert te Vluttert mij nog 

op Martini 1735 32 guldens 12 stuivers. 

1742 den 16 april heb ik van Wolbert te Vluttert gekreegen een peert dat te mey 6 jaer sal 

worden, ik sal hem op mijn peert toegeven an gelt 65 guldens, so blijft Wolbert te Vluttert mij 

nog schuldig op Martini 1736 52 guldens 12 stuivers. 

1742 den 28 junius heeft Wolbert te Vluttert mij laeten brengen door sijn dogter Leideken 1 paer 



karmis hoenderen en met 6 pont booter tegens 3 stuivers het pont, is an gelt 18 stuivers. 

1742 den 30 junius heeft Wolbert te Vluttert mij nog weer laeten brengen 4 jonge hoenders door 

sijn soontjen. 

1742 den 5 november heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 1 vette gans. 

1743 den 12 jannewarius heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt veertiende half pont booter 

tegens 3 st het pont, is an gelt 2 guldens 4 doiten. 

1743 den 25 jannewarius heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 1 vet verkentjen dat ik hem 

afgekoft hebbe voor 12 guldens, dit verkentien heeft gewoogen 92 pont. 

1743 den 11 meert heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 19 pont booter tegens 3 st het pont, is 

an gelt 2 guldens 17 stuivers. 

1743 den 12 april heeft Wolbert te Vluttert mij laeten brengen door sijn dogter Leideken 44 

hoender eyieren en met 2 gans eyieren voor de kinderen, so dat de paes eyieren tot passen 1743 

sijn betaelt. 

1743 den 18 mey heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 2 magere verkens waer voor Vluttert 

moet hebben 19 guldens, ik segge negentien guld an gelt, die hem afgekooft hebbe. 

1743 den 10 september heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 1 foer torf uit Sumpel van mijn 

veene uit het Knuppels, dit is te bede. 

1743 den 12 september heeft Wolbert te Vluttert mij weer gebraegt 1 foer torf uit het Sumpel van 

mijn veene uit het Knuppels. 

1743 den 11 november heeft te Vluttert mij gebraegt 1 vette gans. 

1744 den 4 april heeft Wolbert te Vluttert mij laeten brengen 44 paeseyeren met 2 gans eyieren 

voor de kinderen, sodat de paeseyieren tot passen 1744 sijn betaelt. 

1744 den 22 juny heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 3 magere keukenties die ik hem 

afgekoogt hebbe, het stuk voor drie guldens 10 stuivers, maekt dan dese drie varkenties te saemen 

an gelt 10 guldens 10 stuivers die ik hem op sijn pagt moet korten. 

1744 den 29 october heeft Wolbert te Vluttert hier een dag weesen mest vaeren uyt de valt met 

sijn peerden, is weer eenen dienst met de peerden. 

1744 den 19 november heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 16 pont booter tegens 3 stuivers 4 

doiten het pont, is an gelt 2 guldens 16 stuivers. 

1745 den 12 jannewarius heeft Wolbert te Vluttert mij gesonden door sijn soone Hendrik 11 pont 

booter tegens 3 stuivers 4 doiten het pont, is an gelt 1 gulden 18 stuivers 4 doiten. 

1745 den 17 april heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt 45 paeseyieren en met 2 gans eyieren 

voor de kinderen, so dat Wolbert te Vluttert de paeseyieren tot passen 1745 heeft betaelt. 

1745 den 26 majus heeft Wolbert te Vluttert mij gesonden door sijn soon een mager jaerig verken 

sijnde een gelte, waer voor Wolbert te Vluttert moet hebben 10 guldens, ik segge tien guldens an 

gelt, die ik hem afgekooft hebbe, die ik hem op sijn pagt moet korten. 

1745 den 22 november heeft Wolbert te Vluttert an mij betaelt agtien guldens an gelt op de 

verschenen pagten, dit hebbe ik an de Vluttert gebeurt. 

1745 den 16 december heeft Wolbert te Vluttert mij gebraegt sestiende haelf pont booter tegens 5 

stuivers het pont, is an gelt 3 guldens 17 stuivers 4 doiten. 

1745 den 18 december heeft Wolbert te Vluttert mij gesonden door sijn soon 1 vette gans. 

1746 den 4 julius heeft Wolbert te Vluttert an mij betaelt twintig guldens an gelt op de 

verschenen pagt. 

1746 den 28 november heeft Wolbert te Vluttert mij gesonden door sijn soon 1 vette gans. 

1747 den 31 meert heeft Wolbert te Vluttert mij gesonden door sijn soon 40 paeseyieren en met 2 

gans eyieren voor de kinderen so dat Vluttert de paeseyieren to passen 1747 heeft betaelt. 

1747 den 10 julius heeft Wolbert te Vluttert an mij betaelt 25 guldens an gelt op de verschenen 



pagten, so blijft Wolbert te Vluttert mij nog schuldig 233 guldens14 stuivers 4 doiten tot Martini 

1746 an geltpagt.  

1748 den 11 april heeft Wolbert te Fluttert gesonden 44 paseyieren en met 2 gans eyieren door 

dogter Leide, soo dat Vluttert de paeseyieren tot pasen 1748 heeft betael. 

1747 heeft Wolbert te Vleuttert in de sayens tijt gebragt 8 schepel rogge om te saejjen en sal voor 

het schepel hebben 25 stuv, maekt te saemen 10 guld 16 stuv. 

1748 den 12 juny heeft Wolbert Vleutter gebragt 13 guld 16 stuv. 

1748 den 8 augustus heeft Wolbert te Vleuttert gebragt 25 guld. om an te toonen waer dy sijn 

gebleven.  

1748 den 6 august heeft Vleuttert hyr een dag wesen bouwen, is enen dynst. 

1748 den 10 septemb. heeft Wolbert te Vleuttert een dag wesen eggen, is een dynst. 

1748 den 11 novemb. heeft Wolbert te Vleuttert na Elsen geweest om stenen te halen, is enen 

dynst. 

1748 den 12 novemb. heeft Vleuttert hyr gesonden door sijn dogter een vette gans waermede de 

gans tot Martyny 1748 is betaelt. 

1749 den 2 april heeft Vleuttert door sijn dogter gesonden 44 eyeren met twe gans eyeren, soo dat 

de paes eyeren betaelt sijn tot pasen 1749. 

1749 den 24 july heeft Wolbert de Vleuttert een dynst gedaen met latten te halen van 

Hoksbargen. 

1749 den 19 novemb. heeft Wolbert de Fluttert gebragt de vette gans van Martyny 1749. 

1753 den 14 novemb. heeft Vleuttert enen dynst gedaen om telgen te halen van Borne. 

1754 in novemb. heeft Vleuttert een dynst gedaen met kallik te halen. 

1754 den 24 novemb. heeft Vleuttert een vette gans gebragt van Martyny 1754. 

1756 den 17 april heeft Vleuttert de 40 eyeren gebragt van pasen 1756. 

 

1699 den 3 desember heft nycht Dombaers mij geschreven dat sij het jaer lyefrente van de heer 

van Paeslo lantrentmester onfangen heft van jaer 1697, maer noch nyet onfangen hebbe haer 

geschreven dat sij an nycht van Rensen tot Demter senden sal dyt gelt heft nycht Dombaers an 

nycht van Rensen gesant. 

1700 ynt erste van merte heft nychte Dombaer mij geschreven dat sij jaer 1698 van de 

rentmeyster van Vollenhoe heft onfangen in het jaer 1699 dyt gelt na nycht van Rensen gesant na 

Demter behalven vijf gulden 4 stuyvers, de hadde nycht Domlaer uytgegeven voor mij. 

1701 heft mijn dochter mij gesegt dat nycht Dombaers van mij het gelt seven hondert van de 

rentmeyster van Vollenhoe heft enfangen, te weten 75 gulden en vijftygh gulden hebbe ych daer 

van onfangen en negentyn heft mijn dochter daer van uytgeven en ses gulden heft nycht 

Dombaers van geholden, maer ys het jaer 1700 nyet wijder betalt als 29 merte 1700, den 29 

september komt mij weer een half jaer toe 1700. 

ick vrou van Coeverden bekenne ontfangen te hebben van die boede an rekeningen en gelt 75 gls, 

soo nicht Dombart ontfaengen hadde van die rentmister Paseloe van Volten hoe mijnen wegen 

ontfaengen hadde, waer mede het jaer 1701 incluis met betalt is, Anna Margreta van Ittersum 

wedewe van Coverden. 

1703 10 november de bode noch gebraght dertyn de halve stuyver over de twintygh gulden. 

1704 den 16 merte mijn dochter mij met gebragt van nycht Dombaer een jaer lyefrente van 

Voltoe soe verschenen van 1702. 

 

1717 den 22 sept. Jan te Krooshoop voor mij met molt na die Heeckerensche meulle geweest, is 

een schoft met die peerden, afgetrocken van achtehalven dienst met die peerden, so als ick het 



wol hebben 7 diensten en een schoft en so als Jan te Krooshoop wol hebben is het noch 6 

diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1716, manqueert het verschil een halven dienst 

met die peerden van die Deventersche reise. 

1717 den 28 sept. Berentien ten Krooshoop ons gebracht 4 pont boter, het pont vijftehalve st, is 

een halve ducaton, is 1 gl 10 st 8 penn. 

1717 den 5 octob. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 6 pont flas so op Martini 1717 noch 

eerst verschijnen sal. 

1717 den 18 octob. Jan te Krooshoop voor mij nae die watermeulle geweest, is weer een halven 

dienst met die peerden, afgetrocken van 7 diensten en een schoft met die peerden so als ick het 

wol hebben is het noch 6 diensten en 3 schoft met die peerden en so als het Jan te Krooshoop wol 

hebben is het noch 6 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1716. 

1717 den 19 octob. Jan te Krooshoop mij twe paerden voor mijn koutse nae Baeckenhaege 

angedaen, is weer 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 6 diensten en drie schoft met die 

peerden so als ick het wol hebben, is het noch 6 diensten met die peerden en so als het Jan te 

Krooshoop wol hebben is het noch sestehalven dienst met die peerden van Martini 1716. 

1717 den 5 nov. Jan te Krooshoop met sijn twe paerden voor mijn calesse na Delden angespant, 

is weer 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 6 diensten met die peerden so als ick het wol 

hebben, is het noch gebleven van Martini 1716 5 diensten en een schoft en so het Jan te 

Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 4 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 

1716. 

1717 den 16 nov. Jan te Krooshoop 3 schoft gemest en 3 schoft gebouwt, noch 3 schoft geegget 

en plaggen gevaeren, noch weer een halven dach plaggen gevaren, te saemen 3 daegen min een 

schoft van 6 diensten so als ick het wol hebben, is het noch gebleven 3 diensten en een schoft van 

Martini 1716 en so als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 3 diensten min een 

schoft met die peerden van Martini 1716. 

1717 den 24 nov. Jan te Krooshoop gebracht twe vette pachtgansen die alle beide gewogen 

hebben 9 pont so mij verschenen waeren op Martini 1717. 

1717 den 25 nov. Jan te Krooshoop voor mij met een meullen foer na die watermeulle geweest, is 

weer een halven dienst met die peerden, afgetrocken van 3 diensten en een schoft so als ick het 

wol hebben is het noch gebleven derdehalven dienst en een schoft en so als het Jan te Krooshoop 

wol hebben is het noch gebleven 2 diensten en een schoft van Martini 1716, nu van Martini 1717 

weer 8 diensten met die peerden, te saemen so als ick het wol hebben is het noch gebleven van 

Martini 1717 elftehalven dienst en een schoft met die peerden en so als Jan te Krooshoop wol 

hebben is het noch gebleven 10 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1717. 

1717 den 27 nov. Jan te Krooshoop voor mij na Goor geweest 3 schoft, eerst knollen gehaelt en 

daer nae molt gehaelt van Jan Welmers, afgetrocken van elftehalve dienst en een schoft met die 

peerden van Martini 1717, so als ick het wol hebben is het noch gebleven 10 diensten met die 

peerden en so als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch gebleven tyndehalve dienst met 

die peerden van Martini 1717. 

1717 den 1 decemb. Jan te Krooshoop weer een halven dach plaggen in mijn stallen gevaren, is 

weer een halven dienst met die peerden, afgetrocken van 10 diensten met die peerden so als ick 

het wol hebben is het noch gebleven tyndehalve dienst met die peerden van Martini 1717 en so 

als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 9 diensten met die peerden van Martini 

1717. 

1717 den 8 december Jan te Krooshoop mij gebracht twe mudde haever so mij verschenen was 

op Martini 1717, ben daer van so veer voldaen. 

1717 den 9 decemb. Jan te Krooshoop mij een waegen met bier uyt die Kiste gehaelt en op het 



Weghdam gebracht, is weer een halven dienst met die peerden, afgetrocken van tyndehalven 

dienst so als ick het wol hebben is het noch gebleven 9 diensten met die peerden en so als het Jan 

te Krooshoop wol hebben is het noch gebleven negendehalven dienst met die peerden van 

Martini 1717. 

1717 den 17 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde 3 schepel en 3 spint boeckweite, 

rest mij dan noch een spint boeckweite, heeft dan als dat spint boeckweite is betaelt sijn 5 mudde 

boeckweite so op Martini 1717 verschenen is betaelt, als mede gebacht een paer hoenders op die 

4 paer hoenders so op Martini 1717 verschenen is, afgetrocken een paer hoenders van 4 paer 

hoenders, rest mij dan noch 3 paer hoenders, bent 6 hoenders van Martini 1717 verschenen, die 

olde hoenders van Martini 1716 verschenen, zijn mij betaelt. 

1718 den 5 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 mudde 1 schepel en vierdehalf spint rogge, dito 

drie mudde een schepel en vierdehalf spint rogge, afgetrocken van 8 mudde rogge van Martini 

1717 verschenen, rest mij dan noch 4 mudde 2 schepel en een half spint rogge van Martini 1717 

verschenen, dito vier mudde rogge twe schepel met een half spint rogge, met 4 mudde garste en 

een spint boeckweite, met 3 paer hoenders, die haver en gansen zijn betaelt, met 9 diensten met 

die peerden so als ick het wol hebben, anders so als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch 

gebleven negendehalven dienst met die peerden van Martini 1717 verschenen, het flas is betaelt. 

actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. 

1718 den 16 febr. Jan te Krooshoop mij hier gebracht 20 stucken garen, het stuck 2 st, segge twe 

caroli guldens, is 2 gl. 

1718 den 21 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste so mij op Martini 1717 

verschenen was, ben daer van so veer voldaen, den selvigen dito mij die garste na Goor gebracht 

na Jan Welmers, is weer een schoft met die peerden, afgetrocken van 9 diensten met die peerden 

so als ick het wol hebben is nu noch gebleven 8 diensten en 3 schoft en so als het Jan te 

Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 8 diensten en een schoft van Martini 1717 

verschenen. 

1718 den 25 meert Jan te Krooshoop mij gebracht vierdehalve mudde rogge, bent 14 schepel 

rogge op die vijftehalf mudde rogge en een half spint rogge van Martini 1717 verschenen 

afgetrocken, rest mij dan noch een mudde rogge met een half spint rogge of 4 schepel met een 

half spint rogge mij van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 15 april Jan te Krooshoop mij gebracht 25 hoender eiieren so op paschen 1718 mij 

verschijnen sullen. 

1718 den 19 april Jan te Krooshoop voor mij nae die watermeulle geweest met molt en met een 

half mudde boeckweite, speulsaet, is weer een halven dienst met die peerden, so als ick het wol 

hebben is het noch gebleven 8 diensten en een schoft met die peerden en so als het Jan te 

Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 6 diensten en 3 schoft of 7 diensten min een schoft 

met die peerden van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 5 may Jan te Krooshoop voor mij na die meulle geweest, is weer een halven dienst met 

die peerden, afgetrocken van 8 diensten en een schoft met die peerden, so als ick het wol hebben 

is het noch gebleven 7 diensten en 3 schoft met de peerden en so als het Jan te Krooshoop wol 

hebben van 6 diensten en 3 schoft is het noch gebleven 6 diensten en een schoft van Martini 1717 

verschenen. 

1718 den 30 junius Jan te Krooshoop voor Boomjans Hinderick een schoft leem gehaelt op mijn 

diensten, is een schoft met die peerden so als ick het wol hebben is het noch gebleven 

sevendehalven dienst met die peerden en so als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch 

gebleven 6 diensten met die peerden van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 3 julius Jan te Krooshoop mij 2 paerden voor mijn calesse na den Backenhaege 



angedaen, is weer 3 schoft met die peerden, afgetrocken van sevendehalven dienst met die 

peerden, so als ick het wol hebben is het noch gebleven 5 diensten en 3 schoft met die peerden en 

so als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 5 diensten en een schoft met die 

peerden van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 22 julius Jan te Krooshoop mij sijn twe peerden na die Fluttert voer mijn calesse 

angedaen, is weer enen schoft met die peerden, afgetrocken van 5 diensten en 3 schoft met die 

peerden, so als ick het wol hebben is het noch gebleven sestehalven dienst met die peerden en so 

als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 5 diensten met die peerden van Martini 

1717 verschenen. 

1718 den 22 julius Jan te Krooshoop sijn 2 saetdaegen gedaen soo noch eerst verschijnen sal op 

Martini 1718. 

1718 den 24 julius Jan te Krooshoop mij een peert bij mijn peert voor mijn calesse hier op 

Nienhuys angedaen, reeckent daer voor enen schoft met die peerden, afgetrocken van van 

sestehalven dienst met die peerden so als ick het wol hebben is het noch gebleven 5 diensten en 

een schoft met die peerden en so als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch gebleven vijf 

diensten min een schoft of 4 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 27 julius Jan te Krooshoop mij weer enen dagh gebouwt op die grote haere, daer woll 

ick sporrien saet saeyen, is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken so als ick het wol 

hebben is het noch gebleven 4 diensten en een schoft met die peerden en so als het Jan te 

Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 3 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 

1717 verschenen. 

den selvigen dito Berentien Krooshoop mij gebracht 17 pont boter, het pont vierdehalve stuyver, 

beloopt sich an gelt 59 st 8 penn, is 2 gl 19 st 8 penn, den halven stuyver sal se niet hebben, is 

dan niet meer als 59 st, is 2 gl 19 st. 

men sal tot Goor vernemen wat die boter het pont daer gelt en dan nader anteickenen. 

1718 den 1 augustus Jan te Krooshoop mij weer 3 schoft op die horst gebouwt, afgetrocken van 4 

diensten en een schoft met die peerden, so als ick het wol hebben is het noch gebleven 

vierdehalven dienst met die peerden van Martini 1717 verschenen en so als het Jan te Krooshoop 

wol hebben is het noch gebleven 3 diensten met die peerden van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 3 augustus van Berentien ten Krooshoop ontfangen een paer hoenders op die noch 

resterende 3 paer hoenders, bent 6 hoenders van Martini 1717 noch resterende, afgetrocken van 6 

hoenders, rest mij dan noch 2 paer hoenders, bent 4 hoenders van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 5 augustus Jan te Krooshoop mij een peert bij mijn peert na Goor om te tunnen en hij 

selfs mede geholpen 3schoft, reeckent daer voor een halven dienst met die peerden, afgetrocken 

van vierdehalven dienst met die peerden so als ick het wol hebben is het noch gebleven 3 

diensten met die peerden en so als het Jan te Krooshoop wol hebben is het noch gebleven 

derdehalven dienst met die peerden van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 18 augustus Jan te Krooshoop mij gesonden bij sijn meisken een paer jonge hoenders, 

afgetrocken van 2 paer hoenders, bent 4 hoenders, rest mij dan noch een paer hoenders, bent 2 

hoenders van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 22 augustus Jan te Krooshoop mij een foer hoei uyt de maet bij Krooshoper bergh 

ingevaeren, is weer eenen schoft met die peerden, afgetrocken van 3 diensten met die peerden, so 

als ick het wol hebben is het noch gebleven 3 diensten min een schoft of so het Jan te Krooshoop 

wol hebben is het noch gebleven 2 diensten en een schoft van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 27 augustus Jan te Krooshoop mij een foer torf van het Klueppels gehaelt, is dit nu den 

bededienst met de peerden. 

1718 den 30 augustus Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van het Kluppels gehaelt, is weer 3 



schoft met de peerden, afgetrocken van 3 diensten min een schoft met die peerden, so als ick het 

wol hebben is het noch gebleven 2 diensten met die peerden of so het Jan te Krooshoop wol 

hebben is het noch gebleven anderthalven dienst met die peerden van Martini 1717 verschenen. 

1718 den 10 sept. met Jan en Berentien ten Krooshoop die pacht van Martini 1716 en 1717, 

sijnde 2 jaeren klaer afgereeckent, jaerlyx koomt mij 28 gl 4 st sonder het flas en met het flas is 

het 29 gl 14 st, in die twe jaren 56 gl 8 st of 59 gl 8 st, maer die 2 jaren hebben ick het flas 

gekregen van 1716 en 1717 en hebbe 56 gl 8 st wegens het verdienst so Jan te Krooshoop weer 

toe quam tegens malkanderen doorgedaen en ben ick of mine erfgenamen an Jan te Krooshoop en 

Berentien op die pacht, so op Martini 1718 noch eerst verschijnen sal, schuldig gebleven die 

somma van 32 gl, noch wegens verdienst op die karfstock van Berentien of Eefse die somma van 

13 gl, segge dartyn guldens, te samen 45 gl, segge vivenviertigh keiser guldens en rest mij noch 

van Martini 1717 een mudde rogge met een half spint en een spint boeckweite met anderthalven 

dienst met die peerden, met een paer hoenders, die gansen zijn betaelt en resteert oock noch 3 jaer 

telgen kuilen van 1715, 1716 en 1717, rest Jan te Krooshoop noch van mij daer en boven 16 foer 

plaggen, het foer 2 st, is 32 st, is 1 gl 12 st met 3 vierdelen spint reuvesaet, maecket jaerlyx 50 

telgen kuilen, is dan 150 telgen kuilen. 

actum Weghdam als boven Jan Heidenrtijck van Coeverden tot Weghdam. 

afgetrocken 28 gl 4 st op Martini 1718 van 45 gl, rest noch 16 gl 16 st. 

1718 den 14 sept. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 6 pont flas so mij op Martini 1718 noch 

eerst verschijnen sal, als mede mij oock gebracht een paer hoenders so dat die hoenders tot 

Martini 1717 mij zijn betaelt. 

1718 den 28 octob. Jan te Krooshoop voor mij na die watermeulle geweest met molt en 

boeckweite, is een halven dienst met die peerden, afgetrocken van anderthalven dienst met die 

peerden mij van Martini 1717 noch resterende afgetrocken, rest mij dan enen dienst met die 

peerden mij van Martini 1717 noch resterende. 

1718 den 16 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht een vette pachtgansch van Martini 1718 

verschenen, moet jaerlyx nu geven 2 gansen, rest mij dan noch een vette pachtgansch van Martini 

1718 verschenen en die wol hij gaerne laeten staen tot op den volgende Sontemarten 1718 en dan 

moet hij geven 3 vette pachtgansen, als mede doe ook gebracht 3 hoenders, 2 hoenders resteerden 

mij dan noch van Martini 1717 en van Martini 1718 4 paer hoenders, bent 8 hoenders, 1 hoen 

betaelt op die 8 hoenders, ergo rest nog 5 hoenders van Martini 1718 verschenen. 

1718 den 7 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 schepel rogge op reeckeninge, van dat 

mudde en een half spint rogge van Martini 1717 noch te quade sijnde afgetrocken van dat mudde 

rogge, rest mij dan noch een schepel en een half spint rogge van Martini 1717, als mede mij 

gebracht 4 mudde boeckweite op die 5 mudde van Martini 1718 verschenen en mij quam noch 

toe van Martini 1717 een spint boeckweite afgetrocken, rest mijn dan een mudde met een spint 

boeckweite van Martini 1718 verschenen. 

1718 den 15 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht een paer hoenders, afgetrocken van 5 

hoenders, rest mij dan noch van Martini 1718 3 hoenders, segge drie hoenders. 

1718 den 21 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht twe mudde haever so mij verschenen was op 

Martini 1718, ben daer van nu so veer voldaen. 

1719 den 21 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 mudde rogge, afgetrocken van 8 mudde en een 

schepel met een half spint rogge, rest mij dan noch 5 mudde en een schepel met een half spint 

rogge met een mudde boeckweite en een spint. 

1719 den 23 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht twe mudde garste op die 4 mudde garste mij van 

Martini 1718 noch resterende afgetrocken, rest mij dan noch 2 mudde garste van Martini 1718, 

als mede mij doe oock gebracht een mudde boeckweite so dat van die 5 mudde boeckweite van 



Martini 1718 verschenen nu oock ben voldaen, maer rest mij noch een spint boeckweite van 

Martini 1717 verschenen en doe te kort gebracht. 

1719 den 24 jan. Jan te Krooshoop betaelt an Jan Vinckers op mijn pachtrogge 5 schepel rogge, 

afgetrocken van 5 mudde een schepel rogge met een half spint rogge, rest mij dan noch van 

Martini 1718 4 mudde met een half spint rogge met 3 mudde garste met een spint boeckweite. 

1719 den 25 febr. Jan te Krooshoop mij twe peerden voor mijn boerene wagen na Goor om bier 

te tunnen angedaen, is weer 3 schoft met die peerden, afgetrocken van enen dienst met die 

peerden van Martini 1717 noch resterende, rest dan noch enen schoft met die peerden van Martini 

1717 verschenen, nu Martini 1718 weer 8 diensten met die peerden verschenen afgetrocken, rest 

mij dan noch 8 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1718 verschenen. 

1719 den 27 febr. Jan te Krooshoop op die noch resterende 4 mudde met een half spint rogge 

betaelt an Jan Vinckers een mudde rogge afgetrocken, rest mij dan noch 3 mudde met een half 

spint rogge mij van Martini 1718 noch resterende, met 2 mudde garste met een spint boeckweite, 

met 3 hoenders, met 8 diensten en een schoft met die peerden, die haver met het flas en 2 

saetdagen zijn betaelt. 

1719 den 13 en 14 meert Jan te Krooshoop weer 2 halve achtermiddaegen uyt die Fluttert tot op 

het Weghdam holt gevaren, is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken van 8 diensten en 

een schoft met die peerden van Martini 1718 verschenen, rest mij dan noch 7 diensten en een 

schoft met die peerden van Martini 1718 verschenen. 

1719 den 5 april Jan te Krooshoop mij gebracht twe mudde garste, heeft nu sijn 4 mudde garste 

betaelt so op Martini 1718 verschenen en vervallen was, maer rest mij noch 3 mudde met een half 

spint rogge met een spint boeckweite, met 7 diensten en een schoft met die peerden, met 3 

hoenders, die haever en het flas is oock so veer voldaen. 

Jan te Krooshoop betaelt sijn paeseieren 30 so op paschen 1719 verschenen zijn. 

1719 den 16 may Jan te Krooshoop tot an het nije geleent een schepel van Heekhuyser 

boeckweite en sal mij daer voor betalen vijf spint boeckweite of 22 st, is 1 gl 2 st, tot mij keur. 

1719 den 17 may gekregen van Jan te Krooshoop een hoen op die noch resterende 3 hoenders, nu 

van Martini 1718 mij noch resterende, afgetrocken een hoen, rest mij dan een paer hoenders van 

Martini 1718 verschenen. 

1719 den 5 julius Jan te Krooshoop mij door Eefse laten brengen een hoen op dat een paer 

hoenders mij van Martini 1718 verschenen en noch toekoemende, afgetrocken van een paer 

hoenders, rest mij dan noch een hoen van Martini 1718 verschenen een hoen. 

1719 den 13 julius Jan te Krooshoop voor mij een foer torf van het Kluppels gehaelt, is dit nu den 

bededienst en Jan te Kevelham oock voor Krooshoop een foer torf van het Kluppels gehaelt, is 

weer 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 7 diensten en een schoft met die peerden van 

Martini 1718 verschenen, rest mij dan noch sevendehalven dienst met die peerden van Martini 

1718 verschenen. 

1719 den 16 julius Jan te Krooshoop mij twe paerden voor mijn calesse na die olde meule 

angedaen, is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken van sevendehalven dienst met die 

peerden van Martini 1718 verschenen, rest mij dan noch sestehalven dienst met die peerden van 

Martini 1718 verschenen. 

1719 den 18 julius Jan te Krooshoop een halven dag rogge gemaeit op die horst, rest mij dan 

noch anderthalven saetdag so op Martini 1718 noch eerst verschijnen sal. 

den 19 julius 1719 Jan Vinckers weer enen dach voor Krooshoop rogge gemaeit op die grote 

haere, is dan anderthalven saetdach, rest mij dan noch een halven saetdagh so op Martini 1719 

noch eerst verschijnen sal. 

1719 den 20 julius Jan te Krooshoop weer een halven dach selfs gemaeit so dat hij sijn 2 



saetdaegen so noch eerst op Martini 1719 verschijnen sullen heeft voldaen. 

1719 den 7 augustus heeft Hinderick mijn meyer mij geseght dat Jan te Krooshoop geleent heeft, 

so op Boomjans huys gegaen zijn, 9 dackschoven, moet hem voor het stuck 1 st geven of weer 

geven, is dan 9 st en dat op die pacht van Martini 1719 te verschijnen te korten, dit moet 

Hinderick of ick betalen an Jan te Krooshoop, moeten wij ons om vergelijcken. 

1719 den 27 augustus Jan te Krooshoop voor mij nae Holten geweest met een peert met 

Speeckenbrincks kaere om daer 2 halve lege wijn amen met een legen eeck ancker met 6 lege 

sacken heene te brengen, bin met hem eens geworden voor een halven dienst met die peerden, 

afgetrocken van sestehalven dienst met die peerden van Martini 1718 verschenen, rest mij dan 

noch 5 diensten met die peerden van Martini 1718 verschenen, dito vijf diensten met die peerden 

van Martini 1718 verschenen. 

1719 den 18 sept. Jan te Krooshoop verpachtet die naweide van die grote maet voor het jaer 1719 

hen tot Michaeli of Sontemarten 1719 te weiden en sal daer van betalen 10 pont boter, voor een 

jaer allene verpachtet. 

1719 den 2 octob. Jan te Krooshoop voor mij een wagen met water van Goor gehaelt, is weer een 

halven dienst met die peerden, afgetrocken van 5 diensten met die peerden en van Martini 1718 

noch resterende, rest mij dan noch vijftehalven dienst met die peerden van Martini 1718 

verschenen en nog resterende. 

1719 den 7 octob. Berentien ten Krooshoop mij gebracht op die 10 pont boter van die grote maet 

4 pont boter, afgetrocken van 10 pont boter, rest mij dan noch 6 pont boter van die grote maet van 

Michaeli 1719 verschenen. 

1719 den 16 octob. Jan te Krooshoop mij door sijn soon Swier laten brengen een paer hoenders, 

een hoen quam mij noch toe van Martini 1718 en een hoen op ankomende Martini 1719 betaelt, 

geeft jaerlyx 4 paer hoenders, bent 8 hoenders, afgetrocken een hoen, rest mij dan noch op 

ankomende Martini 1719 7 hoenders, segge seven hoenders. 

1719 den 16 octob. Jan te Krooshoop betaelt minentwegen an Hinderick Vinckers een half mudde 

rogge op die 3 mudde rogge en een half spint mij van Martini 1718 noch resterende afgetrocken, 

rest mij dan noch derdehalf mudde rogge met een half spint van Martini 1718 verschenen. 

1719 den 13 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 paer hoenders op die noch resterende 7 

hoenders van Martini 1719 verschenen, afgetrocken 4 hoenders, rest mij dan noch 3 hoenders van 

Martini 1719 verschenen, segge drie hoenders. 

1719 den 18 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 mudde rogge en een half spint met 11 schepel 

boeckweite en een half mudde rogge an Hinderick Vinckers betaelt, maecket 10 schepel en een 

half spint rogge, afgetrocken van 3 mudde rogge en een half spint van Martini 1718 noch 

resterende, rest mij dan noch een half mudde rogge van Martini 1718 verschenen en mij quam 

noch toe van Martini 1718 verschenen een spint boeckweite, die 11 schepel boeckweite 

afgetrocken van 5 mudde boeckweite op Martini 1719 verschenen, rest mij dan noch 9 schepel 

boeckweite en een spint tot Martini 1719 verschenen. 

1719 den 20 nov. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 6 pont en te voren 4 pont boter , maecket 

10 pont boter, so dat wegens die naweide van de grote maet op Maichaeli 1719 verschenen nu 

ben voldaen. 

1719 den 4 decemb. Jan te Krooshoop voor mij na die Heeckerensche meulle geweest om het 

gemalen saet, te weten 2 mudde rogge met 2 mudde boeckweite daer van dan te halen, is weer 

een schoft met die peerden, afgetrocken van vijftehalven dienst met die peerden van Martini 1718 

verschenen, rest mij dan noch 4 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1718 

verschenen, nu Martini 1719 weer 8 diensten met die peerden in allens, resteert mij tot Martini 

1719 verschenen 12 diensten en een schoft met die peerden. 



1719 den 7 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 vette pachtgansen, die eene heeft gewogen 

9 pont en die ander achtehalve pont, ene gansch resteerde mij noch van Martini 1718 en ene 

gansch op Martini 1719 ontfangen, afgetrocken 2 gansen van 3 gansen, resteer mij noch eene 

vette pachtgansch van Martini 1720 verschenen, als mede mij gebracht een paer hoenders op die 

3 hoenders van Martini 1719 mij verschenen, afgetrocken een van 3, rest mij dan noch een hoen 

van Martini 1719 verschenen, maer holde nog wat hoender esseren te goede omdat die ene 

gansch te licht is geweest en oock olde gansen zijn geweest, edoch wort Jan te Krooshoop sijn 

beleeftheit gestelt. 

1719 den 9 decemb. Jan te Krooshoop an Hoornema die schoolmeister tot Goor betaelt 2 schepel 

rogge minentwegen en mij quam noch toe van Martini 1718 2 schepel rogge, so dat die rogge nu 

tot Martini 1718 betaelt is, rest op Martini 1719 noch 8 mudde rogge. 

1719 den 26 decemb. Jan te Krooshoop voor mij na die Heeckerensche meulle geweest om 

enigmael daer af te halen, is weer enen schoft met die peerden, afgetrocken van 12 diensten en 

een schoft met die peerden van Martini 1719 verschenen, rest mij dan noch 12 diensten met die 

peerden van Martini 1719 verschenen. 

(los briefje) 1720 den 21 jan. Jan te Krooshoop met mij van dingsdag nademiddag na Harsevelt 

geweest met sijn twe paerden voor mijn calesse angespant en tot saterdag avont uytgebleven, 

sijnde den 25 jan. 1720, is vijftehalve dag, elcker dag enen dienst met die peerden, maecket 

vijftehalven diensten, mij gelaten van Jan te Krooshoop voor 4 diensten, afgetrocken van 10 

diensten en een half, rest mij dan nogh 7 diensten en een half van Martini 1720 verschenen en so 

hij het laet voor 3 diensten is het noch gebleven 8 diensten en een half van Martini 1720 

verschenen. 

1720 den 22 jan. Jan te Krooshoop betaelt an Jan Vinckers minentwegen een mudde rogge op die 

8 mudde rogge van Martini 1719 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 7 mudde rogge van 

Martini 1719 verschenen. 

1720 den 23 jan. Jan te Krooshoop mij noch gebracht 10 schepel rogge, is derdehalf mudde 

rogge, afgetrocken van 4 mudde rogge, rest mij dan noch vijftehalf mudde rogge van Martini 

1719 verschenen. 

1720 den 11 meert Jan te Krooshoop betaelt an Jan Vinckers een half mudde rogge, afgetrocken 

van vijftehalf mudde rogge, rest mij dan noch 4 mudde rogge van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 12 meert Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste, so mij verschenen was op 

Martini 1719, ben daer van so veer voldaen. 

1720 den 24 meert Eefse Krooshoop mij gebracht 25 paeseiieren so mij op paschen 1720 

verschijnen sullen, te weten hoender eiieren. 

1720 den 6 april Jan te Krooshoop in mijn uytwesen na Deventer van Jan Welmers gehaelt 5 

mudde molt, is weer een schoft met die peerden, afgetrocken van 12 diensten met die peerden 

van Martini 1719 verschenen, rest mij dan noch 11 diensten en 3 schoft met die peerden van 

Martini 1719 verschenen. 

1720 den 19 april Jan te Krooshoop mij een peert 3 schoft na die Kiste om te teunen angedaen 

voor mijn boeren wagen, seght dat hij daer van hebben moet een halven dienst met die peerden, 

afgetrocken van 11 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1719 verschenen, rest mij 

dan noch 11 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 29 april Jan te Krooshoop voor mijn meyer Hinderick een halven dag in sijn gaerden op 

mijn diensten gebouwt, afgetrocken van 11 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 

1719 verschenen, rest mij dan noch 11 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1719 

verschenen. 

1720 den 18 julius gekregen van Jan te Krooshoop een hoen hetgene mij noch resteerde van 



Martini 1719, ben daer van nu so veer voldaen. 

1720 den 26 julius Jan te Krooshoop sijn 2 saetdagen gedaen so op Martini 1720 noch eerst 

verschijnen sullen. 

1720 den 3 augustus Jan te Krooshoop mij 2 foer torf van het Kluppels gehaelt, een foer torf is op 

den bededienst en het ander op den dienst met die peerden op die elf diensten en een een schoft 

met die peerden van Martini 1719 verschenen, afgetrocken 3 schoft, rest mij dan noch elftehalven 

dienst met die peerden van Martini 1719 verschenen, Luttickhedde was met hem angespant. 

Jan te Krooshoop rest noch elftehalven dienst met die peerden van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 6 augustus Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van het Kluppels gehaelt, is weer 3 

schoft met die peerden, afgetrocken van elftehalven dienst met die peerden, rest mij dan noch 9 

diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 14 augustus Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van het Kluppels gehaelt, is weer 3 

schoft met die peerden, afgetrocken van 9 diensten en 3 schoft met die peerden, rest mij dan noch 

9 diensten met die peerden van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 15 augustus Jan te Krooshoop door sijn twe soons mij een dag gebouwt en geegget op 

die grote hare, daer wol ick spurrien saet saeyen, is weer enen dienst met die peerden, 

afgetrocken van 9 diensten met die peerden van Martini 1719 verschenen, rest mij dan noch 8 

diensten met die peerden van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 5 sept. Jan te Krooshoop verpachtet die grote maet tot an Martini 1720 te weiden, sal 

mij daer voor geven het olde, te weten 10 pont boter op Martini 1720 te betalen. 

1720 den 17 sept. gekregen van Jan te Krooshoop een paer hoenders so mij op Martini 1720 noch 

eerst verschijnen sullen, geeft jaerlyx 4 paer hoenders, afgetrocken van 4 paer hoenders, rest mij 

dan noch 3 paer hoenders op Martini 1720 staende te verschijnen. 

1720 den 22 sept. Jan te Krooshoop met mij twe paerden voor mijn calesse na den Baeckenhage 

angespant, is weer 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 8 diensten met die peerden van 

Martini 1719 verschenen, rest mij dan noch 7 diensten en een schoft met die peerden van Martini 

1719 verschenen. 

1720 den 28 sept. Berentien ten Krooshoop ons gebracht 12 pont flas, 6 pont flas so op Martini 

1719 verschenen waren en die ander 6 pont flas so op Martini 1720 noch eerst staen te 

verschijnen, so dat van dese jaren voldaen ben. 

1720 den 30 sept. Jan te Krooshoop mij enen halven dag helpen mesten, is weer enen halven 

dienst met die peerden, afgetrocken van 7 diensten en een schoft met die peerden van Martini 

1719 verschenen, rest mij dan noch 6 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1719 

verschenen. 

1720 den 5 octob. Jan te Krooshoop mij laten brengen bij sijn dochter een paer hoenders, 

afgetrocken van 3 paer hoenders, rest mij dan noch 2 paer hoenders, so op Martini 1719 en 1720 

noch eerst verschijnen sullen. 

1720 den 14 octob. Jan te Krooshoop mij een halven dag geegget en gebouwet op die grote haere, 

daer wol ick spurrie saeien, afgetrocken van 7 diensten en een schoft met die peerden van Martini 

1719 verschenen, rest mij dan noch 7 diensten min een schoft of 6 diensten en 3 schoft van 

Martini 1719 verschenen. 

1720 den 28 octob. Jan te Krooshoop voor Hinderick enen schoft gebouwt op mijn diensten, 

afgetrocken van 6 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1719 verschenen, rest mij dan 

noch sevendehalven dienst met die peerden van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 2 nov. Jan te Krooshoop voor mij 3 schoft leem gevaren, afgetrocken van 

sevendehalven dienst met die peerden, rest mij dan 5 diensten en 3 schoft met die peerden van 

Martini 1719 verschenen, segge vijf diensten en drie schoft met die peerden van Martini 1719 



verschenen. 

1720 den 9 nov. Jan te Krooshoop een halven dag voor mij gebouwt op die grote hare, 

afgetrocken van 5 diensten en 3 schoft met die peerden, rest mij dan noch 5 diensten en een 

schoft met die peerden van Martini 1719 verschenen. 

1720 den 10 nov. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 10 pont boter wegens het weiden van die 

grote maet op Martini 1720 verschenen, ben daer van nu so veer voldaen. 

1720 den 11 nov. Jan te Krooshoop enen schoft voor mij gebouwt op die grote hare, afgetrocken 

van 5 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1719 verschenen, rest mij dan noch 5 

diensten met die peerden van Martini 1719 verschenen, nu Martini 1720 verschenen weer 8 

diensten met die peerden, in allens 13 diensten met die peerden van Martini 1720 verschenen. 

1720 den 30 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht een paer hoenders op die resterende 2 paer 

hoenders mij van Martini 1720 verschenen noch resterende, afgetrocken een paer hoenders, rest 

mij dan noch een paer hoenders van Martini 1720 verschenen. 

1720 den 3 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 mudde boeckweite, afgetrocken van 9 

schepel boeckweite en een spint van Martini 1719 verschenen en een schepel boekweite geleent, 

maecket 19 schepel boeckweite, nu Martini 1720 weer 5 mudde boeckweite verschenen, te samen 

7 mudde en een half mudde boeckweite en een spint afgetrocken, rest mij dan vierdehalf mudde 

boekweite en een spint tot Martini 1720 verschenen. 

1720 den 6 decemb. Jan te Krooshoop voor mijn meyer Hinderick 3 schoft op mijn diensten 

gebouwt, afgetrocken van 13 diensten en een schoft met die peerden, rest mij dan van Martini 

1720 verschenen 12 diensten en een schoft met die peerden. 

1720 den 18 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht een vette pachtgansch, heeft gewogen 

negendehalf pont so mij verschenen was op Martini 1720, rest mij nog een vette pachtgansch van 

Martini 1720 verschenen. 

1720 den 21 decemb. Jan te Krooshoop mij weer 3 schoft op die horst op dat grote mudde lants 

gebouwt, afgetrocken van 12 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1720 

verschenen, rest mij dan noch twaelftehalven dienst of 11 diensten en een half van Martini 1720 

verschenen. 

1721 den 29 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht derdehalf mudde rogge, bent 10 schepel en te 

voren betaelt 4 mudde rogge op die 4 mudde rogge so mij van Martini 1719 noch toequam en nu 

weer van Martini 1720 verschenen, betaelt op die 8 mudde rogge 10 schepel rogge is derdehalf 

mudde rogge, afgetrocken van 8 mudde rogge, rest mij dan noch sestehalf mudde rogge van 

Martini 1720 verschenen, alsmede mij gebracht 2 mudde haver op een vierdelen spint na so mij 

nog toequam van Martini 1719 verschenen, rest mij dan noch 2 mudde haever en een vierdelen 

spint van Martini 1720 verschenen, alsmede met mij met sijn twe paerden voor mijn calesse na 

Haereveldt geweest en angespant en doe vijftehalve dag uytgeweest, eischt daer van 4 diensten 

met die peerden, afgetrocken van twaeltehalven dienst met die peerden, rest mij dan noch 7 

diensten en een half van Martini 1720 verschenen en so hij het laet voor 3 diensten met die 

peerden, so in het nog 8 diensten en een half van Martini 1720 verschenen, die 4 mudde rogge 

van Martini 1719 verschenen heeft hij mij door Berentien ten Krooshoop laten voorbrengen 18 gl 

den 10 decemb. 1720, rest nog van Martini 1720 verschenen sestehalf mudde rogge met 

vierdehalf mudde boeckweite en een spint met 8 diensten en een half of 7 diensten en een half 

met een vette pachtgansch met een paer hoenders. 

1721 den 28 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste so mij verschenen was op 

Martini 1720. 

1721 den 11 april Jan te Krooshoop laten brengen door sijn dochter 25 hoender eiieren so op 

paschen 1721 noch eerst verschijnen sullen. 



1720 den 14 april Jan te Krooshoop voor mijn calesse 2 paerden na Delden angedaen, is 

geaccordeert 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 4 diensten en een half, rest mij dan noch 

van Martini 1720 verschenen ses diensten en 3 schoft met die peerden. 

1721 den 18 april Jan te Krooshoop weer een schoft bier gehaelt uit die Kiste, afgetrocken van 6 

diensten en 3 schoft met die peerden, rest mij dan noch van Martini 1720 verschenen 6 diensten 

en een half met die peerden. 

1721 den 19 may Jan te Krooshoop enen dag op mijn diensten Boomjans Hinderick geholpen met 

die peerden, is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken van sevendehalven dienst met die 

peerden, rest mij dan noch sestehalven dienst met die peerden van Martini 1720 verschenen, bent 

5 diensten en een half met die peerden. 

1721 den 2 julius Jan te Krooshoop an Jan Vinckers minent wegen gedaen een mudde rogge op 

die sestehalf mudde rogge van Martini 1720 noch resterende afgetrocken, rest dan nog vijftehalf 

mudde rogge van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 20 julius Jan te Krooshoop mij 2 paerden voor mijn calesse an den Baeckenhage 

angedaen, is 3 schoft met die peerden, afgetrocken van sestehalven dienst met die peerden van 

Martini 1720 verschenen, rest mij dan nog 4 diensten en 3 schoft van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 21 julius Jan te Krooshoop mij door Eefse laten brengen 2 paer jonge hoenders, een 

paer hoenders quam mij nog toe van Martini 1720 en een paer hoenders op Martini 1721 staende 

te verschijnen betaelt, geeft jaerlyx 4 paer hoenders, afgetrocken een paer hoenders, rest mij dan 

nog op Martini 1721 staende te verschijnen 3 paer hoenders, bent 6 hoenders. 

1721 den 26 julius van Jan te Krooshoop gekregen 3 hoenders, afgetrocken van 3 paer hoenders, 

rest mij dan noch op Martini 1721 staende te verschijnen 3 hoenders, segge drie hoenders. 

1721 den 1 augustus op vridag nademiddag en tot saterdag avont sijnde den 2 augustus Jan te 

Krooshoop mij anderthalven dag rogge gemaeit, afgetrocken van 2 dagen, rest mij dan nog een 

halven dag so op ankomende Martini noch eerst staet te verschijnen. 

1721 den 7 augustus Jan te Krooshoop met sijn 2 paerden voor mijn calesse tot an den Oosterhof 

angedaen, is 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 4 diensten en 3 schoft met die peerden, 

rest mij dan nog 4 diensten met die peerden van Martini 1720 verschenen. 

1721 den 13 sept. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 foer torf uyt het Kluppels, een foer torf op den 

bededienst en een foer torf, is 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 4 diensten met die 

peerden van Martini 1720 verschenen, rest mij dan nog 3 diensten en een schoft met die peerden 

van Martini 1720 verschenen, Jan te Kevelham was met hem angespant. 

1721 den 28 sept. Jan te Krooshoop met sijn 2 paerden met mij na den Baeckenhage geweest, is 

weer 3 schoft met die peerden, rest mij dan nog derdehalven dienst met die peerden van Martini 

1720 verschenen. 

Jan te Krooshoop verpachtet die grote maet om an Michaeli 1721 of Sontemarten 1721 te weiden 

en sal mij daer van geven het olde, te weten 10 pont boter. 

1721 den 14 octob. Krooshoop mij gesonden die 6 pont flas so mij op Martini 1721 noch eerst 

verschijnen sal. 

1721 den 23 octob. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 6 pont boter van die grote maet so mij 

op Michaeli of Martini 1721 verschinen sal, afgetrocken 6 pont, rest mij dan nog 4 pont boter van 

Michaeli of Martini 1721 verschenen. 

(los briefje) anno 1721 in october heeft Krooshoop van mij ondergeschreven gekogt en betaalt 

voor drie gulden en tyn stuivers an spijkers, segge 3 gl 10 st.  A.C. Putmans genaamt Sprakel, dit 

is mede Crooshoop goed gedaen in tyn afrekeninge den 17 decem. 1721 Wolter Pothof. 

1721 den 7 nov. Jan te Krooshoop mij 3 schepel rogge betaelt op die vijftehalf mudde rogge van 

Martini 1720 verschenen afgetrocken, rest mij dan noch 3 mudde en 3 schepel rogge van Martini 



1720 verschenen. 

1721 den 28 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde boeckweite met 5 schepel rogge, 

afgetrocken van 3 mudde en 3 schepel rogge van Martini 1720 verschenen, rest mij dan nog 

derdehalf mudde rogge van Martini 1720 verschenen, als mede op die vierdehalf mudde 

boeckweite en een spint, mij gebracht 4 mudde boeckweite afgetrocken, rest mij dan nog van 

Martini 1721 4 mudde 2 schepel en een spint boeckweite, als mede mij nog gebracht 5 pont boter 

van wegens die grote maet, ergo 1 pont overbetaelt. 

1721 den 8 decemb. Jan te Krooshoop mij 3 schoft met sijn 2 paerden geholpen bouwen op die 

horst op dat grote mudde lants, afgetrocken van derdehalven dienst met die peerden van Martini 

1720 verschenen, rest mij dan nog 7 schoft met die peerden of 2 diensten min een schoft met die 

peerden van Martini 1720 verschenen, nu van Martini 1721 verschenen 8 diensten met die 

peerden, in allens rest mij 9 diensten en 3 schoft met die peerden tot Martini 1721 verschenen. 

1721 den 12 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht een vette pachtgansch, heeft gewogen 10 

pont so mij nog toequam van Martini 1720, rest nog op Martini 1721 2 vette pachtganschen 

verschenen. 

ao 1721 den 17 decemb. met Jan ten Crooshoop en desselfs vrouw van alles afgerekent en is 

bevonden dat Crooshoop mij verschuldigt blijft tot Martini 1721 incluis salvo vier mudde garste 

en drie mudde haver, twe vette pachtgansen en een hoen, mits nogtans dat Krooshoop en desselfs 

vrouwe en Eese wegens daghuir verdient tot den 17 decemb. deses, nog toe coomt van mij 

negentien guld. ses stuvers, als mede moet Crooshoop mij nog tot Martini 1721 negen diensten en 

drie schoft met de peerden dienen. 

nb Crooshoop moet nog driehondert en 50 telgen kuilen tot Martini 1721 incluis verschuldigt. 

actum Wegdam Wolter Pothof testis. 

1721 den 18 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht een vette pachtgansch, heeft gewogen 8 

pont, afgetrocken van 2 vette pachtgansen, rest mij dan nog een vette pachtgansch van Martini 

1721 verschenen, geeft jaerlyx 2 vette pachtgansen. 

1721 den 19 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 schepel haver op die 3 mudde haver, 

afgetrocken 3 schepel haver, rest mij dan noch 2 mudde en een schepel haver van Martini 1721 

verschenen. 

1721 den 31 decemb. Jan te Krooshoop enen schoft bier uyt die Kiste gehaelt, is weer enen schoft 

met die peerden, afgetrocken van negen diensten en 3 schoft, rest mij dan nog tyndehalven dienst 

van Martini 1721 verschenen. 

1722 den 5 febr. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 10 stucken garen, het stuck 2 st, is 1 gl. 

1722 den 17 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 9 schepel haver op die nog 2 mudde en een 

schepel haver van Martini 1721 verschenen, so dat ick nu tot Martini 1721 verschenen voldaen 

ben van die haver. 

1722 den 24 febr. Jan te Krooshoop voor mij een halven rogge met sijn wagen gehaelt van die 

Heekerensche meulle, is een halven dienst met die peerden, afgetrocken van tyndehalve dienst 

met die peerden van Martini 1721 verschenen, rest mij dan nog diensten met die peerden van 

Martini 1721 verschenen. 

1722 den 11 meert Jan te Krooshoop mij een peert 3 schoft na den Baeckenhage voor mijn 

calesse angedaen, is anderthalven schoft met die peerden, afgetrocken van tyndehalven dienst 

met die peerden, rest mij dan nog 9 diensten en een halven schoft met die peerden van Martini 

1721 verschenen. 

1722 den 4 april Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste so mij op Martini 1721 

verschenen was, als mede mij gebracht 25 paeseiieren hoender eiieren, so mij op paschen 1722 

verschijnen sal. 



Jan te Krooshoop mij geholpen 3 dagen met die peerden, bent 3 diensten met die peerden, 

afgetrocken van 9 diensten en een halven schoft met die peerden, rest mij dan nog 6 diensten en 

een halven schoft met die peerden van Martini 1721 verschenen. 

1722 den 12 may Jan te Krooshoop mij weer geholpen met die peerden een halven dag, 

afgetrocken van 6 diensten en een halven schoft, rest mij dan nog 5 diensten en een halven schoft 

van Martini 1721 verschenen. 

1722 den 13 may Jan te Krooshoop weer geegget in het schaepelant een halven dag, afgetrocken 

van 5 diensten en een halven schoft, rest mij dan nog vijftehalven dienst en een halven schoft met 

die peerden van Martini 1721 verschenen. 

1722 den 24 may Jan te Krooshoop mij 2 paerden voor mijn calesse na den Baeckenhagen 

angedaen, is weer 3 schoft met die peerden afgetrocken, rest mij dan nog 4 diensten met die 

peerden van Martini 1721 verschenen min een halven schoft. 

1722 den 23 juni Jan te Krooshoop voor mij na Swolle geweest en de barlijn van daer gehaelt en 

daer an verdient 2½ dienst met de paerden, rest dan nog anderhalven dienst en een halven schoft 

met de paerden van Martini 1721. 

1722 den 24 juni Jan te Krooshoop hier op het Wegdam 3 schooft weesen leem halen met sijn 

paerden, rest mij dan nog vierdehalven schooft met de paerden van Martini 1721 verschenen. 

1722 den 27 julius Jan te Krooshoop hier op het Wegdam met sijn waegen en peerden geweest 

om het hoi in te halen en daer an verdient 3 schooft, rest mij dan nog eenen halven schooft met de 

paerden van Martini 1721 verscheenen. 

1722 den 11 septemb. Jan te Krooshooop hier op het Wegdam eenen halven dag weesen hoi in te 

halen met sijn paerden en daer an verdient 2 schooft, dat hij van Martini 1721 al sijn diensten 

heeft afgedaen en nu wederom al van nieus op Martini 1722 van 1½ schooft heeft gedaen. 

1722 den 18 septemb. Jan te Krooshoop Boomjans Hinderik 3 schooft helpen bouwen en eggen 

het welk ik hem sal koorten, so dat hij al heeft gedaen op Martini 1722 1 dienst en een halven 

schooft met de paerden. 

1722 den 1 october heeft Jan te Krooshoop hier op de kleine haere voor mij eenen dag gebouwet, 

so dat Krooshoop nu op Martini 1722 2 diensten en een halven schooft met de paerden heeft 

gedaen. 

1722 den 6 october heeft Jan te Krooshoop hier op het Wegdam gebraegt 5 scheepel boeckweite. 

Jan te Krooshoop weer verpagtet de groote maete om tot Micheli 1722 of Sintemarten 1722 te 

weiden en sal der van geven so als van te vooren 10 pont booter. 

1722 den 16 october Berentien te Krooshoop gebraegt 8 pont boter van de groote maet so op 

Micheli 1722 of Sintemerten 1722 was verschenen, so dat het weiden van de groote maet nu is 

betaelt op 2 pont boter na. 

1722 den 4 november Jan te Krooshoop gedaen an meister Garrit de snider tot Diepenhem 2 

schepel rogge. 

1722 den 5 novemb. heeft Jan te Krooshoop hier op het Wegdam gebraegt 3 schepel rogge, heeft 

op Martini 1722 5 schepel rogge betaelt. 

1722 den 9 novemb. heeft Jan te Krooshoop 2 paerden voor onse kalesse gedaen na den 

Bakenhagen en heeft daer an verdient 3 schooft, so dat Kroshoop op Martini 1722 al 3 diensten 

en een halven schooft heeft gedaen. 

1722 den 5 decemb. Jan te Krooshoop hier gebraegt 2 gansen so op Martini 1722 waren 

verschenen en hij was van Martini 1722 nog eene gans blijft schuldig. 

1722 den 18 decemb. Jan te Krooshoop mij helpen brouwen met sijn wagen en peerden en is 

smorgens om 9 uiren gekoomen en tot savonts daer geweest, is dan 3 schooft met de peerden, so 

dat hij op Martini 1722 al 3 diensten en vierdehalve schooft heeft gedaen. 



1723 den 11 jan. heeft Jan te Krooshoop hier gebraegt 2 mudde haver en 5 schepel rogge en 5 

schepel boekweite. 

1727 den 8 majus Jan te Krooshoop eenen dag met sijn paerden voor mij gemeestet en gebouwet, 

moet daer eenen dienst van hebben en ook eens geholpen met sijn eene peert 2 halve dagen, moet 

daer eenen halven dienst van hebben. 

1727 den 18 junius weer van Jan te Krooshoop gekreegen 2 oude hoenders. 

1727 den 11 septemb. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 jonge hoenders. 

1727 den 13 october heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge die ik door Look hebbe 

ontfangen. 

1727 den 14 octob. weer van Jan te Krooshoop ontfangen een schepel rogge sodat mij Krooshoop 

op Martini 1727 heeft betaelt 2 mudde en een schepel rogge. 

1727 den 17 october heeft Berentjen ten Krooshoop mij gebraegt sestiende half pont booter 

tegens 4 st het pont, bedraegt sig de sestiende half pont booter an gelt 3 guld 2 stuivers. 

1727 den 24 novemb. heeft Berentjen te Krooshoop mij gebraegt 2 vette gansen die seer slegt 

waren, waer mede de gansen tot Martini 1727 sijn betaelt. 

1727 den 25 novemb. heeft Berentjen te Krooshoop mij gebraegt negendehaelf pont booter 

tegens het pont voor 4 stuivers, is an gelt 1 gulden 14 stuivers. 

1727 den 20 decemb. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 10 schepel boekweite op Martini 1727 

en ik heb daer uit de 10 schepel boekweite een spint kaaf laeten uitwannen door Albert so dat er 

een spint te weinig is. 

1727 den 23 decemb. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 8 pont booter wegens de naweide van 

de groote maete so mij op Micheli 1727 is verschenen, dat die betaelt is, maer moet nog 2 pont 

boter hebben. 

1728 den 31 jan. heeft Jan te Krooshoop mij met sijn paerden een schooft helpen bier vaeren doe 

ik getonnet hebbe in de Kiste. 

1728 den 3 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 14 schepel rogge en eens ook betaelt een 

schepel rogge an Horrema, is te saemen 15 schepel rogge op Martini 1727 sodat Jan te 

Krooshoop mij op Martini 1727 al 6 mudde rogge heeft betaelt, so blijft Krooshoop mij nog 

schuldig an rogge 2 mudde op Martini 1727. 

1728 den 27 maert heeft Krooshoop mij gebraegt de 25 paeseiieren so mij op passen 1728 was 

verschenen, dat die betaelt sijn tot passen 1728. 

1728 den 9 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 mudde gaerste waer mede de gaerste tot 

Martini 1727 is betaelt. 

1728 den 12 majus heeft Jan te Krooshoop mij met sijn paerden een schooft helpen bier vaeren 

doe ik getonnet hebbe in de Kiste. 

1728 den 30 julius heeft Mette Krooshoop mij gebraegt een oude henne. 

1728 den 4 augustus heeft Berentjen te Krooshoop mij gebraegt 12 pont boter tegens het pont 

voor 3 st, is 36 st an gelt. 

1728 den 28 augustus heeft Enneken te Krooshoop voor mij mijne hemdden nae gesien en genait, 

het is voor de wasse geweest en is 13 dagen geweest, is 26 stuivers an gelt. 

1728 den 20 septemb. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt mij 23 pont groene hoppe tegens het 

pont voor 4 doiten. 

1728 den 19 septemb. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 hoenders. 

1728 den 22 septemb. heeft Berentjen te Krooshoop mij 13 pont booter tegens 3 st het pont, is an 

gelt 1 guld 19 stuivers. 

1728 den 29 septemb. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 5 hoenders met 43 pont groene hoppe, 

het pont tegens 4 doiten. 



1728 den 10 october van Jan te Krooshoop gekreegen 2 mudde rogge die Look hier heeft 

gebraegt, die Krooshoop van mijn suster heeft gekoogt, waer mede Krooshoop de rogge tot 

Martini 1727 heeft betaelt. 

1728 den 23 octob. heeft Jan te Krooshoop voor mij het traelant omgebouwet en daer rogge 

gesaiet, is daer over geweest anderhalven dag, moet daer anderhalven dienst voor hebben. 

1728 den 3 octob. heeft Mette te Krooshoop mij gebraegt 8 pont booter wegens de naweide van 

de groote maete so op Micheli 1728 is verschenen, dat die betaelt is. 

nog ontfangen 5 pont booter tegens 3 st het pont, is an gelt 15 st. 

1728 den 23 decemb. heeft Jan te Krooshoop mij 4 mudde boekweite, so is Jan te Krooshoop mij 

nog schuldig an boekweite 3 mudde 2 sch op Martini 1728, alsmede heeft Jan te Krooshoop mij 

betaelt de 2 vette gansen op Martini 1728. 

1729 den 24 jan. heeft Enneken te Krooshoop voor mij genaiet de niehemden en is der 12 dagen 

geweest, is an gelt 1 gl 4 st. 

in jannewari 1729 heeft Krooshoop mij een schooft helpen holt vaeren uit het Doesschot en 

naederhant weer 2 schooft uit de Fluttert helpen holt vaeren, als Krooshoop daer een halven dag 

voor krigt is genoeg, maer van het vaeren uit het Doesschotte moet hij niet van hebben, dit is op 

eenen tijt geweest. 

1729 den 1 febr. heeft Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge op Martini 1728, alsmede nog een 

mudde rogge ontfangen, sodat Krooshoop in het geheel heeft betaelt 3 mudde rogge op Martini 

1728. 

1729 den 2 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 mudde gaerste waermede de gaerste tot 

Martini 1729 is betaelt. 

1729 den 1 april heeft Jan te Krooshoop mij een schooft helpen bier vaeren doe ik getunnet 

hebbe, alsmede heeft Swier te Krooshoop mij geholpen naien 5 dagen, dages 3 st, is te saemen 15 

st. 

1729 den 13 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 schepel rogge sodat Krooshoop heeft 

betaelt 3 mudde 2 schepel rogge op Martini 1728, alsmede ontfangen den 10 april 1729 de 

paseiieren ad 25 eiieren, so mij op passen 1729 was verschenen, dat die betaelt sijn tot passen 

1729. 

1729 den 23 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 6 schepel rogge, so dat Jan te Krooshoop 

mij al 5 mudde rogge op Martini 1728 heeft gebraegt. 

in septemb. 1729 gekreegen van Krooshoop 40 pont groene hoppe. 

in septemb. 1729 heeft Berentjen te Krooshoop mij gebraegt 14 pont booter tegens vierdehalve st 

de pont met 3 hoenders. 

1729 den 24 october heeft Krooshoop mij gebraegt 4 jonge hoenders, als mede ontfangen van 

Krooshoop 8 pont booter wegens de naweide van de groote maete so op Micheli 1729 was 

verschenen, dat die betaelt sijn tot 1729. 

in desember 1729 heft Krooshoop mij gebraegt 2 hoenders. 

in november 1729 heeft Krooshoop sijn peerden met voor de koetse gedaen doe ik na den 

Oosterhof ben geweest. 

1729 den 14 december heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 5 mudde boekweite. 

1729 den 20 december heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 6 mudde rogge, als mede heeft 

Krooshoop mij betaelt 8 pont boter wegens de naweide van de groote maete so op Micheli 1730 

was verschenen, dat die betaelt tot Micheli 1730. 

1730 den 17 febr. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge, bent te saemen 8 mudde 

rogge, Jan te Krooshoop heeft met de kneegt haever gehaelt van Diepenheim, het is een halve 

laest geweest die de kneegt en Krooshoop saemen hebben gehaelt met 2 waegens. En Krooshoop 



heeft ook eens voor mij na de waetermeule geweest met saet. 

in april 1730 heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 mudde gaerste waer mede de gaerste tot 

Martini 1729 is betaelt, alsmede ontfangen de paeseiieren die op passen 1730 waeren verschenen, 

dat die paeseiieren betaelt sijn tot passen 1730. 

Enneken te Krooshoop heeft voor mijn vrouw kindergoet genait in maert en in april 1730, te 

saemen 31 dagen, dages 2 st, is an gelt 3 guld 2 st. 

1730 den 10 julius heeft Berentjen te Krooshoop mij gebraegt vijftiende haelf pont booter tegens 

3 st en een oortien het pont, is 14½ de pont booter, an gelt 2 guld 7 st 1 doit. 

1730 den 26 octob. heeft Krooshoop met voorspannen na den Hoogenhof, moet daer 2 diensten 

van hebben. 

in novemb. 1730 heeft Krooshoop mij gebraegt 4 hoenders. 

1730 den 14 novemb. heeft Krooshoop mij gebraegt 5 mudde boekweite. 

1730 den 16 novemb. heeft Krooshoop mij gebraegt 20 vette gansen waermede de gansen tot 

Martini 1729 sijn betaelt. 

1730 den 14 decemb. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge. 

in jan. 1731 heb ik van Lammertink gekreegen 3 mudde rogge die Krooshoop van juffer Borgen 

hadde gekoogt, so dat die 2 mudde rogge van Krooshoop daer bij koomt die hij op den 14 

decemb. 1730 heeft gebraegt, is dan met malkanderen 5 mudde rogge die Krooshoop an mij heeft 

betaelt. 

in meert 1731 heeft Krooshoop mij betaelt de paseiieren die passen 1731 waeren verschenen, dat 

die betaelt sijn tot passen 1731. 

in april 1731 heeft Krooshoop mij gebraegt 4 mudde garste waer mede de garste tot Martini 1730 

is betaelt. 

1731 den 26 april heeft Krooshoop mij een schooft helpen tunnen met sijn paerden. 

den 19 april 1731 heeft Krooshoop eenen halven dag willigen risen gevaeren, is eenen halven 

dienst. 

in mey 1731 heb ik van Krooshoop gekreegen een pagtverken. 

in july 1731 heeft Krooshoop een schooft helpen bier die ik getunnet hebbe. 

in juny 1731 heeft Krooshoop mij sijn peert in de schese gedaen doe ik na den Backenhagen ben 

geweest. 

in augustus 1731 heeft Krooshoop mij een oude henne gebraegt. 

1731 den 14 september met Jan te Krooshoop en desselfs huisvrouwe Berentien afgerekent, so als 

van arbeitsloon en alle voordere verdiensten en ook de dinsten nagesien en so voorders van 

saetpagten en de toepagten en de geltpagten ook verrekent en al de booter ook verrekent, het 

verdienst van Enneken en Swier is ook verrekent, alsmede het gaen na Grolle en Oldenzael is ook 

verrekent, de verkens en het vlas en het jaergelt van de maet en de haever sijn betaelt tot Martini 

1731, te weeten dese navolgende jaeren 1726 1727 1728 1729 1730 1731 sijn verrekent, maer Jan 

te Krooshoop blijft mij nog schuldig op Martini 1731 8 mudde rogge, 5 mudde boekweite, 4 

mudde garste en 16 hoenders en vier gansen en Krooshoop is mij nog schuldig 10 diensten met 

wagen en peerden en als daer de 6 bededinsten bijkoomen in de 6 jaeren, des jaers eenen 

bededienst die Krooshoop niet heeft gedaen, so is Krooshoop dan schuldig 16 diensten met de 

peerden. 

En wij sijn bij afrekeninge an Jan te Krooshoop schuldig gebleven 26 gulden 12 stuivers en de 

booter van de naweide van de groote maet is Krooshoop ook nog schuldig die Micheli 1731 eerst 

verschint en wat angaet van het maeken van de telgen koelen is Krooshoop nog alte maele 

schuldig, dit alles is Krooshoop an mij schuldig tot Martini 1731. 

Wegdam den 14 septemb. 1731 A.D. van Coeverden. 



in october 1731 heeft Krooshoop mij gebraegt 3 hoenders so dat Krooshoop nog schuldig 13 

hoenders tot Martini 1731. 

1731 den 20 octob. van Krooshoop gekreegen een pont booter op de naweide van de groote maet 

die Micheli 1731 eerst verschint. 

1731 den 13 novemb. heeft Efse te Krooshoop mij weer gebraegt 7 pont boter wegens de naweide 

van de groote maet, so dat de 8 pont boter is betaelt, so dat de naweide van de groote maete tot 

Micheli 1731 is betaelt. 

1731 den 13 novemb. heeft Hendryk te Krooshoop mij gebraegt 5 schepel rogge, so is Krooshoop 

mij nog schuldig 6 mudde 3 schepel rogge op Martini 1731. 

1731 den 8 december heeft Krooshoop mij gebraegt 18 schepel boekweite, so is Krooshoop mij 

nog schuldig 2 schepel boekweite op Martini 1731, alsmede ontfangen den 8 decemb. 1731 twee 

vette gansen van Krooshoop, so is Krooshoop nog schuldig twee vette gansen op Martini 1731. 

1732 den 25 jannew. heeft Krooshoop betaelt an de schoelemeister Hornema 2 schepel rogge. 

1732 den 28 jannew. heeft mij weer gebraegt 9 schepel rogge, so is Krooshoop mij nog schuldig 

4 mudde rogge op Martini 1731. 

1732 den 9 febr. heeft Krooshoop mij 2 eiken boomen gehaelt van de Vluttert met sijn wagen, 

moet daer 3 schooft van hebben. 

1732 den 10 meert heeft Krooshoop een schooft helpen bier doe ik getunnet hebbe in de Kiste. 

1732 den 17 meert heeft Krooshoop mij gebraegt 9 schepel rogge, is te samen 6 mudde en een 

schepel rogge. 

in meert 1732 heeft Krooshoop mij gebraegt de paeseiieren so dat de paeseiieren tot passen 1732 

sijn betaelt. 

1732 den 10 april heeft Krooshoop mij gebraegt 4 mudde gaerste, waer mede Krooshoop de 

gaerste tot Martini 1731 heeft. 

1732 den 7 april heeft Krooshoop met sijn beide peerden voor mijn koetse voor angespaent na 

Deventer so dat Krooshoop drie dagen van huis is geweest van smaendages to woensdages toe. 

1732 den 1 july van Krooshoop weer gekreegen een oude henne. 

1732 den 16 july heeft Krooshoop mij gebraegt 3 jonge hoenders. 

1732 den 17 septemb. heeft Mette Krooshoop mij gebraegt 22 pont boter tegens vierdehalve 

stuiver het pont. 

1732 den 2 october heeft Mette te Krooshoop mij 4 jonge hoenders. 

1732 in augustus heeft Krooshoop mij gehaelt 2 foer toerf van het Elsenaer veene, het eerste foer 

is te beede so dat Krooshoop een dienst heeft gedaen met toerf haelen. 

1732 den 18 octob. heeft Krooshoop mij gebraegt 2 schepel rogge, so blijft Krooshoop mij 

schuldig an rogge op Martini 1731 5 schepel rogge. 

1732 den 27 octob. heeft Krooshoop mij gebraegt 6 hoenders met 8 pont boter wegens de 

naweide van de groote maete, so dat de booter is betaelt tot Micheli 1732. 

1732 den 29 octob. heeft jan te Krooshoop mij een schooft helpen bier vaeren doe ik getonnet 

hebbe in de Kiste. 

1732 den 30 october heeft Krooshoop mij gebraegt vierdehalf mudde boekweite. 

1732 den 27 novemb. heeft Krooshoop mij sijn eene peert voor mijn kleine wagentien gedaen na 

Almelo, smorgens uitgevaren en savonts weer gekomen. 

1732 den 1 decemb. heeft Jan te Krooshoop mij 2 vette gansen waermede de gansen tot Martini 

1731 sijn betaelt, nog heeft mij Krooshoop gebraegt op den selvende dito twee hoenders. 

1732 den 4 decemb. heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 6 schepel rogge, so heeft Krooshoop 

mij een schepel rogge betaelt op Martini 1732. 

1733 den 5 februarius heeft Krooshoop mij gebraegt 3 mudde rogge en 3 schepel boekweite. 



1733 den 14 febr. heeft Krooshoop mij een schoft helpen bier vaeren met sijn paerden doe ik 

getunnet hebbe in de Kiste, moet daer een schoft van hebben. 

1733 den 7 meert heeft Krooshoop sijn beide peerden voor mijn koetse voor angespaent na den 

Baekenhagen, moet daer 3 schooft van hebben. 

1733 den 1 april heeft Krooshoop mij gebraegt 4 mudde gaerste, waermede de gaerste is betaelt 

tot Martini 1732, als mede heeft Krooshoop mij gebraegt 25 paeseiieren, so op passen 1733 

waeren verschenen, dat die betaelt zijn. 

1733 den 5 mey heeft Krooshoop voor mij een dag gebouwet, moet daer eenen dienst van 

hebben. 

1733 den 4 may heeft Krooshoop mij gebraegt 6 schepel rogge en 2 schepel rogge an Hornema, 

is te samen 2 mudde rogge. 

1733 den 1 juny heeft Mette Krooshoop mij gebraegt 13 pont boter tegens 3 st en een doit het 

pont, is an gelt 2 gulden 5 doiten. 

in augustus 1733 van Krooshoop ontfangen 6 hoenders. 

in augustus 1733 heeft Krooshoop mij eenen halven dag helpen bier vaeren die ik getunnet hebbe 

in de Kiste, is eenen halven dienst. 

1733 in augustus heeft Krooshoop mij gehaelt 4 foer toerf van het Elsenaer veene, het eerst foer 

is te bede, is dan 3 foer toerf, bent ook 3 diensten. 

1733 den 6 october heeft Krooshoop een dag weesen mesten in de vaelt, is een dienst. 

1733 24 october heeft Krooshoop gebraegt een mudde boekweite met een schepel rogge. 

1733 den 3 novemb. heeft Krooshoop een mudde garste gebraegt. 

1733 den 6 november heeft Krooshoop de haever van Deventer gehaelt, bent 2 diensten. 

1733 den 28 novemb. heeft Krooshoop mij gebraegt 2 vette gansen waermede de gansen tot 

Martini 1732 sijn betaelt, als mede op den selfden dito ontfangen 2 hoenders. 

1733 den 1 december heeft Hinderyk te Krooshoop mij gebraegt 7 schepel rogge. 

in jannewari 1734 heeft Jan ten Krooshoop een schoft helpen bier vaeren met sijn peerden doe ik 

getunnet hebbe. 

in jannew. 1734 heeft Krooshoop sijn eene peert 3 maal me na Goor gehaet voor mij. 

1734 den 9 jannewari heeft Hendryk ten Krooshoop mij gebraegt 5 schepel rogge, het laeste 

schepel was nog niet vol, so is Krooshoop nog schuldig tot Martini 1733 seven mudde en 2 

schepel rogge. 

in het begin van febr. 1734 heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde boekweite, so is 

Krooshoop nog schuldig tot Martini 1733 3 mudde en 1 schepel boekweite. 

1734 den 24 meert heeft Krooshoop mij gebraegt 3 mudde garste, waer de garste tot Martini 1733 

is betaelt. 

1734 den 15 april heeft Krooshoop mij helpen bier vaeren doe ik getunnet hebbe in de Kiste, 

moet daer eenen schooft van hebben. 

1734 den 16 april heeft Hendryk te Krooshoop mij gebraegt 2 schepel rogge, so is Krooshoop 

nog schuldig op Martini 1733 7 mudde rogge. 

1738 den 14 juni van Jan te Krooshoop gekreegen sestiendehalf pont booter tegens 3 stuivers het 

pont, is an gelt 2 gulden 6 st 4 doiten. 

1738 heb ik 2 oude hoenders van Krooshoop gekreegen waervan het eene hoen is gebraegt in het 

laeste van april en het 2e hoen is gebraegt in het laeste van mey. 

1738 den 11 julius van Krooshoop weer gekreegen een oude henne. 

1738 in het laeste van julius heb ik van Krooshoop ontfangen 4 jonge hoenders die mij door 

Eefse sijn gebraegt. 

1738 den 30 augustus van Krooshoop weer gekreegen een oude henne. 



1738 den 7 october van Krooshoop weer gekreegen 2 jonge hoenders. 

1738 den 14 october heeft Mette Krooshoop mij gebraegt 4 jonge hoenders. 

1738 den 15 october heeft Mette Krooshoop mij gebraegt 13 pont booter tegens 3 st het pont, is 

an gelt1 guld 19 stuivers op het graes van het Geur. 

1738 den 16 october heeft Hendrik te Krooshoop mij eenen halven dag helpen bier vaeren met 

sijn waegen en peerden. 

1738 den 28 october heeft onse Anneken gehaelt van het Krooshoop 2 pont booter tegens 3 st het 

pont, is de 2 pont booter an gelt 6 stuivers. 

1738 den 6 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt een vette gans. 

1738 den 12 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 12 pont booter tegens 3 stuivers het 

pont, is an gelt 1 gulden 16 stuivers op het gras van het Geur. 

1738 den 16 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 6 mudde boekweite, ik segge ses 

mudde boekweite. 

1739 den 14 jannewarius heeft Hendryk te Krooshoop mij gehaelt 9 mudde haever van 

Lubbertink tot Gelsteren, moet daer eenen dienst van hebben. 

1739 den 20 jannewarius heeft te Krooshoop mij gebraegt 3 mudde rogge op sijn pagt. 

1739 den 1 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 mudde garste waermede de garste tot 

Martini 1738 is betaelt, uit de garste heb ik een schepel mout laeten uitwannen, is maer 15 

schepel garste gewest. 

1739 den 25 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 6 schepel rogge. 

1739 den 2 september heb ik ontfangen van Jan te Krooshoop 13 pont booter tegens vierdehalve 

stuivers het pont, is an gelt 2 gulden 5 stuivers 8 penningen die mij door Mette Krooshoop sijn 

gebraegt. 

in october 1739 heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 hoenders. 

1739 den 20 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt een vette gans. 

1739 den 24 november van Jan te Krooshoop gekreegen 13 pont booter tegens 3½ stuivers het 

pont, is an gelt 2 gulden 5 stuivers 8 penn. 

1739 den 27 november van Jan te Krooshoop ontfangen 4 hoenders. 

1739 den 7 december heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 3 mudde boekweite. 

1739 den 18 december heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge. 

1739 den 23 december heeft Hendrik te Krooshoop voor mij gehaelt 23 schepel haever van 

Lubbertink tot Gelsteren met de laenge karre met sijne eene peert, moet hem vraegen wat hij 

daervoor hebben wil. 

1740 den 29 jannewarius heeft Jan te Krooshoop mij weer gebraegt 2 mudde boekweite. 

1740 den 6 feberwarius heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 12 pont booter tegens 3½ stuivers 

het pont, is an gelt 2 guldens 2 stuivers. 

1740 den 23 feberwarius heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge. 

1740 den 17 meert heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 mudde garste, waermede de garste tot 

Martini 1739 is betaelt. 

1740 den 17 meert nog heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 schepel rogge, die rogge hebbe ik 

an de scholemeester Hornema gesonden den 19 meert 1740 door de kneegt Gerrit. 

1740 den 27 april heeft Jan te Krooshoop mij eenen waegen vol bier van Goor gehaelt met sijn 

waegen en peerden en is daer eenen halven dag over geweest doe ik getunnet hebbe in de Kiste. 

1740 den 7 majus heeft Jan te Krooshoop mij weer gebraegt 6 schepel rogge. 

1740 den 2 julius heeft Jan te Krooshoop mij een schoft helpen bier vaeren uit de Kiste met sijn 

waegen en peerden doe ik wederom getunnet hebbe in de Kiste bij burgemeester J. ten 

Duysschot. 



1740 den 1 september heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 3 pont booter tegens 3 st het pont. 

1740 den 25 october heeft Jan te Krooshoop hier een dag weesen meest vaeren uyt de valt met 

sijn waegen en peerden. 

1740 den 1 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 3 jonge hoenders. 

1740 den 19 november heeft Jan te Krooshoop voor mij betaelt 2 schepel rogge an de 

schoelemeester Ekama tot Goor. 

1740 den 29 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 5 mudde boekweite. 

1740 den 6 december heeft Jan te Krooshoop voor mij betaelt 2 schepel rogge an de 

schoelemeester Ekama tot Goor. 

1741 den 13 jannewarius heeft Jan te Krooshoop mij weer gebraegt 2 mudde rogge. 

1741 den 1 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 mudde garste, waermede de garste tot 

Martini 1740 is betaelt. 

1741 den 10 april heeft Jan te Krooshoop mij een scholft helpen tunnen met sijn waegen en 

peerden doe ik gebrouwen hebbe in de Kiste bij B. ten Doeschot. 

1741 den 15 april heb ik van Jan te Krooshoop gekreegen een oude henne. 

1741 den 28 april heeft Jan te Krooshoop mij weer gebraegt 2 mudde rogge. 

in julius 1740 heb ik van Krooshoop gekreegen 8 pont booter. 

in augustus of september 1741 heeft Jan te Krooshoop mij gesonden 2 jonge hoenders door mijn 

kneegt Gerrit sijn dogter. 

1741 den 6 october heeft Hendrik te Krooshoop mij een schoft helpen tunnen met sijn waegen en 

peerden die ik gebrouwen hebbe in de Kiste bij B. ten Doeschot. 

1741 den 7 october heeft Mette Krooshoop mij gebraegt 6 pont booter en met 4 hoenders. 

1741 den 17 october heeft Jan te Krooshoop voor mij eenen dag gebouwet op de groote haer, is 

weer eenen dienst met die peerden. 

1741 den 24 october heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 vette gansen. 

1741 den 29 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge en met 4 mudde 

boekweite. 

1742 den 31 jannewarius heeft Hendrik te Krooshoop mij weer gebraegt een mudde boekweite so 

dat dit 5 mudde boekweite uitmaekt. 

1742 den 3 meert heeft Jan te Krooshoop mij weer gebraegt twee mudde rogge. 

1742 den 3 meert heeft Jan te Krooshoop mij weer 4 mudde garste, waermede de garste tot 

Martini 1741 is betaelt. 

1742 den 4 april heeft Jan te Krooshoop mij weer gebraegt 3 mudde rogge. 

1742 den 14 april heeft Jan te Krooshoop voor mij betaelt an de schoelemeester Ekama tot Goor 

4 schepel rogge en ik van Krooshoop ontfangen een oude henne die de vleugel was gebroken. 

1742 den 21 april heeft Jan te Krooshoop mij een waegen bier gevaeren doe ik getunnet hebbe in 

de Kiste bij Doesschot, is hij daer eenen halven dag over geweest. 

1742 den 30 junius heeft Mette te Krooshoop mij gebraegt 13 pont booter op het dagwerk hoilant 

van het Geur tegens 3 stuivers het pont, is an gelt 1 gulden 19 stuivers. 

1742 den 10 september heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 6 jonge hoenders. 

1742 den 9 october heeft Berentjen te Krooshoop mij gebraegt twaelftehaelf pont booter op het 

dagwerk hoilant van het Geur tegens 3 stuivers het pont, is an gelt 1 gulden 14 stuivers 4 doiten. 

in october 1742 heeft Mette Krooshoop mij gebraegt 1 bonte hoen. 

1742 den 23 november heeft Hendrik te Krooshoop mij gehaelt 1 foer brantholt van de Vluttert, 

het is de olde beuke geweest en is Krooshoop daer een schooft over geweest van smorgens om 9 

uir tot smiddages om 12 uiren. 

1742 den 28 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 5 mudde boekweite. 



1743 den 14 jannewarius heeft Mette te Krooshoop mij gebraegt sestehalf pont booter tegens 3 

stuivers het pont, is an gelt 18 stuivers 4 doiten op het dagwerk hoilant van het Geur. 

1743 den 21 jannewarius heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge. 

1743 den 26 jannewarius heeft Hendryk te Krooshoop voor mij na Rande geweest met sijn beide 

peerden en heeft mij de jagtwaegen van de vrou van Deutinghem gehaelt en hij is 2 dagen uyt 

geweest met sijn peerden. 

1743 den 19 meert heeft Jan te Krooshoop voor mij betaelt an de schoelemeester Ekama tot Goor 

4 schepel rogge die ik an Krooshoop weer moet korten. 

1743 den 20 meert heeft Hendrik te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge. 

1743 den 9 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 11 schepel gaerste op Martini 1742. 

1743 den 17 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 10 schepel rogge. 

1743 den 17 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 25 paeseyieren sodat de paeseyieren tot 

passen 1743 sijn betaelt. 

1743 den 21 junius heb ik van Jan te Krooshoop gekreegen 14 pont booter tegens 3 stuivers het 

pont, is an gelt 2 guldens 2 stuivers op de 2 schepel rogge van Martini 1742. 

dese booter is mij door Mette Krooshoop gebraegt. 

1743 den 25 julius heeft Jan te Krooshoop mij een waegen vol bier gehaelt uyt de Kiste bij J. ten 

Doesschotte te Goor doe ik getunnet hebbe met sijn waegen en peerden en is daer eenen halven 

dag over geweest, als hij der een schoft van krigt is genoeg. 

1743 den 18 augustus heeft Jan te Krooshoop mij gehaelt 1 foer torf uit het sumpel van mijn 

veene uit Knuppels, dit is te beede. 

1743 den 31 augustus heeft Derk van het Krooshoop gehaelt 3 jonge hoenders voor mij. 

1743 den 7 september heeft Hendrik te Krooshoop mij weer gebraegt 1 foer torf uit het sumpel 

van mijn veene uit het Knuppels. 

1743 den 10 september heeft Hendryk te Krooshoop mij weer gebraegt 1 foer torf uit het sumpel 

van mijn veene uit het Knuppels. 

1743 den 12 september heeft te Krooshoop mij weer gebraegt 1 foer torf uit het sumpel van mijn 

veene uit het Knuppels.   

1743 den 17 september heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 3 jonge hoenders. 

1743 den 9 october heb ik van Jan te Krooshoop gekreegen 12 pont booter die Mette heeft 

gebraegt op het dagwerk hoilant van het Geur van Martini tegens 3 stuivers het pont, is an gelt 1 

gulden 16 stuivers. 

1743 den 8 november heeft Jan te Krooshoop voor mij een dag gebouwet op de groote haer, is 

weer eenen dienst. 

1743 den 18 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 5 mudde boekweite. 

1743 den 19 november heb ik van Jan te Krooshoop gekreegen 12 pont booter op de naeweide 

van de groote maete, so dat der 4 pont booter meer is als de naeweide sig bedraegt voor een jaer, 

dese booter is door Mette te Krooshoop gebraegt. 

1744 den 16 jannewarius heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde rogge met 1 out hoen. 

1744 den 26 feberwarius heeft Hendryk te Krooshoop mij een waegen vol bier gehaelt uyt de 

Kiste bij Jacob ten Doesschot tot Goor doe ik getunnet hebbe met sijn waegen en peerden en is 

daer een schoft over geweest van smorgens te 8 uir tot smiddages te 12 uir. 

1744 den 25 feberwarius heeft Jan te Krooshoop voor mij betaelt an de schoelemeester Ekama tot 

Goor 4 schepel rogge die ik an Krooshoop weer moet korten. 

1744 den 23 meert heeft Jan te Krooshoop mij weer gebraegt 2 mudde rogge. 

1744 den 4 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 17 schepel garste en Krooshoop was mij 

van Martini 1742 nog schuldig gebleven 5 schepel garste so dat Jan te Krooshoop mij dan 



schuldig blijft op Martini 1743 4 schepel garste. 

1744 den 4 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 26 paeseyieren so dat de paesyieren tot 

passen 1744 sijn betaelt. 

1744 den 26 majus heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 3 mudde rogge met 2 schepel gaerste. 

1744 den 9 julius heeft Hendryk te Krooshoop mij gehaelt 1 waegen vol bier uyt de Kiste bij 

Jacob ten Doesschot tot Goor doe ik getunnet hebbe met sijn waegen en peerden en is daer een 

schooft over geweest van snaemiddages te 3 of 4 uir tot savonts toe. 

1744 den 14 augustus heeft Hendryk te Krooshoop een dag voor mij gebouwet met sijn peerden 

op de hoorst daer ik knollen hebbe gesaeit, is weer eenen dienst met de peerden. 

1744 den 26 september heeft Mette Krooshoop mij gebraegt 4 pont booter tegens 3 stuivers het 

pont, is 12 stuivers. 

1744 den 26 october heeft Hendryk te Krooshoop mij gebraegt 3 schepel rogge en Berentjen te 

Krooshoop heeft mij gebraegt 4 jonge hoenders. 

1744 den 3 november heeft Berentjen te Krooshoop mij gebraegt 12 pont booter. 

1744 den 3 november heeft Hendryk te Krooshoop voor mij een dag gebouwet met sijn peerden 

op de groote haer en heeft mij het stukke te gronde gemaekt naest de haer maete, is weer eenen 

dienst met de peerden. 

1744 den 12 november heeft Hendryk te Krooshoop mij gehaelt 1 waegen vol bier uyt de Kiste 

bij Jacob ten Doesschot tot Goor doe ik getunnet hebbe met sijn waegen en peerden, is weer 

eenen halven dienst met de peerden. 

1744 den 20 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 jonge hoenders. 

1744 den 2 december heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 14 pont booter. 

1744 den 7 december heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 mudde boekweite. 

1745 den 7 jannewarius heeft Jan te Krooshoop mij weer gebraegt 1 mudde boekweite. 

1745 den 5 en den 6 feberwarius heeft Hendryk te Krooshoop voor mij gehaelt met sijn waegen 

en peerden 3 foer eiken toegholt uyt de Vluttert, Jan te Krooshoop seit hij moet daer 

anderderhalven dienst met de peerden voor hebben. 

1745 den 8 feberwarius heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 9 schepel rogge, is 2 mudde en 1 

schepel rogge. 

1745 den 4 meert heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt vier mudde rogge. 

1745 den 26 meert heeft Hendryk te Krooshoop mij gebraegt vier mudde garste. 

1745 den 6 april heeft Jan te Krooshoop voor mij betaelt an de schoelemeester Ekama tot Goor 4 

schepel rogge die ik an Krooshoop weer moet korten. 

1745 den 7 april heeft Jan te Krooshoop mij gehaelt 1 waegen vol bier uyt de Kiste bij Jacob te 

Doeschotte tot Goor doe ik getunnet hebbe met sijn waegen en peerden van smorgens te 8 uir tot 

smiddages, is weer eenen schooft met de peerden. 

1745 den 16 april heeft Jan te Krooshoop mij gesonden door Gerrit 25 paeseyieren so dat de 

paeseyieren tot passen 1745 sijn betaelt. 

1745 den 17 julius heeft Jan te Krooshoop sijn beide peerden voor mijn coetse angespaent na de 

Oldemeule doe de heer van Oldemeule begraeven is tot Delden en is met sijn beide peerden op 

het Wegdam gekoomen smorgens om 10 uir en savonts ben ik weer te huis gekoomen, ik hebbe 

mijn beide peerden ook voor de koetse gehaet. 

in september 1745 heeft Gerrit te Krooshoop voor mij 3 dagwerk hoilant gemaeit in de groote 

maet. 

1745 den 19 october heeft Hendryk te Krooshoop voor mij eenen dag gebouwet op de hoorst daer 

ik rogge hebbe gesait, is weer eenen dienst met de peerden. 

1745 den 10 november heeft Hendryk te Krooshoop voor mij gebouwet met sijn peerden het 



stukke op de groote haere naest de haer maete, sijnde drie schepel lants daer ik rogge op hebbe 

gesayt en Krooshoop heeft smorgens om 8 uiren beginnen te bouwen tot savonts toe, is weer 3 

schooft met de peerden. 

1745 den 18 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 11 pont booter tegens 5 stuivers het 

pont, is an gelt 2 guldens 15 stuivers. 

1745 den 26 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt vier mudde boekweite en met acht 

hoenders. 

1745 den 2 december heeft Jan te Krooshoop voor mij betaelt an de schoelemeester Ekama tot 

Goor 4 schepel boekweite die ik an Krooshoop moet korten, als de boekweite van Krooshoop van 

den 26 november 1745 daer bij wort gerekent, is het saemen 5 mudde boekweite die Krooshoop 

heeft betaelt. 

1745 den 2 december heeft Jan te Krooshoop nog voor mij betaelt an de schoelemeester Ekama 

tot Goor 2 schepel rogge. 

1746 den 11 januarius heeft Jan te Krooshoop voor mij een waegen vol bier gehaelt uit de Kiste 

bij Jacob ten Doesschotte tot Goor doe ik getunnet hebbe met sijn waegen en peerden, is weer 

eenen halven dienst met de peerden. 

1746 den 2 feberwarius heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt vier mudde rogge. 

1746 den 18 meert heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt vier mudde gaerste. 

1746 den 29 april heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 14 schepel rogge, als de 2 schepel rogge 

van de 2 december 1745 hierbij wort gerekent en de 4 mudde rogge hier ook wort bij gerekent 

van den 2 feberwarius 1746, so heeft Jan te Krooshoop in drie reisen an mij betaelt 8 mudde 

rogge. 

in september 1746 heeft Gerrit te Krooshoop voor mij 2 dagwerk hoilant gemaeit in de bergmaete 

daer de paelties in staen. 

1746 den 21 en den 22 october heeft te Krooshoop voor mij gebouwet. 

1746 den 24 october heeft Hendryk te Krooshoop mij gebraegt 2 mudde boekweite. 

1746 den 31 october heeft Jan te Krooshoop mij gesonden door sijn dogter Mette Krooshoop 

veertiendehaelf pont booter tegens 4 stuivers 4 doiten het pont, is an gelt 3 guldens 6 doiten op 

het hoilant van het Geur. 

1746 den 7 november heeft Jan te Krooshoop mij gesonden 2 jonge hoenders die mijn jonge Jan 

van het Krooshoop heeft gehaelt. 

1746 den 12 november heeft Jan te Krooshoop mij gesonden 1 oude henne die mij Gerrit te 

Krooshoop heeft gebraegt. 

1746 den 19 november heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 4 jonge hoenders. 

1746 den 2 december heeft Hendrik te Krooshoop mij gebraegt 3 mudde boekweite, als de 2 

mudde boekweite van den 24 october 1746 der bij wort gerekent, is het te saemen 5 mudde 

boekweite die Krooshoop heeft gebraegt. 

1747 den 18 jannewarius heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt ses mudde rogge. 

1747 den 21 feberwarius heeft Jan te Krooshoop voor mij betaelt an de schoelmeester Ekama tot 

Goor 2 schepel rogge. 

1747 den 4 meert heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt vier mudde gaerste. 

1747 den 27 meert heeft Jan te Krooshoop mij gebraegt 26 paeseyieren so dat Krooshoop de 

paeseyieren tot passen 1747 heeft betaelt. 

1747 den 15 april heeft Jan te Krooshoop an mij gebraegt ses schepel rogge doe ik na de landag 

ben geweest na Deventer. 

1747 den 12 desemb. heeft Mette te Krooshoop gebragt 8 pont booter, het pont 4 stuv 4 penn, is 

an gelt 1 guld 14 stuv, dit is van de naweyde, de paelties maet, vant jaer 1747. 



1747 den 6 mey heeft Jan te Krooshoop mij gehaelt 1 waegen vol bier uyt de Kiste bij Jacob ten 

Doesschot tot Goor doe ik getunnet hebbe met sijn waegen en peerden van snamiddages te 2 uir 

tot savonts toe, is weer eenen halven dienst met de peerden. 

1747 den 23 mey heeft Hendryk te Krooshoop voor mij een dag gebouwet met sijn peerden op de 

hoorst daer ik boekweite hebbe gesaeit, het is het mudde lants an het broek geweest dat hij te 

gronde heeft gemaekt, so dat Jan te Krooshoop weer eenen dienst met de peerden heeft gedaen. 

1748 den 4 meert heeft Jan te Krooshoop 4 mudde gerste gebragt. 

1748 den 3 april heeft Jan te Krooshoop 25 paeseeyren gebragt soo dat Krooshoop de paeseyieren 

tot pasen 1748 heeft betaelt. 

1748 den 18 april heeft Jan te Krooshoop gebraegt 2 mudde en 2 schepel rogge. 

1748 den 26 apil heeft Henderik te Krooshoop voor ons gehaelt een waegen met bier doe wij 

tunnen te Goor in de Kiste, is een halve dynst. 

1748 den 11 juny heeft Garyt te Crooshoop met sijn beyde paerden met ons na Rijssen geweest 

en moet daer voor hebben ene dynst. 

1748 den 8 august heeft Krooshoop hyr een dag weesen boeuwen, is een dynst. 

1748 den 31 august heeft Mette te Krooshoop gebragt een oude henne. 

1748 den 2 septemb. heeft Krooshoop twe agter middagen weesen boeuwen, is enen dynst. 

1748 den 15 septemb. heeft Mette te Krooshoop gebragt 8 pont booter van de nawijde, de paelteis 

maet, vant jaer 1748. 

1748 den 9 octob. heeft Krooshoop twe mael na Goor holt gebragt, is eenen dynst. 

1748 den 17 octob. heeft Krooshoop na Elsen geweest om een voer stenen te halen, is enen dynst. 

1748 in octob. heeft Crooshoop sijn twe saetdagen gedaen van het jaer 1748. 

1748 den 11 novemb. heeft Krooshoop na Elsen geweest om stenen te halen, is enen dynst. 

1748 den 15 novemb. heeft Krooshoop na Elsen geweest om stenen te halen, is enen dynst. 

1748 den 8 desemb. heeft Krooshoop met sijn bijde peerden ons na de kerke gebragt, is een halve 

dynst. 

1748 den 16 novemb. heeft Garyt te Krooshoop gebragt twe hoenders. 

1749 den 5 april heeft Garyt te Krooshoop gebragt 30 eyeren, soo dat de paeseyeren betaelt sijn 

van pasen 1749. 

1751 den 12 julie heeft Garrit Krooshoop betalt 11-0-0 op het jaargelt. 

1752 den 7 janw. heeft Garyt Krooshoop gebragt 7 guld 7-0-0 waermede het jaergelt te weten de 

18 guld 18-0-0 geltpagt van Martyny 1750 ten vollen betaelt sijn. 

de geltpagt is bey het saet aengeschreven, dat is betaelt tot Martyny 1751. 

1749 den 7 feberw. heeft Jan te Krooshoop betaelt 10 schepel boekweyte dy hey gekoft heeft, het 

schepel tegen 18 stuv, was 9 guld en 10 schepel, heeft Krooshoop gebragt an het huis van de 

schoemaker Stokkers, soo dat Jan te Krooshoop de 5 mudde boekweyte van Martyny 1748 betaelt 

heeft. 

1749 den 1 april heeft Garyt Krooshoop gebragt bey Jalink in den Engel vyr mudde garste dy 

Jalink gekoft heeft, het schepel tegen 18 stuv. 

1749 den 16 april heeft Garyt ook gebragt dry mudde rogge ant huis van J. Schutten en sal voor 

het schepel geven 25 stuv. 

1749 den 30 april heeft Garyt Krooshoop een mudde rogge gebragt bey Dusschot in de Kisste en 

sal voor het schepel geven 25 stuv. 

1749 den 14 octob. heeft Krooshoop gesonden door sijn kinder twe paer hoenders. 

1749 den 7 desemb. heeft Krooshoop gesonden door sijn dogter een oude henne. 

1749 den 16 desemb. heeft Garyt te Krooshoop gebragt twe vette gansen waer mede is betaelt de 

gans tot Martyny 1749 en tot 1750 de beyde saetdagen heeft Garyt te Krooshoop gedaen van 



Martyny 1749, niet aen te wijsen de koopluy van het hout int Wegdam, Garyt Krooshoop heeft de 

saetdagen gedaen tot Martyny 1750 en 1751. 

1750 den 11 august heeft Garyt Krooshoop door de kinder gesonden twe jonge hoenders. 

1750 den 27 septemb. van Krooshoop gekregen twe jonge hoenders. 

1751 den 27 meert heeft van Krooshoop gekregen een henne. 

den 12 julie heeft Kroshoop doghter gebraght een henne. 

den 21 julie heeft Kroshoop doghter gebraght twedt honder so dat Gaarrit ten Kroshoop de 

honder van Maartienie 1749 betalt heeft en een hoen op het jaar 1750 den 4 agustigh heeft Gaarrit 

Kropschoop gebraght 7 honder so dat nue de honder van Maartienie 1750 betalt sient. 

1752 den 27 juny heeft Garyt Krooshoop gebragt twe paer hoenders op Martyny 1751. 

1752 den 19 july heeft Garyt Krooshoop gebragt een paer oude hoenders op Martyny 1752. 

1752 den 1 novemb. heeft Mette Krooshoop gebragt twe vette gansen waermede is betaelt tot 

Martyny 1751 en tot 1752, soo dat Krooshoop nog schuldig blijft van Martyny 1752 een paer 

hoenders. 

1753 den 4 janw. heeft Mette een paer hoenders gesonden soodat de hoenders betaelt sijn tot 

Martyny 1752. 

1753 den 20 meert heeft Mette Krooshoop door haer dogter een hoen gesonden. 

1753 den 20 april heeft Mette Krooshoop gebragt 26 eyeren van pasen 1753. 

1753 den 12 novemb. heeft Mette Krooshoop betaelt de vette gans van Martyny 1753. 

1753 den 22 desemb. heeft Getruy te Kroohoop gebragt twe hoenders soo dat op Martyny 1753 

dry hoenders betaelt sijn, nog heeft Krooshoop gebragt een hoen soo dat neu op Martyny 1753 

betaelt sijn twe paer hoenders en de paeseyeren van pasen 1754 sijn betaelt. 

1754 den 9 novemb. heeft Krooshoop betaelt twe paer hoenders op Martyny 1754. 

1754 den 12 novemb. heeft Krooshoop de vette gans betaelt van Martyny 1754. 

1755 den 5 april heeft Getruy gebragt 26 eyeren van pasen 1755. 

1755 den 5 augustus heeft Krooshoop gebragt twe paer jonge hoenders, de vette gans van 

Martyny 1755 is betaelt. 

1755 den 16 desemb. heeft Krooshoop gesonden een paer hoenders, de gans van Martyny 1756 is 

betaelt voor mes in den hof. 

1750 in maey heeft Mette Krooshoop de eyeren betaelt van pasen 1750. 

1750 den 27 octob. heeft Mette Krooshoop gebragt sestehaelf pont vlas op Martyny 1750. 

1751 den 26 octob. heeft Mette Krooshoop gebragt de ses pont vlas en het gene dat van jaer 1750 

tekort was, soo dat het vlas neu betaelt is tot 1751. 

1751 in het leste van appril heeft Mette Krooshoop de eeyier gebraght van passen 1751. 

1752 den 1 may heeft Mette Krooshoop gebragt 25 eyeren van pasen 1752. 

1753 den 24 octob. heeft Mette Krooshoop gebragt negendehaelf pont vlas, de ses pont daer is 

het jaer 1752 mede betaelt en op het jaer 1753 derdehaelf pont soodat van het jaer 1753 nog te 

quade blijft 3 pont en een haelf. 

1754 den 19 octob. heeft Getruy te Krooshoop gebragt 6 pont vlas soo dat het jaer 1753 betaelt is 

en op het jaer 1754 betaelt twe pont en een haelf en nog te quade blijft op het jaer 1754 3 pont en 

een haelf pont. 

1755 den 4 octob. heeft Mette Krooshoop gebragt seven pont vlas soo dat van het jaer 1754 de 

ses pont betaelt sijn en op het jaer 1755 op betaelt 3 pont en een haelf. 

1749 in de maent van maey heeft Garyt te Krooshoop van de heeren mombaren gepagt het halve 

Geur twe dagwerk, het dagwerk tegen 4 guld, is te samen 8 guld. 

1749 den 3 augustus heeft Garyt te Krooshoop hyr opgebragt 7 pont booter, het pont tegen 4 stuv 

1-8-0. 



1749 den 3 septemb. heeft Mette te Krooshoop gebragt 3 pont booter, het pont 4 stuv 0-12-0. 

1749 den 15 octob. heeft Krooshoop gesonden door sijne meit tyndehaelf pont booter, het pont 4 

stuv, is an gelt 1-18-0. 

1750 den 7 janw. heeft Garyt Krooshoop gebragt 6 pont en een haelf pont booter, het pont tegn 4 

stuv 4 penn, is an gelt 1-7-10. 

facet 5-5-10. 

den selfden dyto heeft Garyt Krooshoop betaelt an gelt 2 guld 14 stuv 6 penn, soo dat Garyt de 

beyde dagwerk at 8 guld van het Geur betaelt heeft tot Martyny 1749. 

1750 den 4 november heeft Mette Krooshoop gebraght 10 pont en een veerdel pont booter, het 

pont 3 steuver en een halve steuver het pont, is an gelt op het Geur 0-16-0. 

1750 den 12 desember heeft Garrit Krooshoop weer gebraght 2 pont en een half pont booter op 

het Geur, het pont voor 3 steuver en een halve steuver, is te samen 0-8-12. 

den 12 julie 1751 met Gaarrit Kropschoop afgerekent, so dat Gaarrit Krouschoop het jaarpaght 

van het Geurt betalt heeft, dat op Maartienie 1750 is veersenen. 

1751 den 2 desemb. heeft Krooshoop gebragt op de pagt van het Geur van het jaer 1751 vyr pont 

en een haelf booter, het pont tegen 4 stuv 0-18-0. 

1752 den 18 juny heeft Krooshoop betaelt van het Geur 7 guld 2 stuv, soo dat de pagt van het 

Geur betaelt is, de 8 guld van het jaer 1751 7-2-0. 

Somma 8-0-0. 

1752 den 14 july Mette gebragt op het Geur vyrde haelf pont booter, het pont vyrde halve stuv 

0-12-4. 

1752 den 25 july van Krooshoop gekregen vyr pont booter 0-14-0. 

den 9 august van Krooshoop gekregen vyr pont booter 0-14-0. 

1752 den 26 septemb. van Mette Krooshoop gekregen twe pont booter, het pont 4 stuv 8 penn 

0-9-0. 

1752 den 18 octob. heeft Mette gebragt 3 pont booter, het pont 4 stuv 8 penn 0-13-8. 

1752 den 17 novemb. heeft Mette gebragt 3 pont booter en een haelf, het pont 3 stuv 8 penn 

0-12-4. 

summa 3-15-0. 

1753 den 14 may heeft Mette dit betaelt van het Geur tot het jaer 1751. 

1749 den 30 august heeft Garyt te Krooshoop eenen dynst gedaen met een voer tuerf te halen euit 

het Kluppels. 

1749 den 15 septemb. heeft Garyt te Krooshoop een schoft gedaen met een karre kaelk te halen 

van Heekeren. 

1749 den 27 septemb. Garyt Krooshoop J.H. van Coeverden gebragt na Veltman, is eenen dynst, 

Garyt Krooshoop weer een schoft gedaen met een karre kaelk na Hekeren te brengen. 

van den 21 desemb. 1749 tot den 22 feberw. 1750 heeft Krooshoop 7 mael ons na de kerke 

gebragt, dat is van ijder mael een haelve dynst, is dan dry dynsten en een halve dynst. 

1750 den 24 feberw. heeft Krooshoop J.H.v.C. na Oortmorsen gebragt, is weer twe dynsten soo 

dat Krooshoop heeft gedaen 8 dynsten, soo dat de dynsten van Martyny 1749 betaelt bennen. 

1750 den 1 april heeft Garyt te Krooshoop ons een wagen vol byr gehaelt euit de Kiste, is weer 

een haelven dynst. 

1750 den 26 april heeft Krooshoop ons na de kerke gebragt, is weer een halve dynst, dit is op 

Martyny 1750 eenen dynst. 

1750 den 29 august heeft Krooshoop enen dynst gedaen om een voer teurf te halen euit het 

Kleuppels. 

1750 den 3 octob. heeft Krooshooop ons na den Bakenhage gebragt, weer enen dynst, dat is nu 



op Martyn 1750 te samen 3 dynsten. 

1750 den 29 octob. heeft Krooshoop ons na het Neuwhuis gebragt, is weer een halve dynst. 

1750 den 8 en den 15 novemb. heeft Krooshoop ons na de kerke te Goor gebraght, is weer een 

dienst. 

1750 den 19 novemb. heeft Kroossoop weer met het wagentien na Goor gewest om de beursen 

Jantien te Hallen en den 13 desember onst weer na de kerke gebraght, is weer een dienst. 

den 20 desember weer na de kerke heeft Cropschoop ons gebraght. 

1751 den 17 janw. heeft Kropschoop ons weer na de kerke gebragt. 

den 24 janw. heeft Kropschoop ons weer na de kerke gebraght. 

28 febr. heeft Kropchoop ons weer na Goor na de kerke gebraght. 

1751 den 30 meert heeft Kropshoop ons een waggen met bier van den Engel gehalt te Goor, is 

weer een halve dienst, so dat Gaarrit Kroopshoop de dienstten van het jaer 1750 vooldan heft. 

1751 heeft Gaarrit Krooshoop hier gearbeyt in den hooft, twedt dagen gevende den 2 ... appril, 

waer tegen verrekent is de beyde saetdagen, so dat de saet daegen 1750  

1749 den 22 septemb. heeft Mette Krooshoop gebragt ses pont vlas soo dat het pagtvlas is betaelt 

tot Martyny 1740. 

1749 den 26 novemb. heeft Mette Krooshoop gebragt 8 pont booter van de naweyde van de 

groote mate soo dat de booter van dy mate is betaelt tot Martyny 1749. 

den 5 maert 1750 heeft Garyt te Krooshoop gebragt 4 pont booter op de naweyde van de 

baergmate vant jaer 1749 soo dat nog schuldig blijft 2 pont en geeft daer van sjaers ses pont. 

1750 den 7 august heeft Garyt te Krooshoop gebragt 9 pont booter soo dat de agt pont booter van 

de naweyde van de groote mate tot Martyny 1750 betaelt is, dat ene pont kan gerekent worden op 

de baergmate. 

den 30 november 1750 heeft Mette Krooshoop weer gebraght 4 pont booter. 

1751 in julie met Garryt Krooshoop de booter veerrekent van de naweyde van de grote mate ende 

so dat dese twedt pont meer is, dese twedt pont booter voort veerrekent op het Geurt so dat de 

booter betalt is tot Maartienie 1750. 

1751 den 19 octob. heeft Garyt Krooshoop sijn kinder gebragt 11 pont booter van de naweyde, 

soo dat op de naweyde van het Geakor deerdeagt pont van de groote mate betaelt is tot het jaer 

1751, soo dat betaelt heeft op de baergmate 3 pont en geeft daer van ses pont. 

1751 den 2 desemb. heeft Garyt te Krooshoop de dry pont booter betaelt, soo dat de naweyde van 

de baergmate betaelt is van het jaer 1751. 

1752 den 13 desemb. heeft Mette Krooshoop gesonden 4 pont booter op de naeweyde van de 

groote mate van het jaer 1752. 

den 20 desemb. heeft Mette gesonden door de dogter vyr pont booter en een haelf, soo dat de 

booter van de groote mate de 8 pont betaelt sijn tot het jaer 1752 en een haelf pont op de 

bergmate. 

1753 den 2 janw. heeft Mette weer gesonden 4 pont booter, weer gebragt anderhaelf pont booter, 

soo dat de ses pont booter van de baergmate betaelt is tot het jaer 1752. 

1750 den 31 janw. heeft Garyt Krooshoop gebragt ant hus van de schoelemeesster ses schepel 

rogge en twe schepel boekweyte, bij de meesster Ekema ontfangen heeft op reken, maer de twe 

schepel rogge is weegens den euitgank vant Wegdam, dit heeft Krooshoop betaelt op Martyne 

1749. 

1750 den 12 feberw. heeft Garyt Krooshoop gebragt twe mudde garste op Martyny 1749, dy twe 

mudde hebben wey gehouden op reken van ons tegen een guld het schepel. 

1750 den 21 feberw. heeft Krooshoop gebragt twe mudde garste bey Doesschot in de Kisste, dy 

ontfan is op reken tegens een guld het schepel, soo dat de garste betaelt is tot Martyny 1749. 



1750 den 28 feberw. heeft Garyt te Krooshoop gebragt twaelf schepel boekweyte bey Doesschot 

in de Kisste, dy hey ontfangen heeft op reken en geeft voor het schepel 21 stuv, dit is betaelt op 

Martyny 1749 dese 12 schepel boekweyte. 

den selfden dito gebragt an Jakop Schutten twe schepel boekweyte en dry schepel rogge. 

1750 den 5 maert heeft Krooshoop gebragt an gelt 4 guld 4 stuv voor een mudde boekweyte, soo 

dat Krooshoop de 5 mudde boekweyte ten vollen betaelt heeft van Martyny 1749. 

en op de rogge van Martyny 1749 heeft hij op betaelt twe mudde en een schepel. 

1750 den 6 april heeft Krooshoop weer betaelt an Jakop Schutten twe schepel rogge, soo dat 

Krooshoop betaelt heeft op de rogge van Martyny 1749 twe mudde en dry schepel. 

1750 den 24 april heeft krooshoop hyr gebragt 5 schepel rogge dat Krooshoop betaelt heeft an 

rogge van Martyny 1749, te samen 4 mudde, van de laeste 5 schepel heeft Jakop Schutten een 

schepel van gekregen en de ander vyr schepel hebben wey gehouden. 

1750 den 3 may heeft Krooshoop de vyr mudde rogge betaelt tegen 25 stuv het schepel, was an 

gelt 20 guld. 

den selfden dyto ook betaelt de 18 guld van het hoylant, soo dat Garyt te Krooshoop sijn pagt van 

Martyny 1749 betaelt heeft. 

1750 den 11 novemb. heeft Garryt Krooshoop hier an heuys gebraght een meudde rogge, het 

schepel voor 18½ steuv is het verkoft. 

en denselfde dieto een meudde bouweyte, het schepel voor 15 stuever, is de ander bouweyte 

veerkoft, is het meudde drit gulden. 

1751 den 9 janwar. heeft Gaarrit ten Krooshoop gebraght twedt schepel rogge bij de soolmeester 

te Goor, dese twedt sepel is betald op den uytganckt van Wegdam. 

1751 den 10 febr. heeft Garrit ten Krooshop gebraght an de sooltmeester te Goor twedt mudde 

rogge. 

1751 den 10 febr. heeft Garrit ten Krooshop gebraght bij Dousot in de Kiste een meude boewyte, 

het sepel voor 15 steuver, is het meude drit gulden waarvan cuitansie is. 

den 18 febr. heeft Gaarrit Kropschoop de dritd meude boeweyte gekoft en selver gehouden en 

heeft betald voor het sepel 16 steuver, bedraght sight de drit meude 9 gulden, dat heeft Garrit 

Kroopschoep an mijn betalt so dat Gaarrit Kropscoop de boeweyte van Maartinie 1750 betalt 

heeft. 

1751 den 23 febr. heeft Gerrit Kroophoop an ons gebraght twedt meude garste, die hebbe wij 

laten meelten. 

den 10 maart heeft Garrit Kroophoop gebraght twedt meude garste an Dousoute in de Kiste te 

Goor, het sepel voor ses en twit steuver, waarvan Garrit Kroophoop cuitansie heeft gebraght, so 

dat Garrit Kroophoop nue ock de gaarste van Maartinie 1750 heeft betalt. 

1751 den 2 maayt heeft Gaarrit Kroophoop de overige rogge gekoft, het sepel voor 18 steuver. 

den 12 julie heeft Gaarit Krophoop de rogge an mijn betaelt, so dat de rogge van Maartienie 1750 

betalt is. 

1751 in octob. heeft Gaarit Kropschoop hier an het huyst gebraght een sepel rogge en een sepel 

boeweyte. 

1751 den 6 novemb. heeft Garyt te Krooshoop gebragt een schepel rogge en een schepel 

boekweyte. 

1751 den 24 novemb. heeft Garyt Krooshoop gebragt hyr ant huis twe schepel rogge. 

1751 den 26 novemb. heeft Garyt Krooshoop gebragt twe schepel rogge en twe schepel 

boekweyte hyr op het huis. 

1751 den 21 desemb. heeft Krooshoop hyr gebragt twe schepel rogge, soo dat Krooshoop op de 

pagt van de rogge van Martyny 1751 betaelt heeft twe mudde. 



1752 den 6 janw. heeft Garyt Krooshoop gebragt in de Kisste an Doesschot twe mudde 

boekweyte. 

1752 den 7 janw. heeft Garyt Krooshoop hyr op Wegdam gebragt twe mudde boekweyte, soo dat 

Krooshoop de vijf mudde boekweyte van Martyny 1751 ten vollen betaelt heeft. 

1752 den 20 janw. heeft Garyt Krooshoop hyr gebragt twe schepel rogge. 

1752 den 31 janw. heeft Garyt Krooshoop hyr gebragt op Wegdam ses schepel rogge, dus te 

samen op Martyny 1751 an rogge betaelt vyr mudde. 

1752 den 7 feberw. heeft Garyt Krooshoop gebragt an de schoolmeesster Ekema twe schepel 

rogge wegens den euitgank vant Wegdam. 

1752 den 24 meert heeft Garyt Krooshoop hyr gebragt twe schepel rogge, neu an rogge betaelt 5 

mudde op Martyny 1751. 

1752 den 7 feberw. heeft Garyt Krooshoop ook gebragt an de schoolemeesster Ekema een mudde 

garste dy de meesster op reken heeft gekregen en sal voor het schepel geven 15 stuv, dit mudde 

garste is op Martyny 1751 betaelt. 

1752 den 1 meert heeft Krooshoop gebragt een mudde garste bey de schoolemeesster Ekema dy 

de meesster heeft ontfangen op reken en sal voor het schepel geven 15 stuv. 

den 4 meert heeft Krooshoop ons gebragt twe mudde garste, soo dat Krooshoop de garste betaelt 

heeft tot Martyny 1751. 

1752 den 19 april heeft Krooshoop gebragt 10 schepel rogge, soo dat Garyt Krooshoop betaelt 

heeft op de rogge van Martyne 1751 betaelt heeft 7 mudde en twe schepel en blijft nog te quade 

van Martyny 1751 twe schepel rogge. 

1752 den 7 desemb. heeft Henderik Krooshoop gebragt twe schepel rogge, soo dat de rogge van 

Martyny 1751 betaelt is, het verdynst van de wassen tot 1752, den 22 desemb. was an gelt 2 guld 

en een rekentien ingebragt van de timmerasy 5 guld 11 stuv, samen 7 guld 11 stuv, dit verrekent 

op het jaergelt. 

den 22 desemb. 1752 ontfangen van Mette 10 guld 9 stuv, soo dat de geltpagt de 18 guld betalt is 

tot Martyny 1751. 

1751 den 9 appril heeft Gaarrit Kroopshoop weer met ons na Goor de kerke gebragt, is een halve 

dienst op het jaer 1751. 

den 16 maayt heeft Garrit Kroopshoop weer met ons na het Nijheust gewest, is weer een halve 

dienst. 

den 23 maayt heeft Garrit Kroopshoop weer ons na de keerke gebraght. 

1751 den 21 novemb. heeft Garyt te Krooshoop weer met ons na de kerke geweest, is weer een 

halve dynst. 

1751 den 25 desemb. heeft Krooshoop weer met ons na de kerke geweest, is weer een halve 

dynst, soo dat dit neu te samen 2 dynsten en een halve dynst. 

int jaer 1751 heeft Garyt te Krooshoop ook twe dynsten gedaen met teurf te halen euit het 

Kleuppels, soo dat Garyt Krooshoop van Martyny 1751 vyr dynsten en een halve dynst heeft 

gedaen. 

1752 den janw. Krooshoop weer met ons na de kerke gewees, is weer een halve dynst. 

1752 den 13 feberw. heeft Krooshoop weer met ons na de kerke gebragt, is weer een halve dynst. 

1752 den 27 feberw. heeft Krooshoop met ons na de kerke geweest, is weer een halve dynst. 

1752 den 9 meert heeft Krooshoop enen dynst gedaen met telgen te halen euit het Neuwenhuis, 

soo dat Krooshoop neu heeft gedaen op Martyny 1751 samen 7 dynsten. 

1752 den 19 meert heeft Krooshoop met ons na de kerke geweest, is weer een halve dynst. 

1752 den 22 meert heeft Krooshoop met ons na de kerke geweest, is weer een halve dynst, soo 

dat Krooshoop de agt dynsten gedaen heeft van Martyny 1751. 



1752 den 24 meert heeft Krooshoop met ons na het Neuwenhuis geweest, is weer een halve dynst 

op Martyny 1752. 

1752 den 11 april heeft Krooshoop weer een halve dynst gedaen om het byr te halen euit den 

Engel doe wey tunden. 

1752 den 23 july heeft Krooshoop weer een halve dynst gedaen om ons na de kerke gebragt. 

1752 den 27 septemb. heeft Krooshoop een dynst gedaen om een voer teurf te halen euit het 

Kleuppels. 

Krooshoop twe mael water gehaelt doe wey wassen hebben, sal daer voor hebben een halve 

dynst, soo dat Krooshoop op Martyny 1752 dry dynsten heeft gedaen. 

1753 den 23 maey heeft Krooshoops knegt de garste na Goor gebragt in den Engel, is een schoft. 

1753 den 5 july heeft Mette een dynst gedaen met teurf te halen euit het Kleuppels. 

1753 den 13 july heeft Mette Krooshoop weer ene dynst gedaen met een voer teurf te halen euit 

het Kleuppels. 

den 29 august heeft de jonge boer van het Krooshoop ene dynst gedaen met teurf te halen euit het 

Kleuppels. 

1753 in het eerste van octob. heeft de jonge boer Krooshoop in de wasse water gehaelt, reken 

daer voer een halve dynst. 

1753 den 14 novemb. heeft Krooshoop een dynst gedaen met telgen te halen van Borne. 

1754 den 22 meert Krooshoop telgen gehaelt van het Haghus, was een schoft. 

den 24 meert met ons na de kerke geweest, is een halve dynst. 

1754 den 31 meert heeft Krooshoop weer een halve dyns gedaen met ons na de kerke. 

den 1 april heeft Krooshoop een dynst gedaen met telgen te halen van Morskotte in Asel. 

Krooshoop twe mael na de kerke gevaren, is een dynst. 

1754 in april heeft Krooshoop het byr gehaelt euit den Engel, is een halve dynst. 

1754 den 12 maey heeft Krooshoop een halve dynst gedaen met ons na de kerke gebragt. 

1754 den 2 juny heeft Krooshoop weer een halve dynst gedaen met ons na de kerke, soo dat 

Krooshoop de agt dynsten heeft gedaen van Martyny 1752 en op Martyny 1753 vyr dynsten en 

een halve dynst. 

1754 den 9 juny heeft Jan te Krooshoop een halve dynst gedaen met ons na de kerke. 

in juny heeft Jan te Krooshoop een halve dynst gedaen met water halen en het linnen na de blijke 

gebragt en weer gehaelt. 

1754 den 29 juny heeft Krooshoop weer een halve dynst gedaen met ons na de kerke. 

den 16 july heeft Krooshoop weer een halve dynst gedaen met ons na Goor gebragt. 

1754 den 18 augustus heeft Krooshoop weer een halve dynst gedaen na Goor na de kerke, soo dat 

Krooshoop op Martyny 1753 heeft gedaen 7 dynsten. 

1754 den 20 augustus heeft Jan te Krooshoop een dynst gedaen, een voer turf gehaelt euit het 

veene in het Kleuppels, soo dat de 8 dynsten van Martyny 1753 betaelt sijn.  

1752 den 1 meert heeft Krooshoop gebragt an de schoolmeesster Ekema een mudde garste en 

moet voor het schepel geven 15 stuv, maekt te samen 3 guld. 

1752 den 12 desemb. heeft Krooshoop twe schepel rogge gebragt an de meesster Ekema weegens 

den euitgank. 

1752 den 29 desemb. heeft Mette Krooshoop ons hyr gesonden een mudde rogge op Martyny 

1752. 

1753 den 2 feberw. heeft Mette Krooshoop gesonden door haer knegt dry mudde rogge en twe 

schepel op de pagt van Martyny 1752, soo dat neu an rogge betaelt is 5 mudde, rest nog dry 

mudde. 

1753 den 27 meert heeft Mette Krooshoop betaelt de dry mudde rogge en heeft gekoft het schepel 



tegen 1 guld, was 12 guld, soo dat Mette Krooshoop de agt mudde rogge betaelt heeft van 

Martyny 1752. 

1753 den 29 desemb. heeft Mette Krooshoop gesonden twe mudde boekweyte op Martyny 1752. 

1753 den 2 feberw. heeft Mette Krooshoop gesonden door haer knegt dry mudde boekweyte, soo 

dat de 5 mudde boekweyte betaelt sijn van Martyny 1752. 

1753 den 20 meert heeft Mette Krooshoop haer knegt gebragt twe mudde garste en dry schepel. 

1753 den 13 april heeft Mette Krooshoop haer knegt gebragt vijf schepel garste, soo dat de vyr 

mudde garste betaelt is van Martyny 1752. 

1753 den 29 novemb. heeft Mette Krooshoop gesonde 2 schepel rogge op Martyny 1753. 

1753 den 31 desemb. heeft Jan te Krooshoop hyr gebragt 5 mudde boekweyte, soo dat de 

boekweyte van Martyny 1753 betaelt is. 

1754 den 6 feberw. heeft Jan te Krooshoop gebragt twe schepel rogge op Martyny 1753. 

Krooshoop heeft ook gebragt twe schepel rogge te Goor an de schoolemeesster Ekema wegens 

den euitgank, soo dat Jan te Krooshoop betaelt heeft an rogge een mudde en twe schepel op 

Martyny 1753. 

1754 den 1 juny heeft Jan te Krooshoop gebragt een mudde rogge, soo dat Krooshoop gebragt 

heeft op Martyny 1753 twe mudde en twe schepel. 

1754 den 5 septemb. heeft Krooshoop gebragt twe schepel rogge. 

den 6 octob. heeft Krooshoop weer gebragt twe schepel rogge. 

1754 den 8 novemb. heeft Krooshoop gebragt twe schepel rogge, soo dat Krooshoop betaelt heeft 

an rogge op Martyny 1753 vyr mudde rogge. 

1754 den 14 meert heeft Jan te Krooshoop gebragt 10 schepel garste op Martyny 1753. 

1754 den 2 desemb. heeft Krooshoop gebragt twe schepel rogge op Martyny 1753. 

den 30 desemb. heeft Krooshoop gebragt twe schepel rogge. 

1755 den 28 janw. heeft Kroshoop wier gebragt twe schepel rogge. 

1755 den 14 feberw. heeft Krooshoop twe schepel rogge gebragt an de schoolemeesster Ekema, 

soo dat Krooshoop gebragt heeft op Martyny 1753 ses mudde rogge. 

1754 den 18 novemb. heeft Krooshoop gebragt een schepel boekweyte op Martyny 1754. 

1755 den 4 janw. heeft Krooshoop gebragt twe mudde boekweyte hyr op het Wegdam. 

1755 den 14 meert heeft Krooshoop gebragt 10 schepel garste van Martyny 1754, soo dat 

Krooshoop is te quade gebleven van de garste van Martyny 1753 tyn schepel en doe hebben wey 

voor de garste gegeven 13 st voor het schepel, dat was an gelt 6 gl 10 st op van Martyny 1754 te 

quade gebleven, ook tyn schepel en doe hebben wij gegeven 14 st het schepel, dat was an gelt 7 

gl. 

1755 den 26 maey heeft Krooshoop gebragt een mudde boekweyte, soo dat Krooshoop gebragt 

heeft an boekweyte op Martyny 1754 dry mudde en een schepel. 

1755 den 27 octob. heeft Krooshoop gebragt dry schepel boekweyte, soo dat op Martyny 1754 

vyr mudde boekweyte Krooshoop gebragt een schepel boekweyte voor de neef om de 

kallikkoenen te voeren. 

1756 den 29 janw. heeft Krooshoop gebragt twe schepel boekweyte, soo dat neu op Martyny 

1754 betaelt heeft vyr mudde en dry schepel. 

1756 den 25 feberw. heeft Krooshoop gebragt ses schepel boekweite, soo dat Krooshoop de 

boekweyte van Martyny 1754 de vijf mudde betaelt heeft en op Martyny 1755 een mudde en een 

schepel betaelt. 

1755 den 16 novemb. heeft Krooshoop gebragt twe schepel rogge op Martyny 1753. 

1755 den 16 desemb. heeft Krooshoop gebragt twe schepel rogge op Martyny 1753, nog heeft 

Krooshoop in desemb. 1755 an de schoolemeesster Ekema gebragt twe schepel rogge, neu te 



samen an rogge betaelt 7 mudde en twe schepel op Martyny 1753, 1753 betaelt ten vollen. 

1756 den 28 feberw. heeft Krooshoop gebragt tyn schepel garste van Martyny 1755, soo dat 

Krooshoop is schuldig gebleven van Martyny 1755 tyn schepel, het schepel tegen 13 st, maekt 6 

gl 10 st op 1755 betaelt. 

op 1756 betaelt 16 schepel en op 1757 10 schepel. 

1749 den 16 april dy vyr mudde garste van Krooshoop daer is Jalink in den Engel met betaelt. 

om an te toonen wat ik gebeurt hebbe van de boeren. 

1749 den 7 feberw. van Krooshoop 5 mude boekweyte, dy is verkoft voor 18 stuv het schepel, 

was an gelt 18 guld. 

1749 den 10 feberw. dy 18 guld betaelt an Jakop Schutten op het kosgelt van G.M.E.van 

Coeverden. 

den 16 feberw. van Spekenbrink voor twe schepel peerdeboonen ontfangen 2 guld 5 stuv waervan 

betaelt voor G.M.E. van Coeverden haer keurslijf te vermaken van haer moeder en haer oude te 

verstellen, met verschot an de snijder betaelt 1 guld 17 stuv. 

1749 den 19 feberw. voor nagels an het bouhuis tot de peerdestal 8 stuv, soodat de twe guld van 

de peerdeboonen sijn euitgegeven. 

1749 den 27 feberw. van Slot Jan ontfangen wegens de vetweyde en het storksmeken 20 guld, 

daer voor gekoft voor J.H. van Coeverden een borstrok met knoopen en makeloon, samen 3 guld 

2 stuv. 

denselfden dyto J.H. van Coeverden 16 guld 18 stuv tot reisgelt gelankt na sijn garnysoen na 

Groeninge, facet 20 guld. 

de twe schepel rogge dy Garyt te Krooshoop heeft gebragt den 1 april 1749, dy heeft monsieu 

Schutten gekregen op reken. 

de dry mudde rogge dy Krooshoop betaelt heeft den 16 april 1749, dy heeft monsieu Schutten 

gekregen op het kostgelt van G.M.E. van Coeverden. 

het mudde rogge dat Garyt te Krooshoop gebragt heeft den 30 april 1749, dat heeft Duschot in de 

Kisste gekregen op rekeninge. 

Gerrit Krooshoop heeft mij de uytgank van een jaar dat op Mart. 1751 verschenen ½ mudde 

rogge voldaan den 7 febr. 1752. 

Gerrit Krooshoop heeft den selfden dato 1752 gebragt op rekeninge een mudde garste, het 

schepel 15 st, beloopt 3-0-0. 

 

betaelt 2 schepel rogge, waermede de rogge tot Martini 1745 is betaelt an Ekama de 

schoelemeester tot Goor. 

1747 den 21 feberwarius heeft Jan te Krooshoop an de schoelemeester Ekama tot Goor voor mij 

betaelt 2 schepel rogge, waermede de rogge tot Martini 1746 is betaelt an Ekama de 

schoelemeester tot Goor. 

1748 den 19 juny hebbe ik door de knegt Henderik gesonden an de schoolemeester Ekema een 

mudde rogge, waermede de rogge tot Martyny een duisent 1747 en 1748 is betaelt an de 

schoolemeesster Ekema tot Goor. 

1750 den 31 janw. heeft Krooshoop gebragt de twe schepel rogge an de schoolemeesster Ekema 

wegens den euitgank vant Wegdam, waermede betaelt is tot Martyny 1749. 

1751 den 9 janw. heeft Garrit Krooshoop gebragt de twe schepel rogge an de schoolemeester 

Ekema wegenst den euitganckt van het Wegdam. waermede betalt is tot Martinie 1750. 

1752 den 7 feberw. heeft Garyt Krooshoop gebragt twe schepel rogge an de schoolemeesster 

Ekema wegens den euitgank van Wegdam, waermede is betaelt tot Martyny 1751. 

1752 den 22 desemb. heeft Henderik Krooshoop twe schepel rogge gebragt an de 



schoolemeesster Ekema wegens den euitgank, waermede is betaelt tot Martyny 1752. 

1754 in het eerste van janw. heeft Jan te Krooshoop gebragt twe schepel rogge an de 

schoolemeesster Ekema wegens den euitgank van Wegdam, waermede is betaelt tot Martyny 

1753. 

1755 den 14 feberw. heeft Jan te Krooshoop betaelt twe schepel rogge an de schoolemeesster 

Ekema wegens den euitgank van Wegdam, waermede is voldaen tot Martyny 1754. 

1755 in desemb. heeft Jan te Krooshoop twe schepel rogge betaelt an de schoolemeesster Ekema, 

waermede is betaelt den euitgank van het Wegdam tot Martyny 1755. 

 

1745 heb ik een jonge gehuirt met naemen Marten, soone van Arentsen uyt het Elsenaer broek, ik 

hebbe Marten op dese condities gehuirt, hij moet mij 4 jaeren bijstaen en sal des jaers bij mij 

verdienen 7 guldens an gelt, ik segge seven guldens, maer de vader moet hem met linnen en de 

borstrokken onderhouden, dat raekt mij niet, maer ik moet hem in de kleedinge onderhouden 

sondages en sworkeldages, hij kan ook geen meer loon eisen of de 4 jaeren moeten eerst omme 

weesen, het is gesegt dat hij 2 paer schoenen alle jaer sal hebben, so Marten mogt koomen te 

vertrekken als de 4 jaeren omme bennen, de laverey hebbe ik hem niet beloeft want ik hebbe het 

bescheiden dat ik de laverey houden wil, maer de vader heeft versogt als ik hem liet gaen als de 4 

jaeren omme waeren, dat ik hem dan so veele kleeren mogt laeten dat hij bij een faetsoenelijk 

mense mogte koomen en op den 1 mey 1745 in de huire te koomen, ik heb an Marten 12 stuivers 

tot een meepennink gegeven. 

1745 den 2 majus is Marten in de huire gekoomen sijnde sondag avont. 

1745 den 2 november is Marten soone van Arensen weer gegaen en heeft een half jaer bij mij 

gewoont en Marten an gelt toe quam 3 gulden 10 stuivers. 

1745 den 2 november an Arent Roelofsen voor Marten sijn soone an hem betaelt drie guldens 

tien stuivers en het eene paer schoenen is an Marten ook betaelt, waermede Marten in alles van 

mij is voldaen en betaelt, so dat Marten van mij niet meer heeft te pretendeeren, so dat hij in alles 

is voldaen en betaelt. 

actum Wegdam den 2 november 1745 A.D. van Coeverden.   

 

1746 den 8 november is Jan Plesschers Roelifs soone van Enter uyt de huire gegaen en ik heb 

hem al sijn loon betaelt ad 6 guldens 10 stuivers voor de tijt dat hij hier is geweest met alle de 

toebaete wegens sijn verdient loon, waermede Jan Plesschers in alles is voldaen en betaelt met 

alle de vordere toebate, so dat Jan Plesschers niet meer van mij heeft te pretendeeren, dat hij in 

alles is voldaen en betaelt. 

actum Wegdam den 8 november 1746 A.D. van Coeverden. 

 

1750 in het begin van maey heeft Henderik Hubers gepagt het halve Geur de twe dagwerk voor 

11 guld voor dry jaer en belooft op Martyny altijt presys de betalinge. 

1751 den 18 appril heeft Henderick Hubers de 11 guld betalt dienen de paght van het halve Geur 

dat op Maartienie 1750 is veerschenen gewest. 

1752 den 9 july hebben dese pagters betaelt op het halve Geur 9 guld dat verschenen was op 

Martyny 1751. 

Henderik Hubers is nog een jaer te quade van de pagt van het Geur 11 gl dat verschenen was op 

Martyny 1752 en nog schuldig van het jaer 1751 2 guld, is dan nog samen 13 guld. 

 

1750 den 16 july heeft Garyt Hammeule en Noldis ten Hope gepagt voor een jaer de baergmate 

van 6 dagwerk voor 25 guld en moet presys de betalinge gestelt op Martyny 1750. 



den 30 november hier op dese paght ontfangen 24 gulden, de eenne gulden seullen se geven als 

se weer paghten. 

1751 den 27 junie heeft Noldes ten Hope weer gepaght de baerghmate voor 24 guld sjaars en 

voor de tiet van dri agteer een volgende jaaren en op Maartinie de betaligen vastgestelt. 

1752 den 1 maey heeft Jan ten Else gebragt 24 guld voor de pagt van de baergmate dy Garyt 

Hameule gepagt heeft dy verschenen is op Martyny 1751, blijft nog te quade van Martyny 1750 

22 stuv omdat bey het laeste gelt van de 24 guld 2 stuv tekort was. 

1753 den 24 august heeft Garyt Hamule gebragt 24 guld op de pagt van de baergmate, soo dat het 

jaer 1752 betaelt is en blijft nog te quade van het jaer 1750 en 1751 22 st. 

Garyt Hameule is nog te quade de pagt van de baergmate vant jaer 1753 at 24 guld en het oude 

der bij dan is nog 25 guld 2 st schuldig. 

 

ontfanks 

1749 den 10 maey van Henderik Knuppels ontfangen 14 guld 8 stuv 14-8-0. 

1749 den 4 july van de heer van Rande ontfangen 6 guld 18 stuv dy Bannenbroek heeft betaelt 

den 26 maey 1749 6-18-0. 

1749 den 18 july ontfangen van verkoft vaetwerk en oude stoelen en andere plonderye, tesamen 

voor 11-10-8. 

1749 den 19 july ontfangen van Veltman voor de porsy van de kinderen 20-0-0. 

1749 den 28 august van Garyt ten Doeschot dy hyr woont int bouhuis ontfangen 60-0-0. 

1749 den 6 novemb. ontfangen van de freulen van Coeverden toe Rande 2 guld 2 stuv en 10 penn 

wegens de Twijgweert 2-2-10. 

1749 den 16 novemb. ontfangen van den heer van Neuwenhuis 49 guld 1 stuv 8 penn dat de heer 

van Rande gesonden heeft van de boer Bannenbroek op agterstandyge pagt 49-1-8. 

1750 den 7 janw. van Garyt te Krooshoop ontfangen wegens het Geur 2-14-6. 

facet 166-15-0. 

 

ontfanks 

1750 den 26 feberw. van Garyt ten Doesschot hyr euit bouhuis ontfangen 55-0-0. 

1750 den 5 maert van Garyt te Krooshoop ontfangen voor een mudde boekweyte 4-4-0. 

1750 den 3 maey van Garyt te Krooshoop ontfangen voor gekoft saet en gelt vant groenlant 

38-0-0. 

1750 den 1 juny ontfangen van Garyt Veltman de kinder haer porsy 20-0-0. 

1750 den 7 septemb. ontvangen van Trijntien Vinkers op de pagt van Martyny 1749 35-13-0. 

totaal 152-17-0. 

desen boovenstaenden ontfangst is 319-12-0. 

waer af de overstaende uytgave 285-1-10. 

dus meerder ontfangen 34-10-6. 

 

euitgave 

1749 den 22 maey an Janna ter Elst op haer loon 4-15-0. 

1749 den 24 maey voor het swarte lak betaelt 1-0-0. 

1749 den 28 maey an Trijntien de naeyster betaelt voor J.H.v.C. voor vyr halve hemden en 4 paer 

mouwen genaeit den 11 feberw. 1749 1-5-0. 

1749 den 4 juny an port van dry bryven van Deventer 0-6-0. 

1749 den 5 juny een bryf van de coopman van Delden 0-4-0. 

den 10 juny het kleet van J.H. van Coeverden gesonden na Groeningen an port tot Swol 0-8-0. 



1749 den 14 juny voor port van twe bryven 0-5-0. 

1749 den 30 juny an meisster Henderik Hagen 1-0-0. 

den 3 july voor port van een bryf en voor G.M.E. van Coeverden gelankt tot sakgelt en tot syjet 

1-0-0. 

den 9 july voor port van twe bryven 0-5-0. 

den 11 july een espressen van Delden van Borgers 0-6-0. 

1749 den 17 july van het verven van een japon betaelt en van port 3-6-0. 

den 19 jully voor G.M. van Coeverden voor garen en lint en een pont poeyer 0-8-0. 

1749 den 3 august voor G.M.E. van Coeverden tot een borsstrok en voeringe in een rok en reet en 

lint garen, te samen 4-14-0. 

1749 den 14 august voor G.M.E. van Coeverden doe dy euit de roeu is gegaen an Harmen Olthuis 

betaelt voor het vermaken vant keurslijf en verschot en voor twe sakken en juka, te samen 4-14-0. 

1749 den 24 august an de meit Janna ter Elst op haer loon op reken betaelt 6-0-0. 

1749 den 25 august op reken betaelt an Garyt Jan Welmers de smit 6-0-0. 

1749 den 30 august voor G.M.E. van Coeverden voor een haelf elle camerdoek en voeringe in 

een jakkien en makeloon voor een rok en van een Engels jakkien, te samen 3-8-0. 

den 1 septemb. voor G.M.E. nog gelankt van de borstrok 0-7-0. 

1749 den 1 septemb. an Koolhase van Deventer op reken betaelt dartig guld 30-0-0. 

1749 den 4 septemb. voor G.M.E. van Coeverden gekoft twe bonte noseldoeken en een loot syjet 

1-6-0. 

1749 den 8 septemb. voor J.H. van Coeverden voor verteringe van Deventer gehaelt 1-12-0. 

1749 den 10 septemb. voor J.H. van Coeverden een lappien doek om te verstellen 0-11-0. 

1749 den 12 septemb. voor J.H. van Coeverden twe paer kousen en een haelf elle neteldoek 

4-16-0. 

den 14 septemb. voor vyr loot syjet 0-8-0. 

1749 den 18 septemb. voor de timmerleuy van het takseren van het holt op de Fleuttert 2-0-0. 

den 19 septemb. an J.H. van Coeverden gelankt 0-5-8. 

1749 den 21 septemb. voor J.H. van Coeverden an de nayster voor verstellen betaelt 0-16-0. 

1749 den 24 septemb. voor port van een bryf 0-3-0. 

1749 den 25 septemb. voor J.H. van Coeverden tot een paer groove kousen 0-18-0. 

den selfden dyto aan lappien groof doek 0-12-0. 

1749 den 6 octob. voor port van een bryf van mevrou Bouwers 0-3-0. 

1749 den 15 octob. voor G.M.E.v.C. voor spelden en poeyer en een rym 0-6-0. 

1749 den 21 octob. gelankt voor G.M.E. van Coeverden om de juffrouwen te versoeken daer sey 

bey schoolen gaet 1-8-0. 

1749 den 22 octob. an de meit Janna ter Elst op haer loon soo als haer nog toecomt 3-0-0. 

1749 den 26 octob. van bryven porten 0-6-0. 

1749 den 28 octob. voor port vant karsey voor J.H. van Coeverden en voor G.M.E.v.C. gelankt 

1-11-0. 

1749 den 5 novemb. an Henderik Hagen 1-4-0. 

1749 in septemb. doe de messelaer hyr gearbeyt heeft en Boom Jan getimmert, dit euit gegeven 

soo als op dit kladdetien staet 9-0-8. 

1749 voor G.M.E. gekoft twe nooseldoeken 2-10-0. 

1749 den 18 novemb. van port van dry brieven en weggelt 0-8-0. 

1749 den 25 novemb. voor J.H.v.C. tot voeringe in twe broekken en andere toebate en makeloon 

en voor G.M.E.v.C. tot een neu borstrok en katoen tot een jak en twe schorteldoeken en 

makeloon, te samen 10-12-8. 



nog der bey betaelt voor het maken vant jak 0-10-0. 

1749 den 16 desemb. een rekentien betaelt an Ottink de kleermaker tot Deventer 5-0-0. 

1749 den 20 desemb. voor G.M.E.v.C. tot wolle om te breyden 0-11-0. 

1749 den 30 desemb. an de dynder voor den almelak van J.H.v.C. 0-11-0. 

1750 den 3 janw. an de snijder voor verstellen van J.H.v.C. de borsstrok en broek 0-9-4. 

1750 den 10 janw. an de timmeuy dy het holt hebben getakseert in het Wegdam voor twe 

personen negen dagen, dages 14 stuv, was te samen 6-6-0. 

1750 den 13 janw. betaelt een rekentien tot Deventer an de schoemaker Wijnoldy 4-5-0. 

1750 den 12 janw. voor J.H.v.C. gekoft an batist tot vyr hemden, daer voor geven 2-14-6. 

1750 den 21 janw. voor J.H.v.C. gekoft tot een broek de voeringe en een stuk om te verstellen 

2-2-0. 

1750 den 24 janw. een rekentien betaelt an vrou Ligtenbaergs voor de roukransen van G. 1-6-0. 

1750 den 25 janw. voor makeloon van J.H.v.C. de broek 0-14-8. 

den 7 feberw. voor het keren vant kamesool en verschot 1-6-0. 

voor het port vant koffer van J.H.v.C. 0-8-0. 

den 9 feberw. voor port vant twe bryven 0-4-0. 

1750 den 16 feberw. voor J.H.v.C. tot doek om het linnen te verstellen en twe loot syjet 2-6-0. 

1750 den 20 feberw. an de naeyster betaelt voor J.H.v.C. om het linnen te verstellen 1-8-0. 

nog betaelt voor twe dagen nayen en verschot 1-4-0. 

1750 den 24 feberw. an de kleermaker voor het verstellen van het blauwe kamysool 0-10-0. 

den 26 feberw. an Garyt te Krooshoop wegens verteringe in het weerom comen van Oortmorsen 

0-6-0. 

1750 den 1 meert voor G.M.E.v.C. tot kousen te breyden 11 loot syjet, het loot 2 stuv, 1-2-0. 

1750 den 9 meert voor G.M.E.v.C. voor een haelf elle kamerdoek tot een mutse 1-8-0. 

1750 den 29 maert voor Janna ter Elst op haer loon gelankt 1-12-0. 

den 30 voor G.M.E.v.C. gekoft tot een schorteldoek en een wayerjen syjet en twe rymen 2-13-0. 

den eersten april voor port van een bryf 0-2-0. 

1750 den 24 april an de meit Janna ter Elst op haer verdynt loon betaelt 6-0-0. 

1750 den 30 april voor G.M.E.v.C. tot een balijnen rokkien 2-8-0. 

1750 den 16 maey voor het weven van een lappe doek van 30 elle voor G.M.E.v.C. betaelt 3-6-0. 

1750 den 30 maey voor G.M.E.v.C. doe de rou van oom Schrasser euit geven 1-2-0. 

den 5 juny betaelt an Arent Arensen twe paer schoene van het jaer 1749 en 1750 voor G.M.E.v.C. 

2-12-0. 

totaal 35-13-14. 

1750 den 20 maey an de smit Garyt J. Welmers 20-0-0. 

den 20 maey an de meit Janna ter Elst betaelt haer verdynde loon soo als haer euit den boedel nog 

toequam 18-8-0. 

1750 den 25 maey betaelt voor het weven van 64 elle doek voor J.H.v.C. 6-12-0. 

1750 den 25 maey betaelt een haelf jaer vreyenge verhoogin en veurstengelt van het Wegdam 

19-0-0. 

1750 den 9 juny an vrou Schutten betaelt op de oude reken 4-0-0. 

1750 den 13 juny voor nagels en steyger toeu de schoorstijn int bouhus is verandert 1-4-0. 

1750 den 19 juny voor G.M.E.v.C. tot een paer hansen 1-2-0. 

1750 den 1 july voor twe stuk doek, het eene van 64 elle, het andere van 30 elle, vant bleyken 

5-16-0. 

den 1 july voor twe tonne kaelk doe de messelaer booven het eetgemak weer neus gepleystert is 

2-16-0. 



1750 den 11 july voor G.M.v.C. een lappien linnen gekoft om de hemden te verstellen 1-2-0. 

1750 den 14 july voor G.M.v.C. betaelt wegens het hooftgelt en was geset op 2 guld 2-0-0. 

en voor een sonhoet voor haer gekoft met lint en twe loot syjet en poeyer 1-14-0. 

1750 den 17 july voor het port vant gelt na Zwol 0-4-0. 

1750 den 4 august voor G.M.E.v.C. gekoft een lappien doek tot mouties en mutsen, daer voor 

4-4-0. 

1750 den 13 august op reken betaelt an vrou van Loenen 16 guld 16-0-0. 

1750 den 17 septemb. betaelt een rekentien tot Deventer an de schoemaker de Krijger 7-5-0. 

den 26 septemb. voor G.M.E.v.C. voor het maken van een balijnen rok en verschot 1-2-0. 

nog voor haer gekoft tot strykke linten en een rym en syjet 0-11-0. 

1750 den 30 septemb. an Jakop Schutten betaelt voor het verven van de poorte 4-12-0. 

totaal 117-12-0 

35-13-14 

50-16-4 

80-19-8 

dese voorenstaende uytgave bedraegt 285-1-10. 

volgens nagerekende onsfanks van de heeren mombaren dus meer ontfangen als euit gegeven 34 

guld 10 stuv 6 penn. 

dese vyrendertig guld 10 stuv 6 penn comt als booven vermelt. 

dese ontfanks euit geven als op het andere blat volgt. 

 

euitgave 

1750 den 18 octob. voor G.M.E.v.C. gekoft tot mouwen in de hemden en baey tot een rok en wat 

voer in een rok en het naeyen van mouties 9-19-0. 

1750 den 27 octob. an Jakop Schutten op reken gelankt 5-0-0. 

1750 den 29 octob. nog voor G.M.v.C. voor makeloon an de snijder en voor schoon maken vant 

voer van J.H.v.C. 2-11-0. 

1750 den 3 novemb. an de vrou van Doutinghem gelankt voor de kinder 17-0-0. 

dese ontfanks euit gegeven de somma van 34-10-0. 

 

1756 den 29 meert ontfangen van de heer Sloot van Warmelo de somma van 225 guld volgens 

koopeye van dese quittansy van de jaren 1753 en 1754 wegens euitkeringe van de deputasy. 

1756 den 14 april dese 225 guld an de neef J.H.v.Coeverden gelankt om naderhant met sijn 

susster te verrekenen. 

G.M. van Coeverden. 

 

1749 den 28 augustus van Garyt ten Doesschot ontfangen 60 guld wegens een haelf jaer pagt 

sijnde het eerste jaer dat sijn anvank heeft genomen 1748 en sal het eerste jaer verschenen wesen 

op Martyny 1749. 

1750 den 26 feberw. ontfangen van Garyt ten Doesschot 55 guld en gelevert voor 5 guld dak, dat 

is te samen 60 guld een haelf jaer pagt, soo dat Geryt ten Dusschot hyr int bouhuis betaelt heeft 

een jaerpagt, sijnde voldaen tot Martyny 1749. 

G.M. van Coeverden. 

nog heeft Garyt ten Doesschot verdynt om de coopleuy het hout an te wijsen int Wegdam, 8 

dagen en een haelfde dag en dages 7 stuv, is an gelt 2 guld 19 stuv, dit moet gekort worden op 

Martyny 1750. 

1750 den 29 octob. ontfangen van Garyt ten Doesschot 97 guld 1 stuv, dit verdynst der bij 



verreken at 2 guld 19 stuv, dus maekt te samen 100 guld op Martyny 1750. 

1752 den 28 janw. heeft Garyt ten Doesschot euit het bouhuis hyr betaelt op Martyny 1751 de 

somma van 82 guld en an ons gelevert een vet verken voor 18 guld, dus te samen 100 guld op de 

pagt van Martyny 1751. 

1752 den 17 desemb. heeft Garyt ten Doesschot ons gelevert op sijn pagt een vet verken, gekoft 

voor 24 guld. 

1753 den 24 feberw. heeft Garyt ten Doesschot dy int bouhuis woon betaelt op de pagt van 

Martyny 1752 de somma van 31 guld, dus met het verken samen 55 guld. 

nagerekent dat Geryt ten Doeschot schuldig blijft van Martyny 1750 20 guld en van Martyny 

1751 20 guld en van Martyny 1752 65 guld, dus samen 105 guld. 

waer tegen weer te korten van aerbeitsloon in het gepoot van den jare 1751 en 1752 en 1753 tot 

den 26 feberw. de somma van 21 guld, gerekent dages 7 stuv, nog verdynt met varen van sijn 

paert voor onse wagen van den 26 octob. 1750 tot den 26 feberw. 1753 heeft de boer sijn peert 

gedaen 62 mael en yder reyse 3 stuv, dat was 9 guld 6 stuv. 

1753 den 28 feberw. heeft Garyt ten Doesschot nog ingebragt wegens betalinge in de Swane van 

het hoovesaten lant dat hey kan korten. 

het jaer 1749 betaelt 10 guld, het jaer 1750 betaelt 12 guld 10 stuv, het jaer 1751 betaelt 12 guld 

10 stuv, maekt te samen 35 guld, het arbeisloon en het varen der bij gerekent samen 65 guld 6 

stuv, afgetrokken van de 105 guld blijft Garyt ten Doesschot nog schuldig van Martyny 1752 de 

somma van 39 guld 14 stuv, Dyna an de neef gelankt 32 stuv, blijft dan nog 38 guld 2 st. 

1753 den 8 july heeft Dyna ten Doeschot dese 38 guld 2 st betaelt, soo dat de pagt tot Martyny 

1752 voldaen is. 

1753 den 29 novemb. heeft Dyna ten Doesschot hyr euit het bouhuis gebragt 60 guld op de pagt 

van Martyny 1753. 

1754 den 22 janw. van Garyt ten Dusschot een haelf verken gekregen met een schink, bedragt te 

samen an gelt 12 guld 18 st 12 penn. 

1754 in het eerste van meert heeft Garyt met sijn knegt samen 8 dagen gegraven telgenkulen op 

onse erven, was an gelt 2 guld 16 st. 

1753 van den 26 feberw. tot den 12 meert 1754 van het varen voor ons na Goor, was an gelt 5 

guld 14 st, samen an gelt 21 guld 8 st 12 penn, dus te samen betaelt op de pagt van Martyny 1753 

de somma van 81 guld 8 st 12 penn. 

1754 den 12 meert de afrekeninge aan Gerreyt ten Doschote gedaan wegens sijn arbeyt loon van 

het jaer 1753 bestaen in 82½ winterdagen en dags 7 st, is aan gelt te samen 28-17-8. 

nog Garyt ingebragt van het gesaey van het Wegdam betaelt in de Swane den 30 desemb 1753 

van het jaer 1752 f 12-10, dus samen betaelt op de pagt van Martyny 1753 de somma van 122 

guld 16 st 4 penn, soo dat over betaelt heeft op Martyny 1754 2 guld 16 st 12 penn. 

nog verschooten voor twe stuv nagelen an de deuren. 

1754 den 12 desemb. van Garyt ten Doesschot in het bouhuis een vet verken dat heeft gewoogen 

101 pont en voor het pont 2 st 4 penn, is an gelt 11 guld 5 st. 

van het varen met de boer sijn peert tot den 17 meert 1755 was an gelt 1 gl 7 st, soo dat dit op de 

pagt van Martyny 1754 maekt 15 gl 10 st 12 penn. 

1754 den 26 desemb. heeft Garyt betaelt in de Swane an vrou van Assen van de landerij de 

somma van 12 guld waer mede was voldaen het jaer 1753. 

1755 den 17 meert van Garyt ten Doesschot ontfangen 26 guld, dus te samen op de pagt van 

Martyny 1754 de somma van 53 guld 10 st 12 penn. 

1755 den 11 octob. van Boom Jan ontfangen 26 guld wegens de horst verschenen op Martyny 

1754, dese 26 guld van Boom Jan is tot voldoeninge van Garyt ten Doesschot, soo dat Garyt ten 



Doesschot heeft betaelt op de pagt van Martyny 1754 de somma van 79 guld 10 st 12 penn, nog 

betaelt het gesaey van de landereyen het jaer 1754 in de Swane de somma van 12 gl, nog in de 

wasse verdynt 14 st, nog van het varen met sijn peert 1 gl 16 st voor onse wagen, dat maekt te 

samen 14 gl 10 st. 

1755 den 24 desemb. van Garyt ten Doesschot ontfangen de somma van 25 guld 19 st, soo dat 

Garyt ten Doeschot betaelt heeft de pagt van Martyny 1754 de somma van 120 guld. 

G.M. van Coeverden. 

het karren dat Garyt ten Doesschot gedaen heeft voor de neef van het jaer 1753 is nog nyt 

verrekent. 

 

de ouste freulen competeert wegens 9 jaren interesse van een capitael van 1600 gls ad 4 percent 

het laesste jaer verschenen den 10 decemb. 1748 f 576-0-0. 

wegens verschot in de menagie den 24 octob. 1748 f 324-8-10. 

op den 30 april van de freulen an den heere van Wegdam geleent f 100-0-0. 

den 25 januart 1747 noch aen den heer vant Wegdam geleent f 20-0-0. 

summa f 1020-8-10. 

hiertegens heeft den heer van Wegdam weer te eijssen 9 jaren costgelt ad vijftig gl jaerlyx ... jaer 

verscheen als boven f 450-0-0. 

en de laaste afrekeninge en liquidatie gesloten op den 10 decemb. 1739 moest de freulin noch 

betalen f 8-10-4. 

summa f 458-10-4. 

dese vierhonderd achtenvijftig gl tien st 4 penn afgetrokken van bovenstaande dat den heere vant 

Wegdam an de freulien schuldig was f 458-10-4, soo blijft den boedel aen de ouste freulin 

schuldig f 561-18-6. 

hier afgetrokken hetgeen den boedel van de jongste freulin ingevolge op heden gemaakte 

liquidatie te eyssen hadde ad f 316-3-4, soo heeft de ouste freulin van de kinderen te eyssen twe 

honderd vijfenveertig gl vijftien st en twe penn f 245-15-2. 

aldus geliquideert op den huyse Wegdam den 8 mey 1749.  W. Pothoff. 

de jongste freulin competeert wegens negen jaren interesse van een capitael van honderd gl ad 4 

percent het laeste jaer verscheenen den 10 decemb. 1748 ad f 396-0-0. 

van 1742 tot den 29 meert 1748 aen torf en geleent geld f 100-17-0. 

hiertegens heeft den heer van Wegdam wederom te eyssen negen jaren costgeld het laeste jaer 

verscheenen als boven ad negentig gl jaerlyx is f 810-0-0. 

van de vorige liquidatie gesloten den 10 decemb. 1739 f 3-0-4. 

dus f 813-0-4. 

van welke achthonderd dertien gl vier penn afgetrokken het gene de freulin hierboven competeert 

ad vierhonderd sesennegentig gl 17 st f 496-17-0. 

ergo coomt den boedel van de freulien driehonderd sestien gl 3 st 4 penn f 316-3-4. 

dese driehonderd sestien gl drie st 4 penn sijn van de f 561-18-6 die de boedel aen de ouste 

freulin schuldig was wederom afgetrokken, soo dat de jongste freulin de kinderen tot dato te 

naesten van de interessen en costgeld effen sijn. 

aldus geliquideert op den huyse Wegdam den 8 mey 1749 attestor W. Pothoff. 

 

dit is geweest uit de depytasij (nb = deposito). 

1749 den 5 juny van de heer van Neuwenhuis ontfangen dat voor de onmondyge kinderen was 

gegeven van de heeren de somma van 75 guld van de heer van Eversbaer uit de depytasy 15-0-0. 

1749 den 17 july ontfangen van de freulens Bentinks van Weerselo 190 guld voor de koetse dy 



haer HWGb hadden gekoft 190-0-0. 

1749 den 8 octob. van de heer van Neuwenhuis ontfangen de somma van 500 guld weegens de 

euitkeringe van de generalyteit van de heer van Oortmorsen, sijnde voldaen tot den laessten april 

1749 500-0-0. 

1749 den 16 novemb. ontfangen door de heer van Neuwenhuis 130 guld dat de heer van Rande 

gesonden heeft van het verkofte bos holt op het Bannenbroek 130-0-0. 

1750 den 29 janw. van de jongen heer Sloot van Waermelo ontfangen 75 guld wegens 

euitkeringe dat verschenen waer in april 1749 voor de onmondyge kinder V.G.t.W. 75-0-0. 

1750 den 9 maey van de heer van Neuwenhuis ontfangen 75 guld van de heer van Eversbaerg 

euit de depytasy dat verschenen waer int laesste van octob. 1749 75-0-0. 

1750 den 19 juny van de heer Pothof ontfangen 100 guld wegens de smalle verdelinge van 

Martyny 1749 100-0-0. 

1750 den 14 july van de heer Pothof ontfangen 126 guld euit de koopspenningen vant Fluttert 

126-0-0. 

1750 den 17 august van de heer van Neuwenhuis ontfangen 75 wegens de euitkeringe van de 

Oostinse Conpagnie vervallen de laesten april 1750 van de jongen heer vant Waermelo waervan 

de heer van Neuwenhuis quittansy heeft gegeven 75-0-0. 

1750 den 31 august ontfangen van Garyt te Kroohoop 100 guld op den agterstandyge pagt 

100-0-0. 

1750 den 2 octob. ontfangen van de lanschrijver Kramer 50 guld wegens G.M.E.v.C. euit de 

smalle verdelinge 50-0-0. 

desen boovenstaende ontfangst bedraegt 1496-0-0. 

 

euitgave 

1749 den 12 july an prokerator Borgers wegens den duisensten penn van de ankoop van de 

Vleuttert van veertynhondert guld met de intresse, tesamen betaelt de somma van 44-2-0. 

1749 den 24 august betaelt an de wijnkooper Nijrkes op verkoop en intresse en nog 10 guld 3 

stuv op de reken, tesamen van dit gelt 30-18-0. 

1749 den 27 august an de heer van Dinkshof gesonden weegens verschot voor J.H. van 

Coeverden int garnysoen de somma 89-18-0. 

de nog bey gedaen dat nog verschot waer 0-10-0. 

1749 den 26 septemb. an J.H. van Coeverden doe dy weer na sijn garnysoen is gegaen 30-0-0. 

1749 den 27 septemb. an de messelaer Warnink op reken gelank 13-0-0. 

1749 den 10 octob. an vrou Schutten betaelt op het kostgelt van G.M.E. van Coeverden 11-15-0. 

1749 den 12 octob. an mevrou Bouwers gesonden een jaer intresse 227-10-0. 

nog betaelt voor den esspressen dy het gelt heeft gehaelt 1-2-0. 

1749 den 26 octob. voor ene over gegeven reken an de heer Beudde gesonden 60-0-0. 

1749 den 14 novemb. an de messelaer Warnink betaelt volgens akoort 67-0-0. 

denselfden dyto nog an de messelaer betaelt 3 guld dat nyt het akoor bescheyden waer voor dry 

duisent dokken int bouhuis veraerbeit 3-0-0. 

1749 den 16 novemb. an Garyt Jan Welmers de reken van de paerdesmeden betaelt 18-0-0. 

denselfden dyto van een klin rekentien van het slot in de kerke en van hoppe 3-0-0. 

denselfden dyto ook betaelt de schruven van de heer van Wegdam salyger 2-0-0. 

1749 den 26 novemb. an vrouw Schutten betaelt op het kostgelt van G.M.E.v.C. 25-0-0. 

1749 den 16 desemb. betaelt een haelf jaer vreyenge en veurstedengelt vant Wegdam 19-0-0. 

1750 den 22 janw. voor hoog gelt van den verkoop vant holt int Wegdam 33-0-0. 

1750 den 26 janw. an Jan ter Korst betaelt voor de pannen 14-0-0. 



1750 den 1 feberw. an de rigter twe jaer intresse van het capytael 80-0-0. 

facit 742-15-8. 

1750 den 8 feberw. een out rekentien betaelt an Jan ten Cate ant vonder 4-2-0. 

1750 den 24 feberw. an J.H.v.C. gelank tot reisgelt en om sig te kleeden en wat meer nodig heeft 

doe na Groeningen is vertrokken 60-0-0. 

1750 den 6 maey betaelt an Meiyderman van Diepen op verschenen intresse soo als der heer van 

Broekhuisen euit den boedel was toekomende de somma van 111-10-0. 

1750 den 19 juny van den overdrag van de Fleuttert an de rigter van Delden 5-14-0. 

denselfden dyto an mevrou van Neuwenhuis wegens verschot van J.H.v.C. an de captein en 

verschot van kerkensprake 17-0-0. 

1750 heeft Warnink de messelaer met sijn knegt hyr geaerbeit van den 6 juny tot den 11 july, 49 

dagen en dages 20 stuv, daervoor betaelt an de messelaers 49-0-0. 

het is geweest doe de schoorstijn is verset int bouhuis en het hus weer neus bestreken. 

1750 den 15 july betaelt an de erfgenamen gewin op reken de somma van 200 guld 200-0-0. 

den 16 july voor J.H.v.C. na Groeninge gesonden voor verschot an de captein Cappel 50-0-0. 

1750 den 1 septemb. op reken betaelt an Garyt Jan Welmers de smit 40-0-0. 

1750 den 4 octob. an mevrou Jordens gesonden twe jaer intresse van het capytael van duisent 

guld at 75 guld 75-0-0. 

de hier voorenstaende uytgave bedraegt 1384-1-0. 

ergo meerder ontfangen als uytgegeven 111-19-0. 

wegens de afreken van den ontfanks de heeren mombaren nagesyn, dus bevonden meer ontfang 

als euit gegeven de somma van 111 guld 19 stuv ontfanks. 

dese hondert elf guld comt als booven vermelt 111-19-0. 

van mevrou Jordens weerom ontfangen 5-0-0. 

1750 den 29 octob. ontfangen van Garyt ten Doesschot euit het bouhuis op sijn pagt 94-1-0. 

1750 den 5 octob. ontfangen van de silversmits vrou Overdeurp wegens verkoft out silver de 

somma van 35-10-0. 

dese ontfanks beloopt an gelt facit 249-10-0. 

 

euitgave 

1750 den . octob. betaelt an Jeurjen Jalink in den Engel wegens verteringe van verkoop van 

Vleuttert en het eerste hout int Wegdam en de insate van Vleuttert, te samen agtentwintig guld 

28-0-0. 

1750 den 23 octob. an Henderik van de Fluttert betaelt op verdynt loon 7-0-0. 

1750 den 27 octob. betaelt an de kuper Sijthof twe rekenties, te samen 10-0-0. 

1750 den 29 octob. an de captein van Ceppel wegens verschot voor J.H.v.C. betaelt 45-6-0. 

1750 den 31 octob. an J.H.v.C. gelankt doe weer is na Zeutphen gegaen om verlof te vragen en 

sijn goet te halen 4-0-0. 

1750 den 3 novemb. mede genomen na Deventer voor Rutger Koolhase 100-0-0. 

1750 den 5 novemb. twe rekenties betaelt an de silversmit Overdeurp 14-17-0. 

den 6 novemb. een rekentien betaelt an vrou van Loenen dat gelevert was tot het jaer 1746  

21-11-0. 

1750 den 6 novemb. een rekentien betaelt an de salemaker Kempe tot Deventer 5-0-0. 

den selfden dyto an de blikslager Elikman 1-15-0. 

1750 den 7 novemb. een rekentien betaelt an de schoemaker tot Deventer Hagedoren 2-10-0. 

1750 den 8 novemb. voor een haelf elle wit laken en een verendeel root laken 3-0-0. 

voor kemels haer 0-6-0. 



denselfden dyto voor G.M.E.v.C. baey 1-14-0. 

an vrou Koeberinks wegen loosyment van J.H.v.C. doe het resyment na Zeupen sijn getrokken 

1-2-0. 

doe ik te Haerderwijk ben geweest de profester twemael gesproken over G.M.E.v.C., daervan 

betaelt 1-4-0. 

en in twemael gesonden medesijne an den apteker gegeven 3-12-0. 

de euitgave beloopt an gelt te samen facit 249-10-0. 

 

ontfanst 

den 4 november 1750 hebbe ik van de onse nicht ontfangen doe ik na Haderwijkt is gegan voor 

de kinder 17-6-0. 

den 30 novemb. 1750 ontfangen de paght van de barregh mate van Garyt Hammeulle en Noldes 

ten Hope 24-0-0. 

den 17 febr. 1751 van Gaarrit Kropschoop ontfangen voor dri meude bouweyte die hey heeft 

gehouden 9-0-0. 

1751 den 10 appril ontfangen van Henderikes Heubert de paaght van het halve geurt 11-0-0. 

1751 den 30 junie heeft Boutjaant (BoomJan) hier gebraght op de varjenen pacht 30-0-0. 

den 6 julie heeft Veeltmant in Rossem hier gebraght de paght, is voor de kinderen 20-0-0. 

den 12 julie van Gaarrit Kropschoop ontfangen 11-0-0. 

den selde dieto nogh van Gaarrit Kropschoop ontfangen het gelt voor de overge rogge 16-4-0. 

den 13 sept. weer ontfangen van Kleuppels 15-0-0. 

totaal 153-10-0. 

 

uytgave 

den 4 novemb. 1750 ............................................ 0-8-8. 

.......... en an vraght voor een packkien van de Deventer en an monsier Leuth den 8 novemb. voor 

stoppen van glassen en an de klermaker Flest vor het verstellen van bostrok 1-13-8. 

den 18 november voor de neeft een paar gespelt op de founen en een paar kellen gespelt 1-5-0. 

den 22 november an Weerman betalt van een lappien doeck van 26 elle lanckt 3-10-0. 

een paar onder koussen voor de neeft en een potpey 1-2-0. 

voor night Getrut van Twegdam gekoft een vrick sorteldouckt en een pouderkaast van Deventer 

laten comen, is te samen 1-18-0. 

weer voor de jonge night cattout om te breyden 5 loot 0-10-12. 

voor de neeft gekoft een en een half elle oftinnigh callement en 4 elle vour ... tot een bosttrockt 

1-13-12. 

1750 den 15 desember an de kleermarker Garrit Weerman tot Goor betalt voor het veermaken en 

omme keerren van twe rockken, een kamelost, twe brouken en een bosttrockt gemaekt sonder 

mouwen, is te samen an gelt 6-5-8. 

an de neeft van Wegdam gelanckt tot sackt gelt 2-0-0. 

den 18 desember nogh an de kleermaker voor het vermaken en omkeerren van een brout van de 

neeft van Wegdam 0-11-0. 

den 20 desember nogh een bronckt voort in .. tensesten 5-8-0. 

an de diender Sietoft van Goort dout diet an de neeft te neyjaar een almelackt heeft gebraght 

0-10-0. 

1751 den 4 janwaari an de neeft van Wegdam tot sackt gelt gelanckt in twe malten voor hem een 

packkien 2-10-0. 

den 13 janw. 8 Boutelliy wyent, 4 Boutelliy rode wient en 4 Bentellief wite en voor 2 steuver 



lange piepen en 2 pont sepe 2-10-4. 

voor de neeft van Wegdam een conkarde en 2 elle lint swart 0-8-4. 

den 17 janwa. voor de neeft en het nightien van Wegdam gekoft 1 loot swart en 1 loot wit en 1 

loot wit en swart siet en voor de neeft van Wegdam 5 elle swart breet seisellen kort, is te samen 

0-11-8. 

den 23 janwa. voor de neeft van Wegdam gekoft een paar swart kossen en een halloot brunt siet 

en voor de jonge night gekoft en vrisse sorteldouckt en een bant deer in 3-4-0. 

den 28 janwa. an monsieur Weermant betaelt 5-0-0. 

den 1 febr. voer night van Twegdam een packkoen creuden ontfangen van ..wijckt, an poort betalt 

0-4-0. 

den 7 febr. laten hallen en betalt 4 Bentellief wite wient en an piepen en te backt 1-10-0. 

den 17 febr. 1½ elle batleeft gekoft voor de neeft van Wegdam tot lobbe an de hemden en nogh 

een lappien fient douckt om de hemden te veerbourden en een strenge siede, is te samen 3-15-0. 

den 21 febr. een kanne genever laten hallen en op erenden te seten van de neeft van Wegdam 

0-14-0.      

1751 den 27 febr. an de kleermarker Gaarrit Weerman betalt voor veurt te seten in een kaenglost 

voor de neeft van Wegdam en vier begienen reymen, eene voor de jonge night 0-12-0. 

den 2 meert an Altien betalt voor het nayien van sest neyien hemden en 8 overhemden veerstelt, 

vier neyien kuben an gemaekt en strepelties veurt an en koppie deer bij gedant 3-6-0. 

den 3 meert op de eeselken laten halen voor de neeft van Wegdam een kanne genever 0-14-0. 

den 3 meert heeft van Weerden van Goor hier an het heuyst gewest om de jonge night een tant te 

treykken 0-12-0. 

den 3 meert voor de neeft laten hallen loot wit en critwit om de kamesollen en de brouken wit te 

maken 0-6-0. 

den 12 meert voor de neeft laten wassen an selv stieffel en blasse en selve voor de neeft, bent 

1-8-12. 

den 17 meert hebbe an Aarrensen de soumaker tot Goor een paar meulen gemaekt voor night 

Teutien betaelt 0-18-0. 

den 21 meert voor night Teutien en voor de neeft van Wegdam een half pont penyier en een pont 

sepe 0-4-4. 

den 23 meert langepigien an poort van een breeft 0-3-0. 

den 4 appril een ront breeft het poort betaelt voor de neeft van Wegdam 0-3-0. 

den 14 appril 12 loot siet gekoft voor de jonge night van Wegdam en 4 copperen breytnadel 

0-12-12. 

in appril gelanckt an vrou Leutte op rekennen van de kinderen van Wegdam 4-13-0. 

den 16 maayt voor night Teutien van Wegdam betalt het lappien voor een paar meulen en een 

half pont poyier en een brieft 0-5-0. 

den 13 junie voor de neeft van Wegdam betalt vraght van sient gout doet heyt hiert is gecomen en 

een half pont poyier 0-7-0. 

en is an de neeft van Wegdam gelanckt an gelt 5-10-0. 

den 22 weer voor de neeft gekoft poeier en wit crit, te backt piepen en de snaphanne latten schone 

maken en een pont sepe 0-15-0. 

den 30 an de neeft van Wegdam gelanckt tot reyse gelt na sient garnisont te Zeuffen 12-0-0. 

den 1 julie an de neyster Treietien betalt het neyien voor night Teutien van Wegdam, 8 hemden 

en 6 meussies en an vier loot an lint en gaarren en noght iets voor de neeft van Wegdam veerstelt 

en noght gemaakt drie poor stropies, is te samen 3-12-0. 

nogh voor de neeft van Wegdam betalt an vrouw Carlient van Grolle een hanscht leren brouckt 



7-4-0. 

den 14 julie voor een brieft van Deventer die ik an de heer Pothoft gesonden hebbe, an poort 

0-3-0. 

voor night Teutien van Wegdam gekoft ficet om voor haar te breyden en brijtnalden en stopt siet 

1-10-0.  

den eersten agustigh voor night Teutien van Wegdam laeten maeken bij jufferouw Boomst 

strasselties en ses bonenflies en camerdoeckt daar bij gekoft en een paar ... laten wassen en een 

.....  11-14-0. 

den 10 agustigh 1751 an bleyken voor een lappien douckt betalt 1-8-0. 

voor de vraght van het koffer van de neeft van ..dam naar Deventer tot Goor betalt 0-10-0. 

voor night Teutien van Wegdam gekoft een blaute .. kost 0-16-0. 

den 15 4 Bontelliest wien en piepen 1-5-0. 

den selden dieto het makelout van een brouckt voor de neeft 0-12-0. 

den 16 voor de neeft van Wegdam een jaght kielt gekoft 3-0-0. 

den 18 een pont sepe laten wassen voor de neeft en een veerdel pont poyier voor het nightien, 

nogh een half pont poyier voor de neeft 0-5-0. 

den 24 an de mevrou van Neyheust betalt het poort voor een brieft en an de brief wellemert voor 

het maken van een routtiez en een schoursien voor de neeft van Wegdam 0-9-8. 

den 1 september een paar jaght koussen voor de neeft 0-16-0. 

den 31 agustos an vrouw van Loonen betalt voor de neeft van Wegdam waarvan hier quitansie is 

3-9-0. 

den 10 sept. an monsierr Leutte voor stoppen van glassen 0-4-0. 

den 14 sept. voor neeft van Wegdam betalt een paar fonsen van Deventer en an poort voor een 

brieft 2-12-0. 

voor night Teutien van Wegdam een paar swarte meulen 0-18-0. 

den 16 sept. voor de neeft van Wegdam een hout van Deventer laten comen om door den daght te 

dragen 2-10-0. 

een paar schounen laten lappen voor de neeft 0-10-0. 

an de sneider voor het maekken van de jaght kielt voor de neeft van Wegdam 0-16-8. 

den 24 sept. an de mevrouw van Neyheust betalt het poort van een brieft en voor de neeft van 

Wegdam en half pont sepe en voor night Teutien salve 0-8-0. 

den lasten sept. an de neeft van Wegdam gelanckt tot reyse gelt doe hey eenne naght na siene 

garnisont heeft gewest te Brevoort 6-0-0. 

den 2 october voor night Teutien laten hallen doe die niet welt en is een boutellie wete vient en 

een veer pont sukelass 8-0-0. 

den 6 laten hallen 6 pont sepe en flissel en blassel en een pont coffyboenen om an de wackkerist 

te geven die bijt night Teutien van Weghdam waekken 1-11-4. 

den 7 heeft dochter Santreve van Oosdenfelt hier gewest bij night Teutien, hebbe laten hallen twe 

Boutillie wien, een spint haver een stuiver witebrot en heeft hier gegeten met een kneght, een 

mengellen oollie laten hallen om snaght te branden en een steuver beseuten en een pont bouter 

om smorgen an de vremde waekkers te geven een bouter van een deubelties roggen 1-1-12. 

den 10 weer een Boutellie wite wien en een deubelties roggen een veerdel pont spekelasie 0-10-0. 

een mengel oollie 0-4-4. 

den 10 october heeft night Teutien an de meyden gelanckt voor dat se haar opgepast hebbe in 

haar siekte 2-16-0. 

weer een Boutellie wite wien voor night Teutien van Wegdam en een loot prant fiets voor de 

neeft 0-6-12. 



den 19 novemb. an nagelst en an de neeft gelanckt 1-6-0. 

1751 in october voor night Teutien een bonte neuseldoukt 0-10-0. 

een paar schounen voor de neeft laten lappen en 4 Boutel wient 1-5-0. 

aan de Garyt Weelbers voor het maken van de neeft sient degen 3-0-0. 

cattout tot een jackien voor night Teutien 2-2-2. 

een loot wit siet en 1 brieft, spelden en half pont toubackt 0-4-11. 

an de cleermaker voor de neeft het lappen van twe brouken, den 16 novemb. neeft van Wegdam 

gelanckt 1-11-12. 

1 half elle batteest voor de neeft 1-1-0. 

den 23 novemb. weer voor de neeft twe elle battest 4-4-0. 

den 29 novemb. de obelegassie van de proviensie gesonden na Haderwijckt an poort op Deventer 

en voor het aantekennen 0-3-0. 

voor night Teutien gekoft seeft haalf seerveeten 3-12-0. 

in desemb. an de neeft gelanckt 3-0-0. 

twe Boutelliest weyt, lange peipen en beslaght an punt ... 17-8-0. 

nogh in den Engel an Jaalinkt betalt waar van cuitansie 6-0-0. 

voor de neeft een paar schounen laten lappen en siet 0-10-4. 

voor de neeft een paar onopgien in de hemtmouwen 0-14-0. 

voor night Teutien een paar meulen laten lappen 0-2-0. 

kaleelle swart en half elle wite boumesycie half sien swarte onopgien, een loot swart gaaren en 

een loot wit gaaren en twe strenge zwarte siede voor de neeft 1-1-0. 

voer night Teutien twe sorteldouckt banden 0-2-0. 

an der diender Siethoft gelanckt dou hey de neeft een almelackt braght 0-11-0. 

en voor night Teutien siet 0-4-0. 

1752 4 Boutellief weyt en piepen 1-5-0. 

in janw. voor de neeft het maken van een rockt en het veerstellen van twe brouken 1-18-0. 

an de neeft an sackt gelt 1-0-0. 

voor de neeft gekoft swart kant 0-4-12. 

an Nagelst die boutjaant gebracht heeft 0-6-0. 

an de neyster te Goor Trietien betalt voor het nayien van sest hemden met manseyten voor de 

neeft en sest seeltieft voor night Teutien 3-0-0. 

an de schoumaker Aarrense voor een paar meulen voor de neeft 1-6-0. 

kant tot een paar kousebanden en veemen voor de neeft en siet 0-8-0. 

den 13 febr. an de kleermaker de Keunight te Goor voor het cieren van een kamesoost en een 

brouckt veerstelt en het poort voor een brieft van Deventer 1-3-8. 

den 14 febr. voor de neeft een paar daghose kossen 0-16-0. 

lange piepen en siet voor de night 0-4-0. 

mijn uytgave is in sien geheelt 158-0-0. 

 

ontfancks 

1752 den 7 janw. van Garyt te Krooshoop ontfangen 7 guld wegens de geltpagt 7-0-0. 

1752 den 28 janw. ontfangen van Garyt ten Dusschot hyr euit het bouhuis de somma 100-0-0. 

1752 den 1 may heeft Jan ten Else betaelt de pagt van de baerg maete dy verschenen is 1751 

23-18-0. 

1752 den 18 maey heeft Jan Veltman betaelt 50 guld wegens de aerfwinninge 50-0-0. 

1752 den 18 juny heeft Garyt Krooshoop gebragt de pagt van het Geur 7 guld 2 stuv vant jaer 

1751 7-2-0. 



1752 den 25 juny ontfangen van Veltman 20-0-0. 

1752 den 6 july van Boom Jan ontfangen 40-0-0. 

1752 den 9 july ontfangen wegens het halve Geur 9-0-0. 

1752 den 22 desemb. ontfangen van Mette Krooshoop wegens het jaergelt 10-9-0. 

1753 den 24 maey van Jalink in den Engel wegens 7 schepel en een spint garste ontfangen 5-1-0. 

facit 257-9-0. 

 

euitgave 

1752 den 10 janw. port van een bryf 3 stuv, nog voor G.M.v.C. euit gegeven an de snijder 11 

stuv, nog voor garen en syjet 1-0-0. 

1752 den 19 janw. an J.H.v.C. gelankt voor de meester van Dijpen dat mevrou van Neuwenhuis 

verschooten heeft 1-5-0. 

1752 den 21 janw. voor G.M.E. twe rymen 0-2-0. 

1752 den 30 janw. de hondert guld voor ons gehouden op reken van het kostgelt van G.M.v.C. 

100-0-0. 

1752 den 4 feberw. voor G.M.E.v.C. gekoft tot ses nagtmutsen lagetten en twe kanties an twe 

butsies, an lint en liskoorde tesaemen 2-2-0.  

1752 den 14 feberw. voor G.M.E.v.C. gekoft syjet om voor haer te breyden 0-10-0. 

den 20 feberw. tot voeringe int jak en voor makeloon 1-7-8. 

voor poeyer en salve 0-6-0. 

den 6 meert voor het lappen van de mulen 0-2-0. 

1752 den 10 mei voor G.M.E.v.C. tot mulen lappen 0-2-0. 

voor syjet en spelden 0-3-8. 

1752 den 11 meert betaelt an de arbeyders van Dijpen doe de telgen gepoot sijn, te samen 

gegeven 4-8-0. 

den 28 meert an de neef gelankt voor meester van Dijpen voor het onderwijsen van reken 2-5-0. 

facet 113-15-0. 

1752 den 12 meert voor J.H.v.C. tot schoegesspels en in de broek 1-2-0. 

nog an de neef gelankt in de sak 0-11-0. 

nog voor de neef betaelt 14 st, ook nog een gesspel in de strop 4 stuv en 2 stuv port van bryf 

1-0-0. 

voor de port van het koffer na Deventer 0-12-0. 

voor het makeloon an de snijder van de swarte broek 0-12-0. 

1752 den 24 meert voor twe beoteljes wijn 0-11-0. 

den 16 april voor G.M.E.v.C. tot haer rok en verschot 19 stuv en vyr loot katoen garen 2 stuv en 

nog voor haer betaelt 11 stuv, samen 2-2-0. 

1752 den 7 may een loot syjet 0-2-0. 

1752 den 8 may voor een halve vyme dak om te decken booven het eetgemak en het kamertien 

2-10-0. 

voor Jan H.v.C. een haelf verendeel batis 0-6-0. 

den 11 maey voor het koffer van de neef van port 0-15-0. 

1752 den 13 maey betaelt an de messelaer van Dijpen wegens het decken op het eetgemak 2-8-0. 

1752 den 19 maey voor G.M.E.v.C. gekoft 14 elle Arabijjes linnen en voor de elle 11 stuv en een 

elle wit katoen om in het lijf te voeren 11 stuv en voor J.H.v.C. dry elle merselly en de elle 11 

stuv 9-18-0. 

1752 den 22 may tot het behansel van de neef an lint en voor het niggien vant verven 0-8-0. 

den 28 may tot lint en nagelties tot de neefs ledekant 7 stuv, een loot swart syjet 2 stuv 0-9-0. 



1752 den 2 juny voor de neef een paar swarte kousen 1-11-0. 

den selfden dyto twe stokken hout tot de poorte en nagelties en een loot syjet, samen 0-10-0. 

1752 den 4 juny twe vlessen roowijn 0-12-0. 

1752 den 9 juny voor port van een pakkien voor nigt Getruy tot een keurslijf 6 stuv, den selfden 

dyto an monsieu Schutten voor het verlooden van een glas 1-6-0. 

1752 den 13 juny betaelt voor agt planken, het stuk 15 stuv tot deuren an het koetshuis, somma 

6-0-0. 

1752 den 14 juny an de kleermaker te Goor voor het verstellen van twe rokken van de neef 

J.H.v.C. 0-16-0. 

1752 den 18 juny voor G.M.E.v.C. tot een schorteldoek en de bant 1-7-0. 

1752 den 19 juny voor de neef sijn ledekant 4 hakies en het vermaken van de roen 0-7-0. 

1752 den 20 juny gekregen 12 tonne kallik en de vragt gegeven 7 stuv van de tonne 4-4-0. 

1752 den 25 juny voor wijn en tebak en pijpen 1-2-0. 

den 28 juny voor twe pont poeyer 0-6-0. 

1752 den 2 july an de snijder voor het maken van een wit kamysool voor de neef 0-9-0. 

facet 18-10-0. 

1752 den 4 july voor de neef euit gegeven 0-6-0. 

voor G.M.E.v.C. betaelt an de snijder 0-11-0. 

nog voor de nigt van verschot an de snijder 0-11-0. 

1752 den 10 july an de neef gelankt tot sakgelt 1-0-0. 

den 14 july voor wijn, syjet en port van een bryf 1-6-0. 

1752 den 16 july voor de night mulen lappen 0-2-0. 

den 23 july an de neef gelankt tot sakgelt 1-0-0. 

den 27 july voor de neef een paar grove kousen 0-16-0. 

voor de nigte een paer rymen 0-2-0. 

1752 den 29 july an de neef gelankt 45 stuv voor het onderwijsen van de meesster van Dijpen dat 

mevrou van Neuwenhuis verschooten hadde 2-5-0. 

1752 den 4 august voor de nigte lint tot strykbanden en lint om te boorden, een strenge garen 

0-9-0. 

den 9 august voor G.M.E.v.C. tot een borsstrok 1-4-0. 

den 11 august voor de neef een paer kousebanden 0-3-0. 

den 15 august voor G.M.E.v.C. syjet om te brijden 1-0-0. 

nog tot vaeringe in borsstrok en garen 1-1-0. 

1752 den 17 august een rekentien betaelt an Weerman dat voor de neef is gehaelt van het jaer 

1751 den 10 novemb. tot den 17 august 1752 11-18-0. 

1752 den 21 august an de neef tot sakgelt 1-2-0. 

1752 den 23 august voor de neef een haelf elle batist 1-0-0. 

1752 den 28 august an de neef gelankt tot reisgelt doe met de vrou van Doetinghem na Rande is 

gegaen 8-0-0. 

1752 den  28 august voor G.M.v.C. tot voeringe in een rok om te verstellen en makeloon 1-7-0. 

1752 den 10 septemb. voor de neef een voeringe in de broek 21 stuv, voor het makeloon 11 stuv, 

samen 1-12-0. 

1752 den 13 septemb. voor de nigt een wajer 0-12-0. 

den 23 septemb. voor de neef een paer schoenen betaelt dy te Borkeloo sijn gemaekt 2-0-0. 

den 24 septemb. voor G.M.E.v.C. een onderste rok van baey gekoft met garen en boort, samen 

3-4-0. 

den 28 septemb. een pakkien van Deventer voor de neef 0-6-0. 



voor de nigt syjet gekoft 0-4-0. 

1752 den 1 octob. een out rekentien betaelt van Deventer een schoemaker Wijnoldy 3-6-0. 

den 2 octob. port van een bryf voor de neef 0-4-0. 

voor twe loot syjet voor de neef 0-3-0. 

den 7 octob. voor het lappen van de neefs mulen 3 stuv en voor twe rymen 1 st 0-4-0. 

voor verstellen van de broek voor de neef 0-2-0. 

1752 den 13 octob. voor G.M.E.v.C. twe bonte sakdoeken 1-2-0. 

facet 23-6-0. 

1752 den 20 octob. voor G.M.v.C. een paer schoenen betaelt bey Aerrensen 1-6-0. 

den 18 octob. voor de neef een haelf elle swart stof tot de broek 10 stuv, voor G.M.E.v.C. 

boommesey tot een sak en syjet 12 stuv 1-2-0. 

den selfden dyto tot een bedde jak dry elle katoen 1-16-0. 

den 22 octob. voor vyr boeteiljes wijn 1-3-0. 

voor G.M.E.v.C. de schoenen lappen en lint 0-8-0. 

1752 den 27 octob. voor de neef een paer swarte kousen 2 guld, een paer witte onderkousen 

3-0-0. 

voor de nigte een witte noeseldoek 1-2-0. 

1752 den 8 novemb. voor de neef een paer jagtkousen 17 stuv, een haelf elle batis 22 stuv, voor 

G.M.E. een bonte schorteldoek 24 stuv, samen 3-3-0. 

nog voor G.M.E.v.C. tot strokelties 0-11-0. 

1752 voor de neef linnen om de hemden te verstellen en voor de nigte een elle doek 2-2-2. 

1752 den 21 novemb. an Boom Gese Sloot betaelt een jaer intresse at 9 guld van het capytael van 

twe 225 guld tot den 1 july 1749 9-0-0. 

1752 den 24 novemb. an neef gelankt voor de meesster van Dijpen 23 stuv dat mevrou van 

Neuwenhuis verschooten hadde 1-3-0. 

1752 den 28 novemb. voor de neef syjet en voor de nigt om te stoppen 8 stuv, nog voor lint en 

garen 3 stuv, nog voor port van een bryf 3 stuv 0-14-0. 

voor een haelf pont poeyer voor de nigt 0-2-0. 

1752 den 30 novemb. voor een stuk vijfverendeel doek, lank 52 elle vant weven betaelt 5-0-0. 

1752 den 1 desemb. an Trijntien de naeyster betaelt wegens naeyen van hemden voor de neef van 

Coeverden 2-10-0. 

den 3 desemb. voor vyr Boetejllis wijn 1-3-0. 

denselfden dyto an de neef gelankt tot sakgelt 1-0-0. 

den 5 desemb. voort port van een bryf stuv, voor het verven van een paer kousen voor nigt Tutien 

3 stuv, voor een strokeltien an de mulse 0-10-0. 

voor wit fijsellen lint 0-2-0. 

1752 den 7 desemb. voor port van een doosien keen en weer na Deventer voor nigt Tutien 0-7-0. 

1752 den 13 desemb. voor nigt Tutien an de snijder voor het maken van een japon en een rokjen, 

een bedde jak, samen 2 guld 14 st, verschot 6 stuv 3-0-0. 

1752 den 17 desemb. voor de neef een heel kleet omgekeert en een swart kamesool gemaekt 

4-0-0. 

den 18 desemb. voor een doose voor nigt Tutien van Haderwijk met rougoet 7 stuv, voor een 

koort op de rok en garen 2 stuv, voor een paer hansen 11 stuv, samen 1-0-0. 

1752 den 24 desemb. voor het verven van de neefs kamysool en de broek 1-16-0. 

facet 21-4-0. 

1752 den 28 desemb. an de neef gelankt 9-0-0. 

den selfden dyto an de neef gelankt voor het brengen van den almelak 11 stuv, voor de nigt tot 



voeringe om te verstellen 11 stuv 1-2-0. 

den 29 desemb. voor nigt Tutien een paer mulen 1-0-0. 

den selfden dyto aan paer schoenen 1-6-0. 

1753 den 3 janw. an juffrou van Munster betaelt de roumusse en lobben van G.M.E.v.C. 7-9-0. 

den 4 janw. voor de neef twe loot syjet 0-4-0. 

1753 den 7 janw. voor vyr Boeteyllys wijn en pijpen, samen 1-6-0. 

1753 den 13 janw. voor twe pont poeyer, een bryf van Deventer, een lappien dym 1-2-0. 

1753 den 20 janw. voor lappen van de neefs schoenen 4 stuv, voor nigt Tutien lappen van mulen 

en voor lint 6 stuv, samen 0-10-0. 

den 28 janw. voor de neef an de snijder voor verstellen van twe broekken en kamysool 10 stuv, 

voor lappen van schoenen 6 stuv. 

1753 den 30 janw. an de neef gelankt tot sakgelt 22 stuv 8 penn, dus samen 1-18-8. 

nog voor de nigte tot swart lint 4 stuv 8 penn, nog voor batis 1-18-8. 

 

ontfanks 

1753 den 24 feberw. van Garyt ten Doesschot int bouhuis woont ontfangen op de pagt 31-0-0. 

1753 den 27 meert van Mette Krooshoop ontfangen 12 guld voor dry mudde rogge 12-0-0. 

1753 den 27 may ontfangen van Jalink in den Engel wegens 7 schepel garste vant Krooshoop 

5-1-0. 

1753 den 8 juny van Dyna ten Doesschot euit het boeuhuis ontfangen 38-2-0. 

1753 den 10 juny van de heer Pothof ontfangen 46 gl voor de messelaer Jan Bruns 46-0-0. 

ontfangen van Veltman een jaer pagt van Martyny 1752 en de duisensten penn. afgetrokken 

18-18-0. 

1753 den 1 july van Mette Krooshoop ontfangen wegens het Geur 5-10-0. 

1753 den 24 august van Garyt Hameule ontfangen weegens de pagt van de baergmate 24-0-0. 

1753 den 22 octob. ontfangen van Boom Jan op verschenen pagten de somma 25-0-0. 

nog ontfangen van Veltman een jaerpagt van Martyny 1752 dat de porsy was van de overleden 

freulen J.R. van Coeverden de somma 18-17-0. 

facet 224-8-0. 

 

euitgave 

1753 den 17 janw. voor G.M.W.v.C. an de heer Vukkink betaelt voor balijnen reydoek, frans 

linnen, seyen moer koorde lint, naeyseye, samen 5-19-0. 

den 2 feberw. voor twe vlessen wijn 0-12-0. 

1753 den 8 feberw. voor het ommekeren van de neef sijn blauwe rok 2 guld, an verschot 1 guld 

3-0-0. 

den 17 febr. tot sakgelt an de neef 1-0-0. 

den 24 feberw. voor vyr Boeteylles wijn 1-4-0. 

voor G.M.E.v.C. voor rymen en lint, syjet, samen 0-11-0. 

1753 den 27 feberw. voor de neef een paer koeusen 17 stuv, voor nagels en geelsel en syjet 1-9-0. 

den 1 meert voor de neef tot pampyr 6 stuv, voor nagels 5 stuv 0-11-0. 

den 4 meert nog voor nagels 5 stuv, voor G. een bryf, spelden 0-6-0. 

den 7 meert voor de neef een haelf elle swart stof om de broek mede te verstellen 10 stuv, voor de 

nigte een paer mulen en schoene gelapt 4 stuv, samen 0-14-0. 

den 11 meert voor een haelf elle doek en garen om de neef sijn hemden te verstellen en pijpen 

1-0-0. 

den 14 meert voor nigt Tutien een paer mulen 1-0-0. 



1753 den 17 meert voor de neef een paer schoenen 2-0-0. 

facet 18-16-0. 

1753 den 20 meert an de smit Welmers betaelt voor het vermaken van de henkssels van het 

koetshuis 6 stuv, de haken gelapt 1 stuv, voor nagels 4 stuv, an het slot en de sleutel vermaekt 4 

stuv, voor de neef hemde, knoopies 2 stuv, samen 0-17-0. 

1753 den 25 meert voor nigt Getruy 12 loot syjet om te breyden 18 stuv, voor lint 2 stuv 1-0-0. 

den 28 meert voor de neef een borsrok verstelt en lappen bey gekoft 10 stuv. 

1753 den 30 meert an de naeyster Trijntien voor het verstellen van hemden voor de neef en de 

nigte Getruy verdynt 31 stuv 1-11-0. 

1753 den 4 april voor port van de neefs koffer van Deventer 7 stuv, voor pijpen 2 st. 

1753 den 15 april an de neef gelankt 1 gl voor de speulman doe het mesbyr is gegeven, nog voor 

glasen en koppen 6 stuv, voor pijpen 2 st, voor twe Boeteyllis wijn 12 st 2-0-0. 

1753 den 23 april an monsieu Schutten betaelt voor verven 4-0-0. 

den 28 april voor de neef een slaepmutse 1-2-0. 

voor nigt Getruy katoen 2 st, voor port van een bryf 1-3-0. 

1753 den 29 april betaelt an Grooten tot Goor 7 kanne genever doe het mesbier is gegeven 4 gl 18 

st, an de neef gelankt 5 st 8 penn, an de nigt gelankt 5 st 8 penn 5-9-0. 

1753 den 6 maey voor de nigt een doosien 0-4-0. 

den 11 maey voor de neef een paer schoenen betaelt dy te Boerkeloo sijn gemaekt 2-0-0. 

an de kleermaker van het verstellen van twe broeken en nog voor nagels 0-9-0. 

1753 den 20 maey voor de nigte de mulen gelapt 0-2-0. 

1753 den 26 maey tot katoen voor de nigte 1-3-0. 

den 28 maey van het port van een kissien van Harderwijk voor het nigt Getruy 0-8-0. 

1753 den 29 maey voor vyr Boeteyllys wijn 1-3-0. 

den 8 juny voor de nigte seye en garen 0-11-0. 

den 11 juny voor de neef een loot syjet 0-2-0. 

1753 den 12 juny an de messelaer van Dijpen Jan Bruns betaelt voor het bestrijken vant huis 46 

guld soo als voor aengenomen was 46-0-0. 

nog den selfden dyto ant bouhuis verdynt 1-18-0. 

nog an nagels in de vospannen 31, het stuk 8 penn, 0-15-8. 

1753 den 17 juny voor nigt Getruy het kissien weerom gesonden na Harderwijk 0-5-8. 

den 22 voor nigt Getruy een borsstrok en een rok verstelt, an de snijder gegeven 0-12-0. 

1753 den 24 juny an de neef gelankt 5 st 8 penn, nog voor de neef gekoft dry verendeel doek 16 

st 8 penn 1-2-0. 

facet 54-15-0. 

1753 den 8 july op Goorse kermis an nigt Getruy gelankt 22 st voor syjet 6 st, den 10 july voor 

dry vlessen wijn 19 st, samen 2-7-0. 

voor de neef een loot swart syjet 0-2-0. 

1753 den 13 july voor de neef een paer swarte kousen en een loot syjet om te bestoppen 2-6-0. 

1753 den 14 july voor de neef een paer schoenen 2-0-0. 

den 20 july voor twe broekken te verstellen 0-7-0. 

1753 den 25 july an Olthuis de kleermaker betaelt voor voor maken van een keurslijf voor 

G.M.E.v.C. 4-2-0. 

voor twe loot syjet voor G.M.E.v.C. 0-2-0. 

1753 den 1 augustus voor G.M.E.v.C. een paer schoenen 1-6-0. 

1753 heeft de neef gebeurt van dat gelt van de boer euit het bouhuis twe ducaten 10-10-0. 

voor het niggien gekoft een root lintien 0-4-0. 



1753 den 15 august an de snijder voor maken vant blauwe kamysool voor de neef 1-0-0. 

1753 den 19 august an vrou Grooten betaelt van bleyken een stuk vijfveren deels doek, lank 52 

elle, van gegeven 3 gl 5 st 3-5-0. 

den 21 august voor het niggien een sonhoet 22 st, voor roosen water en een Spaense vlyge in de 

nekke voor de sere ogen 3 st 1-5-0. 

1753 den 1 septemb. voor G.M.E.v.C. tot een borsstrok 1-6-0. 

voor de neef dry verendeel doek om te verstellen 0-14-0. 

voor de nigte twe pont poeyer en de mulen gelapt 0-8-0. 

den 9 septemb. an de neef gelank 11 stuv, nog an de neef gelankt den 10 doe na Raelte is geweest 

2 guld 2-11-10. 

1753 den 12 septemb. voor het lappen van de schoenen 0-4-0. 

den 23 septemb. voor de nigte twe rymen en twe loot syjet 5 stuv, nog voor lint 6 stuv, voor de 

neef tot syjet 4 stuv, nog voor de neef een lappien dym 7 st 1-2-0. 

1753 den 25 septemb. an de neef gelankt doe na Treler is gegaen 2-4-0. 

den 28 septemb. voor de neef een paer jagtkousen 16 st 0-16-0. 

den 4 octob. voor een verendeel laken tot de broek 13 stuv, voor voer 7 stuv, samen 1-0-0. 

1753 den 8 octob. voor de neef agt nieuwe hemden laten nayjen en een overhemt verstelt, an 

Trijntien den naeyster voor betaelt 53 stuv 2-13-0. 

1753 den 10 octob. an Roelof Groten betaelt voor jenever, eerst gehaelt derdehalve kanne en een 

halven oort doe het eerste mael Krooshoop per dijk gemaekt is en doe voor de twede mael weer 

an geaerbeit hebben twe kanne, samen betaelt 3-4-0. 

1753 den 16 octob. voor de neef een haelf elle batis 1-4-0. 

voor het niggien de schoenen gelapt 0-4-0. 

1753 den 20 octob. voor vyr Boeteyllis wijn 1-2-0. 

voor nigt Getruy lint om te verstellen en garen 0-8-0. 

1753 den 23 octob. hebben wey ontfangen op het kostgelt van G.M.E.v.C. de somma 26-0-0. 

den 28 octob. voor het niggien syjet 0-6-0. 

facet 45-6-0. 

1753 den 29 octob. voor de neef gekoft tot een jagkyl 8 elle, de elle 11 st, facet 4-8-0. 

den 2 novemb. voor de neef betaelt van het verstellen van het kamysool 0-10-0. 

den 9 novemb. een hooren lanteren voor de neef in de stal 16 st 8 penn, voor dry Boetiellis wijn 

16 st 8 penn, voor twe loot syjet 4 st, voor knoopies 3 st, samen 2 guld 2-0-0. 

den 11 novemb. voor de nigte de mulen gelapt 0-2-0. 

den 13 novemb. an de kleermaker betaelt voor de neef van het verstellen en een neuwe broek 

gemaekt en an verschot, samen 1-14-0. 

1753 den 19 novemb. an de neef gelankt tot sakgelt doe na Harderwijk is vertrokken 20 gl, an 

port betaelt van het goet 15 st 20-15-0. 

den 23 voor nigt Getruy an baey gekoft 1-1-0. 

voor een verendeel katoen voor nigt Getruy 3 st, voor garen 1 st tot een haelf elle camerdoek 

1-4-0. 

1753 den 2 desemb. voor vyr Boeteillis wijn en een loot swart syjet en swart lint 1-8-0. 

1753 den 4 desemb. voor nigt Getruy betaelt tot een lappen seye 0-14-0. 

den 5 desemb. an de snijder betaelt voor het maken van de kyl voor de neef 20 st, den selfden 

dyto voor nigt Getruy het maken van de rousak 21 st, voor het jakien 6 st, voor de rok 3 st, samen 

2-10-0. 

an nigt Getruy tot sakgelt 0-11-0. 

1753 den 11 desemb. voor vyr vlessen wijn 1-3-0. 



de snijder een dag hyr genaeit voor G.M.E.v.C. 0-6-0. 

voor garen en seye en lint 0-3-0. 

1753 den 22 desemb. voor de neef een paer jagtkousen 16 st, voor swart syjet 2 st, voor kleurt 2 

st, voor garen 2 st 1-2-0. 

1753 den 27 desemb. an de dyner voor den allemelak voor de neef 11 st, nog an nigt G.M.E.v.C. 

gelankt 11 st, voor het Engelse jakkien an de snijder 11 st 1-13-0. 

faset 8-2-0. 

1754 den 2 janw. voor den neef een haelf elle batis 1-3-0. 

den 6 janw. voor de neef een paer hansen 0-12-0. 

den selfden dyto voor het swaert verven van een broek en kamysool 1-6-0. 

den 8 janw. voor vyr vlessen wijn 1-3-0. 

voor het niggien de schoenen gelapt 0-5-0. 

den 10 janw. voor vyr vlessen roowijn 1-4-0. 

1754 den 13 janw. voor de nigt ogensaelfve en spelden 0-2-0. 

den 20 janw. voor het niggien twe rymen 2 st, an Trijntien de naeyster 12 st 0-14-0. 

1754 den 20 janw. an de kleermaker betaelt voor het maken van een neuwe broek en twe 

broekken euitgestukt, samen 1-2-0. 

nog an verschot bey gedaen 1-6-0. 

1754 den selfden dyto voor het niggien 0-4-0. 

nog voor de neef laten halen dry vlessen wijn 1-0-0. 

voor de nigt een paer schoene en mulen gelapt 1-3-0. 

nog an de smit betaelt voor de neef sijn ledekant tot haken en roeden geholpen 12 st, voor lint en 

nagels 6 st, voor syjet en garen 3 st 1-1-0. 

voor een bryf an de neef 0-2-0. 

voor de nigt G. tot voeringe dat te kort quam 0-17-0. 

facet 12-4-0. 

an vrou Schutten dat de man sou verdynen gelankt 4 guld soo als op dit bryffien staat 4-0-0. 

nog voor de neef betaelt an de kleermaker 1-11-0. 

dese 4 guld heeft monsieu Schutten verdynt 17-15-0. 

 

ontfanks 

1753 den 29 novemb. van Dyna ten Doesschot hyr in het bouhuis woont ontfangen 60-0-0. 

1754 den 5 maey ontfangen de pagt van Garyt Veltman van Martyny 1753 de soma 19-8-0. 

1754 den 8 juny heeft Kattenpoel gebragt 5-0-0. 

1754 den 5 desemb. ontfangen van de heer van Rande wegens het overschot van ontfanks en 

euitgave de somma van 50-2-12. 

1754 den 26 septemb. ontfangen van de heer van Rande wegen een jaer intresse van het capytael 

at 500 gl op de provinsy dat verschenen was in septemb. 1751 dat an Matante Schrasser was 

overgegeven de somma 15-0-0. 

1755 den 17 meert ontfangen van Garyt ten Doeschot int boeuhuis de somma 26-0-0. 

1755 den 10 juny van Garyt Veltman de pagt van Martyny 1754 de somma van 19-8-0. 

1755 den 11 octob. van Boom Jan ontfangen 26 guld wegens de horst 26-0-0, soo als de boer 

Garyt ten Doesschot angaet. 

1755 den 27 desemb. heeft Garyt ten Doesschot hyr gebragt van de pagt van Martyny 1754 de 

somma van 25-19-0. 

facet 246-17-12. 

 



1754 den 8 juny heeft Henderik Kattenpoel hyr gebragt 10 guld. 

1755 den 6 april heeft Henderik Kattenpoel hyr gebragt 11 gl 18 st 8 penn. 

1756 den 14 july heeft Henderik Kattenpoel hyr gebragt 13 guld. 

 

euitgave 

1753 den 4 desemb. ontfan van dit gelt op het kostgelt van nigt G.M.E.v.C. de somma 50-0-0. 

1754 den 24 janw. voor het niggien een schorteldoek 1-6-0. 

1754 den 29 janw. voor de neef een paer knopies in de hemsmoeuwen 1-0-0. 

voor de nigt de schoenen versoolt en gelapt 0-6-0. 

1754 den 1 feberw. voor de neef weer een broek laten verstellen, an de kleermaker 0-6-0. 

1754 den 19 feberw. betaelt 10 schepel haver, het schepel 12 stuv 6-0-0. 

den 20 feberw. een loot swart syjet, een loot groen syjet 4 st, nog an lint en mulen gelapt 0-10-0. 

1754 den 25 feberw. an de neef 4 st, voor de nigt een paer hansen 10 st 0-12-0. 

facet 60-0-0. 

1754 den 30 april an de broeuwer Hoeberink betaelt de twe tonne byr dy de neef ontbooden heeft 

om mesbyr te geven op het omgesette lant 8-8-0. 

den 31 april voor de nigt an syjet gekoft om te breyden voor de neef, hemde, knoopies, samen 

1-1-0. 

den 5 maey an de snijder betaelt om de broek verstelt 0-3-0. 

den 22 maey an de naeyster betaelt voor de neef en de nigt 1-0-0. 

den 5 juny een lappien batis voor de neef 1-0-0. 

1754 den 17 juny an de kleermaker Olthus betaelt voor het maken van twe sakken en een juka 

voor nigt Getruy, te samen met verschot 3-14-0. 

1754 den 22 juny voor makeloon van het kamysool voor de neef an Olthuis 24 st, een loot swart 

syjet 2 st 1-6-0. 

den 4 july an de kleermaker Olthuis voor het maken van een korsiet voo G.M.E.v.C. 1-12-0. 

den 7 july an G.M.E.v.C. tot sakgelt gelankt 0-11-0. 

1754 den 12 july voor de neef een paer swarte kousen 2-4-0, voor een loot syjet 2 st. 

1754 den 20 july voor de neef een emmer in de stal 0-7-0. 

den 28 july voor de nigt het vermaken van het manteltien en het hoettien 0-14-0. 

voor de neef het verstellen van rok en kyl broek 1-4-0. 

den 18 august an de kleermaker voor de neef een neuwe broek 12 st, een paer knybanden 1-0-0. 

den 21 august an schoemaker van Borkelo een paer schoenen voor de neef 2-0-0. 

1754 den 28 august voor de neef twe bryven 0-5-0. 

den 5 septemb. van het gelt dat de heer van Rande gesonden heeft en de euitgave en ontfanks 

0-6-0. 

den 14 septemb. voor de nigt mulen lappen en een loot syjet voor de neef 0-4-0. 

den selfden dyto voor de neef een paer jagtkousen 14 st, an het niggien gelankt 5 st 8 penn 

0-19-8. 

1754 den 22 septemb. doe de neef op Rande is gecoomen, gelankt tot sakgelt 3-0-0. 

nog tot een loot syjet 1 st 0-1-0. 

den 16 octob. voor de nigt de mulen gelapt 0-2-0. 

voor de nigt lint tot banden op de schorteldoeken 0-4-0. 

den 24 octob. voor de neef twe elle siamaes tot een borsstrok, de elle 13 st, 1-6-0. 

1754 den 2 novemb. voor de nigt tot een borsstrok 28 st, voor de neef een bryf betaelt 3 st, voor 

de neef een loot syjet 1 st, samen 1-12-0. 

den 7 novemb. voor de neef an de kleermaker betaelt van een neuwe broek en de rok verstelt en 



nog eene broek verstelt 1-1-10. 

facet 9-0-8. 

1754 den 2 novemb. voor de neef een bryf 0-3-0. 

den 19 novemb. voor de nigt an de kleermaker Olthuis een sak vermaakt en een jukka en het 

keurslijf geholpen met het verschot 2-12-0. 

1754 den 22 novemb. voor de neef de mouwen in de borsstrok gekoft en daer voor gegeven 13 

stuv, nog tot voer 11 st 1-4-0. 

1754 den 20 novemb. voor de neef betaelt het port van de dryhondert guld dy men hier van 

Holten heeft gesonden en nog een bryf apart 1-0-0. 

den 28 novemb. an het niggien gelankt een ducaet 5-5-0. 

voor rymen voor het niggien 5 st, nog den 30 novemb. an de kleermaker voor het maken van een 

borsrok van de neef en kamysool verstelt en de broek 16 st, voor de nigt een borsstrok gemaekt 

en een rok vermaekt 8 st, samen 1-9-0. 

den 5 desemb. voor de nigt baey 9 st, voor de neef een loot swart syjet en twe loot groef 4 st 

0-13-0. 

1754 den 8 desemb. an de schoemaker Arensen betaelt twe paer mulen voor de nigt, het ene paer 

van den 10 juny en het andere van den 8 desemb. en an de schoene wat gemaekt en nog elf stuv 

voor katoen 2-15-0. 

voor de nigt poeyer en spelden 4 st, nog voor de nigt maken van een jak 8 st, der bey gedaen an 

verschot van dym en garen 10 st, samen 1-2-0. 

1754 den 30 desemb. an de nigt gelank 0-11-0. 

1755 den 9 janw. voor de neef betaelt wegens het hooftgelt van twe jaer 1752 en 1753 1-16-0. 

den 12 janw. tot stroppen voor de neef 6 st, voor de nigt een loot syjet 6 st, nog voor lint 6 st, 

samen 1-1-0. 

den 19 janw. voor de neef an de kleermaker het verstellen van de kyl en kamesool 10 st, voor de 

nigt de rok en verschot 10 st 1-0-0. 

voor de nigt van het verven van de moffies 0-2-0. 

den 2 feberw. an snijder voor de broek te verstellen 5 st, voor de nigt een kategismisse 2 st 0-7-0. 

1755 den 12 feberw. voor de neef een paer witte onderkousen 22 st, voor de nigt een haelf elle 

sist tot opslagen 10 st en twe noseldoeken 17 st, samen 2-9-0. 

facet 11-3-0. 

1755 den 13 feberw. an de baerbyr van Eerden betaelt 33 st wegens dat de neef een quaat been 

heeft gehadt, voor de nigt an de snijder voor een jak te maken en verschot 11 st, samen 2-4-0. 

1755 den 20 feberw. voor de nigt dryverendeel bay 11 st en een loot syjet 2 st. 

den 2 meert voor de nigt tot voeringe 18 st 1-11-0. 

den 5 meert voor de nigt de mulen gelapt 2 st en eenigt spelden. 

den 7 meert voor de neef vyr vlessen wijn 22 st 1-5-0. 

den 12 meert voor de nigt poeyer 10 st en den 16 meert an de naeyster betaelt spelden, vijf dagen 

hyr voor de neef en nigt genaeit 15 st, den selfden dyto voor het maken van een broek voor de 

neef 12 st, nog voor verstellen 5 st, samen 2-2-0. 

nog voor de neef een verendeel fijn linnen om te verstellen 6 st en voor port van een bryf 2 st, 

voor de nigt een schorteldoek gekoft 1 gl 13 st, samen 2-1-0. 

1755 den 18 meert ontfangen op het kostgelt van G.M.E.v.C. de somma van 26-0-0. 

1755 den 5 april voor de neef een haelf elle batist 1-0-0. 

den 10 april voor 12 frul boomen 2-0-0. 

den 20 april voor vyr loot syjet 4 st an de naeyster voor te stoppen van neuwe kousen 2 st, voor 

verstellen voor de neef an de kleermaker van twe broeken 6 st. 



den 8 maey voor de nigt de mulen gelapt 2st, nog an lint 4 st, an garen 2 st, samen 1-0-0. 

1755 den 1 juny voor de nigt de mulen gelapt en voor lint 0-4-0. 

1755 den 22 juny voor de neef euit gegeven voor vyr vlessen roode wijn 24 st, voor de nigt de 

schoenen gelapt 2 st, an de kleermaker 5 st 1-11-0. 

1755 den 2 july an Henderik van de Vleutteert betaelt op het verdynde loon 8-0-0. 

den 6 july an het niggien gelank 11 st, nog voor het niggien gekoft voor 11 st op de kermis 1-2-0. 

faset 40-17-0. 

1755 den 8 july voor de nigt an de kleermaker van mouwen geset in de jukn 6 st, voor de neef 

een loot swart syjet 2 st, voor de neef de broek verstelt 5 st. 

den 30 july voor de nigt dry elle katoen tot een bedde jak 10 st, de elle 30 st 2-3-0. 

den 18 augustus voor de nigt tot voerkatoen 14 st. 

den 29 augustus voor de nigt 3 loot syjet 4 st. 

den 18 septemb. voor de nigt een jak vermaekt 1-18-0. 

den 20 septemb. de mulen gelapt 2 st, voor de nigt tot een overtrek op de borstrok 18 st 1-0-0. 

den 27 septemb. voor de neef gelankt 4 st, nog een bryf voor de neef betaelt 3 st, een loot syjet 1 

st. 

den 1 octob. voor de nigt de mulen gelapt 2 st, voor lint 2 st, samen 12 st. 

den 18 octob. voor de neef een elle en een verendeel batis 2 gl 16 st, samen 3-8-0. 

1755 den 31 octob. an de schoemaker Arensen betaelt voor de nigt een paer mulen en een paer 

schoenen en de ouden versoolt, samen 2-10-0. 

voor de neef een loot swart syjet 0-2-0. 

1755 den 1 novemb. op Getruy M.E.v.C. haer kostgelt ontfangen de somma van sesentwintig 

guld 26-0-0. 

den 12 novemb. voor de neef een bryf 3 st en een loot grof syjet 1 st. 

den 15 novemb. voor de neef weer een bryf met een vronge 4 st, voor de nigt katoen 7 st, van het 

maken van borsrok 5 st 1-0-0. 

den 27 novemb. an de kleermaker betaelt voor de neef dry mael de broek verstelt en de borsstrok 

verstelt, samen 15 st. 

den selfden dyto voor de nigt twe rokken vermaekt en verschot 15 st 1-10-0. 

den 3 desemb. voor de nigt syjet gekoft 0-12-0. 

1755 den 15 desemb. voor de nigt een neuwe stoove 7 st, voor twe paer mulen laten lappen 4 st, 

een doossien en de moffies gevarvet 6 st, een bryf voor de neef 3 st 1-0-0. 

1755 in het laesste van novemb. doe dy stormwint is geweest heeft monsieu Schutten an de 

glasen verdynt met verlooten 4 gulden, het selfde voort betaelt 4-0-0. 

den 30 desemb. an het niggien gelankt 12 st, voor de nigt gekoft een lappien linnen om hemden 

mede te verstellen 23 st, samen 1-15-0. 

facet 35-17-0. 

1755 den 31 desemb. an de neef gelank 6 st om an de kleermaker te geven, voor de nigt twe pont 

poeyer 6 st, voor de nigt de mulen gelapt 2 st, voor de neef twe loot syjet 4 st. 

1756 den 2 feberw. an de kleermaker betaelt voor het maken van een rok en verschot en het 

maken van een beddejak voor de nigt 28 st 2-6-0. 

1756 den 15 feberw. voor de nigt de mulen versoolt en gelapt 6 st, voor spelden en lint 5 st, voor 

de neef syjet 4 st, voor een bryf 3 st, voor garen 2 st, samen 1-0-0. 

1756 den 1 meert voor de neef een lappien fijn linnen om de hemden meede te verstellen 20 st, 

nog voor een bryf an de neef 1-2-0. 

den 14 meert voor de nigt een saknoseldoek 15 st, de schoenen gelapt en versoolt 5 st, nog voor 

de nigt katoen 11 st, samen 1-11-0. 



den 20 meert voor de nigt een jeuka gemaekt en ene verstelt en an garen betaelt 1-2-0. 

den 25 meert betaelt an de schipper van een okseuft wijn voor de neef 18 st, nog voor een bryf 3 

st, voor de nigt een bryf spelden 1 st 1-2-0. 

1756 den 29 meert van het port betaelt van het gelt dat de heer vant Warmelo heeft gesonden 

0-8-0. 

den 3 april voor de nigt voerkatoen gekoft tot in het korsiet en lint 15 st. 

den 11 april voor de nigt gekoft baey tot voeringe in de rok 2 gl 8 st, samen 3-3-0. 

den 20 april an de kleermaker van het verstellen van het korsiet en het Engelse jakkien 0-12-0. 

1756 den 6 maey voor de neef een haelf elle batis 1-2-0. 

den 24 maey voor de neef een bryf 3 st, voor de nigt een bryf, spelden 1 st, een jaer hooftgelt 

betaelt voor de neef 18 st het jaer 1754, voor de nigt een kam 2 st 1-4-0. 

den 30 voor de neef vyr loot syjet 4 st, voor de nigt een rym 2 st, voor de nigt een saknoseldoek 

11 st, voor de nigt een kategismis. 

1756 den 26 juny voor de nigt een elle kamerdoek tot mutsies 2 guld 2-19-0. 

1756 den 12 july an het niggien gelankt tot kaerms gelt 1-2-0. 

facet 9-10-0. 

den 15 july voor het niggien gekoft tot een saknoseldoek 11 st, een lappien katoen 11 st 1-2-0. 

1756 den 18 july an de naeyster betaelt 39 st, voor de neef hemden verstelt en lobben an genaeit 

en voor de nigt twe rokken verplait 14 st, nog voor de nigt syjet gekoft om koeusen te breyden 22 

st, samen 3-15-0. 

den 20 july nog voor de neef een lappien batis 25 st en een lappien doek 26 st 2-11-0. 

voor de nigt een paer kousen 1-0-0. 

een rekentien betaelt an juffrou van Munster voor de nigt gemaekt mutse en lobben en kamerdoek 

3-5-0. 

facet 10-13-0. 

dit samen op getrokken is an euitgave 246 gl 17 st 8 penn. 

 

ontfanks 

1755 den 5 novemb. van de heer Cramer ontfangen 80 guld euit de smalle verdelinge voor 

G.M.E.v.C. het jaer dat op Martyny 1754 verschenen was 80-0-0. 

1756 den 26 meert heeft de heer Cramer weer betaelt 80 guld dat verschenen was op Martyny 

1755 en door de heer Pothof an mey overgetelt 80-0-0. 

1757 den 29 augustus voor het niggien gebeurt van menheer Cramer euit de smalle verdelinge dat 

verschenen was op Martyny 1756 de somma van 80-0-0. 

totaal 240-0-0. 

 

euitgave 

1756 den 10 july hebbe wey dese 80 guld ontfangen op het kostgelt van G.M.E.v.C. 80-0-0. 

1756 den 15 july an nigt Getruy gelankt twe ducatons in haer spaerpot 6-6-0. 

in july met de nigt na Grol geweest om docter Knikkenk te spreken over de doofheit doe wey 

gepleystert hebben 14 st, de de medesijne en ordenansy 22 st, voor de peerden snags in de 

herberge 25 st, daer wy geweest sijn een vlesse wijn 8 st, an tol 2 st 3-10-0. 

brandewijn laten halen daer ik de nigt de medesijne moet ingeven 6 st 0-6-0. 

den 25 july voor de nigt dry elle katoen tot een jak 1-16-0. 

en een schorteldoek 1-11-0. 

voor de neef een haelf elle batis gekoft 1-2-0. 

voor het maken van het jak en garen 9 st, voor een bryf spelden 1 st 0-10-0. 



den 2 septemb. een paer kousen voor het niggien 18 st, een loot syjet 2 st 1-0-0. 

1756 den 4 septemb. voor de nigte een neuwen sonhoet 23 st, een boort op de rok en garen 1 st 

1-4-0. 

de mulen gelapt 0-2-0. 

facet 97-7-0. 

1756 den 28 septemb. voor port van een doossien voor nigt G. 0-4-0. 

den 4 octob. voor nigt Getruy een paer mulen 18 st, voor boome seyen en een boort tot een jak 

1-2-0. 

1756 den 13 octob. voor het niggien het boovenste tot een borstrok gekoft 1-5-0. 

voer in de borstrok an baey voor 1-2-0. 

den 13 octob. an de kleermaker van het maken 0-7-0. 

den 26 novemb. voor de nigt dry elle katoen tot een bedde jak, de elle 11 st 1-13-0. 

den 28 novemb. de mulen gelapt 0-2-0. 

den 8 desemb. voor de nigt tot salve 2 st, voor syjet 2 st, de schoene gelapt 2 st, voor baey tot de 

rok 36 st, samen 2-4-0. 

den 12 desemb. voor de nigt voor syjet en een haelf pont poeyer 6 st, twe saknoosel doeken 18 st, 

voor het maken van een jak 9 st, voor lint 4 st, samen 1-17-0. 

1756 den 22 desemb. voor de nigt de mulen gelapt 2 st, voor spelden 1 st, een doosien snuf 1 st, 

voor een elle katoen tot de rok 11 st, tot sakgelt gelank voor het niggien 11 st, samen an gelt 

1-6-0. 

1757 den 4 janw. voor de nigt een lappien neteldoek tot strookels an de mutsies 11 st. 

den 16 janw. voor de nigt syjet 5 st, voor een doosien snuf 1 st, nog voor het niggien katoen tot 

de rok 11 st, samen 1-8-0. 

den 19 janw. voor het niggien gekoft een stukien lint en liskoorde, twe rymen 4 st. 

den 5 feberw. voor het niggien een paer hansen 11 st, nog an de kleermaker betaelt 11 st 1-6-0. 

den 12 feberw. voor de nigt een strenge seye 1 st 8 penn, de schoenen gelapt en versoolt 5 st, 

voor syjet 4 st 8 penn 0-11-0. 

den 26 feberw. voor de nigt gekoft een Vrijse schorteldoek 28 st en een seyen rym 4 st, samen 

1-12-0. 

facet 6-3-0. 

1757 den 5 meert een rektien betaelt an de capmaekster juffrou Pijtermans voor de nigt Getruy 

van een mutse en lobben 5-0-0. 

den 10 meert voor de nigt een stootkante om de rok 10 st, een pont poeyer 3 st, doe de nigt is 

verkoeut is geweest voor gynever en syroop 10 st, samen 1-3-0. 

den 16 meert voor de nigt een Vrijsse schorteldoek 27 st 8 penn, voor lint, garen en snuftebak 

samen 1-13-0. 

den 26 meert voor een paer mulen en voor 4 st syjet, samen 1-2-0. 

den 10 april voor de nigt tot een borstrok 1-2-0. 

voor het voer en makeloon 1-2-0. 

den 23 april 12 loot syjet om te breyden tot kousen 0-15-0. 

den 1 maey voor de nigt twe bonte noseldoeken 1-2-0. 

den 18 maey voor de nigt een paer hansen 0-11-0. 

1757 den 4 juny voor de nigt gekoft een lappien kamerdoek 1-13-0. 

en tot het niggien haer ledekant en syjet en garen, lint en haken, samen 0-8-0. 

1757 den 9 juny betaelt an de schoemaker Weyser voor de nigt een paer neuwe schoenen 25 st, 

nog voor een paer schoene gelapt en versoolt 4 st en een paer mulen ook versoolt en gelapt 4 st, 

samen 1-13-0. 



den 12 juny voor het niggien lint om de rok 0-8-0. 

den 14 juny voor het niggien dry elle katoen tot een bedde jak, de elle 11 st 1-13-0. 

en een bonte sak nooseldoek 0-10-0. 

den 16 juny het niggien gelankt tot sakgelt 0-11-0. 

den 4 july an de nigt haer parse een neuwe rolle 20 st, nog voor syjet 6 stuv 1-6-0. 

den 10 july voor de nigt garen en een strenge seye 4 st, de mulen gelapt 0-6-0. 

1757 den 16 july voor de nigt gekoft een lappien doek tot mouwen in twaelf hemden, at agtyn 

stuv de elle 6-2-0. 

den 20 july voor de nigt twe loot robarbere 1-0-0. 

voor lint 2 st 0-2-0. 

facet 13-11-0. 

1757 den 8 augustus voor de nigt an poeyer en garen, samen 0-8-0. 

den 30 augustus op Goorse karmis an de nigt gelankt 1-2-0. 

den 31 august voor de nigt 14 loot syjet om kousen te breyden, een loot om te stoppen 1-3-0. 

voor vyr elle lagetten 10 st, voor twe takkies in de mutse 6 st, voor lint 4 st, samen 1-0-0. 

voor een paer orlyjetten 6 st 0-6-0. 

den 4 octob. voor twe bonte sakdoeken 0-18-0. 

den 7 octob. voor het naeyen van 12 hemden voor nigt Getruy betaelt 3-11-0. 

den 12 octob. voor een paer harsleren hansen 1-0-0. 

den 7 novemb. voor de nigt voeringe in het beddejak 29 st, voor twe rymen 2 st, voor lint 2 st, 

voor de nigt twe rokken vermaekt en an garen lint 15 st, samen 2-8-0. 

den 8 desemb. voor katoen garen om te breyden tot moffies 8 st. 

den 17 desemb. voor de nigt een paer schoene 25 st 1-13-0. 

den 22 desemb. voor het maken van een jak en voor de mulen gelapt 2 st, nog voor de nigt katoen 

om te verstellen 11 st 1-2-0. 

1758 den 28 janw. een rekentien betaelt an Henderik ten Cate voor medesijnen van de nigt 

2-10-0. 

1758 den 10 meert voor de nigt tot lint en de mulen gelapt 8 st. 

den 20 meert voor syjet 5 st, voor twe pont poeyer 7 st, samen 1-0-0. 

den 24 meert voor de nigt boomeseyen lint garen 11 st. 

den 8 april voor de mulen lappen en de schoenen 4 st 0-15-0. 

den 10 april voor een haelf elle kamerdoek 22 st, voor lint en liskoorde 3 st 1-5-0. 

den 27 april voor het maken van een kappien 3 st, voor het kantien 8 st, spelden 1 st, voor 

strykbanden 8 st, samen 1-0-0. 

den 10 maey voer katoen en te voeren 14 st. 

1758 den 25 maey een paer mulen voor de nigt betaelt 18 st, een stukkien gekepert lint 8 st, 

samen 2-0-0. 

den 29 maey voor de nigt het maken van een floeder hoettien 6 st, het lint 3 st, voor spelden 1 st, 

de mulen gelapt 2 st. 

den 5 juny voor de nigt tot haer sak te maken an seye en lint 8 st, samen 1-0-0. 

an de kleermaker van het vermaken van een sak 10 st, voor lint om een rok 6 st 0-16-0. 

totaal 7-16-0. 

1758 den 8 juny voor de nigt gekoft dry elle katoen tot een jak 30 st, neteldoek tot vyr 

nooseldoeken 48 st, voor syjet om te breyden 12 loot 18 st, samen 4-16-0. 

an lint gekoft voor 3 st 0-3-0. 

1758 den 28 juny an de kleermaker Olthuis een reken betaelt voor de nigt van het maken van een 

sak en een balijnen rok en een onderrok, samen 3-6-0. 



an voer en lint bey gekoft voor 1-5-0. 

den 25 july de nigt gelankt op Goorse kermis 11 st, nog gekoft een noseldoek 11 st 1-2-0. 

den 28 july voor de nigt gekoft een katoenen schorteldoek 28 st, voor mulen lappen 2 st, voor een 

swart lintien 1 st, voor het langer maken van een japon 6 st, samen 1-17-0. 

 

(los briefje) ontfangen van den Hoogwelgebooren Gestrenge Heer J.H. Baron van Coeverden tot 

Wegdam drie zakken met geld waarin na zijn Uwgeb Gestr zeggen zoude zijn te vinden de 

summa van ongeveer eenduyzend vijfenseeventig guldens, zullende deeze  penningen of zo veel 

... of min als bij natelling bevonden worden verstrekken eerstelijk tot betaaling van vijf jaaren 

rente van een gedenuntieert capitael van dertienhonderd en vijftig guldens ad drieen ... Fluttert 

gevestigt onder ... van de kosten ten tweeden en voor al tot verdere en vermindering der 

geadjudiceerde getaxeerde kosten, zoals bij panding en opbieding zijn gevonden, blijvende beregt 

van ... voor het nog onbetaalde en voor de ... en regten in statu quo en angepreesen decreet tot 1 

oct. 1773 naast koomende tegens welken tijd deeze en alle verdere nog angetaxeerde kosten, 

waarvan de rekeninge in zijn geinstrueert ter ... compositie of taxatie zullen moeten zijn voldaan 

en betaalt, gelijk ook het gedenuntieerde capitael opgezegt blijft. 

Wippert den 13 juny 1773. ... Putman. 


