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1763-1805. Pachtopbrengsten boerderijen Wegdam 
 
Den 22 nov 1789 met Jannes Roesink afgerekent en verrekent de jaren pagt verschenen op 
Martinie 1788 en 1789 en is op het jaar pagt van 1789 schuldig gebleven 9 mudd 2 schepel rogge, 
zijnde de overige pagt en toepagten met hem verrekent en voldaan. 
A.D. van Coeverden. 
Op bovenstaande ontfangen een mudde rogge. 
 
Bekenne den ondergeschrevene op dato ondergetekent gehuurt en gepagt te hebben het erve en 
goet genaamt Klein Averraker geleegen in het Kerspel Goor onder den gerigte van Kedingen op 
volgende conditien en voorwaerden van de Hoogwelgebooren gestr heer baron J.H. van 
Coeverden en desselfs ehe gemaahlin mevrouw van Coeverden voor ses agter een volgende jaren 
met drie jaaren malkanderen kunnen en mogen opseggen. 
Eerstelijk de pagteren sullen gehoord en weesen tot voorm. goed of erve aen te tasten op 
aenstaende Martiny des jaars 1700 drie en sestig en sullen het vermeyeren als goede pagteren 
behooren, sullende ook geen opgaende eyken, beuken, meyhold, telgen of hulst ofte eenig ander 
hart hold mogen houwen op verbeurte van de pagt jaaren en dubbelde waerdeije van dien, buyten 
de boete bij placcate daarop gestatueert, nog eenig landerijen daar van verhuuren buyten kennisse 
van den landheer. 
De pagter sal gehouden wesen die daar gepoote ofte nog zullen gepoot worden de tellinge sorge 
te draagen dat door haar of andermanns vhee ofte door het plagge mayen tuschen deselve eenige 
schade geschied. 
De pagteren sullen het huys neffens de schoppe in dak, want en glasen digte in goeden staat 
onderhouden, voorts wanneer iets aen het huys of andere getimmers daarop staande reparatie 
noodig ware, zal de landheer gehouden wesen die daartoe noodige matrialen neffens dagloon 
voor de timmer of arbeits luyden te leveren, Daar en teegen sullen de pagteren gehouden sijn de 
arbeits luyden kost en onderhoud te geeven. De pagteren sullen alle jaar ter pagt vijftig carly 
guldens en twintig stuver het stuk en tot toepagt geven dertig pond goede en bruykbare booter ter 
keuse van den eygenaar. De pagteren sullen ook tot haaren privativen lasten neemen alle lands 
lasten, verpondinge, contributie of schorsteengeld, so er reets op staen of nog mogte opgestelt 
worden wat naam het ook mogt dragen sonder hetzelve aen de beloofde pagt te mogen korten. 
Het eerste jaar pagt zal verscheenen wesen op Martiny 1700 vier en sestig en so voorts van jaar 
tot jaar tot dat de pagt jaaren vervloeten sijn en de pagteren zullen het huys, schoppe en land 
ergens bij vertrek sijnde Martiny in goeden staat en wel so als hij het ontfangen heeft, laten 
leggen en geen mestpagt genieten, bij manquement sal tot taxatie van twee des verstands 
hebbende mannen worden vergoet. 
In oirkonde der waarheid sijn hier van twee alleens luydende huur zedulen opgerigt ende door de 
heer verpagter en pagteren eygenhandig ondertekent. 
Berent Scholten. 
insgelijk den 6 december 1764 voldaen het verschenen jaar toepagt op Martiny 1764 met 30 lb 
booter. 
de toepagt van 1765 en 1766 voldaen en op Martini van 1767 betaalt 10 lb boter. 
(nb De afkorting lb staat voor libra, dat werd in Nederland tot in de twintigste eeuw gebruikt voor de aanduiding 

van het pond. In 1820, toen het Nederlands metriek stelsel werd ingevoerd, werd de waarde van het Nederlandse 

pond bepaald op 1 kilogram). 
1763 den 29 sept. op rekening van de pagt so verschijnen zal op Martiny 1764 betaalt f 20-16-0. 



1763 in october gearbeit 2 dagen a 8 st f 0-16-0. 
1764 in mert met 1 perd 3 dagen a 1 gl f 3-0-0. 
dito 3 dagen a 8 st f 1-4-0. 
april 16½ dag a 8 st f 6-12-0. 
may 12½ dag a 10 st f 6-5-0. 
juny 7½ dag a 10 st f 3-15-0. 
twee dage gras gemaait a 1 gl f 2-0-0. 
october 14 dagen a 8 st f 5-12-0. 
novbr. 4 dagen a 7 st f 1-8-0 
dus verdient f 30-12-0. 
1764 den 6 december afgerekent en bevond dat voldaen is het verschenen jaarpagt op Martiny 
1764 en op het jaar 1765 betaalt 1 gl 8 st. 
1765 jan. verdient f 3-13-8. 
febr. verdient f 5-8-0. 
maart verdient f 2-14-0. 
april verdient f 12-3-0. 
may verdient f 8-1-0. 
juni verdient f 9-17-8. 
juli verdient f 2-12-0. 
aug. verdient f 1-5-0. 
sept. verdient f 4-1-0. 
octob. verdient f 8-0-0. 
novbr. verdient f 1-1-0. 
totaal f 66-16-0. 
1766 febr. gearbeit 12½ dag f 4-7-8. 
maart 10 dage f 3-8-0. 
april 10 dage f 4-0-0. 
may 17½ dag f 8-15-0. 
juny 11 dage f 5-10-0. 
july 6½ f 3-5-0. 
aug. 5 dage gras gem. f 5-0-0. 
nog 7½ andere dage f 2-0-0. 
septb. 5 dage f 2-0-0. 
octb. 5 dage en eers van hooi f 3-0-0. 
novb. 5½ dag f 1-15-0. 
decb. 19 dage f 6-13-0. 
totaal f 51-8-8. 
uit voorenstaende afrekeningen van de jaaren 1765 en 1766 blijkt dat op het jaar 1765 is verdient 
f 66-16-0. 
en op het jaar 1766 f 51-8-0. 
summa f 111-4-0. 
waarvan afgaat tot voldoeninge van het jaarpagt zoo verschenen is geweest Martini 1765 de 
summa f 48-12-0. 
blijft f 69-12-0. 
en het jaar 1766 Martini verdient f 50-0-0. 
zoo dat nog tegoed heeft op het jaar 1767 f 18-12-0. 
1767 jann. 5½ dag f 1-18-8. 



may 17½ f 8-15-0. 
juny 17 en met de karre nae het Seldam f 9-0-0. 
july 8 f 4-0-0. 
aug. 10 f 5-0-0. 
septb. 19¼ f 7-14-0. 
met een paard naa Rijssen en het veen geweest f 1-15-0. 
dito 17 dagen f 6-16-0. 
dec. naa Almeloh f 0-10-0. Totaal f 45-8-0. 
waarmede voldaan is het verschenen jaar van Martini 1767 en op rekeninge van 1768 betaalt f 
14-1-0. 
1769 den 17 maart met Berent Scholten verrekent en bevonden en op het jaer 1768 voldan de 
somma van f 38-16-0. 
1769 den 22 maart Berent Scholten voldan het restant van Martiny 1768 f 11-4-0. 
en van te vooren f 38-16-0. Totaal f 50-0-0. 
1770 den 7 jannewaery met Berent Scholten afgerekent als volgt op het verscheenen jaer pagt dat 
verscheene is geweest Martiny 1769 lange dagen als volgt 52½ f 26-5-0. 
korte dagen 30½ ad 8 st f 12-4-0. 
aan gelt f 4-0-0. Totaal f 42-9-0. 
1770 den 22 febr. voldaan het restant van 1769 met f 7-11-0. 
1773 den 23 augustus met Berent Scholten afgerekent en gelieqideert de pagt van de jaeren 1770, 
1771 en 1772 ad 50 gl jaers f 150,-. 
daar op betaelt met arbeyd tot Martiny 1772 de somma van f 124-0-0. 
als betaelt in verscheyden reysen 
als volgt eens f 15-0-0. 
eens f 6-0-0. 
eens f 6-0-0. 
eens f 4-0-0. 
eens f 6-0-0. Totaal f 37-0-0. 
dus te samen betaalt f 24-0-0. 
zoo dat voldan heeft de jaren 1770 en 1771 en 1772 f 150-0-0. 
1778 den 39 jan. met Berent Scholten afgerekent de jaerenpagt van Martiny 1773 en 1774 en 
1775 en 1776 en 1777. 
en op 1778 betaelt f 33-7-0. 
en dat ik haer voldan het hebbe al haer verdienst tot dato toe. 
1783 den 3 mart met Berent Scholten afgerekent dat hij nog schuldig was op het jaer 1778 f 
16-13-0. 
jaer 1779 f 50-0-0. 
jaer 1780 f 50-0-0. Totaal f 116-13-0. 
daer op betaelt met arbeyden en gelt f 49-15-0. 
aan timmerloon f 4-16-0. 
verschot f 2-0-0. Totaal f 56-11-0. 
Waermede is betaelt het jaer 1778 en op 1779 betaelt f 39-18-0. 
1784 den 22 maart met de erfgenaamen van Berent Scholten afgerekent en bevon dat hij voldaan 
heeft de jaeren pagt van 1779 en 1780 en 1781 en 1782 en op 1783 betaelt f 25-18-0. 
rest nog 24 gulden. 
nog verdient aan weven f 6-10-0. 
soo rest nog f 17-12-0. 



1784 den 20 september dese binnenstaande 17 guld. 12 st van het restand van Martiny 1783 
voldaan f 17-24-0. 
1785 den 25 juny met de erfgenaamen van Berent Scholten afgerekent en bevonden dat sey 
voldaan hebben op de pagt die Martiny 1700 vierentagentig verschenen is geweest, soo met 
arbeydloon als gangen en met het peerd en gelt, te sammen de somma van 37 guldens en 11 
stuuvers. 
soo rest mij nog de somma van f 12-9-0. 
1785 den 26 juny hierop ontfang f 5-10-0. 
1787 den 10 mey met Gerrit Scholten afgerekent de jaeren pagt van Martiny 1785 en 1786, soo 
verdienste als gelt tot dato toe en dat hij op Martiny 1786 is schuldig gebleven de somma 
sesendertig guld. en 6 st. f 36-6-0. 
1789 den 3 meert met Gerrit Scholten afgerekent de jaeren pagt van 1787 en 1788 en dat hij 
daarop betaalt heeft aan gelt en gangen en arbeydsloon tot dato toe, ter sammen f 64-14-0, als 
mede een jaer uitgank aan de heer Bos f 35-0-0, totaal f 99-18-0. 
koomt mij van de jaeren pagt van 1787 en 1788 jaers 50 guld., is f 100-0-0. 
van de voorige rekeninge f 36-6-0, totaal f 136-6-0. 
afgetrokken de betaelde f 99-18-0, maakt f 36-18-0. 
rest mij tot Martiny 1788 dese sesendertig guldens en agt stuivers. 
1789 den 18 november met Gerrit Klein Scholten afgerekent en verrekent den uytgank van het 
jaar 1788 en verschenen Martinie 1789, te samen f 70-0-0. 
verdiensten tot Martinie 1789 f 34-0-0. 
dus tot Martinie 1789 betaalt f 104-0-0. 
en was schuldig van 1788 f 36-8-0. 
de pagt verschenen Martinie 1789 f 50-0-0. 
drie jaren de boter tot Martinie 1789 s jaars 30 lb gerekent tegen vier stuivers het lb maakt f 
18-0-0. 
totaal f 104-8-0. 
hier afgetrokken van f 104-0-0. 
rest aan Gerrit Scholten f 0-8-0. 
1790 den 26 december met Gerrit Klein Scholten afgerekent en had van het vorige jaar te goede f 
0-8-0. 
en moet aan den verwalter landrentmr Bosch betalen den uytgank die verschenen is geweest op 
Martinie 1790 f 35-0-0. 
en heeft aan dagloon verdient tot Martinie 1790 f 39-0-0. 
heeft 6 lb boter gebragt f 79-8-0 en 24 lb verrekent tegen 9 st per lb, maakt f 9-16-0. 
moet aan pagt betalen f 50-0-0, totaal f 54-16-0. 
heeft dus over betaald f 19-12-0. 
1791 den 13 december met Gerrit Klein Scholten afgerekent en had van het vorige jaar over 
verdient f 19-12-0. 
tot Martinie 1791 aan arbeidsloon en paarde huur verdient f 34-4-0. 
voor mama twe maal na Campen geweest f 4-0-0. 
hier afgetrokken het jaar pagt f 57-16-0. 
dat verschenen is op Martinie 1791 f 50-0-0. 
en 25 lb boter verrekent tegen 4½ st lb waarmede de boter tot Martinie 1791 is voldaan f 5-12-8. 
dus houd den meyer te goede f 2-3-8. 
en blijft den uytgank van het jaar 1791 tot laste van den landheer. 
 



Bekenne ik ondergeschrevene op dato ondergetekent gehuurt en gepagt te hebben het erve en 
goet genaemt Groot Averraker geleegen in het Karspel Goor onder het gerigte van Kedinge. 
Op volgende conditien en voorwaarden van de Hoogwelgeb gestr baron Jan Heidentrik van 
Coeverden heer van Twekdam en desselfs huysvrow Allegonda Isabella van Coeverden geb 
Raesfeld voor ses agter een volgende jaaren en met drie jaaren kunnen en mogen malkandere 
opseggen. 
Eerstelijk de pagteren sullen het voormelde goed of erve mogen aentasten op aenstaende Martiny 
des jaars 1700 drie en sestig en sullen het vermeyeren als goede pagteren behooren, sullende geen 
opgaende eyken, beuken, meyholt, telgen, hulst of eenig ander hart houd mogen houwen. Op 
verbeurte van de pagt jaaren en dubbelde waardye van dien, buyten de boete bij placcate daarop 
gestatueert, nog eenige landerijen daarvan verhuuren buyten kennisse van den landheer. 
De pagteren sullen gehouden wesen voor die daar gepoote ofte nog sullen gepoot wordende 
tellinge sorge te dragen dat door haar of andermans vhee door het plagge maaye tuschen deselve 
ofte ook door eenig andersins schade daar aen geschiede. Op verbeurte van de pagt jaaren en de 
schade door twee onpartijdige mannen worden vergoet. 
De pagteren sullen het huys neffens de schoppe met dak, wand en glaserdigt in goeden staat 
onderhouden, voorts wanneer iets tot het huys of andere getimmers daarop staende de noodige 
reparatie ware, sal de landheer gehouden wesen die daartoe noodige materialen neffens dagloon 
voor die daartoe arbeidende luyden te leveren, daarentegen sal de pagter die luyden kost en 
onderhoud moeten geeven. 
De pagteren sullen alle jaar en jaarlijks ter pagt geeven hondert caroly guld a 20 stuyver het stuk, 
segge 100 guld. 
De pagteren sullen ook tot haaren privativen lasten neemen alls landslasten als verpondinge, 
contributien, schoorsteengeld, so er reets op staet en nog mogte opgestelt worden of wat naam het 
ook mogt dragen, sonder hetselve aen de beloofde pagt daarvan iets te mogen korten. 
Het eerste jaar pagt sal verscheenen wesen op Martiny 1700 vier en sestig en so voorts van jaar 
tot jaar tot dat de pagt jaaren vervloeten sijn. 
Den pagter sal het huys neffens schoppe en landerijen ergens bij vertrek sijnde op Martiny in 
goeden staat en wel so als hij het heeft ontfangen laten leggen sonder een mestpagt te genieten, 
bij manquement deses alles sal de schade tot taxatie van twee des verstands hebbende mannen 
worden vergoet. 
In oirkonde der waarheid sijn hier van twee alleens luydende huurcedulen opgerigt en door de 
heer verpagter en pagteren eygenhandig ondertekent. 
Nb wel verstaende hier onder begrepen een stuk lands behoorende tot den Hoft te Goor van 6 gl. 
1763 den 16 novb. afgerekent met Hendrik Scholte en bevonden dat hij heeft verdient 
in april f 11-0-0. 
in mey f 7-10-0. 
in juny f 8-2-8. 
in july f 8-15-0. 
in augustus f 4-12-0. 
in octob. f 3-1-0. 
nog een en ander gehalt welke is geweest voor mij tijdt namentlijk voor f 16-7-0. 
totaal verdient f 59-7-8. 
volgens een briefje van de hr. van Twekdam f 15-15-0. 
samen f 75-2-8. 
dewelke op de pagt van Martiny 1763 op rekeninge is betaalt, segge f 75-2-8. 
1763 den 4 decemb. op rek. betaalt f 8-0-0. 



1764 den 21 jannuary op reken. bet. f 5-5-0. 
den 13 november op rekening betaelt f 5-5-0. 
1764 den 9 december afgerekent en bevonden verdient te hebben aen daglohnen met de knegt, 
peerden als volgt 
1763 in november verdient f 2-0-0. 
in december verdient f 1-0-0. 
1764 in mert verdient f 6-0-0. 
in april verdient f 7-8-0. 
in may verdient f 8-15-0. 
in juny verdient f 8-0-0. 
in july verdient f 7-9-0. 
in october verdient f 13-6-0. 
in novb. verdient f 1-8-0. 
in november f 2-10-0, summa f 57-16-0. 
1764 in december aen sijn hwg gestr betaalt f 7-0-0. 
1765 aen mij betaalt den 14 maart f 33-0-0, summa f 97-16-0. 
is dat voldaen het verschenen jaar pagt van Martiny 1763 en blijft nog debet op het jaar 1764 f 
6-7-8. 
1766 den 17 jann. betaalt f 5-6-0. 
 
los briefje: 
1791 en dag met en pert pannen en stiene angevaren f 1-0-0. 
en vor stiene gehalt van den Kranen f 0-10-0. 
vir vormes gevaren na Goor f 2-0-0. 
twe vor goet gehalt uit de Schuite gebragt na het Wegdam f 1-0-0. 
20 dak schoven gelanget f 1-0-0. 
en vor planken gehalt van Rijsen f 1-10-0. 
vor 3 stuver nagels tot de kamer f 0-3-0. 
3 pont boter gelanget f 0-12-0. 
4 dagen en 3 schoft grus gemait f 4-15-0. 
totaal f 12-10-0. 
 
1769 met Hendrik Scholten afgerekent de jaeren pagt als de mede zijn verdienst en bevonden dat 
na aftrek van zijn verdienst te sammen de somma van ... en aan gelt ... (niet ingevuld)  

en was daer en tegen schuldig van de pagt van de jaeren pagt van 1763 en 1764 f 3-5-8. 
als mede 1765 f 100-0-0. 
en 1766 f 100-0-0. 
en 1767 f 100-0-0. 
en 1768 f 100-0-0, totaal f 403-5-8. 
de betalinge daar af ter somma van f 271-9-4, maakt f 122-17-4. 
soo rest nog de bij van Weerman f 20-0-0, blijft f 102-0-4. 
1769 den 23 maart ontfang f 5-0-0. 
1768 in mey in verscheyden reysen betaelt f 23-0-0. 
nog wegens de deyken f 15-0-0, totaal f 38-0-0. 
1770 den 12 novemb. met Hendrik Scholten afgerekent dat hij voldaen heeft met zijn verdienste 
en betaelinge tot dato toe het jaer 1768 en op 1769 betaelt de somma van f 75-1-12. 
1771 den 6 july ontfangen van Henderik Scholten het restand van 1769 met f 24-18-4. 



en op dato nog ontvangen op 1770 de somma van f 28-1-12. 
1771 den 26 october ontfangen f 10-0-0. 
1771 den 18 novemb. voldaan het restand van 1770 met f 4-0-0. 
Nb het verdienst was f 59-2-0. 
1773 den 5 october aengetekent de betaelinge van het gelt bedrgat te sammen de som van f 
25-6-0. 
1774 den 26 maart met Henderik Scholten afgerekent de jaeren pagt van 1771 en 1772 met de 
betaelinge van dese f 25-6-0 en ook het verdienst van 1771 ad f 88-5-0 en dan nog van het jaer 
1772 ad f 84-19-8, te samen f 198-10-0. 
soo rest op dese jaeren nog f 1-10-0. 
nog verdient op het jaer 1773 de somma van f 49-2-8. 
aan gelt f 41-2-0, totaal f 90-4-8, zoo rest nog f 9-15-0. 
1781 den 20 jan. met Gerrit Scholten afgerekent en bevonden dat ik hem hebbe voldan al sijn 
verdienste tot dato en daarbij verrekent de pagt van 1774 tot 1780 tot Martiny, dat hij die voldaan 
op een restand van 65 guldens en 12 stuiver die mij nog toe koomen. 
1783 den 7 july met Gerrit Scholten afgerekent van Martiny 1780 tot Martiny 1782 incluis soo 
van verdiensten en gangen en gelt dat die voldaan heeft het restand van 1780 en 1781 en op 1782 
betaelt de somma van 78 gulden, soo rest nog 22 guldens. 
en daarmede verrekent de verdienste tot decemb. 1782 uit. 
1783 ter 3 decemb. met Gerrit Scholten afgerekent het jaar pagt van Martiny 1783 en bevonden 
dat hij hadt betaelt op het jaer 1783 aan Bos de somma van f 70-0-0. 
en met sijn verdienst en aan gelt f 23-0-0, totaal f 93-0-0. 
en moet te pagt geven 100 guld., soo rest mij van 1783 f 6-5-8. 
en koomt mij van 1782 f 22-0-0, totaal f 28-5-8. 
1784 den 27 febr. het restand van 1783 voldan. 
1785 april met Gerrit Scholten afgerekent het jaer pagt van 1784 en hadt daarop betaelt met 
arbeyd en verdiensten en gelt samen f 45-18-0. 
afgetrokken van 100 guldens, soo rest mij nog f 54-2-0. 
1785 en in 1786 ontfangen in verscheyden reysen samen f 34-7-0. 
1786 den 7 october voldan het restant van 1784 met f 19-15-0. 
1787 den 26 april met Gerrit Scholten afgerekent de jaren pagt van 1785 en 1786 en dat hij 
daarop verdient heeft in 1785 f 25-10-0. 
en in 1786 verdient f 27-0-0. 
en daarop in gelt betaelt tot den 25 april 1787 de laeste betaelinge f 12-0-0, samen f 64-10-0. 
en was schuldig s'jaers f 100-0-0, maekt in twee jaaren f 200-0-0. 
daar afgetrokken f 64-10-0, blijft f 135-10-0. 
1787 den 26 april ontfangen f 4-10-0. 
1787 den 16 novbr. ontfangen f 22-10-0. 
nog in aug. 1788 betaelt f 4-2-0, totaal f 30-2-0. 
1788 den 12 augustus met Gerrit afgerekent het jaer pagt 1787 Martiny verscheenen en bevonden 
dat hij op het restand van de voorige jaeren ad f 135-10-0 betaelt op 70 guldens aan de heer Bos 
en 300 guldens en 3 st aan gelt, te sammen f 100-3-0. 
soo rest nog hierop f 35-7-0. 
hier koomt bij het jaer pagt dat Martiny 1787 verscheenen f 100-0-0, totaal f 135-7-0. 
hier moet af voor verdienst tot decemb. 1787 incluis f 37-8-8, rest f 97-18-8. 
1789 den 31 maart met Gerrit Scholten afgerekent het jaer pagt dat Martiny 1788 verscheenen en 
bevonden dat het restand van 1787 bedraagt f 97-18-0. 



en daarbij het jaer pagt van 1788 Martiny verscheenen f 100-0-0, sammen f 197-18-0. 
daarop verdient aan arbeyd en gangen f 43-5-0. 
aan gelt ontfangen f 14-5-14. 
en moet aan Bos betaelen van 1788 f 70-0-0, totaal f 127-10-14. 
moet afgetrockken worden van f 197-18-8, soo rest nog aan mij f 69-7-0. 
het jaar pagt verschenen Martinie 1789 f 100-0-0. 
daarop betaalt met verdienst en aan gelt f 37-16-8, totaal f 169-7-0. 
moet aan Bos betalen den uytgank die verschenen is Martinie 1789 de somma van f 70-0-0, te 
samen f 107-16-8. 
maakt f 62-11-2. 
1790 den 26 december met Gerrit Groot Scholten afgerekent het restand dat op de vorige pagt is 
schuldig gebleven was f 62-11-2. 
het jaar pagt dat verschenen is op Martini 1790 f 100-0-0, totaal f 162-11-2. 
daarvan moet de meyer aan den verwalter rentmeester Bos betalen den uytgank die verschenen is 
geweest op Martinie 1790 de somma van f 70-0-0. 
en heeft aan arbeidsloon verdient tot Martinie 1790 f 63-12-0, totaal f 133-12-0. 
blijft dus de meyer schuldig f 28-19-2. 
1791 den 12 december met Gerrit Groot Scholten afgerekent het restand van de vorige pagt is 
schuldig gebleven f 28-19-2. 
het jaar pagt verschenen op Martinie 1791 f 100-0-0, totaal f 128-19-2. 
daarop betaalt den uytgank verschenen op Martinie 1791 aan verw. rentmeester Bos f 70-0-0. 
aan arbeidsloon en paarde vragt f 75-14-0. 
voor mama vier voer mest na Goor gebragt f 2-0-0. 
ook twe schepel rogge aan de mulder betaalt f 3-0-0, totaal f 140-14-0. 
dus heeft den bouwman over betaalt f 11-15-14. 
 
1763 den 18 october van Vlottert ontfangen f 20-10-0. 
nog denselven dito betaalt f 0-13-0. 
den 24 october een schaap gelevert tegen vier gulden segge f 4-0-0. 
1763 den 28 decb. betaalt f 40-0-0. 
1764 den 28 jan. betaalt f 21-0-0. 
1764 den 20 meert betaelt f 33-14-8. 
1764 den 20 july betaalt f 25-0-0. 
1765 den 30 jan. betaelt f 95-0-0. 
soo dat daermede is voldaan het 1764 verscheenen  sammen 120 guld. 
1765 den 28 decemb. op rekeninge betaelt f 80-0-0. 
1766 den 28 juny off langer het jaer 1765 f 40-0-0. 
dat nog op het jaer 1766 f 10-0-0. 
1766 den 17 novemb. het restand van 1766 f 109-10-0. 
1768 den 21 novemb. op rekinge betaelt f 93-17-0. 
1768 den 18 febr. het restand 1767 vold. f 26-3-0. 
1768 den 14 novemb. op rekinge van 1768 betaelt f 63-10-0. 
1771 jann. betaelt Vluttert het restand van 1768 en op dato het jaer 1769 en op het jaer f 65-6-0. 
1771 den 21 april voldan het restand van 1770 met f 16-14-0. 
1773 den 7 maart voldaan het jaar 1771 f 120-0-0. 
1773 dato voldaan het jaar 1772 f 120-0-0. 
1774 den 12 jan. voldaan het jaer 1773 met f 120-0-0. 



en op 1774 betaelt f 4-0-0. 
1775 den 10 novemb. met Vluttert afgerekent dat die mij heeft betaelt aan gelt s'jaer de somma 
van eenhondert en sesenveertig guldens waermede is betaelt het jaer pagt van Martiny 1774 en 
het jaer 1775 betaelt f 26-0-0. 
 
Op huyden dato bekenne ik ondergeschreven gehuurt en gepagt te hebben het goet en erve 
genaemt Spekenbrink gelegen onder het Kerspel Goor des gerigts Kedinge van de 
Hoogwelgeboren heer Jan Heydentrijk baron van Coeverden heer van Twekdam en dat voor 
eenige agter volgende jaaren, niets sal malkanderen vrij staen met een half jaar voor de 
verschijndag behoorlijke opsage te doen, te kunnen en mogen vetrekken. 
De pagteren sullen gehouden sijn het erve en goet te bemeyeren als goede pagteren behoore, 
hetselve in dak en glaser digt in goeden staat onderhouden, sullende ook geen hart houd als 
eyken, meyholt, telgen of hulst of eenig ander mogen houwen op verbeurte van de pagtjaaren en 
bij dubbelde waerdije van dien bij placcate daarop gestatueert, te sullen vergoeden. 
De pagteren sullen gehouden wesen voor die daar gepoote en nog gepoot wordende tellige sorge 
te drage dat door haare of andermans beeste of volk door het plagge maayen tusschen deselve of 
anders wat naam het ook mogt dragen, geene schade geschiede, alles op verbeurte van de pagt en 
dubbelde waerdije van dien, de daaraen gedaene schade vergoeden. 
De pagteren sullen jaarlijx en alle jaar ter pagt geeven .... en toepagt geeven .... 
Daarentegen sal den landheer tot sijnen privativen lasten nemen alle heeren lasten als 
verpondingen, contributien, vuurstedengeld het welk der op staat en nog opgesteld sal worden. 
Het eerste jaar pagt sal verschenen wesen op aenstaende Martiny 1764 ende sullen de pagteren 
hetselve mogen aentasten op Martiny deses jaars. 
De pagteren sullen het huys neffens de schoppe ergens bij vertrek in goeden staat laten leggen en 
wel so als sij het hebben ontfangen, sonder een mestregt te genieten, bij manquement deses sal de 
schade tot taxatie van twee des verstands hebbende mannen worden vergoet. 
In oirkonde des waerheyd sijn hiervan twee alleens luydende huurcedulen opgerigt en van de 
heer verpagter en pagteren behoorlijk ondertekent. 
Volgens een afrekeninge door mijnheer p[rinci]paal getekent hadde den pagter Egbert 
Spekenbrink nog credit aen sijn hwgeb gestr de suma van f 283-11-0, segge twee hondert drie en 
taggentig gulden en elf stuyvers, welke nader door dese mijne handtekeninge ter instantie van de 
pagters certificere, den 16e decb. 1763. J.B. Auffemorth. 
1763 den 16 december met Spekenbrink afgerekent als volgt 
april verdient f 1-16-0. 
may verdient f 13-10-0. 
juny verdient f 12-16-0. 
july verdient f 8-10-0. 
elf en ½ dag gras gemait f 11-10-0. 
aug. verdient f 7-4-0. 
nog aen gaen verdient f 2-0-0. 
hierbij nog de heere lasten gekant van het jaar 1761 met f 11-1-4. 
de verdinsten en anders f 67-17-4. 
daaren moet hij jaarlijx ter pagt geeven aen geld f 50-0-0. 
so dat Spekenbr. van het jaar 1763 toekomt f 17-17-4. 
daarop ontfangen vier schepel rogge a 22½ stuver f 4-10-0. 
sodat nog blijft f 13-7-4. 
1764 met Spekenbrink afgerekent als volgt den 28 december 



in april verdient 20 st f 8-0-0. 
in may 11 dagen a 10 st f 5-10-0. 
vrou bij dage 6 st f 1-10-0. 
2 maal nae Deventer f 1-16-0. 
juny gearbeit 9½ f 4-15-0. 
july gras gemaait 3½ f 3-10-0. 
aug. gearb. 4 dage f 2-0-0. 
novb. 6 mansdagen f 2-8-0. 
6 vr. dage f 1-16-0. 
in het laast van novb. en begin van december gearbeit 8½ dag a 7 st f 2-14-8. 
met de karre nae Haaksbergen geweest f 1-10-0. 
en met perd nae Heemse f 3-0-0, totaal f 38-4-8. 
aan verpond., contributie en andere lasten aan D. Jalink bet. f 11-1-4. 
transport van de andere zijde f 49-5-12. 
en moet jaarlijks geeven f 50-0-0. 
soo dat debet blijft van het jaar 1764 f 0-17-4. 
1765 in juny verdient f 2-12-0. 
in febr. f 3-4-8. 
maart f 1-18-0. 
april f 2-16-0. 
may f 6-4-0. 
july f 5-12-0. 
aug. f 10-10-0. 
october f 3-8-0. 
december f 3-18-0. 
totaal verdient f 39-18-8. 
hier komt bij heeren lasten, contr. etc f 10-12-4. 
ma betaalt f 50-10-12. 
hier gaat af bovenstaende van 1764 f 0-14-4. 
blijft f 49-16-8. 
de pagt f 50-0-0. 
blijft dus nog debet f 0-3-8. 
afgerekent tot het jaar 1766. 
1768 met Spekenbrink afgereken de jaeren pagt van 1766 en 1767 waer is verrekent al de pagten 
verdiensten tot Martiny 1767 toe en bevonden dat Spekenbrink daer hadde meer betaelt de 
somma van 10 gulden en dre stuvers f 10-3-0. 
die op rekinge van het jaer 1768 ontfangen hebben. 
1772 den 23 novemb. met Spekenbrink afgerekent en bevonden dat hij voldan heeft de jaeren 
pagt van Martiny 1768 en 1769 en 1770 en 1771 en op het jaer 1772 betaelt te samen de somma 
van f 37-10-0. 
rest nog f 12-10-0. 
1779 den 6 july met Spekenbrink afgerekent en bevonden dat hij voldaan heeft de jaeren pagt het 
restand van 1772 en 1773 en 1774 en 1775 en 1776, 1777 en 1778 en 1779 incluis als mede de 
dag tot Martiny 1779 incluis. 
1789 den 18 november met Spekenbrink afgereken tot Martini 1789 en bevonden dat 
Spekenbrink in de jaren van 1779 tot Martinie 1789 bij slot van rekeninge in die jaren heeft over 
verdient aan dagloon de summa van f 93-8-0. 



bij transport van de andere zijde had Egbert Spekenbrink bij de laatste afrekening over verdient 
een somma van f 93-8-0 en heeft tot Martinie 1790 incluys verdient 122 dagen a 6 st, maakt f 
36-12-0. 
nog 101 dag a 8 st maakt f 40-8-0. 
drie karren turf gehaalt a 15 st f 2-5-0. 
twe ijzeren bolten in de balken f 2-10-0. 
samen f 174-19-0. 
hier afgetrokken een jaar pagt a 50 gl f 50-0-0. 
rest an Spekenbrink f 124-19-0. 
 
Nb bij de laaste afrekeninge voor 1763 kwam de boer toe f 127-0-0 waarvan een briefje of 
handschrift door den heer van het Wegdam ook aan de boer gegeven is. 
1763 debet gebleven f 28-16-0. 
1764 id. f 17-11-8. 
1765 id. f 8-16-8. 
1766 id. f 50-14-0, totaal f 105-18-0. 
blijft dus nog voor Kroesop f 21-2-0. 
Afrekening met Kroesop van het jaar 1763 aldus 
may 3 mansdag a 10 st per dag f 1-10-0. 
3 vr. dag a 6 st f 0-18-0. 
1½ met 1 perd f 1-10-0. 
1½ dag met 2 perd is f 3-0-0. 
totaal verdient f 6-18-0. 
juny 17 mansdag a 10 st is f 8-10-0. 
4 vroul. dag a 6 st is f 1-4-0. 
½ dag met 2 perden is f 1-0-0, totaal f 10-14-0. 
july 6½ dag met 2 perd is f 3-0-0. 
nae Hengeloh gewest f 2-0-0. 
nog nae Hengeloh gew. f 2-1-0, totaal f 7-1-0. 
aug. nae Hengeloh f 2-0-0. 
nae de Borkel f 1-5-0. 
hooy gehaalt f 0-18-0. 
nae Elsen geweest f 1-10-0. 
nog eens nae Elsen f 1-10-0, totaal f 7-3-0. 
septb. 2 m.dag a 8 st is f 0-16-0. 
2½ met 2 perden is f 5-0-0, totaal f 5-16-0. 
octob. nae Elsen geweest f 1-10-0. 
1 mansd. a 8 st f 0-8-0. 
elf½ dagen gras gemait a 1 gl f 11-10-0. 
51 guld. tegens betalinge van huur hebben de 30 sch. rogge van hem gekogt tegen 22 st f 33-0-0. 
ingelijk de 20 sch. boekw. tegen f 16-0-0. 
en de 16 sch. garst tegens 16 st f 12-16-0. 
en moet geven agtthien guld. f 18-0-0. 
is debet samen f 79-16-0. 
waervan af gaan de bovenstaende verdienste f 51-0-0. 
blijft dit jaar debet f 28-16-0. 
Afrekeninge met Kroesop van den jaare 1764 als volgt 



april 8½ dag met de schop a 8 st f 3-8-0. 
4½ dag met 1 perd f 4-10-0. 
2½ dag met 2 perden houd gev. f 5-0-0. 
met 1 perd nae Haxberge f 0-16-0. 
2 voer houd van de Vlottert gehaalt f 1-0-0. 
3 mael te voet nae Haxberg. f 1-7-0. 
1 mael te voet nae Deventer f 0-18-0. 
10 mansdagen a 8 st per dags f 4-0-0, totaal f 20-19-0. 
may ½ dag met 2 perden f 1-0-0. 
met 1 perd nae Almeloh gew. f 1-5-0. 
16 dage met de schoppe f 8-0-0, totaal f 10-5-0. 
juny 2 dage met 1 perd f 2-0-0. 
1 dag met 2 perd f 2-0-0. 
2½ vrouwendag a 6 st per dags f 0-15-0, totaal f 4-15-0. 
july 7 dage met de schoppe f 3-10-0. 
14 vr. dage f 4-4-0. 
4½ dag gras gemaait f 4-10-0. 
met 2 perden nae Roerloh f 2-10-0. 
½ dag met 1 perd f 0-10-0, totaal f 15-4-0. 
august. 1 dag met 1 perd f 1-0-0. 
2 dage met 2 perden f 4-0-0, totaal f 5-0-0. 
septmb. met 2 perde nae de Rouwenhorst geweest f 0-15-0. 
½ dag met 2 perd f 1-0-0, totaal f 1-15-0. 
novbr. 9½ dag met de schoppe f 3-6-8. 
½ dag met 2 perd f 1-0-0, totaal f 4-6-8. 
summa f 62-4-8 
de rogge verkogt voor 22 st 30 schepel f 33-0-0. 
de boekweit tegen 16 st 20 schepel f 16-0-0. 
de garste tegen 16 st 16 sch. f 12-16-0. 
aen geld pagt f 18-0-0. 
waer van af gaen f 79-16-0. 
bovenstaende verdiensten f 62-4-8. 
blijft dus nog debet f 17-11-8. 
1765 Afrekeninge van Kroesop van den jaare 1765 als volgt 
jann. gearbeit 2½ dag met 2 peerden f 5-0-0. 
vijf reisen met de wagen nae Haxbergen geweest f 10-0-0. 
eenmaal te voet nae Haxberg. f 0-9-0, totaal f 15-9-0. 
februari twee voer turf uit Elsen geh. f 3-0-0. 
1½ met twee peerden f 3-0-0. 
10½ met de schoppe f 2-13-8, totaal f 8-13-8. 
april gearb. 8 dage f 3-4-0. 
1½ dag met peerde gebaut f 3-0-0. 
1 maal nae Goor met de wagen f 0-10-0, totaal f 6-14-0. 
may 3 dagen met de schoppe f 1-10-0. 
2 dage met 2 peerden f 4-0-0, totaal f 5-10-0. 
juny gearbeit 7 dagen f 3-10-0. 
twee dage met 2 peerd f 4-0-0, totaal f 7-10-0. 



july 10½ dag gearbeit f 5-5-0. 
nae Haxbergen f 0-9-0. 
nae Diepenheym f 0-5-0, totaal f 5-19-0. 
aug. 9½ dag f 4-15-0. 
3 dag met 2 peerde f 6-0-0, totaal f 10-15-0. 
sept. 6 dagen f 2-8-0. 
october 8½ dag f 3-8-0. 
1 dag met 2 p. f 2-0-0. 
4 dag geb. f 1-12-0, totaal f 7-0-0. 
novbr. 8 dagen gearbeit f 2-16-0. 
twee dage met 2 perd f 4-0-0, totaal f 6-16-0. 
summa f 76-15-8. 
de rogge verkogt voor 26 st a 30 schepel f 39-0-0. 
de boekweite a 18 st 20 sch. f 15-0-0. 
de garste tegens 17 st 16 schepel f 13-12-0. 
aen geld pagt f 18-0-0. 
totaal f 85-12-0. 
hier van gaat af f 76-15-8. 
blijft debet f 8-16-8. 
1766 Afrekeninge met Krosop van 1766 
febr. 18 dagen f 5-5-0. 
maart 10 dagen f 4-0-0. 
10 dagen gehooyt f 3-0-0, totaal f 7-0-0. 
april 11 dage f 4-8-0. 
12 dage f 4-16-0, totaal f 9-4-0. 
july 12 dagen f 6-0-0. 
met 2 perd nae Haxbergen f 2-0-0, totaal f 8-0-0. 
aug. 1½ dag f 1-10-0. 
novbr. nae Zwoll geweest met 1 perd f 4-10-0. 
11 dage gearbeit f 3-17-0. 
1½ dag met 2 perd f 3-0-0, totaal f 11-7-0. 
moet geven summa f 42-6-0. 
de rogge gerekent tegens 28 st het schep. maakt 30 sch f 42-0-0. 
de boekweite a 17 st het schepel is 20 sch. f 17-0-0. 
de garste is het schep. 1 gl 16 schepel f 16-0-0. 
aen geld bet. f 18-0-0. 
totaal f 96-0-0. 
de verdienste hier afgetrokken f 42-6-0. 
blijft debet f 50-14-0. 
1767 den 10 decemb. van Krooshoop ontfangen 2 lb vlaes. 
29 jan. met Krooshoop afgerekent en bevonden dat hij in dat jaer verdien heeft in het geheel de 
somma van f 29-14-0. 
soo als het boek van de dagloenen verder speecifiek uitwiest 
en is daer op het jaer 1767 schuldig 8 mudde rogge en heeft in rogge betael 2 schepel aan de 
meester. 
soo rest nog 30 schepel ad 25 stuivers het schepel is sammen f 37-10-0. 
de boekweite 20 schepels ad 1 guld f 20-0-0. 



nog 16 schepel gerste ad 16 stuiver f 14-8-0. 
jaergelt f 18-0-0. 
totaal f 89-18-0. 
hier af aan van een voorige rekinge van 1766 f 21-2-0. 
wegen verdienst van het jaer 1767 sammen f 29-14-0. 
totaal f 50-16-0. 
rest f 39-2-0. 
1771 den 11 april met Krooshoop afgerekent de jaeren pagt van 1768, 1769 en heeft in die jaeren 
verdient te sammen f 244-1-0. 
en was schuldig aan pagt buiten de bo[e]ter en verdre toepagten end eersten f 283-10-0. 
na aftrek van de betaelinge nog schuldig f 39-9-0. 
1772 den 13 febr. voldaan het restand van 1770 met 39 goldgl. 
1773 den 19 febr. met Krooshop sij vrouw of de weduwe afgerekent en bevonden dat die bij slot 
van rekinge bevond dat sij schuldig is gebleven de somma van 65 guld.en 11 st op het jaer, dus 
dat Martiny 1772 verscheen was de boeter en diensten met gerekent. 
1773 den 22 febr. op rekinge ontfang van de weduwe Krooshoop f 7-1-0. 
1773 den 26 april ontfangen van Wolter te Krooshoop f 20-0-0. 
nog weer betaelt f 11-0-0. 
nog weer betaelt voormelt f 13-12-0. 
nog weer betaelt f 6-0-0. 
weer betaalt f 0-19-0. 
totaal f 58-11-0. 
1775 den 18 jan. met Wolter te Krooshoop afgerekent dat hij voldan heeft het jaer pagt dat 
verscheen en is geweest Martiny 1700 drieenseventig, soo aen gelt als dat ook daarmede is 
voldan het arbijtsloon van dat jaer, soo de toepagten en diensten niet gerekent. 
1775 den 18 juni met Wolter te Krooshoop ook afgerekent het jaer pagt dat verscheenen is 
geweest Martiny 1700 vierenseventig verscheenen is geweest. 
en heeft daarop voldaan de rogge als twee mudde gelevert en ses mudde gelevert of betaelt in gelt 
met f 40-16-0. 
en de boekweite twee schepel gelevert of betaelt op de resterende boekweite seventien guldens 
sonder nog aan rest eenen guld. en het jaer gelt ad 18 guld. en 2 guldens en ses stuivers en agt 
penningen. 
de toepagten en diensten is hij schuldig gebleven, dit jaer voldan. 
1777 den 14 septemb. met Wolter ten Krooshoop nagezien wat hij verdient had tot Martiny 1776 
toe als 73 dagen van 10 st maekt in gelt f 36-10-0. 
en 71 dagen van 8 st maek in gelt f 28-8-0. 
korte dagen 40½ ad 6 st f 12-3-0, totaal f 77-1-0. 
nog verdient met gangen in dat jaer f 7-18-0, totaal f 84-19-0. 
en heeft dat jaervan mij gekogt de rogge voor 24 st ad 28 schepel f 33-12-0. 
de boekweite voor 15 st ad 20 schepel f 15-0-0. 
de gerste 16 schepel 15 st f 12-0-0. 
het jaer gelt f 18-0-0. 
totaal f 78-0-0. 
het jaer 1775 bedragt het arbeyd loon in gevolge rekeninge daar van met gangen en peerden 
verdient f 109-14-8. 
en heeft dit jaer de rogge gekogt voor f 1-10-0 het schepel 31 schepel f 46-10-0. 
de boekweite voor 18 st ad 20 schepel f 18-0-0. 



de gerste 16 schepel ad 18 st f 14-8-0. 
jaer gelt f 18-0-0. 
totaal f 96-18-0. 
1787 den 24 april afgerekent van de jaeren pagt van Martiny 1777 tot Martiny 1786 toe af incluis 
dat Krooshoop voldaan de pagt van die jaer en ik ondergetekende aan Krooshoop hebbende als 
sijn verdient arbeyd loon tot Martiny 1776 toe als ook voldaan de 12 guld. en 16 st. die hem 
toekwaam van het jaer 1775, soo rest mij 8 guldens en 13 stuiver. 
Nb de toepagten onverrekent. 
 
1790 den 5 maart met Harmannes Juerlink afgerekent en tot dato dezes al het verschot met hem 
verrekent en moet de houdkopers voor onze halfscheid betalen en hebbe aan gelt ontfangen f 
20-0-0. 
zo dat bij slot van rekening op het jaar pagt dat verschenen is geweest op Martinie 1789 twe 
mudde rogge, een schinke en elf hoenders. 
1790 den 8 maart aan de timmerman Gerrit Kluynsteker een briefje gegeven van een mudde 
rogge en drie guldens aan gelt om door den bouwman Harmannes Juerlink te worden betaald. 
1791 den 21 july met Harmannes Juerlink afgerekent en heeft voldaan de resterende rogge van 
Martinie 1789 verschenen geweest als meede de schinke en heeft op de pagt Martinie 1790 
verschenen geweest betaalt 9½ mud rogge en 10½ mudde boekweite. 
10 schepel haver a 17 st f 8-10-0. 
2 schepel boekweite a f 1-10-0 is f 3-0-0. 
glazen in het huys laten maken, een hekke voor het land, bedraagt de halfscheid f 3-11-0. 
1793 een vimme dak voor rekening van den captein f 6-0-0, totaal f 21-1-0. 
een mudde rogge verrekent tegen f 5-0-0. 
jaar gelt f 7-10-0, totaal f 12-10-0. 
dus houd den bouwman te goede f 8-11-0. 
blijft schuldig 8 hoenders. 
1792 februarie met Harmannes Juerlink afgerekent het jaar pagt verschenen Martinie 1791, den 
bouman heeft het vorige jaar over betaalt f 8-11-0. 
5 mud rogge op 't Wegdam. 
3½ mud te Goor. 
2 mud verrekent tegen 2 vim stro. 
samen 10½ mudde. 
2 mud boekweite op 't Wegdam. 
8½ mud betaalt met f 30-1-0. 
samen 10½ mud. 
van het bovengezeide het vorige jaar overbetaalde is afgetrokken het jaargelt f 7-10-0. 
rest aan den bouwman f 1-1-0. 
1793 op de pagt verschenen Martinie 1792 is mij door den bouwman betaalt zes mudde rogge 
tegen 34 st het schepel, is te samen f 40-16-0. 
nog voor 4½ mud rogge f 30-12-0. 
nog voor 10½ mudde boekweyte a 21½ st het schepel f 45-3-0. 
totaal f 116-11-0. 
en moet betalen aan jaargelt f 7-10-0. 
hier afgetrokken het restand van vorig jaar f 1-1-0. 
blijft alzo schuldig op de pagt van 1792 f 6-9-0. 
vragt van een kar kalk f 3-0-0. 



1795 den 29 maart op de pagt van 1793 betaalt f 3-9-0. 
11 mud boekweyte a 25 st f 55-0-0. 
en moet betalen 11 mud rogge a 38½ st is f 84-10-0. 
aan jaargelt f 7-10-0. 
hierop betaald f 50-0-0, blijft f 45-9-0. 
blijft den bouwman op de pagt die Martinie 1793 verschen is geweest schuldig f 45-9-0. 
hier komt bij de pagt van 1794 11 mud rogge a 2 gl het schepel is f 88-0-0. 
11 mud boekweite a 25 st is f 55-0-0. 
jaar gelt f 7-10-0. 
garst restand van 1793 en de pagt van 1794 maakt samen f 195-19-0. 
daarop betaald voor boekweite f 71-2-0. 
blijft alzo nog resteren f 124-17-0. 
daarbij komt nog de pagt verschenen op Martinie 1795 11 mud rogge a 48 st is f 105-12-0. 
11 mud boekweite a 32 st is f 70-8-0. 
jaar gelt f 7-10-0. 
alzo te samen tot Martinie 1795 f 308-7-0. 
den 21 maart op bovenstaande ontfangen f 94-5-0. 
rest alzo f 214-2-0. 
op de pagt verschenen Martinie 1796 betaald de boekweite 11 mudde a 22 st f 44-8-0. 
voor 6 mud rogge a 26 st f 31-4-0. 
voor 5 mud a 25½ st f 25-10-0. 
op het jaargelt f 7-16-0. 
hier af betaald voor ons aandeel f 108-12-0. 
aan den smit f 4-0-8. 
aan de timmerman f 11-0-0. 
aan de glazemaker f 7-18-0, totaal f 22-18-8. 
waarmeede het jaarpagt van 1796 voldaan is en op het restant van vorige jaren f 214-2-0. 
van hetgeen bij de boekweite over was f 4-0-0. 
rest alzo f 210-2-0. 
1798 den 15 januarie ontfangen sestig gulden, zegge f 60-0-0. 
den 23 februarie ontfangen f 38-1-0, totaal f 98-1-0. 
zijnde voor de pagt verschenen geweest op Martinie 1797 voor 42 schepel boekweit a 1 gl het 
schepel f 42-0-0. 
voor 42 schepel rogge a 23 st het schepel f 48-8-0. 
jaarlijkse geldpagt is f 7-10-0, totaal f 97-16-0. 
deeze afgetrokken van bovenstaande komt den bouwman van dat gelt nog f 0-15-0. 
het vorige agterstallige is f 210-2-0. 
rest alzo f 209-16-0. 
1799 den 13 maart ontfangen van Mannes Juerlink voor 22 schepel boekweyte a 19 st f 20-18-0. 
voor 20 schepel a 1 gl f 20-0-0. 
zijnde van de pagt verschenen Martinie 1798 f 40-18-0. 
1798 nog ontfangen 80 gl waarmeede betaald de rogge en het jaargelt van 1798. 
1800 den 14 april op de pagt verscheenen geweest Martinie 1799 voor 42 schepel boekweyte a 33 
st het scheepel is f 69-6-0. 
nog voor 10½ mudde rogge a 52 st f 109-4-0. 
1801 den 13 maart ontfangen voor 20 sch. rogge a 57 st het schepel f 57-0-0. 
nog voor 22 schepel 56 st het schepel f 61-12-0. 



den 17 mey ontfangen voor boekweite f 68-18-0. 
den 13 november ontfangen 15 gl zegge f 15-0-0. 
waarmeede dan de pagten van 1800 zijn voldaan. 
1802 den 28 maart van Juerlink ontfangen voor de rogge van Martinie 1801 verschenen f 
95-12-0. 
den 17 april ontfangen voorde boekweit a 31 st het schepel f 65-2-0. 
op de geltpagt ontfangen f 1-0-0. 
in december ontfangen het restant van de geltpagt van 1801 f 6-10-0. 
1803 den 8 juny ontfangen van Juerlink op de pagten van 1802 verscheenen f 75-4-8. 
 
Op huyden dato ondegeschreven bekenne ik verpagt te hebben het erve en goed Assink gelegen 
in de boerschap Elsen aan Hendrik Assink en dat voor eenige jaaren en om der jaars van te pagt 
te geeven twalf mudde en twee schepel rogge en twalf mudde en twee schepel getreden 
boekweyte, dit alles in Zwolse mate. 
Neffens twee voer leeverbaere turve, eene vette ganse en twee paar hoenders, drie dinsten met 
waagen en peerden. 
De heeren lasten van thiende en verpondinge, vuurstedengeld neffens alle andere blijft tot lasten 
van den pagter, soo het mogte gebeuren dat de eene of de andere veranderen wilde, so sal het soo 
wel den pagter als verpagter vrij staen malkander een half jaar van te vooren behoorlijk opsage te 
doen mits den pagter sal gehouden wesen het huis in dak te onderhouden en het beloofde pagt 
saate leveren daar het den landheer sal ordineeren, sulks bekenne ik ondergetekende Hendrik 
Assink op bovengemelde conditien het gemelde erve gepagt te hebben van de heer Jan 
Heydentrijk van Coeverden tot Wekdam, als waarvan het eerste jaar pagt sal verscheynen op 
Martiny 1756. 
Om te strekken nae behooren sijn hiervan twee alleens luydende gemaakt en van de heer 
verpagter en pagter ondertekent. Henderik Assink. 
1763 afgerekent en geliquideert met den pagter en bevonden dat deselve nog schuldig blijft als 
volgt f 7-10-0. 
1764 den 8 febr. voldaen de agterstaende pagt van Martiny 1762 met f 7-10-0. 
Nb moet nog op het jaarpagt van 1700 drieensestig twee voer torff brengen. 
voldaen de bovenstaende twee voer turff en insgelijks de twee voer van het jaar 1764. 
1763 den 7 october Hindr. Assink mudde schepel gebragt rogge f 6-0-0. 
heeft neege mudde boekwete gekogt voor 16 schepel a 2 is f 28-16-0. 
is het overige van de rogge volgens kwitantie aen de koopman Arntjen f 6-2-0. 
1764 den 19 juny afgerekent waer den pagter hadde gelevert 7 voer torff tegen 30 st het voer is f 
10-10-0. 
en verschoten voor febr. f 2-0-0, maakt f 12-10-0. 
en dito aen gelt gebragt f 16-6-0, maakt f 28-16-0. 
waermede het jaarpagt van 1763 segge 1700 drieensestig is voldaan. 
1765 Hendrik Assink heeft voldaen op het jaar 1764 Martiny verschenen. 
gelevert vijf voer turff tegens 30 st het voer is f 7-10-0. 
en Hendrik Saris te Rijssen bet. f 4-10-0. 
op het Wegdam gelevert vijf mudde rogge 
aan Schutte volgens quitancie twee mudde rogge. 
aan borgmr. Aartsen volgens quit. vijf mud en twee sch., soo dat voldaen is de rogge. 
aan de koopm. Schutte gelevert een mudde boekweithe en de overige boekweithe heeft den 
pagter gekogt voor 15 stuivers is de 46 sch. f 34-10-0. 



waervan afgaen de bovenstaende f 12-0-0. 
dus blijft op het jaar 1764 nog debet f 22-19-0. 
1765 den 31 mat voldaen het bovenstaende restant. 
 
Bekenne ik ondergeschrevene op huyden dato ondergetekent gehuurt en gepagt te hebben het 
erve en goet genaemt het Vinke plaatsje gelegen in het Kerspel Goor onder den gerigte van 
Kedinge op volgende conditien en voorwaerde van de Hoogwelgeb gestr baron van Coeverden 
heer van Twekdam voor ses agter een volgende jaaren, dog sal malkanderen vrij staen met het 
half jaar behoorlijk opsage te doen. 
Eerstelijk de pagteren sullen het voorn. goed of erve mogen aentasten op Martiny des jaars 1700 
vierensestig en sullen het moeten vermeyeren als goede pagteren behoren, sullende ook geene 
opgaende of andere eyken, beuken, meyholt, telgen of hulst of enig hart houd mogen houwen op 
verbeurte van de pagt jaren en dubbelde waerdije van dien buyten de boete bij placcate daerop 
gestatueert. 
De pagteren sullen gehouden weesen voor die daar gepote ofte nog gepoot wordende tellingen 
sorge te dragen, dat door haar of andermans vhee als ook door het plagge maeyen tuschen deselve 
wat naem het ook mag dragen, geen schade geschiede bij verbeurte dat anders deselve ter stonds 
sullen vertrekken wat voorwendsels sij ook mogten inbrengen. 
De pagteren sullen het huys en schoppe in dak, want en glasendigt in goeden staat onderhoude, 
daer en tegen sal de landheer gehouden wesen wanneer its aen het huys of erve reparatie nodig 
waere, die daartoe nodige matriale neffens het daglohn des timmer of arbeidsluyden daertoe te 
leveren en dat mits noghtans sullen de pagteren het arbeitsvolk kost en onderhoud geven. 
De pagteren sullen alle jaar en jaarlijx ter pagt geven 35 caroli guldens en tot toepagt twee lb 
goede booter ter keuse van den eygenaar. De pagteren sullen ook tot haeren privative lasten 
nemen all s'lands lasten als verpondinge, contributie, schoorsteengeld, soo er reets op staat en nog 
opgestelt mogte worden of wat naem het ook mogte dragen, sonder daervan its aen de pagteren te 
kunnen korten. 
Het eerste jaarpagt sal verschenen wesen op Martiny des jaars 1765 en soo voort van jaar tot jaar 
tot de pagt jaaren vervloeten zijn. Voorst sal de pagter het erve of huys ergens bij vertrek sijnde 
Martiny in goeden staat en wel soo als hij het heeft ontfangen leggen, sonder een mestregt te 
genieten. 
Bij manquement deses alles hierin begrepen sal hij de schade tot taxatie van twee des verstands 
hebbende mannen vergoeden. 
In oirkonde der waerheyd sijn hiervan twee alleens luydende huurzedulen opgerigt en door de 
heer verpagter en pagteren beyde ondertekent. 
1764 van Jacobi tot Martiny sijn den pagteren toegestaen voor twalff gulden te wonen f 12-0-0. 
waerop deselve heeft verdient als volgt 
1764 3⅓ dag gras gemaait daeges voor 1 gl is f 3-6-5. 
in september gearbeit 4 dagen a 8 st daegs f 1-12-0. 
in october vijf dage a 8 st daegs f 2-0-0. 
in novb. 5 dag a 7 st daegs f 1-15-0. 
in december een dag a 7 st f 0-7-0. 
nae Swolle geweest voor f 1-16-0. 
nae Haxbergen geweest f 0-9-0. 
afgerekent den 22 december 1764 f 11-5-5. 
blijft dus nog f 0-14-3. 
1765 jann. 11 dage f 3-17-0. 



11 dage f 3-17-0. 
nae Den Hagen vohrde geweest f 1-1-0, totaal f 8-15-0. 
febr 4½ f 1-11-18. 
8 dage is f 2-16-0, totaal f 4-7-8. 
maart ½ dag met p. f 0-10-0. 
1 dag f 0-9-0. 
4 dage f 1-12-0. 
nae Hengeloh geweest f 0-9-0. 
1 dag helpen vissen f 0-6-0. 
½ dag met p. f 0-10-0, totaal f 3-15-0. 
april 6 dage f 2-8-0. 
met p. 1 dag f 0-10-0. 
eens nae Haxbergen f 0-9-0. 
3½ dag gras gem. f 3-10-0. 
2 dagen met het paard nae Dalfsen geweest f 2-10-0. 
eens met het p. nae Goor f 0-5-0, totaal f 9-12-0. 
transport van de andere zijde f 26-9-0.  
1765 aug. 1 dag gearbeit f 0-10-0. 
2½ dag f 1-5-0. 
4 vrouwe dage  f 1-4-0. 
3½ dag van 4 st f 0-14-0. 
12 dage van 5 st f 3-0-0, totaal f 6-13-0. 
october 3 dage f 14-4-0. 
met het paard nae Herke geweest f 0-10-0, totaal f 1-14-0. 
november nae Zutphen gew. f 0-18-0. 
nae Haxbergen geweest f 0-9-0. 
1 dag gearbeit f 0-7-0. 
½ dag met een paard f 0-10-0. 
3 vrouluy dage a 6 st f 0-19-0. 
½ vr. dag f 0-2-0, totaal f 3-14-0. 
somma op de pagt verdient f 38-0-0. 
debet van 1764 nog f 0-14-3. 
totaal f 37-6-0. 
waermede voldan het jaer 1765 Mart. 
Nae aftrek van de f 37-6-5 van de jaarlijkse pagt van f 40-0-0 is bevonden dat den pagter nog 
debet blijft twee gl derthien st elf penn. f 2-13-11. 
1769 den 19 jan. met de Vinke afgerekent en bevonden dat hij hebbe voldan de jaeren pagt 
verscheen Martiny 1766 en is hij met arbeyt in tot dato toe en op het jaer 1768 betaelt op rekinge 
f 36-14-0. 
1773 den 9 decemb. met de Vinke afgerekent en bevonden dat wij met zijn verdienst tot dato 
deses toe heeft betaalt het restand. 
 
losse briefjes  
 
ribben 5 a 17 duim 3¼ st de voet 
idem 4 a 6 duim 2½ st de voet 
idem 4 a 4 duim 1¾ st de voet 



riggels 2 a 3 duim 20 a 18 voet het stuk 15 st 
idem 1½ a 2½ duim 20 a 18 voet 8 st 
latten 20 a 18 voet 30 en 28 st de bos 
gr. planken a 5½ duim 20 voet 34 st 
idem 24 voet 42 st 
idem 1 duim 20 voet 22 st 
idem 18 voet 20 st 
 
1790 de erfgenamen van wijlen den Hoogwelgeboren gestrengen heer baron J.H. van Coeverden 
tot Wegdam debet aan J. Menger den 10 maart een agsingenatie van de wed. Groten van f 
19-14-0 door de erfgen. geaccepteert, door mevrouw ondertekent. 
 
den 10 maart nog twe ags. van H. van Ommen de eene van f 44-12-8 en de twede van f 19-0-0, 
samen f 83-6-8. 
beyde door mevrouw douariere van Coeverden ondertekent. 
1796 de 1 febr. betaald f 73-6-8  J.B. Auffmorth. 
 
ontfangen van Jan te Kinkelaar de somma van 5 guldens, segge vief guldens. 
Wegdam den 4 april 1790  G.L.M. van Coeverden. 
ontfangen van Jan te Kinkelaar de somma van 40 guldens Wegdam den 3 april 1790 G.L.M. van 
Coeverden. 
ontfangen van Jan ten Kinkelaar de somma van 40 guldens segge 40 guld. Wegdam den 3 april 
1790 G.L.M. van Coeverden. 
ontfangen van Jan Kinkelaar de somma twintig gulden op de pagt. Wegdam den 30 dec. 1791 
J.H.A. van Coeverden geb van Voerst. 
den 14 maart van Jan te Kinkelaar ontfangen de somma van 40 gulden segge 40 gulden Wegdam 
den 14 maart 1791 G.L.M. van Coeverden. 
1790 den 8 february heeft Jan ten Kinkelaar op de pagt die verschenen is geweest op Martiny 
1789 betaald de somma van f 30-0-0. 
1792 heeft de boer Kinkelaar betaalt f 20-0-0 op de pagt van 1791. 
1795 den 10 sept. ontfangen f 10-0-0. 
1796 den 16 januarie ontfangen f 10-0-0. 
den 14 december ontfangen f 10-0-0. 
1797 den 11 july ontfangen f 10-0-0. 
den 19 december ontfangen f 10-0-0. 
1798 den 17 febr. ontfangen f 10-0-0. 
1798 den 17 febr. met Jan ten Kinkelaar afgerekent van het jaar 1789 tot 1796 incluys en moet 
jaarlijks te pagt geeven 120 gl, is in agt jaren f 960-0-0. 
waarop den jaarlijksen uytgank van .. schepel rogge in gelde na de evers van het Munster cappen 
coorn aan de Commanderij van Steynfort, heeft betaalt in die agt jaren te samen f 551-5-9. 
aan ons 200 in handen of op order van mijn moeder als aan mijn, te samen en in het geheel de 
somma van f 205-0-0. 
dus te samen en in het geheel betaald f 756-5-9. 
bovenstaande 960 afgetrokken blijft f 203-14-7. 
1798 den 28 meert ontfangen f 40-0-0. 
rest alzo f 163-14-7. 
1798 december ontfangen f 30-0-0. 



1798 nog ontfangen tien gulden zegge f 10-0-0. 
1799 den 12 juny ontfangen tien gulden zegge 10-0-0. 
totaal f 113-14-7. 
den 24 december ontfangen f 32-16-0. 
maakt f 80-18-7. 
1801 den 3 april ontfangen 30 gl zegge f 30-0-0. 
rest f 50-18-7. 
den 28 october ontfangen 30 gl f 30-0-0. 
rest f 20-18-7. 
1802 den 3 maart met Jan ten Kinkelaar afgerekent de jaren 1797 en 1798 en 1799 en 1800 en 
heeft aan de Commanderij voor den uytgank betaald in die vier jaren de somma van f 307-2-0. 
en moet in die vier jaaren betalen aan pagt f 480-0-0. 
rest dus f 172-18-0. 
en is van vorige afrekering nog schuldig f 20-0-0. 
is alzo nog schuldig f 192-18-0. 
hierop ontfangen den 13 september 1803 de somma van 50 gulden f 50-0-0. 
aan de voogden van de kinders van Hallers f 25-0-0. 
blijft f 127-18-0. 
den 15 november ontfangen f 65-0-0. 
blijft f 62-18-0. 
1804 den 13 september bovenstaande voldaan. 
 
1789 den 29 december van de Kinkelaar wever ontfangen op afrekeninge van het jaar pagt dat 
verschenen is geweest op Martinie 1789 de somma van twintig guldens, zegge f 20-0-0. 
de pagt van den jare 1789 is voldaan als ook die van den jare 1790 aan mijn moeder voldaan. 
1792 den 15 juny van Mannes Kinkelaar ontfangen op de pagt die verschenen is geweest op 
Martinie 1791 de somma f 20-0-0. 
1794 den 6 jannuarie van Mannes uyt het Kinkelaar ontfangen 27 gl waamede is betaalt het 
restant van 1791 en op de pagt van 1792 betaalt 12 guldens. 
1796 den 25 juny ontfangen van de wever op de pagt van 1792 zestien gl 4 st f 16-4-0. 
den 17 sept. ontfangen 15 gld 2 st 8 penn waarmede is voldaan de pagt van 1792 en op 1793 agt 
gulden 6 st 8 penn. 
den 16 december 1796 nog ontfangen f 14-4-8. 
alzo op de pagt van 1793 betaalt f 22-11-0. 
1797 den 28 december ontfangen van de wever vijf en dertig gulden en twe stuyver zegge f 
35-2-0. 
waarmeede voldaan den pagt van 1793 en op de pagt van 1794 betaalt f 22-13-0. 
1798 den 20 november ontfangen van Mannes uyt het Kinkelaar de somma van vijftig gulden en 
twee stuyvers waarmeede is voldaan het restant van de pagt van 1794 als meede de pagt 
verscheen Martinie 1797 en op den pagt verscheenen 1796 twe gulden en vijftien stuyvers. 
den 11 augustus nog ontfangen twintig gulden en elf stuivers zegge f 20-11-0. 
1799 den 2 december ontfangen vijf en twintig guld f 25-0-0 waarmeede voldaan de 35 gulden 
pagt verscheenen Martinie 1796 en op Martinie 1797 dertien gulden en ses suyvers. 
1800 den 20 july ontfangen 20 guldens zegge twintig gulden f 20-0-0. 
de pagt verscheenen Martinie 1797 alzo op Martinie 1797 nog schuldig f 1-19-0. 
den 28 november ontfangen drie en twintig gulden zegge f 23-0-0. 
en voor mijn ses dagen a 10 st daags gewerkt, is f 3-0-0, samen f 26-0-0. 



waarmeede voldaan de pagt van 1797 en op 1798 betaald 24 gl 6 st. 
1801 den 17 sept. ontfangen 14 gl zegge f 14-0-0, waar meede betaald het jaar pagt van 1798 en 
op 1799 alzo betaald f 3-6-0. 
1801 den 23 december ontfangen f 17-9-8. 
alzo nog te betalen op 1799 f 14-4-8. 
de pagt verscheenen 1800 f 35-0-0. 
verschenen 1801 f 35-0-0. 
totaal f 84-4-8. 
den 26 sept. 1802 ontfangen f 23-0-0, rest f 61-4-8. 
1802 december ontfangen f 20-0-0. 
blijft f 41-4-8. 
1804 den 9 october ontfangen f 11-12-0. 
blijft f 29-12-8. 
1805 den 4 july betaald f 14-6-0. 
 
1790 den 13 maart heeft Konings of Kinkelaar Grades betaald de somma van f 15-0-0, zegge 
vijftien gulden waarmede is betaald het jaar pagt dat verschenen is geweest op Martiny 1789. 
1792 den 21 febr. heeft Grades betaalt het jaar pagt verschenen op Martinie 1791 met f 15-0-0. 
1795 den 18 febr. ontfangen van Konings Gradus op de pagt die verschenen is geweest op 
Martienie 1792 de somma van tien guldens zegge f 10-0-0. 
1796 nog ontfangen den 27 januarie twaalf gulden zegge f 12-0-0, waarmede is voldaan het jaar 
pagt van 1792 en op de pagt verschenen Martinie 1793 zeven gulden. 
1796 den 20 december ontfangen vijf en twintig gulden zegge f 25-0-0, waarmeede is voldaan het 
restant van de pagt van 1793 en voldaan het jaar pagt van 1794 en op de pagt van 1795 betaald 
twe gulden. 
1798 den 18 januarie ontfangen negen en twintig gulden en agt stuyver waarmeede is voldaan het 
restant van de pagt van 1795 zijnde 13 gl en de pagt van 1796 zijnde 15 gl en op de pagt van 
1797 betaald f 1-8-0, zijnde te samen f 29-8-0. 
1798 den 8 october ontfangen van Kinkeler Gradus vijftien gulden waarmede is betaald de pagt 
verscheenen Martinie 1797 en op de pagt verschijnen zal 1798 f 1-8-0. 
1800 den 8 maart nog ontfangen f 12-2-0. 
alzo van de pagt van 1798 nog te betalen f 1-10-0. 
de pagt verschenen 1799 f 15-0-0. 
de pagt verschenen 1800 f 15-0-0. 
idem verschenen 1801 f 15-0-0, totaal f 46-10-0. 
1802 den 7 febr ontfangen vijf en twintig gulden f 25-0-0. 
rest f 21-10-0. 
1802 den 2 october ontfangen f 18-0-0. 
rest f 3-10-0. 
1804 den 30 sept. voldaan. 
 
1791 den 22 july met Jannes Lammers afgerekent en verrekent de jaren pagt tot Petrie 1790 
verschenen welke samen bedragen 34 gl. 
waar op betaalt een vet varke gerekent op f 33-0-0. 
nog twe dagen met kar en peert na Zwol geweest, daags f 1-5-4, maakt f 2-10-0. 
totaal f 35-10-0. 
dus rest aan den bouwman f 1-10-0. 



dog daar tegen blijft nog schuldig 3 vette ganzen. 
Lammers heeft betaalt twe ganzen zodat nog een schuldig blijft. 
1792 den 14 maart heeft Lammers betaalt f 6-10-0. 
waarmede is voldaan het jaar pagt verschenen op Petrie. 
1793 den 13 april heeft Lammers betaalt f 20-0-0. 
waar mede is voldaan pagt verschenen Petrie 1793. 
1794 den 13 juny heeft Lammers betaalt op de pagt verschenen Petrie 1794 f 15-0-0. 
1795 den 10 augustus heeft Lammers betaalt de resterende 5 gulden van de pagt 1794. 
en op de pagt verschenen Petrie 1795 betaalt f 15-0-0. 
1796 den 12 april ontfangen van Janna Lammers de somma van f 20-0-0. 
waarmede voldaan het restant van 1795 en op Petrie 1796 f 15-0-0. 
1797 den 9 meert ontfangen van Lammers 25 gl waar meede voldaan is. 
het restant van de pagt verschenen Petrie 1796 en de pagt verschenen Petrie 1797. 
1797 den 24 december ontfangen van Lammers de somma van 20 gl waarmede voldaan de pagt 
die verschijnen zal op Petrie 1798 aanstaande. 
1799 den 25 maart ontfangen van Lammers de somma van 20 guldens zegge f 20-0-0 waarmeede 
voldaan de pagt verschenen op Petrie 1799. 
1800 den 19 febr. heeft Lammers betaald de somma van twintig gulden ter voldoeninge van het 
jaar pagt dat verschijnen zal op Petri 1800, de gans is ook betaald. 
1801 den 11 februarie heeft Lammers betaald f 20-0-0 tot voldoening van de pagt die op Petrie 
zal verschijnen. 
1802 den 23 maart heeft Lammers de pagt betaald die verscheenen is geweest op Petrie de 
somma van f 20-0-0. 
1803 den 2 februarie heeft Lammers betaald op de pagt die Petrie aanstaande den 22e deeser staat 
te verschijnen f 15-0-0. 
1804 den 23 december de restante vijf guldens door Lammers voldaan. 
 
1767 den 18 maert met Boom Jan afgerekent de pagt van het jaer 1749 tot 1766 toe en bevonden 
dat hij voldaan heeft al de pagt tot mey 1766 toe en dat ik bij slot voor rekeninge schuldig ben 
gebleven de somma van twee hondert vijfenseventig guldens, segge f 275-0-0.   
1777 october met Boom Jan afgerekent van mey 1766 tot Martiny 1777 toe, dat hem sijn voldaan 
de voorige 275 gld in al sijn verdre verdienste tot dato toe en dat hij daarmede voldan heeft de 
pagt van mey 1767 tot Martiny 1777 en dat bij slot van rekeninge van mij toekwam 215 guld. 12 
st. en is verder geaccordeert dat Boom Jan in het vervolg te pagt sal geven van het plaesjen 
sammen 60 guldens en dan van het dwaersstukke op de Horst geven 9 guldens en van de voer 
hegen op de groete Haer en kleine Haer 16 pond boeter of 4 stuivers het pondt en van de Horst 
geven 8 paer hoenders of 7 stuivers het paer en de pagt sal nu loopen op Martiny.   
1789 den 26 november met Jan Hendrik Beumers afgerekent en bevonden verrekent de jaeren 
pagt tot Martinie 1789 incluys als mede alle zijne daglonen en alle andere diensten hoegenaamt 
tot Martinie 1789 incluis verrekent en voldaan en is bij slot van rekeninge gebleken dat Jan 
Hendrik Beumers op het laaste jaar pagt dat Martinie 1789 is verschenen geweest schuldig is 
gebleven f 32-8-0, dog alzo Jan Hendrik Beumers tot laste van den boedel van wijlen den heer 
J.H. van Coeverden tot Wegdam heeft een oblygatie of handschrift groot duizent gulden, zegge f 
1000-0-0, welke hem mede tot Martinie 1789 incluis zijn verrent tegen 3 guldens van elker 
hondert waarvoor den camp de Horst heeft gebouwd. 
alsnog heeft voorn. J.H. Beumers met deszelfs vrouw Janna Doeschot in derzelver erfportie 
overgenomen een capitaal van hondert gulden ten laste van gezeiden boedel en ten profijte van 



wijlen Jan ten Doeschot, op welk capitaal van hondert guldens zijn verlopen tot Martinie 1789 
eenendertig jaren jaarlijks 3 percent zijnde in 31 jaren 93 gulden, zegge f 93-0-0. 
hier afgetrokken de 32 gld 8 st welke op het laaste jaar pagt is schuldig gebleven, rest f 60-12-0. 
Zo dat blijkt dat J.H. Beumers buyten zijne twe handschriften te samen van elf hondert guldens 
nog toekomt aan verlopen intresse den somma van f 60-12-0. 
1790 den 26 december met Jan Hendrik Beumers afgerekent en heeft verdient tot Martinie 1790 
101 en 1 halve korte dag van 6 st maakt f 30-9-0. 
59 en 1 halve lange dag van 8 st maakt f 23-16-0. 
28 vrouwendagen op haar eigen kost a 6 st f 8-8-0. 
1½ dag op de kost 9 st per dag is f 0-6-0. 
een dag met het peerd na het veene f 0-15-0. 
twe reizen te voete na Elssen daarvoor elker reize 3 st maakt f 0-6-0. 
dus tot Martinie 1790 verdient f 64-0-0. 
de intresse van 1100 gl a 3 percent is f 33-0-0. 
van het vorige jaar te goede gehouden f 60-12-0. 
hiervan afgetrokken de pagt f 157-12-0, die verschenen is geweest op Martinie 1790 f 80-0-0. 
rest aan Beumer f 77-12-0. 
Nb Beumer heeft vier hoenders betaalt en twe diensten met het peerd gedaan. 
1791 den 14 december met Jan Hendrik Beumers afgerekent en van het vorige jaar over verdient 
f 77-12-0. 
tot Martinie aan arbeidsloon en paarde vragt verdient f 69-14-0, totaal f 141-6-0. 
een jaar intrest van elfhondert guldens f 33-0-0, maakt f 174-6-0. 
hier afgetrokken het jaar pagt dat verschenen is geweest op Petrie 1791 f 80-0-0. 
dus houd Beumer te goede f 94-6-0. 
de hoender en diensten voldaan. 
 
1772 de halve lock ontfangen van Lock op het restand van de rogge van het jaer 1773 f 42-0-0. 
1773 den 1 decemb. voldaan het overige restand van f 39-0-0, totaal f 81-0-0. 
1773 den 1 dec. ontfangen van Lock het gelt voor de boekweite die verschenen is geweest 
Martiny f 42-8-0. 
1773 den 1 dec. ontfangen van Lock op rekinge van de rogge die Martiny 1772 verscheen was f 
34-8-0. 
1773 den 26 maart van Lock ontfangen het restand van de rogge de somma van f 23-4-0, totaal f 
57-1-0. 
op dato voor de pagt gans ontfangen f 1-0-0. 
 
1764 den 28 mey ontfangen van Jan te Schoonenborg de somma van vier hondert guldens segge 
f 400-0-0. 
in voldoeninge van de jaeren pagt die verscheenen zijn geweest op Martiny 1700 negenvijftig en 
sestig en een en sestig en twee en sestig, daermede voldan waermede ik quitere. 
1764 den 5 decemb. ontfangen van Jan ten Schoonenborg de somma van tagentig guldens op het 
jaer pagt tot Martiny 1700 drie en sestig verscheenen was f 84-0-0. 
dit bovenstaende heeft de heer van Twekdam ontfangen. 
1772 ontf. f 50-0-0. 
nog voor een beest aan Matijssen te Diepenheim f 18-6-0. 
1773 den 21 mey op rekinge ontfangen van Schoonenborg f 31-11-0. 
soo dat Schoonenborg betaelt heeft het jaer 1763 en op rekeninge van het jaer 1764 betaelt f 



84-0-0. 
1789 in de maant mey van Schonenborg ontfangen een schaap voor f 4-0-0. 
nog een mudde handappels gerekent tegen f 2-8-0. 
den 21 december aan gelt gebragt f 93-12-0. 
te samen f 100-0-0.    
waarmede is voldaan het jaar pagt dat verschenen is geweest op Martinie 1789. 
1792 betaalt de pagt f 100-0-0 waarmede is voldaan de pagt voor 1792. 
1793 december van Schonenborg ontfangen op de pagt die Martinie 1793 verschenen is geweest f 
48-0-0. 
nog ontfangen den 26 febr. 1794 f 11-16-8. 
Schonenborg heeft na luyt quitancies betaalt aan de timmerman A.T. Beumer f 24-8-0. 
aan van Calcar voor nagels f 3-5-0. 
aan Laupman voor nagels f 8-5-0. 
aan de smit f 4-5-0. 
tesamen f 100-0-0. 
waarmede is betaalt het jaar pagt die verschenen is geweest op Martinie 1793. 
Wegdam den 26 febr. 1799. 
1794 den 18 dcember aan Auffenmorth betaald op de pagt die verschenen is geweest op Martiny 
de somma van f 60-0-0. 
1795 den 13 junie nog betaalt aan mijn het restant der pagt van 1794 f 40-0-0, samen f 100-0-0. 
1796 den 17 januarie ontfangen van Schonenborg op de pagt verschenen op Martinie 1795 de 
somma van f 50-0-0. 
nog den 23 april ontfangen f 50-0-0, waarmede betaalt het jaar pagt 1795. 
1796 den 16 december met Schonenborg afgerekent en heeft op de pagt verschenen op Martinie 
1796 aan mijn moeder betaald f 25-0-0. 
voor 5200 steene aan den Schonenborg f 25-15-0. 
aan mijn betaald f 49-3-0, waarmede de pagt verschenen op Martinie 1796 is voldaan. 
1798 den 8 januarie met Schonenborg afgerekent en heeft op de pagt verscheen Martinie 1797. 
betaalt op de reparatie aan den Schonenborg. 
aan de timmerman f 14-10-0. 
aan de glazemaker f 14-0-0. 
aan de kalkbrander f 12-12-0. 
aan de steenkoper f 12-3-0. 
voor gekogte nagels f 2-12-0. 
aan hout op de zagemole laten zagen f 2-10-0. 
totaal f 58-7-0. 
en op dato betaalt f 41-13-0. 
tesamen f 100-0-0. 
waarmeede voldaan de pagt verscheenen op Martinie 1797. 
1798 december heeft Schonenborg op de pagt verscheenen Martinie 1798 betaald f 27-0-0. 
volgens quitantie aan de metzelaar f 25-8-0. 
dito voor ijzer en nagels aan Laupman f 18-11-0. 
dito aan zagemole zolderweren f 0-16-8. 
aan mijn moeder betaald f 10-0-0. 
totaal f 81-15-8. 
nog voor gewigten in glasramen f 2-0-0. 
totaal f 85-15-8. 



nog ontfangen aan geld f 16-5-0, totaal f 100-0-8. 
den 19 may 1799. 
1800 den 26 february ontfangen van Schonenborg 
den 18 augustus f 15-0-0. 
aan mama betaald f 25-0-0. 
aan de smit voor izerwerk aan het huys f 8-17-0. 
op de sagemole betaald f 2-6-8. 
nog op dato betaald f 49-2-8. 
totaal f 100-6-0. 
1800 den 20 december ontfangen van Schonenborg vijftig gulden zegge f 50-0-0 op de pagt die 
verscheenen is geweest op Martinie 1800. 
1801 den 15 februarie ontfangen f 26-0-0. 
1801 den 7 april ontfangen vier en twintig guld. f 24-0-0. 
samen f 100-0-0. 
1801 den 24 november ontfangen van Schonenborg op de pagt die verschenen is geweest op 
Martinie 1801 vier en veertig gulden zegge f 44-0-0. 
1802 den 15 febr. ingebragt een quitantie van timmermansloon groot f 26-3-0. 
een dito quitantie groot f 22-0-0. 
nog een dito groot f 2-8-0. 
een dito voor nagels f 0-12-8. 
totaal f 51-3-8. 
op dato betaalt f 4-16-8, 
totaal f 100-0-0. 
1804 den 6 januarie ontfangen van Harmannes Schonenborg de somma van vijftig guldens voor 
mijn broer H.W.R.A. van Coeverden tot voldoening der halve pagt aan hem competerende voor 
den jare agtien hondert en twe waarvoor quiteere bij deezen. 
1804 ontfangen als boven de pagt verscheenen Martinie 1800 en drie. 
 
losse briefjes 
1793 den 17 december 
bekenne ik ondergetekent ontfangen van Harmannes Schoonenborg te hebben op rekinge van 
arbeisloon in ferscheiden keeren eene met andere een somma van f 24-8-0  A.T. Beumers. 
 
rekeninge van Jan Schooneborg 
.... f 1-17-0. 
5 dg gevaaren f 1-10-0. 
betaalt aan ... f 1-0-0. 
1 paar dito f 0-15-0. 
3 grindels 6 cramen f 0-12-0. 
40 nagels  f 0-3-0. 
50 nagels 4 f 0-10-0. 
500 swaare lat nagels f 1-0-0. 
200 lat nagels f 0-10-0. 
totaal f 7-17-0. 
nog ampart nae gehaald f 0-8-0, maakt f 8-5-0. 
voldaan den 25 febr. 1794. 
 



gekogt en betaald door Schonenborg aan ten Cate 
10000 lat nagels f 2-0-0. 
en 5 duims looye nagels f 1-5-0, maakt 3-5-0. 
Goor 14 july 1793. 
 
losse briefjes 
Gedient in het regiment Prins Frederik als cadet van den 1 april tot den 21 sept. 1780, als 
vaandrig tot den 21 maart 1783 en die qualiteit over gegaan en gedient in het regiment Bentinck 
tot den 15 maart 1786, geavanseert tot lieutenant en in die qualiteit gedient tot den 8 maart 1788 
en geavanseert tot capitein en in de qualiteit gedient tot den 15 july 1799 en na 8 maanden 
krijgsgevangen geweest te zijn met honorable demissie afgegaan. 
Den 2 maart 1807 door Z.M. aangtestelt tot capitein bij het 3e reg. Jagers en gedient tot den 10 
december en daar van uyt hoofde van te laboreeren aan verouderde ramatique bijna en eenen liest 
breuk waardoor buyten staat was den acte van dienst langer te kunnen presteeren en versogt heb 
om met het ordinaire capitein pensioen begunstigt te mogen worden. 
 
Jan Geerdink te Vasse doet op het register van den 50sten penn. aantekenen dat hij den 27 
augustus van den heer baron de Tour tot Bellinkhoff heeft aengekocht zoedaane drie sevende 
parten van het erve en goed Geerdink genaamd, geleegen in de boerschap Vasse als gemelde heer 
van Bellinkhoff had aangekocht van mevrouw douariere Sloet geboorene Raesfelt, de heer baron 
Mulert tot de Leemkuile nomine ceberorum en de heer baron van Coeverden tot den Doorn 
nomine uxoris (nb = naam van echtgenote), te zamen meede erffgenaamen van wijlen den heer A.O. 
baron van Raesfelt tot de Poll en de zulks voor eene summa van vierduizend tweehonderd en 
twintig gl boven de kosten van overdragt en 50ste penn. van deze koop f 4220-0-0. 
Het geheel erve is op den 11 may 1770 door Jan Geerdink van den heere A. van Raesfelt drost 
van Haaxbergen aengekocht voor acht duizend gulden. 
 
1785 den 21 maart is dese voorschreven besloten testementen dispositie na genoegsaam visitatie 
bevonden sijnde goet ongeconcludeert met sijn zegelen tot gesloten en bekleedt met een couvert 
in dato den 31 jan. 1785 voor de rigter van Kedingen en keurnooten is gepasseert ten overstaan 
van de vrinden namentlijk Jan Moerwinkel als in huwlijk hebben Hendrina Scholten en Tonis 
Scholten en Gerrit Scholten en Jan Scholten en Engele Scholten, geopent en uitgeleesen en is 
voor Jan Moerwinkel copie versogt op dato als boven, waeren met mij rigter hier over als 
cuernooten Gerrit Groot Scholten en Tonies Bruggink. 


