
Boerderijnummer   2.4.220 
Erfnaam    Vennebekken 
Oudste vermelding   ca 1640 
Afgebroken 1975, stond aan de Kloppertstraat 
 
Historie boerderij 
De caterstede Vennebekken, gelegen nabij de vroegere Beusberger waterleiding, wat de erfnaam zou 
kunnen verklaren, wordt vanaf 1669 vermeld in het Pastoraliaboek van de Markelose kerk. Ze 
behoorde toen tot de pastoriegoederen, dat wil zeggen dat de plaatselijke predikant kon rekenen op 
de baten uit dit plaatsje. Er werden gedurende min. 60 jaar door de bewoners van Vennebekken veel 
diensten aan het predikantsgezin geleverd, als tegenprestatie voor het gebruik van huis en hof. 
In de loop der tijd is het boerderijtje met ruim 2 ha grond eigendom geworden van de bewoners.  
In 1860 verhuisde de familie Vennebekken naar een nieuwe woning aan de Goorseweg (2.4.132). Het 
oude Vennebekken, dat vlak ten zuiden van erve Kloppert stond, werd toen afgebroken. 
Op een stukje grond dat hij kocht van de familie Vennebekken stichtte Jan Willem Bouwhuis in 1869, 
na ca 8 jaar nog op het oude boerderijtje te hebben gewoond, een nieuw huisje vlak ten noorden van 
Kloppert, echter wel met de naam Vennebekken. 
De kinderen van Bouwhuis verkochten dat huis in 1884 aan Albert Leeftink, die het in 1897 weer 
verkocht aan zijn zwager Hendrik Jan ter Welle. 
Het gezin Ouwendijk was de laatste bewoner met agrarische inslag op deze plek. 
In 1975 werd het boerderijtje, waar in 1964 ter vervanging al een nieuwe woning naast was gebouwd, 
gesloopt. 
 
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeyen. 
1811-1815 huisnr 664. 
 
Hieronder al de werkzaamheden die de fam. Vennebekken verrichtte voor de dominee gedurende de 
periode 1669-1729 en het werd allemaal vrij exact beschreven waarbij in ieder geval elk jaar 15 
gulden diende te worden betaald en 2 hoender moesten worden geleverd: 
Gerrit Fennebeke  15 guld. 2 paer hoender. 
Ao 1669 den 15 Aug. de hoend ontfangen 
Ao 1670 den 24 Jann. met Stijne gerekent hebbende met haer man en allen verdient 12-12-0 
1676 den 26 Aug. dd een paer hoender 
1677 den 8 7bris dd een paer hoender 
den XI Octobris dorsschen 
Den 18 dito den draft gehaelt, den 26 mes helpen opladen, den 27 op den avond een gat 
toegemaeckt en eenige garven voor den osse gesneden 
Den 7 9bris mes op de camp gevoert, den 8 gedorsschen 
Den 9 mes in de camp gevoert, den 27 mes op de claver gebracht 
Den 6 xbris nae de meule geweest, den 7 dito het coorn in 't Westervlier en het Dorp Diepenheim 
gegadert 
Den 21 dito mes helpen uitdragen, den 29 hacksel gesneden, den X Jan. met het verken nae de beer 
geweest 
Dito met Vennebeek en sijn vrouwe gerekent, waerbij bevonden dat met arbeiden al 't ghene mij an 
gelde verschenen was op Martini 76 namelijck 15 gl claer op betaelt heeft en noch  op 't gene Martini 
77 mij van niens was verschenen betaelt 't gene mijn vrouwen tot dato gesponnen hadde mede al 
ingerekent          2-8-0    
Nb een halve dag met de karre aerde voeren hebbe ick hem noch gedaen 8 st hoeyen een dag 6 st 
Den 14 wederomme oock de 15 met de gelte nae het Hoge Laer geweest  0-2-0 
Den 18 met molt nae de meule geweest, den 22 den draft van Helmichs huis, den 25 mes 
uitgedragen, den 5 en 6 Febr. met de gelte nae Hooge Laer geweest, den 9 gegraven, den 12 
appelboomen gehouwen, den 25 en 26 Febr. in 't tijken helpen graven, den 2 Marty nae de meule en 
met Amelia nae Diepenheim geweest, den 7 dito mes uitgevoert met de karre, den X graven helpen, 
den 12 dito is hij nae Westervlier geweest, den 13 met Luiken Eskens in 't Busken gegraven, den 14 
getuint, den 15 dag elsen plantjes getrocken en geset, den 18 getuint, den 20 getuint, item den 23, 
den 3 April helpen graven, den 4 potten geset, den 5 die betuint en na Diepenheim geweest, den 9 
Aprilis mes gevat, den 10 helpen kuilen, den XIII met blesken hen geweest, den 17 mes ingelegt, den 
18 gegraven, item op 't Venne dalegestoken, den 7 May Stijne helpen wasschen, den 26 mes 



uitgeschoven, den 5 Juny Stijne turf opgeset, den 14 plaggen gevoert, den 15 gegraven, den 27 Stijne 
gewasschen, den 3 July ter Meulen gevaren, den 5 rogge gemaeyt, item mes op vlas, den 9 roggen 
gemaeyt en Stijne repelen geholpen, den 13 Stijne van acht tot 10 uiren op de wagen helpen vatten, 
den 16 van 4 tot een uir ingevoert met de karre 5 s en 6 gl geerste en dry maelen, item 4 fyme en 7 gl 
roggen in 4 mael, Stijne heeft mede hiertoe geholpen, den 27 van 9 tot 4 ons helpen hoeyen, den 2 
voer helpen laden, den 29 twee hoender, den 5 8bris noch een hoen, den 15 Aug. mes in 't busken 
gevoert, het land geploegt en met zeven gesaeyt, den 16 helpen vlas bosken, den 19 gedorscht, dito 
oock Stijne, dito oock nae de meule geweest, den 24 7bris Stijne gedorsschet, den 26 gedorschet, 
dito nae de meule gevaeren, den 8 8bris Stijne gewasschen        
Den X en XI mijne vrouwe van Enschede gehaelt, den 14 garven gesneden, de voer opgemaeckt van 
X nizen 
Den 17 dito gedorsschet, den 19 nae de meule geweest, den 21 met de sooge nae 't Hooge Laer, den 
22 dito met Stijnen van 8 tot 4 mes gevat, den volgende Saterdag geliemet, den 1 9bris mes gevoert, 
bonen geplant en getuint, den 8 dito gedorscht en gewallet, den 19 Stijne gewasschen, den 25 mes 
uitgeschooven, den 30 hacksel gesneden 
Den 17 en 18 Jan. 1679 gedorschet, den 22 dito nae de meule geweest, den 31 gedorschet, den 1 
Febr. mes uitgeschoven, den 25 Stijne gewasschen, den 27 an de conisfeeren hegge gearbeid, den 7 
Marty mes uitgeschoven, den 14 van 9 uir tuinen helpen, den 17 nae de meule geweest, den 19 
knollen gedorscht, den 21 Hij en Stijne gegraven, den 23 en 24 tot het brouwen gespat, molt en turff 
henen gebracht ende den draft weeromme 
Den 28 dito Stijne en hij graven geholpen, den 29 sij beide graven helpen 
In ons affwesen na Tekelenborg hij mes uitgeschoven, item alle beide yeder helpen graven, den 15 
nae de meule, den 16 met Stijne mes gevat en den 17 hij allene ingelegt, den 19 tot het lijn gegraven, 
den 24 nae Diepenheim, Dorp Diepenheim en Westervlier hem gesonden, den 25 dito tot de klaver 
gegraven, den 2 May de sooge gesocht, den 6 wasschen helpen, den 2 Juny nae 't Venne geweest, 
den 3 wasschen helpen, den 18 rövesaet gemaeyt, den 23 den mes op 't röveland gevoert van X 
uiren, voorts de naemiddag blijven graven, den 24 Stijne den voormiddag en Gerrit van 10 tot 1 uiren 
gegraven, den 2 July graven helpen Stijne tot planten, den 7 graven en geplanten, den 8 Gerrit de 
kinder na Deventer gebracht met de karre, den 14 en 15 roggen en gerste helpen maeyen, oock 
Stijne, id helpen binden, den id. mes uitgeschoven, den 22 met Stijne gerepelt het vlas, het overige 
van den dag die beide geholpen uit het busken ende van 't eerste stucke op den camp de rogge 
invoeren, den 23 van 't 2e en 3e stucke was van 3 uiren tot den avond sij beide, den 24 de geerste 
ende de overige rogge van 't 5de stucke tot 10 uiren hij alleene 
Stijne en hij ons elk twee dage helpen hooyen, ook een dag wasschen, dan daervoor heeft Trijne haer 
helpen planten 
Den 13 Aug. mes op 't vierkante stucke gebracht, ick meene 7 karren, den 14 hetselve graven helpen, 
den 22 Stijne gedorsscht, den 26 Stijne en Gerrit gedorsscht, den 27 nae de meule geweest, den 21 
7bris nae Goor om te prediken mij gebracht, den 25 mes uitgeschooven, den Vrijdag voor 17 p T 
gedorscht, den 13 8br voor mij nae Goor an Meyer geweest, den 14 mes uitgevoert, den 20 8bris 3 
mudde geerste nae H.(elmichs) huis gebracht, den 22 mes helpen vatten, den 2 9bris met de sooge 
nae 't Hoogelaer 
Den 8 9bris het eene vel nae Goor gebracht en nae Meyer, den 9 dito D.(ominee) Eibergen van Goor 
gehaelt ende weder van Marckel als den dienst gedaen hadde, die gebracht nae Diepenheim, den 12 
en 13 het molt, turf nae Helmichs huis gebracht ende den draft weeder van daer gehaelt 
Den 14 mes uit den stal in 't busken gevoert, den 23 dito de pastoor van Gelslaer gehaelt, den 25 
weder met de sooge nae 't Hooge Laer geweest, D. 2 Adventus den pastoor te Olst van Goor gehaelt 
en nae Goor weder gebracht, D. 2 Adventus D. Putmannu van Goor gehaelt, den 17 xbris gedorscht, 
den 19 mes uitgevoert uit den stal in 't busken, den 28 xbris nae Diepenheim hem met sijn lijf 
gesonden an de Pastor, den 29 met het peerd gereden nae Diepenheim, van daer na Goor D. in mijn 
paroxysmo afftehalen 
Den 1 Jan. 1680 nae Diepenheim met de karre geweest, den 2 van 't Weldam wijn gehaelt 1680, den 
5 en 6 January helpen wasschen, den 8 getuint, den 13 gedorscht, zo assche in 't busken, den 21 
mes uitgevoert, den 22 gestroeyt, den 23 van acht uire tot middag mes ingelegt, den 7 Febr. nae de 
meule geweest, den X Stijne en hij gedorscht 
Dito met Vennebeeke en sijne vrouwe gerekent en was den staet dese van 77 Martini,  
resteerden          13-12-0 
adele 78 en 79 Martini         30-0-0 
           ______ 
Hierentegens, dat gearbeid hebben, bevonden         43-12-0 
           32-13-4 



           ______ 
resteert mij alsoo van het bovenstaende noch      18-18-4 
Den 19 en 20 Febr. 1680 hierop gedorscht, den 21 mes uitgeschoven en een karre met nat molt nae 
Helmich, den 26 gewasschen, den 6 Marty met molt nae de meule, den 8 turff nae Helmichs huis ende 
helf wedergebracht, den X mij en Margreta nae Diepenheim gevaeren, den XV mes in de gaerden 
gebracht met sijn peerd, den 17 gegraven tot wortelen en boonen, den 25 nae de meule geweest, den 
29 mes vatten, den 30 dito van thien nae mes gestrooit en ingeseid 
Saterdag voor Quasimodo Gerrit gegraven, Stijne Vennebeke is voor lijn       
Propridie Misericordias gegraven ende postridie beide, den 1 May met mold nae de meule geweest, 
den 4 helpen brouwen, den 8 Stijne geweedet, den 10 op 't Vene daelgestoken ende den XI eodem 
Stijne gewasscht, den 13 ende 14 helpen in de kuile opslaen en heeft Stijne geseide beide dagen 
gestreken, den 17 gewast Stijne, den 21 gewallet  
Den Pinxter Avond mes uitgeschoeven, den 1 Juny het rövesaet gemaeyt ende nae 't Veen geweest, 
den 3 mes gevat, den 4 Stijne geplanten, den 5 hij gegraven, den X Juny turf gebanckt 
Den 18 hebbe ick haer 2 sch rogge geleent, die met dit nieuwe ons sullen weergeven ofte afverdienen 
met screife nae twee het schepel is nu 18 st 
Den 28 plaggen van ' t veld gevoert op den hof, den 29 Stijne gewasschen, D 5 post Trin. dd 4 
hoender, den 13 July rogge gemaeyt, dito Stijne gebonden, den 14 dito rogge gemaeyt en dito Stijne 
gebonden 
Propridie 7 post Trin. de gerste ingevoert 4 karren, Stijne geholpen 
Den 27 en 28 haver in 't busken gemaeyt, was wanckel weer nu doch niet vele als eenen gehelen dog 
tesamen, den 29 van 8 tot 12 de ploeg gemennet 
Den 3 Aug. gehoeyt, den 16 mes uitgedragen, den 18 Stijne id, den 26 Stijne gegraven. In mijn 
afwesen weite gedorsscht, den 15 7bris mes uitgedragen, den 21 Stijne gewasschen, den 23 dito nae 
de meule, den 4 8bris Helena nae Diepenh. gebr., den XII 8bris een osse van Deventer gehaelt, den 
16 van 8 uir tot den middag mes gevat, den 19 tot saeyen geholpen hij en Stijne, een om den andern, 
den 20 nae de meule met molt, den turf daer henen gebracht en volgenden daegs daertoe geholpen, 
den 1 9bris gedorsscht en gewall., den 2 Stijne gewasschen, item hij nae de meule geweest, 3 nae de 
Borckel, den 27 gedorsscht, den 7 xbris mes.    
Den 15 nae 't Hooge Laer, de tweede mael, 't eerste seide was niet noodig, voor sich nae de meule 
gaende 
Den 17 xbris gedorscht, eodem 3 uir nae 't Hooge Laer gew., den XXI met Luiken Niehuis mes 
uitgevoert 
Ao 1681 den 4 January gedorsscht, den 12 mes op de klaver, den 26 mes uitgeschoven, den 27 
knollen en rövesaet gedorscht, 4 Febr. nae 't Westervlier geweest, den 8 helpen brouwen 
Den X February 1681 met malcander gerekent ende bevonden dat bij de laetste rekeninge mij te 
goede bleef          10-18-4 
Hierbij comen de geleende twee schepel roggen     1-16-0 
Item 't gene op Martini 80 was verschenen      15-0-0 
            
           ______ 

7-14-4 
daerop was verdient         16-0-4 
           ______ 
resteert mij in dato         11-14-0 
Hierop verdient als volgt den 16 Febr. Stijne gewasschen     0-2-0 
Den 21, 22, 23, 24 also 4 x gedorscht ende getuint      1-0-0 
Den 1 Marty mes in den gaerden gevoert, dito Stijne opgesmeten 
Den 8 Stijne tot wortelen gegraven, den 22 gewasschen     0-4-0 
Den 29 gegraven, den 7 April mes in 't busken gevoert, den 8 dito hij gegraven, den 12, 13, 15 mes 
vatten en stroeyen, den 21 tot het brouwen geholpen, den 22 in de Venne kuile Stijne oock, den 29 
Stijne op 't Venne de turf omgekeert, den 16 May gegraven, den 31 May Stijne van 8 uir tot de middag 
gewasschen, den 28 Juny mes uitgedragen, den 1 July 2 hoender dd 
Den 12 July nae de meule met molt geweest ende eenige karren mes op 't viercante stuck gebracht, 
den 18 rogge gemaeyt ende den 19, den 26 een fyme gerste in 't busken gemaeyt, den 29 Stijne 
gehoeyt, postridi Dn VIII hij gerste gemaeyt en Stijne gebonden, den 10 Aug. gewasschen, den 23 
Stijne mes uitgedragen, den 15 xbris nae de meule, Martis post 16 Trin. stal uitgemesset, den 3 8bris 
gedorscht, den 4 nae de meule, den X in 't busken assche angevoert, den 12 Stijne gewaschen, den 
13 8bris Stijne 4 hoender dd dito mes gevat Stijne, den 15 deels hij deels Stijne gedorsscht, den 20 
gemesset, den 28 hacksel gesneden, den 1 November helpen brouwen ende het molt nae Helmichs 



huis gebracht, in mijn afwesen gedorscht, item tweemael nae de Borkel geweest en 2 mael hacksel 
gesneden, item Stijne gewasschen, den 9 xbris gedorsscht, item Stijne gemest en hij noch tweemael 
hacksel gesneden, den 17 gemesset, den 27 geerste nae Helmichs huis gebracht 
Den 5 jan. 1682 gedorsscht, den 12 mes uit de stal met de karre op 't land gevoert, den gedorsscht, 
den X Febr. en den 14 Stijne gemesset, gewasschen, den 16 Marty gedorsscht en getuint, den 20 
mes gevoert, den 6 Aprilis Stijne gegraven, den 18 hij mes gevoert, den 25 April Stijne gegraven, den 
28 van 2 uir en den 29 hij van tien uir gewallet, Gerrit en Stijne in 't Venne 
Maendag post Rogate nae de meule, den 26 Stijne nae 't Venne, 1 Juny Stijne gebanckt, den 6 
rövesaet en plaggen gemaeyt, Stijne gewasschen, den 9 hij gegraven 
postridie 2 p Trin. mes uitgedragen, den 4 mes op 't vlas, dito Stijnen geplantet, den 11 July hij rogge 
gemaeyt en Stijne denselven dag gebonden, id. hij alleen gemaeyt, den 18 Stijne geplantet, den 22 
vlas uit de dijke op den Camp gebracht, den 26 July de ploeg van Meging gebroken in 't busken, den 
29 Stijne gewasschen, den 31 hij gehoeyt, den 1 Aug. gerste ingevoert, den 5 sij beide gehoeyt, den 7 
hij de witweite gemaeyt en Stijne gehoeyt, den 8 hij geholpen, den 10 hij en Stijne, den 16 beide 
gehoeyt, den 17 Stijne gehoeyt, den 18 hij gehoeyt, den 21 7 karren mes in 't busken gebracht   
's maendaegs postr D XII p Trin. hij gedorsscht segge tot 8 uiren, den 8 7bris hij gedorscht weite 
Nb XII p Tr Putmannus van Goor gehaelt, den 15 gemesset, den 25 Stijne gedorsscht, den 29 nae de 
meule, den 12 8bris mes gevatt, drie karren sand oock eens gevoert, den 7 9bris nae de meule, den 
11 gemest, den 24 gedorsscht, den 25 Margreten coster nae 't Weldam gebracht, den 9 xbris mes op 
de klaver gevoert, den 19 en 20 also gedorsschet 
1683 den 18 mes uitgeschoven, den 7 Febr. met molt nae de meule, den 8 draft gehaelt, den 26 
gedorsschet, den 28 mes op 't land gevoert 
Den 2 Marty 1683 met malcander gerekent en bevonden dat schuldig was van de naeste rekeninge
           11-14-0 
Adde van Martini 81 en 82         30-0-0 
           ______ 
summa           41-14-0 
hierop verdient          23-1-0 
           ______ 
blijft also in dato hij mij schuldig        18-13-0 
Den 5 Marty item 12,13 gedorsscht en getuint      0-17-½ 
Den 21 hij gegraven, den 25 mij met de karre nae Goor gebracht   0-8-½ 
Den 26 gewasschen Stijne, den 30 Stijne gegraven, den 10 Stijne en Gerrit gegraven,  
den XI Gerrit nae de meule geweest        0-10-½ 
Den 16 Gerrit en Stijne mes gevat, den 17 Gerrit mes ingelegt, den 7 May Stijne gewedet, den 13 en 
19 gewedet, den maendag hiernae geweidet, post Passch in de kaste geholpen, 1 Juny rövesaet 
gemaeyt, den 4 dito mes in 't busken tot het röveland gebracht, dito hij gegraven 
In mijn affwesen nae de meule geweest, toen met mijne vrouwe nae 't Wegdam, item rövesaet 
gedorsschet, Stijne eenmael een dag nae 't Venne geweest, item vlas getrocken, item helpen 
wasschen, den 6 July mes gedragen en gegraven, den 9 en 10 gemaeit, den 14 tot acht uiren 's 
morgens gerste gemaeit, den 18 gerste gemaeyt en Stijne gebonden, den 26 van 4 tot den avont tot 
de gerste te laden, den 28 van 3 uiren witweite gemaeyt, den 31 gehoeyt, noch gehoeyt, haver 
gemaeyt, 1 karre haver ingehaelt, item, den 30 Aug. weite gedorscht, item Stijne, den 20 en 31 
gewasschen, 3 Sept. heeft hij mij medicine van D. gehaelt, den 22 nae de meule, den 4 8bris Stijne 
gemesset, den 15 Stijne gewasschen, den 16 hij hacksel gesneden, den 25 gedorscht, den 29 
hacksel, den X ixbris nae de meule, den XI dito nae Goor met mij, den 20 en 21 gedorscht, den 27 
mes op de rogge gevoert, den 30 ixbris en 1 xbris met mijn vrouwe nae Deventer, den X met molt nae 
de meule, den XI Stijne gewasschen, den 24 met eene koffer nae Diepenheim   
1684 den X Jan. gedorsscht, den 16 gewallet, den 7 Febr. van X uir gemesset met het paerd, den 11 
en 12 also gedorsschet, den 18 gewasschen, den 28 met mijn vrouwe nae Diepenheim, den 29 hout 
gehouwen, Oculi mij nae Haexbergen gebracht, den 7 nae de meule, den X Maert met mij nae 
Deventer geweest, den XII gedorsscht, den 15 mes gevoert, den 18 getuint, dingsdag den 25 getuint, 
den 26 getuint, den 30 nae Goor met mij geweest, den 31 gewasschen 
Den 10 assche in 't busken gevoert, den 23 beide mes gevat, den 24 hij geholpen op 't landt, den 25 
Stijne gegraven, den 29 Stijne mes gevat en hij den 30 met molt nae de meule geweest, den 5 May 
gewedet, den 6 oock, den 7 oock, den 13 en 15 Stijne also in 't Venne, den 22 Stijne geweedet, den 
27 Stijne nae 't Venne, den 1 Juny met mij nae Goor geweest, den 10 met Helena nae den 
Hagenvoorde, den 16 Stijne gewaschen, den 22 1 pachthoen dd, item op 't Elssener Venne turff 
opgesmeten, den 28 noch een pachthoen dd, den 9 July rogge gemaeyt, den 11 met Wageman en 
sijn geselschap nae Deventer geweest, den 18 en 19 also Stijne gehoeyt, den 21 een sleepken hoeys 



uit het Slag gehaelt, den 22 de jonge ons de queque van de Camp gehaelt, item Stijne wasschen 
helpen, int leste van July Stijne queque geschut die Vennebeke daeraft haelden, Am.(elia) meent 4 
karren, 3 Aug. een vierdeel kalfvleesch nae Diepenheim gebracht, den achten van 9 uiren mes in den 
gaerden 
Den 19 Gerrit en Stijne gegraven elck, den 20 Stijne gewasschen, den 26 hij en sij gedorsschet, drie 
leggen, item 2 dagen den dochter met handlangen geholpen, den 16 7bris weite gemaeyt, den 29 
Stijne gewasschen, den 12 8bris mes ingelegt, den 13 plaggen gemaeyt, den 22 dingsdag tot den 
saterdag incluis met mij te Bentem geweest 
Nb daer hebbe ick tot Enschede voor hem verschoten tot den arrest 14 st, item postr 22 p Tr met mij 
nae Diepenheim geweest, den 3 9bris nae Diepenheim, den 5 mes uitgedragen, den 4 nae Deventer, 
den X gedorscht, den 25 p Trin. met mij nae Haexbergen geweest, dingsdaegs daernae Stijne 
gewasschen, den 23 met ons nae Deventer geweest, den 3 xbris den draft van Helmich, den 15 
gemesset 
Ao 1685 den 12 Jan. gedorsschet, den 26 en 27 gewasschen 
Den 28 January met malcander affgerekent en bevonden alles soo wel een sch roggen van voorleden 
jaer en de 14 st te Enschede uitgelegt voor hem, soo blijft hij mij in dato schuldig  
12-2-0, hierop 4 Febr. mes gevat, den 9 Stijne gedorsscht, den 20 met de kinderen nae Deventer 
geweest, den 15 Marty gedorscht, den 18 plaggen gemaeyt, den 22 plaggen gevoert, den 23 assche 
in 't busken gevoert, dito gegraven, den 25 boomen uitroeyen, den 2 Apr. gewasschen, den 9 mes 
gevat, den X de ploeg gemene, den 12 met mij nae Diepenheim geweest, den 13 plaggen van een 
gevoert, dito met Krijgsman gebout, den 17 Vennebecke tot het lijn zaeyen 6 st 
5 May met mijne vrouwe nae 't Wegdam geweest, den 6 Stijne nae 't Venne, den 8 beide Gerrit en 
Stijne in 't Venne, den 9 Gerrit in 't Venne weder daelgestoken, noch den 11 May in 't Venne, 
geweden, den 29 may an de ...., den 1 Juny nae de meule, den 8 dito nae Haecksbergen, den 12 nae 
't Weldam, den 15 nae Deventer, in mijn affwesen mes op de planten gevoert, item gegraven, Stijne 
wasschen, hij 't rövesaet gemaeyt, dit is abuis, het was wel so angelegt. maer de Wachtmr. bestelden 
mij een span van Rengering en Roleving, den 1 mij nae Diepenheim gebracht, hem, den 4 July 25 st 
tot eenen sicht gelenet, den X mijne kinder met de karre van Enschede gehaelt, den 17 rogge 
gemaeyt, den 19 met mij nae Haexb.(ergen), den 20 rogge gemaeyt, den 21 Stijne gewasschen, den 
26 rogge gemaeyt, dito Stijne vlas getrocken, den 29 geholpen op de balke vatten, vlas dijken, den 30 
gerste gemaeyt van 7 uir en Stijne gebonden, den 11 Aug. onset halven van Benthem nae Enschede 
omgevaren, den 12 Stijne gehoeyt, post 10 Dom nae Benthem ons gevoert alsoo 3 x toegebracht, D 
13 nae Haexbergen 
Den 23 Sept. hij gedorsschet, den 28 gedorsschet, den 5 8bris Stijne gewasschen, den 21 nae 
Benthem om de begraffenisse van Ann. zal. geweest, den 26 Margareten nae Nieuwenhuis gebracht 
Den 31 8bris plaggen gemaeyt, den 2 9bris gedorscht, den 3 Stijne van drie uiren tot den middag 
gewasschen, den 4 van 8 hij mes gevat en daerna voor selven gegraven, den 6 mes ingelegt, den 29 
met mij nae Goor op de begraffenisse, den 21 gemesset, den 26 gedorsschet, den 28 met mij nae 
Haexbergen, Enschede en quamen weer den vrijdag daernae, den 10 nae de meule 
1686 2 Jan. Margarete, den 3 mij en Christina nae Goor gebracht, den gemesset, den XI gedorschet, 
dito met mij nae Goor geweest, den 20 Stijnen ... geleent, den 24 nae Haexbergen, den 25 en 26 
gedorsscht, den 30 met molt nae de meule, den 2 Febr. Stijne gewasschen 3 st, den 8, 9, 10 also 3x 
plaggen gemaeyt, den 15 de wijse moer weer nae Diepenheim gebracht, den 18, 19, 20 also 3x 
gevruchtet, den 23 van 9 uir plaggen tesamen gevoert ende den 25 't plaggen bij eengevoert, den 5 
Marty gedorscht, den 6 met mijne vrouwe nae Deventer gevaren, den 16 Stijne gewasschen 3 st, den 
21 hij met mij nae Haexbergen, den 23 mes in den gaerden gevoert, den 24 hij gegraven, den 26 nae 
de meule geweest, den 1 Apr. te voet dack helpen gadern, den 7, 8, 9 en 10 dito heeft ons Gerrit 4 x 
tot het messen, ploegen en gerste saeyen geholpen, Stijne oock, den 8 hiertoe, den 14 dack door 
Marckel helpen gaderen 
Nb hij heeft van ons gekregen voor 15 st lijn 
Den 19, 20, 21, 22 hij en Stijne den 20 en 22 geholpen in 't Venne, den 23 en den 24 hij, den 27 nae 
de meule, den 25 en 26 May den deckers handreikinge gedaen also 2x, den 31 nae Deventer, D 2 
post Trin. D.(ominee) Barzeling nae Goor gebracht, rövesaet gedorsscht, zig met mij nae Deventer 
geweest, den 14 heeft hij 4 hoender betaelt, den 30 July Stijne gehoeyt, den 31 hij, den 1 Aug. met mij 
nae Haexbergen en voor desen nae de Oude Meule, van de eerste crijgt hij Samuels zock, van de 
andere hebbe ick hem gegeven 24 st, 3 st waerde onder weegs verteert, den 2 hij gehoeyt, den 9 
Aug. 4 voer haver en gerste ingevoert, den 13 5 karren mes in den hof gebracht, D XI p Trin. met mij 
na Goor, den 17 Stijne wasschen, den 21 Gerrit helpen graven, den 31 mij nae Diepenh. en weite 
maeyen, den 25 nae Haecksbergen, den 29 en 30 also 2x gedorscht, den XI 8bris met mout nae de 



meule, den 22 gedorscht, den 23 nae de meule, den 24 mes gevat, den 25 mes geschoven,  2 voer 
lemen gestoken en gevoert, den 29 gedorsscht, voor hen heeft oock een vercken hij gekregen 53 st 
Den 15 9bris gerekent en stond so, met hen resteeren uit de vorige rekening het ghene nu en dan 
verschoten hadde, oock op Martini 85 en 86 verschenen was, quam mij toe    49-5-0 
Daerop hadde hij verdient        47-4-8 
           _____ 
komen mij dan uit dese rekeninge noch toe      2-0-8 
Den Saterdag voor 25 p Trin. met mij na Haexbergen en Benthem geweest en sijn volgenden 
Saterdag weer gekomen, waren achtehalven dag en elken tot 25 st gerekent 6 gl weiniger acht halven 
stuiver           5-12-8 
Met D.(ominee) Eibergen en mij na Deventer, oock die weder nae Diepenheim gebracht 1-16-0 
           _____ 
           7-8-8 
Hierop sijn nu te corten bovenstaende       2-0-8 
Item van D. Eibergen         0-12-0 
           _____ 
Dewelke van sijn praten dit afgetrocken       2-12-8 
           _____ 
blijven hem te goede         4-16-0 
dewelke hem den 9 xbris hebbe betaelt 
Nota bebe D. Eibergen heeft den schilling nae Diepenheim hem betaelt en hem gegeven 4½ gl 
Van niens geholpen den 7 xbris mes uitgedragen, den 25 nae de meule geweest, den 19 gedorscht 
en item met mij nae Diepenheim geweest, den 29 gedorsscht 
Anno 1687 2 Jan. nae Diepenheim met mij geweest, den XII met mij nae Goor tot Hoefslag geweest, 
den 15 mes uitgedragen, den 27 en 28 gedorsscht, den 31 Jan. en 1 Febr. gedorsscht, den 15 mes 
uitgevoert in 't busken, den 21 tot het buiskool gegraven in 't busken, den XI Maert mij in den gaerden 
gevoert, den 12 Stijne en den 14 Gerrit gegraven, den 25 mes uitgevoert, den 6 Apr. Stijne gegraven, 
den 18 hij en Stijne van 8 uiren mes gevaren, den 19 van X uiren tot het ploegen geholpen en Stijne 
gewaschen f 5 st       
Den 10 met Amelia en Christina nae Nieuwenhuis geweest, den 19 en 20 Stijne in 't Venne geholpen, 
den 20 hij, den 23 sij weder in 't Venne, den 2 hij gemesset en gegraven, den 14 sij met Gerritjen van 
8 uiren tot den avond nae 't Venne geweest, den 20 Juny nae de meule, den 30 gewallet, den 7 en 9 
July gewallet, dito de jonge nae de mante, den 13 plaggen gemait, den 18 roggen, den 30 Gerrit 
gemaeyt en Stijne gebonden, den 16 Sept. Gerrit gedorscht, den 3 Stijne gewasschen, den 6 it, den 
20 den stal uitgemessen en 2 karren op 't land gebracht 
In 't begin van Aug. hij 3x gehoeit, den 21 en 22 Aug. in 't busken helpen graven 
Nb doe nae Deventer vergieng leende hem 6 st daervoor Stijne geschuirt heeft, oock wierden hem 's 
daegs voor de kermisse het plaggen voeren betaelt, hadde voor 3 dagen te voren boeckweite en 
haver gemaeit    
Den 24 Sept. 2 karre haveren ingehaelt, dito hij en de jonge weite gedorsscht 
Nb dit leste is hem betaelt, den 26 haver gedorscht, den 2 8bris gedorscht hij, den 17 mes 
uitgedragen, den 21 gedorsscht, den 27 Stijne gewasschen f 3 st, den 3 9bris en den 5 tot het messen 
geholpen, den 9 gedorsscht, den 26 mes uitgedragen, den 28 gedorsscht, den 21 xbris gedorscht, 
dags te voren Stijne gewasschen f 3 st, den 30 xbris tot het messen geholpen 
Ao 1688 den 19 Jan. gedorscht, den 6 Stijne geholpen tot het wasschen f 6 st, den 11 gemesset, den 
13 en 14 also gedorsschet, den 7 Marty hacksel gesneden, den 13 Marty gedorsscht en gegraven, 
den 15 gedorscht, den 16 mes uitgevoert, den 26 gegraven, den 2 April Stijne gegraven, den 3 hij 
geholpen tot den mes, den 12 Stijne geschuirt, den 17 hij mes gestroeit, den 30 Apr. en 1 May in 't 
Venne hij daele gestoken, den 2 May hij en Stijne en den 4 hij alleen, den 5 hij en Stijne, item Gerrit, 
den 10 Gerrit assche in 't busken gebracht, Stijne den 16 gewedet, noch geweidet, noch gewedet, den 
30 gewasscht f 6 st, den 9 Juny gewedet, den 18 Helenen van Eybergen gehaelt, den 19 Stijne 
gewedet, in mijn afwesen op 't Venne den turf helpen vlijen, den 10 July Neve Snethlage nae de 
koude lucht gebracht, dito Stine helpen hoeyen, den 9 hij rövesaet gedorscht, gerste gemaeit van 't 
4kante stuck, Stijne gewasschen ad 5 st, Vennebeke gemaeyt, Stijne gebonden, vlas getrocken, den 
24 gerste en Stijne gebonden, den 3 en 4 A. gehoeit, item den 6 de sone Gerrit, den 13 Aug. 
boeckweite gemaeit, dito Stijne de mes uitgesmeten en Gerrit daervan eenige karren op 't röveland 
gebracht, den 14 Gerrit gegraven, den 17 nae de meule geweest, den 24 gebraeckt, den 28 Stijne 
weite gedorscht, den 30 nae de Borkel mede geweest, item den 31 wanneer 's naemiddags over 
eenige karren mes op 't land brachten, den 3 Sept. Stijne gewasschen, dito Gerrit Christinen nae 
Schoonheten gebracht, den 17 hij gedorscht, den 24 gewasschen, den 29 gedorscht en gewallet, den 



2 8bris Gerrit mes in 't busken gevoert, den 18 mes gevat tot 3 uir, den 2 9bris brieven nae Gronouwe 
gebracht 
Den 10 9bris met Vennebeke gerekent en stond so hij was mij schuldig geworden op Mart. 87 en 88
           30-0-0 
daerop hadde verdient         28-9-8 
           ______ 
resteert mij also van bovenstaende       1-10-8 
Den 22 Gerrit mes uitgedragen, den 23 gedorsscht, Stijne gewasschen, den 19 xbris hij gedorscht, 
den 20 hij en Gerrit gedorscht, den 21 Gerrit mes uitgedragen 
Ao 1689 den 27 9bris gerekent en stond so tot vorige jaer was Vennebeke mij schuldig  
gebleven          1-10-8 
Hierbij komen van Martini 89        15-0-0 
           ______ 
maeckt tesamen         16-10-8 
hierop waren verdient         15-3-0 
           ______ 
resteert mij dan in dato hier van noch        1-7-8 
molt noch afgetrocken sijn 1 dag dorsschen       0-2-8 
           ______ 
rest            1-5-0 
Den 31 Dec. en 2 Jan. 1690 mes gevat en gestroeit, den 27 gedorscht, den 4 Febr. gewasschen 4 st, 
den 17 Febr. mes in 't busken gevoert 
Ao 1690 den 15 xbris gerekent en stond so van 27 xbris rest.     1-5-0 
hier bij quaemen van Martini 90        15-0-0 
           ______ 
           16-5-0 
waerop waren verdient         16-0-8 
           _____ 
resteeren mij hiervan dan         0-4-8 
Nb een blad was overgeslagen daerop stonden       1-3-8 
           _____ 
so dat overbetaelt sijn         0-19-0 
Den 15 Jan. 1691 hij en sijn soon mes uitgedragen, den 20 tot het brouwen geholpen, den 22 en 23 
also hij gedorscht, den 16 Febr. mij en Christinen nae Diepenheim, den 19 gedorscht, den 24 mes 
uitgedragen, Marty 3 Stijne gewasschen 5 st, den 12 en 13 also gedorscht, den 16 van 2 uiren met de 
stortkarre mes in den gaerden gebracht, den 17 met mij nae Diepenheim, den 24 met Margrete nae 
Nieuwenhuis, is den 26 weder gekomen, den 29 onse dochter weder nae Eibergen gebracht, den 31 
mes in 't busken gebracht, den 6 en 7 also gedorscht, den 16 Stijne mes gevat, dito en den volgenden 
also, hij in 't Venne neder gestoken, den 21 Vennebeke geholpen in 't Venne en heeft den 22 mij en 
de pape van D. nae Deventer gebracht, 't welk leste hem beinde, den 24 nae de meule, den 27 in 't 
Venne, den 15 Juny rövesaet gemaeit 
Den 27 van acht uir mes op 't röveland gevoert, dito hij gegraven, den 21 met onse dochters nae 
Diepenheim geweest, den 23 hij en Stijne elk gegraven, den 25 hij en Stijne elk gegraven, den 26 
Stijne gewasschen f 6 st, den 6 July onse dochters nae Goor gebracht op de kermisse, den 8 onse 
Eibergen wederom gebracht, den 18 July hij rogge gemaeit, den 23 gerste, den 24 en 25 gevat, den 
29 Stijne gewasschen f 5 st, den 3 Aug. geholpen met haver maejen, hoei vatten, nu lelik, den 23 met 
ons nae Stouveler    
Nb Gerrit 2 dagen helpen hoejen in 't Apengoor, den 30 Aug. dd 1 paer hoender, den 28 plaggen 
gemaeit 
Nb den 2 8bris Gerrit gedorsscht, den 6 8bris gedorscht, den 21 hij gedorscht, den 3 9bris hij en sijn 
soon gedorsscht, den 6 nae de meule geweest, den 9 Stijne gewasschen f 5 st 
Den 9 xbris hij gedorsscht, den 30 hij gedorscht, den 7 met mout nae de meule 
Ao 92 den 18 en 19 Jan. also Gerrit gedorscht, den 5 Febr. Gerrit mes uitgedragen, den 23 gedorscht 
ende den 24. In Febr. Stijne gewasschen f 2 st, item 1 Marty f 5 st, den 7 Marty gemesset, den 21 hij 
gedorscht en Stijne, den 24 hij gegraven, den 6 April lijn gedorscht, den 8 April tot de gerste mes 
gestroeit en ingelegt, den 12 brouwen helpen, den 20 tot de aerdkarre geholpen, den 6 May tot het 
brouwen geholpen, den 7 in 't Venne, den 10 in 't Venne, den 19 erften gestöcket, den 1 Juny Stijne 
gewasschen f 2 st, den 10 mes uitgedragen, den 22 't rövesaet gemaeit, den 24 hij gegraven en Stijne 
geplantet, den 5 July hij nae 't Venne, den 16 rövesaet gedorsscht, den 19 rogge gemaeit, den 25 July 



Stijne gewasschen f 5 st, den 11, 12 en 13 also 3x Gerrit gehoeit, den 15 Christine nae Nieuwenhuis 
gebracht, dito Vennebeke in 't Slag hoei gedragen 
Nb Christine nae Schoonheeten gebracht, den 16 Gerrit en den 17, den 18 en 19 also 2x Gerrit, den 
20 Gerrit, den 26 Samuel nae Deventer gebracht, item den havern in 't busken gemaeit, 3 Sept. 2 
karren havern ingevoert, den 6 Stijne gewasschen 2½ st, den 22 Gerrit de queque bij eene gevoert, 
den 3 8bris Gerrit gedorscht, den 19 wat queque tesamen gevoert in 't busken, den 20 beide 
gedorscht, den 21 beide, den 25 Gerrit de paerde gemennet, den 26 met mijne vrouwe nae Goor, den 
28 met ons nae Diepenh., dito dd 4 hoender, den 4 8bris mes op 't roggeland in 't busken gebracht, 
den 7 met mij nae Diepenheim, den 12 ixbris beide gedorscht, den 16 Helenen weder van Eibergen 
gehaelt, den 13 xbris Stijne gewasschen f 4 st, den 16 mes gevat, den 19 gedorscht, den 20 
gedorscht 
Ao 1693 den 2 Jan. is alles berekent en bleef hij schuldig 0-5-0, voor dese 5 st heeft hij mij nae 
Stoevelaer gebracht en is oock an de meule geweest, den 14 dito mes uitgevoert, oock eenige karren 
op 't klaverland naemlik 3 karren 
Nb dit was voor sonnen ondergang al gedaen, den 24 en 25 also gedorscht, den 28 Febr. Gerrit mes 
uitgebracht, den 14 en 15 Marty also hij gedorscht, 1 Apr. mes gevat, den 2 met onse dochters nae 
Goor geweest, den 23 1 hoen dd, in mijn afwesen nae Deventer heeft hij 5 a 6 karren mes in 't busken 
gebracht en sij van 8 uir tot den middag geschuirt, den 1 May in 't Venne, den 9 Stijne gewasschen f 3 
st, den 8 Juny nae Stouvelaer met ons geweest, den 10 rövesaet gemaeit, den 20 Juni Stijne 
gewasschen f 3 st, dito hij 4 karren mes in de gaerden gebracht, den 28 rövesaet gedorsscht, den 1 
July 12 sesde ½ stucke roggen gemaeit, int Appengoer hij gehoeit 
Nb mijne vrouwe heeft hem in de saeitijd gedaen 1 schepel havern tegen 26 st 't welker hij noch 
schuldig is, den 12 Gerrit rogge gemaeit, den 14 hij in 't busken rogge gemaeit en gevat, den 10 
Augusti Stijne gewasschen f 4 st, den 15 2 karren mes bij de queque, den 29 1 hoen dd, den 19 Sept. 
Stijne gewasschen f 4 st, oock was hij voorhen nae Benthem geweest tot de begraffenisse, den 27 
met mije nae Stouvelaer, den 3 8bris een queque hoepjen van eene gevoert, den 10 8bris Gert van 
Rijssen gehaelt, den 11 met mij nae Stouvelaer, den 16 gedorscht  
Den 17 4 karren mest bij de leeme gebracht, Gerrit Kusters heeft van daer Vennebeke Gerrit nae de 
Gronouwe en wederom gebracht, den 8, 9, 10, 11 9bris 1692 hoort an Gerrit Kösters rek. 
Den 22 wijn van Goor gehaelt, den 24 Gerrit mes gevat, dito hacksel gesneden, den 26 met mij nae 't 
Weldam, den 27 knollen gedorscht, den 29 Stijne gewasschen f 4 st, den 3 9bris hacksel gesneden, 
den 8 9bris gedorscht, den 5 xbris mes uitgedragen, den 8 nae de meule met molt, den 18 Stijne 
gewasschen f 3 st 
1694 hij gedorscht den 29 Jan., den 7 Febr. Stijne gewasschen f 4 st, den 12 Febr. mes in 't busken 
gevoert, den 13 gegraven, den 17 gegraven en nae Leus Luiken, den 15 nae Stouvelaer, den 19 en 
20 gedorsscht, den 4 maert mes in de gaerden gebracht, den 7 assche op de voer haver, den 11 en 
12 Marty gegraven, den 2 April van 8 uiren mes gevat, den 3 gegraven, den 7 gegraven, den 14 
Meging de ploeg gebracht 
Den 20 met het peerd geholpen, het busken tot de haver te begadern, den 2 nae de meule, den 25 op 
't Venne nae water gegraven, den 26 met sijn lijf helpen modderen, den 27 tot 10 uiren op 't Venne 
doorgesneden, den 28 op 't Venne, den 19 May Stijne gewasschen f 5 st, den 1 Juny Stijne 
gewasschen f 3 st, den 4 queque geschuddet, den 7 van 's morgens tot 2 uiren en den 8 het rövesaet 
in 't busken, den 9 mes gevoert en ingelegt, dito Stijne geplantet, in de weke nae 1 post Trin. op 
eenen morgen een karre sant tot het kamertjen, item geleemert tot 5 uiren, item gegraven, den 21 
Juny met mij nae Stouvelaer, den 25 nae Goor en Diepenheim, den 26 nae Diepenheim, den 3 July 
Stijne gewasschen f 5 st, den 5 met ons nae Diepenheim, den 6 4 hoender gebracht, den 9 met mij 
nae Goor, den 13 hij en sijn soone rogge gemaeit, den 16 van 9 uiren en den 17 gemest en gevattet, 
den 23 en 24 July also Gerrit gehoeit, den 25 hij gerste gevat, den 26 1 voer hoej Gerrit helpen halen 
en afledigen, den 27 met mij nae de vrouwe van Hoevel geweest, den 29 met mij en Helene nae 
Nieuwenhuis, den 1 Aug. de stal uitgemesset, den 2 gehoeit, den 3 eene schoft haver gemaeit, den 6, 
7, 8 also 3x gehoeit, item den 9, den 1 een schoft haver gemaeit, den 13 gegraven, den 27 Stijne 
gewasschen f 3 st, den 29 nae Diepenheim met mij, den 2 Sept. met mij nae Diepenheim. item den 3, 
den 11 met mij nae 't Weldam, Gerrit den 17 gedorscht, den 26 Gerrit een schoft hacksel gesneden, 
den 1 8bris gedorscht, den 5 it, den 10 hacksel gesneden, den 16 Stijne tot 8 uir voormiddags 
gewasschen, also Gerrit met mij nae Stouvelaer, den 19 hacksel, den 21 nae Diepnheim, den 31 
hacksel gesneden, den 1 Gerrit en hij 1/5 en den 2 Gerrit gedorscht, den 16 gedorscht, den 23 9bris 
Wanning de ploeg gemennet, den 10 xbris gedorscht, den 31 gemesset voor deesen oock Stijne 
gewasschen f 4 st 



Den 17 Jan. 1695 mij met sleede nae Stouvelaer gebracht, den 29 gedorsscht, den 30 gemesset, den 
8 Febr. van 12 tot 3 uiren mes op de rogge en in 't busken gebracht en doe vortaen tot den avond die 
gestroeit, den 17 met mij nae 't Weldam, den 25 gedorscht, den 27 Stijne gewasschen  
f 3 st, den 9 Marty hij gedorscht, den 25 Marty kalfvlees van Diepenheim gehaelt, den 29 en 1 Marty 
also gedorscht, den 11 mes eingelegt, den 20 gegraven, den 26 April in 't Venne, den 3 May in 't 
Venne, den 18 in 't Venne, den 23 Stijne gewasschen f 3 st, den 3 July nae Stouvelaer van de 
makelaer eene rekeninge gebracht, den 8 July Stijne van 8 tot 2 uiren nae mitdage gewasschen f 3 st, 
den 24 eene schofft hij knollen gewannet, den 25 Gerrit rogge gemaeit, den 31 July gevattet, den 2 en 
3 Aug. also 2x gevattet, den 12, 13, 15 Aug. also 3x gehoeit, in de weke nae den 13 p Trin. 4 x 
gehoeit, den 25 met mij nae Diepenheim geweest, den 2 8bris van Goor hoppe gehaelt, den 14 8bris 
gedorscht, den 16 mes laden en 1 9bris Gerrit van 8 tot den avond rogge gestövet, den 13 van 9 uiren 
tot den middag mes gevat, den 15 gedorscht 
Ao 1695 den 19 9bris gerekent en stond so hij was mij schuldig van Martini 93, 94 en 95 45 gls en 12 
hoender, hierop waren betaelt 37 gls en 7 hoender, resteerden mij also in dato hiervan  
8-16-0 en 5 hoender, hierop den 27 gedorscht, den 12 xbris gedorscht, den 15 gemesset, den 24 xbr 
molt van Nihuis gehaelt 
Den 2 Jan. 1696 gedorscht, den 13 gemesset 2½ karren op de klaver en zander op de vaelt, den 31 
nae Delden an de Velter, den 3 en 4 Febr. also 2x gedorscht, den 5 geholpen met de karre tot het 
höfken, dito 5 helpen dasmijten, den 6 hij geholpen tot het höfken te lijken, item den 7 een schoft, den 
8 dito gemesset, den 10 tot het hofjen, den 11 Stijne gewasschen f 4 st, den 2 Marty gedorscht, den 
17 gedorscht, item den 26 en 27 mes op 't land gebracht, den 28 gedorscht, item den 30 gedorscht, 
den 16 April met ons nae Diepenheim geweest, den 17 brieven nae Goor gebracht, den 23 nae de 
meule geweest, den 5 Juny stroe uitgedragen en 2 schoft gemest, den 6 1 uir in den gaerden, den 13 
nae 't Weldam, den 16 nae Stouvelaer en Diepenheim, den 20 dito gebracht geweven 44 ellen doek, 
slecht 39 ellen, elke doende 2 st 3-18-0, selen was tecort da de 3 st manko 15 st en te samen 4-13-0, 
daer ick van Icking voor hem afneme 2-10-0, blijft hij mij dan hier van schuldig 2-3-0 
Den 22 met mij nae Stouvelaer, watermeule en Diepenheim geweest, den 23 July Gerrit rogge 
gemaeit, den 28 hij drie schoft gerste gemaeit, item den 29 van 8 uir tot 12¼ uir Gerrit met mij nae 
Stouvelaer, dien hij 5 uire voer gevat, den 2 Aug. van 3 uir gevat 5 voer en den 4 noch 5 voer, den 15 
voer mes op 't vierkante stukke gebracht, dito oock Gerrit gegraven, den 22 van 10 uir haver gemaeit 
in 't busken, den 31 queque en mes tesamen gevoert, den 3 Sept. 2 karren haveren uit het busken en 
6 gast thienden gehaelt en die gedorscht, den 16 Sept. met mij nae Stouvelaer, den 22 te voete met 
brieven na Endschede gebracht, den 8 8bris gedorscht, den 14 gekarret in den dijk, dito hij 
ingesmeten, den 22 en 23 gedorscht, den 26 de kloekhenne met 2 kuiken, den 9 9bris gedorscht, den 
23 it, den 26 met malcanderen gerekent en stond so hij was mij schuldig van verlede rekening  
           8-16-0  
hierbij quam van Martini 96         15-0-0 
           ______ 
maeckt tesamen         23-16-0      
waerop betaelt wierde bevonden       15-5-0 
           ______ 
resteert mij also hier van 8 hoender en an gelde      8-11-0 
Den 30 ixbris Gerrit tot het slachten geholpen, den 1 xbris mes uitgedragen, den 4 xbris gedorscht 
Ao 1697 den 2 January mes uitgedragen, den 8 gedorscht, den 16 van de watermeule ...., den 18 
gedorscht, den 14 en 14 Febr. gedorscht, den 8 Maert met de karre geholpen, den 10 hij ingesmeten, 
den 17 een schoft met de karre in den gaerden geholpen, den 7 May in 't Venne, den 13 Juny in 't 
busken gemaeit, den 14 met ons nae Deventer, den 15 en 16 telkens gemaeit, den 19 Gerrit gemaeit, 
dito Hendr. plaggen getrocken, den 23 drie schofft en den 24 1 gemaeit, den 27 Christinen nae 't 
Weldam, den 29 met deselver nae 't Weldam, den 30 gerste gemaeit, dito Hendrickjen geplant, den 5 
Aug. de vader voor Henrickjen 3 schoft gehoeit, den 10 hij voor sich selfs oock so lange, den 7 tot 10 
uir gehoeit en 's naemiddaegs 23 gast haver gemaeit en gehoeit, den 13 hij van 3 uiren in 't hoey 
geholpen, den 19 Hendrickjen geholpen, den 9 de caliners staeken van Diepenheim gehaelt, dito 
gedorscht, den 27 gedorscht, item den 28, den 29 Stijne in 't vlas, den 1 8bris hij mes gevat, den 13 hij 
van acht tot 12 uiren mes gevat, den 21 gedorscht, den 6 9bris dd 2 hoender, den 12 9br gedorscht, 
den 22 dito met vader en mij nae Goor geweest, den 24 gemesset, den 13 den oven gerste an 
Wimering 
Ao 1698 den 3 Jan. gedorscht, den 31 Stijne gewasschen 5 st, den 10 Febr. gedorscht, den 28 dito 
gedorscht, den 8 Marty gedorscht, den 11 mes in den gaerden gebracht, den 21 nae de Gronouw 
geweest daer ick hem 2 st op de weg gaf, den 12 April dd 1 hoen, den 26 Juny een stukke doecks 
gebracht voor ons geweven lang so sij segh 70 ellen, dan bevond ick maer scherp 69, den 4 Juny 



Stijne gewasschen f 5 st, den 26 July 3 sch roggen en 1 sch weiten van de meule wedergehaelt, den 
3 Aug. 1 sch gemaeit, den 6 gedorscht, den 17 dito van 3 uiren gersten uit den kamp ingevoert en van 
die tijd oock Hendrickjen geholpen, den 22 Hendrickjen in 't hoei, den 24 en 25 also Gerrit, den 26 
Hendrickjen, den 30 3 karren mes in 't busken, den 31 nae 't Westervlier, den 20 Sept. met onse volk 
nae Holten, den 30 nae de meule, den 4 8bris gedorscht, den 15 en 16 met Christinen nae 
Nieuwenhuis, den 17 gedorscht, den 2 9bris 2 hoender  
Den 25 ixbr 1698 met Gerrit en Stijne gereekent en bevonden het stont soo bij de naeste rekeninge 
was hij nevens 8 hoender schuldig gebeven      8-11-0 
Hier bij quam het ghene op Martini 97 en 98 verschenen was    30-0-0 
Hierop nu wierde betaelt bevonden, behalven 5 hoender, aen geld   23-4-0 
Blijft hij dan nog in dato schuldig 11 hoender en aen gelde    15-7-0 
Ao 1699 den 20 Jan. Gerrit mes gevaeren in den hoff, aldevooren heeft Hendrickjen helpen backen, 
den 13 Febr. Hendrickjen gewasschen 0-5-8, den 6 Mart gedorscht, den 13 gedorscht, den 19 Apr. 
Hendrikjen gewasschen f 5 st, den 22 id gewasschen en gewiedet f 5 st,  den 25 drie schoft gewieden, 
den 19 Juny met vader en mij nae Goor geweest, den 3 July Stijne weergebragt 40 elle doeck, daer 
aen verdient 4 gls, dog waer van eene gls aen gelt haer weder is uytgekeert, den 4 plaggen te 
saemen gevoert, den 11 eene karre hoei uit het Apengoor gehaelt, den 20 Hendickjen in 't vlas 
geholpen, den 21 en 22 Hendrik id. 
Den 24 gewasschen f 5½ st, den 27 gemaeit, dito H. gebonden, den 28 gemaeit, H. dito gebonden, 
den 29 H. in 't vlas geholpen, den 4 Gerrit gemaejet, dito Hendrick gebonden, den 14 Gerrit en H. 
beide eene schoft gedorscht en dito sij tot het vlassen, den 15 Stijne, den 23 Hendrickjen gebraeckt, 
den 24 1 s gedorscht, den 2 viiber dd een hoen, omtrent deselve tijd heeft Gerrit voor en nae ons hier 
en daer in geholpen soo veele dat het sig bedraegt omtrent, den 7 viibr Hendrickjen gewasschen fac 
een malle schillinck, den 11 gedorscht. den 20 en 21 gedorscht, den 28 St. in 't vlas, den 2 viiibr Stijne 
in 't vlas, den 10 braken, den 11 gedorscht, den 16 3 hoender, het ossen vet meede nae Deventer 
genomen, den 23 8br gedorscht, den 25 en 26 Gerrit met vader geweest nae Noordeuringen, den 26 
Hendrickjen gewasschen f 15 st 8 p 
Den 22 en 23 Jan. 1700 met de karre en paerd nae Deventer geweest, den 29 een halve dag mes in 
den hoff gevaeren 
Ao 1700 den 2 Febr. met Gerrit gerekent en de bevonden het stont soo, bij de aen de oversijde 
staende           15-7-0 
waeren gekomen van Martini 1699 nevens 4 hoen     15-0-0 
           _____ 
maekt tesamen          30-7-0 
hierop wierden nu betaelt bevonden nevens 4 hoender oock aen gelde   14-18-8 
           ______ 
Soo dat hij dan nog in dato schuldig blijft nevens de elf aen de oversijde staende  
hoenders aen gelde             15-8-8 
Nb oock blijft hij nog schuldig van de rogge hem geleent in ' t jaer 1698 een schepel, dit is den 12 viibr 
1700 betaelt 
Den 12 Jan. 1700 Hendrickjen gewasschen f 5 st, den 7 Mart een schoft mes gevaeren in den hoff, 
den 13 assche en saett gevaeren, den 26 H gewasschen f 4 st, dito Gerrit de palm van Keppels 
gehaelt en die setten helpen, den 16 een schoft mes gevaeren, den 26 Juny wedergebragt een stuck 
vijfvierendeel doeck sijnde 70 elle lang, van de elle arbeydtsloon 2 st, tesaemen7 gls, dog waere van 
hem een schepel rogge voor 1 gl 14 weder is uytgekeert, soo dat hij hiermede op bovenstaende 
restant nog betaelt 5 gl 6  
Den 29 rövesaet gedorscht, den 1 July in 't Apengoor gemaeyet, den 15 en 16 Hendrickjen 3 schoft 
gewasschen f 4 st, den 19 van 's morgens tot 7 uir gemaeit, den 23 gemaeit, dito Hendrickjen 
gebonden, den 2 Aug. gedorscht een schofft rijkel. 2 st  
Den 3 van Goor L.V. gehaelt, den 19 gerijstet, den 23 Hendrickjen in 't vlas, den 25 eene karre turfs 
van de Borkel, den 2 Sept. gedorscht, den 3 Hendrickjen gewasschen 5 st 8 p, den 13 3 hoender dd, 
den 16 7bris gedorscht, den 25 nae de meule en Goor, den 30 gedorscht, den 4 gedorscht, den 5 
gerste nae Jalings gebracht, den 19 gedorscht, den 28 Gerrit L.V. van Goor gehaelt, dito Hendrikjen 
gewasschen 5 st 8 p, den 19 ixbr mes uytgedraegen, doch oock wat uytgevaeren op de klaever, den 
22 Tolaer met sijn vrouw nae Goor gebragt, den 25 gedorscht 
Den 26 Jan. 1701 2 karre spaenders uyt Dreeses hoff gehaelt, den 2 Febr. gedorscht, den 14 
Hendrickjen gewasschen 5 st, den 7 gedorscht, den 11 Marty een schoft hacksel gesneden, den 16 
een haene gebragt , den 18 en schofft hacksel gesneden, den 30 een schoft hacksel gesn., den 5 
Hendr. gebacken, den 7 Gerrit een schoft hacksel gesn., den 14 een schofft hacksel gesneden, den 
22 van 8 tot 12 uyr de ploeg gehouden, den 23 gedorscht, den 25 Hendrickjen gewasschen 5 st 8 p, 



den 26 L.V. van Goor gehaelt, den 28 een schofft hacksel gesneden, den 2 May Hendrick mes 
gestroeyt, den 6 May gedorscht, den 18 Gerrit, Hendrick en de knegt dd in 't Veene, den 28 Gerrit en 
Hendrick elck een dag in 't Veene, den 31 Hendrickjen gewedet, den 14 en 15 Juny alsoo 2x Gerrit 
den deckers gerackt gedaen, den 28 Gerrit een schofft rovesaet gemayt, dito Hendrick drie schofft 
geplantet, den 3 July Gerrit het rovesaet in den hoff gemaejet omtrent een schoft, den 18 Hendrick 
gewasschen 5 st 8 p, den 25 rovesaet gedorscht, den 26 Hendrickjen in 't vlas, den 1 Aug. rogge 
gebonden, den 10 Hendr.gehoejet   
Den 13 Hendrick gehojet, den 15 id, den 16 id, den 17 en 18 alsoo 2x, den 18 dd 3 hoender, den 19 
gerste en haver gemaejet, den 22 Hendrick geplantet, den 5 viibr gewasschen 5 st 8 p, den 28 
gedorscht, den 10 viiibr gewasschen 5 st 8 p, den 18 gedorscht, den 31 een schoft gedorscht, den 22 
9br gedorscht, den 24 een schoft hacksel gesneden, den 28 een schoft gewannet 
Dito den 28 9br 1701 met hem gerekent en bevonden 't stont soo bij de aen de oversijde staende 11 
hoender en          15-8-8 
Waeren gekomen van Mart. 1700 en 1701 8 hoender en    30-0-0  
           ______ 
tesaemen 19 hoender         45-8-8 
hierop wierden betaelt bevonden 7 hoender en aen geld    20-19-8 
           ______ 
blijft dan in dato schuldig 12 hoender en       24-8-0 
Den 7 xbr Hendrick gewasschen f  5 st, den 9 gedorscht 
Den 21 Jan. 1702 Hendrickjen mes uytgeschoven, den 24 een schofft hacksel gesneden, den 31 
gewasschen 5 st 8 p, den 5 Febr. een schoft haxel gesneden, den 10 Hendrickjen gemesset, den 14 
en schoft haxel gesn., den 30 een schoft haxel gesneden, den 7 Mart gedorscht, den 8 Hendrickjen 
gemesset, den 14 Mart met roubrieven nae Enscheyde, Gronouwe en Bentheym geweest met op den 
weg gekregen 8 st, den 15 Hendrickjen helpen backen, den 28 van 's morgens tot 8 uyr mes in den 
hoff gevaeren, den 15 Apr. een schoft knollen gedorscht, den 4 May Hendr. 3 schoft mes gevat, den 
18 Gerrit in 't Veene daele gestoken, den 19 Gerrit en Hendrickjen in 't Veene, den 21 met mij en mijn 
vrou nae Swolle geweest, den 22 Stijne gewedet, den 25 den pastor van Diepenh. gehaelt en weerom 
gebragt, den 26 Hendrickjen modde gestreeken, den 30 gewasschen 5 st 8 p, den 1 Juny geweedet 
Den 6 Juny deese rekeninge naegesien en bevonden op bovenstaende restant waeren  
betaelt           5-7-8 
Die affgetrocken rest         19-0-8 
Adde 't halve jaer tot op Passchen 1702, 2 hoender en      7-10-0 
           ______ 
komt dan de Erfgenaemen toe nevens 14 hoender aen gelt    26-10-8 
Voor mij komt op Martini 1702 2 hoender en      7-10-0 
Hiervan heeft hij te korten de reyse nae Swolle en nae Diepenheym, die bij de voorige rekeninge sijn 
blijven staen tot mijnen lasten, den 20 Juny een schoft rovesaet gemaejet, den 24 Hendrick geplantet, 
den 3 July voor Jan Toelaer gebragt 6 hoender kuikens, den 30 3 schoft gemaejet en Hendrickjen 
gebonden, den 7 Hendrickjen1 schoft gerste gebonden, dito tegen den avont nog een uir off twee, den 
21 Hendrickjen helpen hojen, den 1 viibr Hendrick qq geschuddet, den 2 Hendrick en Gerrit van 9 uir 
plaggen en qq gevaeren, den 4 Hendrick gewasschen 5 st 8 p, den 9 ququ gevaeren, den 11 omtrent 
2 uyren mes gevaeren, den 13, 14 en 15 met de karre nae de Gronouwe geweest, den 9 8br dd 2 
hoender, den 17 Gerrit en Hendrick een schoft gedorscht, den 30 Gerrit en Hendrick gedorscht, den 7 
9br met mij nae Deventer geweest, den 10 gedorscht, 
den 14 Hendrick mes ingelegt, den 15 een schoft hacksel gesneden, den 21 gewasschen 5 st 8 p, den 
8 xbr Gerrit mes uytgeschoven 
Ao 1703 den 5 Jan. 14 elle smaldoeck weergebragt de elle 1 st 12 p 1-4-8, dito Hendrick mes 
uytgedragen, den 16 gewasschen 5 st 8 p, den 8 Febr. Hendrik mes uytgedragen, den 26 gedorscht, 
den 14 Mart gedorscht, den 15 Hendrickjen mes uytgedraegen, den 20 Hend. item, den 21 
gegraeven, den 26 Hendrick gewasschen fac 5 st 8 p, item Gerrit een schoft hacksel gesneden, den 2 
gedorscht, den 10 mijn vrouwe nae Swolle gebragt, den 23 Hendrick en haer broer mes gevatt, den 
24 Hendrikjen gegraeven, den 10 Hendrick in 't Veene, den 11 geweedet, den 14 gewasschen 5 st, 
den 1 Juny wedergebragt 52 elle 5/4 doeck, den 4 met mijn vrou en suster Toelaer nae Goor geweest, 
den 27 gewedet, den 1 July met een brief nae Rijssen geweest, den 16 gewasschen 5 st 8 p, den 24 
met ons nae den Clauenberg geweest, den 26 rogge gemaeyt en Hendrick gebonden, den 2 Aug. 
gerste gemaeyjet en Hendrick gebonden, den 4 Aug. Hendrick gehojet, den 6 en 7 gehojet, den 7 met 
ons nae Deventer geweest tot sanderen daegs middaegs, den 24 geplantet, den 25 geplantet, den 28 
een schofft weyte gemaejet, den 7 viibr 3 karre weyte aen den dijk gebragt           
        



Den 1 viiibr Hendrick ½ dag mes uytgedraegen, den 2 gewasschen fac 5 st 8 p, den 4 gedorscht, den 
13 gedorscht, den 15 de stercke opgehaelt, den 1 9br gedorscht, den 8 9br gedorscht, den 14 
miskoorn uyt 't Dorp Diepenheym gehaelt 
Den 18 9br 1703 te samen gerekent en bevonden het stont soo, bij de bovenstaende  7-10-0 
Waeren gekomen van Martini 1703, nevens 4 hoender     15-0-0 
           ______ 
tesaemen          22-10-0 
Nu wierden bij rekeninge betaelt bevonden      29-4-12 
           ______ 
Soo dat overbetaelt hadde        6-14-12 
Dog nu hadde ick hem nog verkogt ½ sch lijn       1-0-0 
Oock hadde ick hem geleent 4 schep rogge       4-0-0 
           _____ 
tesaemen           5-0-0 
Die affgetrocken van bovenstaende 6-14-12 komen hem nog toe (die bij de naeste  
rekeninge sullen verrekent worden)           1-14-12 
Nb de hoender op Martini deses jaers verschenen sijn nog te quaede 
Den 19 9br 1703 Hendr. helpen backen, den 29 Gerrit mes uytgedraegen, den 10 xbr gedorscht, den 
11 deckegerden gesaemelt, den 13 en 14 den decker gerack gedaen, den 15 Hendrick gewasschen f 
5 st 8 p, den 17 Hendrick helpen opwasschen, den 20 drie hoender gebragt 
Ao 1704 den 2 Febr. Hendrick mes uytgedraegen, den 10 Mart mes uytgedraegen, den 13 
gewasschen 5 st 8 p, den 7 gedorscht, den 8 mes in den hoff gevaeren  
Den 10 Hendrick gegraeven, den 21 Hendr. mes gelaeden, den 22 mes gestroyt, den 29 Hendrick drie 
schoft helpen messen en graeven, den 20 May gewasschen, den 22 drie schoft helpen opwasschen & 
v., den 30 Hendrick een schoft helpen graeven, den 19 de saetroeven gemaeyet van 3 uyr tot 
s'avonts, den 20 Hendrick geplantet, den 21 gewedet, den 12 July ½ karre turf gehaelt, den 14 
Hendrick rovesaet gedorscht, den 28 rogge gemaeyt, dito Hendrick gebonden, den 31 gerste 
gemaejet en Hendrick gebonden, den 3 Aug. een schoft gewasschen, den 20 een karre hoy uyt het 
Apengoor gehaelt, den 17 viibr gedorscht, den 7 8br Hendrick gemesset, den 9 Gerrit het veulen 
opgehaelt, den 17 's avonts haxel gesneden, den 18 nae de meule geweest, den 23 Hendrick 
gemesset, den 28 Hendrick aerdappels opgestoken, den 8 9br gewasschen, den 14 het saet uyt het 
Dorp Diepenheym gehaelt, dito dd 1 hoen, den 18 Hendrick mes gevatt, den 31 9br gedorscht, den 19 
gedorscht, den 20 Hendrick helpen messen 
Den 14 Jan. 1705 helpen messen, dito dd 1 hoen, den 6 Febr. gewasschen 5 st 8 p, den 9 helpen 
messen, den 3 Mart nae Goor geweest, den 6 Hendrick helpen messen, den 9 Mart gedorscht, den 10 
gedorscht, den 11 Hendrick gegraven en 6 karre mes in den hoff gevaeren, den 19 Hendrick de egge 
geligtet ruim een schoft, den 31 Hendrick gemesset, den 6 Hendrick gegraeven, den 7 eene schoft, 
den 15 Hendrick gegraeven, den 21 gewasschen 5 st 8 p,  den 28 Hendrick gemesset en gegraven, 
den 4 May Hendrick mes gevat, den 3 Juny gewedet, den 5 Gerrit en Hendrick elck in 't Veene, den 
10 Hendrick gewedet, den 3 Juny rovesaet gemaejet tot 10 uir toe, den 6 mij nae Raelte gebragt, den 
21 Gerrit rovesaet gedorscht, den 11 Aug. rogge gemaejet, den 13 gemajet, den 18 een karre haever 
uyt den Esch gehaelt, den 27 Gerrit aerde in de karre gesmeten, den 3 viibr Gerrit nae Enscheyde 
geweest f 18 st, den 7 een schoft stroo gevaeren, den 12 8br gedorscht, te vooren al 2 spint paeren 
gedaen 
Den 20 8br Hendrick een schepel meel van de meule gehaelt, den 21 en 22 Gerrit 3x tot den hoff, den 
11 9br dd 2 hoender, den 17 het koorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt 
Den 21 xbr 1705 gerekent en stont soo op Martini 1704 en 1705 waeren mij verschenen 30-0-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden (die aen de voorige sijde staende 1-14-12, die hem  
bij de laetste rekeninge te goede bleven, daer mede ingerekent sijnde)    19-6-12 
           _______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato nog schuldig      10-13-4 
Nb in opsigt van de hoenderen rekene ick mij voldaen tot op Martini 1705 incluis 
Den 22 xbr gedorscht, den 28 gebragt 2 schincken wegende 23 lb, het pond ad 2 st 8 p 
Den 6 Jan. 1706 3 a 4 karre turf en hout uyt den ouden kelder gehaelt, den 15 Febr. 1706 mij nae 
Raelte gebragt, den 18 en 19 mij wedergehaelt van de Hoevenbrugge, den 22 weergebragt 5 lb grof 
doeck f 7 st 8 p, den 12 Mart mijn schoonmoeder nae Swolle gebragt, den 1 Apr. met mout nae de 
meule geweest, den 20 en 21 Apr. gedorscht, den 11 May met mijn vrouw nae Goor, den 24 Juny 
Hendrick geplantet, den 30 gewedet, den 2 July geplantet, den 24 Hendrick gebonden, den 19 en 20 
Aug. Hendrick in 't Veene, den 27 Hendrick drie schoft geholpen, den 30 gedorscht, den 13 viibr 
Hendrick gemesset, den 21 en 22 8br gedorscht, den 4 9br 's avonts haxel gesneden gelijck oock al 



eens voorheen, den 9 9br gedorscht, den 10 gedorscht en gewallet, den 12 's avonts hacksel 
gesneden, den 17 het koorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt, den 27 gebragt 2 hoender, den 13 xbr 
gedorscht 
Den 4 Jan. 1707 elsen planten gepotet, den 17 mij en mijn vrouwe nae Zwolle gebragt, den 25 Gerrit 
mes uytgedraegen, den 26 2 stucke gaeren gesponnen fac 3 st, den 7 Febr. gemaeckt 14 elle doek 
tot bedden, den 2 Mart Dn. Meyling van Goor gehaelt en weerom gebragt, den 7 gedorscht, den 17 
May Berend Wevers voor Vennebeke mudde in de karre geslaegen en Hendrick gestreken, den 18 
Hendrick turf doorgesneden, den 24 ½ wijn van Goor gehaelt J.A.S.L., den 25 Hendrick turf 
omgekeert, den 7 Juny Hendrick gewedet  
Den 15 Stine drie schoft turf gevlegen, den 16 nae Goor geweest Stine, den 26 en 27 Hendrick 
gegraven, den 1 July Hendr. sand in de karre gesmeten, den 6 sant in de karre gesmeten, den 22 July 
Hendrick garven opgestoken, den 1 Aug. Hendr. drie schoft gegraven, den 23 Aug. een karre hoy uyt 
het Apengoer gehaelt, den 24 ons van Holten gehaelt, den 25 ½ ank wijn van Goor gehaelt, den 29 
mij tot Hengelo gebragt, den 16 en 17 viibr gedorscht, den 7 9br gedorscht, den 16 9br het koorn uyt 't 
Dorp Diepenheym gehaelt, den 30 een schep rogge nae de meule gedraegen, den 2 xbr gedorscht, 
den 10 gedorscht, den 24 xbr rovekoeken van den Rosedomp gehaelt f 2 st, den 27 xbr Gerrit mes 
uytgedraegen 
Den 27 xbr 1707 gerekent en stont soo, bij bovenstaende 10-13-4 waeren gekomen op  
Mart. 1706 en 7          30-0-0 
           ______ 
tesaemen          40-13-4 
Hierop nu wierden betaelt bevonden       26-5-0 
           ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato schuldig, nevens 2 hoender    14-8-4 
Den 13 Febr. 1708 gedorscht, den 14 en 15 gedorscht, den 13 Apr. Hendrick gegraeven, den 16 
Hendrick gegraeven, den 21 Hendrick geholpen, den 7 en 8 Juny met ons nae Deventer geweest, den 
9 gewannet, den 18 met ons nae Deventer geweest, den 19 Hendrick drie schoft gegraeven, den 18 
July gebragt 3 hoender kuikens, den 31 gerste gemaejet en gegraeven, dito Hendrick. 
Den 4 Aug. en den 5 gemaejet en Hendrick telkens gebonden, den 12 viibr een karre turf van de 
Borkel gehaelt, den 17 Hendrick queque geschuddet, den 19 gedorscht, den 17 en 18 Octob. 
gedorscht, den 22 & v. 3x gedorscht, den 12, 13 en 14 met mij nae de Gronouwe geweest, den 19 mij 
tot Raelte gebragt, den 10 xbr gedorscht 
Den 26 Apr. 1709 dd eenen haene, den 24 May gewedet, den 28 Juny met mijn waeter nae Deventer 
geweest, 1 July weer nae Deventer geweest, den 14 Dn. Meylinck van Goor gehaelt en weerom 
gebragt, in 't laeste van July met mijn waeter nae Deventer geweest, den 27 July Gerrit gerste 
gemaejet en Hendrick gebonden, den 31 Stijne nae Goor geweest, den 7 Dn. Putman van Goor 
gehaelt en weerom gebragt, den 8 rogge gemaejet, den 10 Stine gehojet, den 19 mij nae Holten 
gebragt, den 10 8br een paer hoenders gebragt, den 14 en 15 9br door Stockum en Harcke 
omgegaen tot het insaemelen van 't koorn, den 16 het koorn met de karre uyt het Dorp Diepenheym 
gehaelt, den 10 Mart met ons nae Holten geweest 
Den 23 May 1710 20 schep weyte nae Deventer gebragt, den 26 Hendrick gewedet, den 30 Hendrick 
geplantet, den 31 gewedet, den 18 en 19 Juny met mij nae Deventer geweest, den 22 mij nae 
Deventer gebragt, den 23 Hendr. 3 schofft geplantet, den 27 mijn vrouwe nae Zwolle gebragt, den 3 
July ons van Zwolle weder gehaelt, den 11 July Gerrit te voete nae Goor geweest, den 21 July 
saetroven gedorscht, den 30 July ruim een schoft rogge gemaejet ende Hendrick gebonden, den 1 
Aug. weder een schoft gemaejet, den 18 een schoft witweyte gemaejet en een schoft gegraeven, doe 
omtrent helpen hojen 7x, den 28 gedorscht, den 9 gedorscht, den 30 viibr gebragt 2 hoender, den 23 
gedorscht, den 3 ixbr Hendrick nae Goor geweest, den 9 Gerrit nae Diepenheym, den 11 nae Goor 
geweest, den 12 en 13 het koorn uyt Stockum en Harcke gesaemelt, den 14 tot dien eynde met karre 
en paerd nae het Dorp Diepenheym geweest, den 17 nae Goor geweest, den 26 gedorscht 
Den 2 Jan. gedorscht, den 17 gedorscht, den 4 Febr. 1711 ontfangen 2 schincken waervan ick hem 3 
gl hebbe in de hand gegeven ende 24 st hier anschrijve, den 4 April weergebragt 8 stucke gaeren ad 
1¾ st het stucke, den 27 May gewedet, den 7 July & v. Hendrick helpen hojen 10x, den 29 een schoft 
rogge gemaejet en Hendrick gebonden, den 30 en 31 Stijna telckens 3 schoft geplantet, den 1 Aug. 
Gerrit een schoft gerste gemaejet, den 4 Aug. Gerrit te voete nae Goor geweest, den 17 gewasschen, 
den 20 haever en witweyte gemaejet, den 31 Aug. weyte gemaejet, den 7 7br Gerrit gedorscht, dito 
Hendrick drie schoft weyte gebonden en gedorscht, den 11 Gerrit met mij nae de Sluyse geweest f 6 
st, den 22 gedorscht, den 30 gedorscht, den 22 gewasschen, den 27 gebragt 2 hoender, den 8 xbr 
nae Diepenheym geweest, den 12, 13 en 14 het miskoorn ingesaemelt, den 2 xbr met ons nae 
Stouvelaer geweest 



Dito den 2 xbr 1711 met Gerrit gerekent en bevonden bij de aen de oversijde staende 14-8-4 
Waeren gekomen van Mart. 1708, 9, 10 en 11, soo 4 jaer, f    60-0-0 
Waerbij nog gerekent worden 2 schep rogge hem geleent den 5 Febr. 1704  2-0-0 
           _____ 
tesaemen          76-8-4 
hierop nu waeren verdient        37-5-4 
           ______ 
Die affgetrocken blijft in dato nog te quaede      39-3-0 
en een paer hoender 
Den 15 xbr nae Goor geweest f 2 st, den 19 mes uytgedraegen 
Den 7 Jan. 1712 ontfangen 2 schincken wegende 22 lb ad 3 st 't pond f 3-6-0, Dom. 50 Dn. Putman 
van Goor gehaelt en weerom gebragt, den 12 te voete nae Goor geweest 
Den 14 Dn. Meiling van Goor gehaelt en weerom gebragt, den 21 Dn. Otterbeeck van Holten gehaelt 
en weerom gebragt, den 13 Mart Dn. Putman van Goor gehaelt en weerom gebragt, den 20 Dn. 
Meyling van Goor gehaelt en weerom gebragt, den 10 May met mij naar Zutphen geweest, den 12 met 
ons nae Diepenheym geweest, den 17 met ons nae Diepenheym geweest, den 24 met mij nae 
Deventer geweest, den 12 July een schoft rovesaet gedorscht, den 27 July Gerrit gerste en rogge 
gemaejet en Hendrick gebonden, den 1 Aug. met ons nae Goor geweest, den 6 Gerrit mes 
uytgedraegen, den 16 gewasschen, den 20 een schoft getuint, den 21, 22, 23, 24, 25 en 26 Aug. met 
ons nae de Swarte Sluys geweest, den 1 viibr R.A. gesogt, den 6 een schoft boeckweyte gemaejet, 
den 7 viibr met ons nae Holten geweest, den 9 Hendrick gedorscht, den 12 Gerrit gegraeven, den 14 
gewaeckt bij de appelen f 2 st, den 17 gebragt drie hoender, den 1 8br de tiendweyte ad 17½ gast van 
de Hege gehaelt en oock de boeckweyte uyt den Ouden Hof, den 10 8br gedorscht, den 20 met mijn 
vrou en Christina 's naedemiddaegs nae Goor geweest, doe en te vooren 7 stucke gaeren 
wedergebragt f 12 st 4 pen, den 3 9br gedorscht, den 4 gedorscht, den 11 nae het Dorp Diepenheym 
geweest te voete, den 14 en 15 door Stockum en Harcke gegaen tot het versaemelen van 't miskoorn, 
den 16 met de karre het miskoorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt, dito weergebragt 5 stucke 14 
bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 9 mes uytgedraegen, den 17 gedorscht, den 29 Decemb. met 
mijn vrouwe nae Goor geweest 
Den 2 January 1713 met ons nae Stouvelaer geweest, den 6 mes uytgedraegen, den 1 Febr. 6 stucke 
gaeren weergebragt f 9 st, den 9 Febr. mes uytgedraegen, den 18 Mart gewasschen, den 8 Apr. met 
ons nae Stouvelaer geweest, den 17 May knopen van Enter gehaelt, den 23 3 schoft gewedet, den 30 
Gerrit dag op de jagt geweest, den 31 Gerrit en Hendrick gegraeven en geplantet, den 16 rogge 
uytgewannet, den 27 nae Goor geweest f 2 st, den 3 July gewedet, den 4 Aug. Stijne nae Goor 
geweest, den 12 rogge gemayet en Hendrick gebonden en Fenne thiendgarven geschoten, den 23 
Stine 3 schoft gewedet, den 6 viibr Stine nae Goor geweest, den 13 Hendrick gegraeven en geplantet, 
den 3 8br Stine nae Goor geweest, den 13 9br nae Diepenheym geweest om de Dorp Diepenaers van 
het koorn te verwittigen f 3 st, den 15, 16, 17 het miskoorn helpen versaemelen, den 21 en 22 
gedorscht op sijn eygen kost, dito 5 stucke gaeren weergebragt ad 1½ st het stucke, den 24, 25 en 26 
3x gedorscht op eygen kost 
Den 5 Febr. Gerrit mes uyt de stal gesmeten, den 12 Mart weergebragt 60 elle breeddoeck, den 25 
May Gerrit hout gehouwen en Hendrick gewedet, den 14 gewedet  
Den 27 Juny rogge gewannet f 2 st, den 13 July Hendrick wijn van Goor gehaelt, den 23 Hendrick 
weer nae Goor geweest, den 24 een schoft gegraeven Hendrick, den 19 Aug. gebragt 3 hoender, den 
21 Hendrick turf gevlegen & v., den 22 geplantet, den 23 een schoft, den 9 viibr te voete nae Goor 
geweest, den 13 ½ A. wijn van Goor gehaelt te voete, den 21 Hendrick een schoft gegraeven, den 4 
Oct. gansen van de Koje gehaelt, den 17 Hendrick hondert [duikers?] van Goor gehaelt f 2 st, den 29 
en 30 gedorscht op eygen kost, den 11 nae Diepenheym geweest om het miskoorn, den 13, 14, 15 
miskoorn opgehaelt, den 20 endevogels van Diepenheym gehaelt 2 st, den 27 gewasschen, den 13 
en 14 gedorscht op eygen kost, den 27 nae Goor geweest f 3 st 
Den 30 Jan. 1715 gewasschen fac 5 st 8 p, den 7 Apr. een brief van Diepenheym gehaelt f 2 st, den 
18 gewasschen, den 10 May weergebragt 6 stucke gaeren ad 1¾ st het stuck, den 17 Juny 
gewasschen f 3 st, den 20 een schoft rogge gewannet, den 16 July gewasschen f 3 st, den 27 de 
klaever gemaejet f 2 st, den 26 Aug. gebragt 2 hoender, den 2 Aug. Hendrick nae Goor geweest  
f 2 st, den 16 Hendrick tot de plaggenhoop geholpen, den 23 Sept. Hendrick nae Goor geweest  
f 2 st, den 14 Oct. nae Goor geweest f 2 st, den 15 gewasschen f 5 st 8 p, den 10 Nov. nae 't Dorp 
Diepenheym geweest, den 12, 13, 14 het koorn uyt Stockum, Harcke en 't Dorp Diepenheym 
versaemelt, den 26, 27, 28 telgen gestooken en geplant op eygen kost 
Den 6 Jan. 1716 & v. 6 daegen op eygen kost gedorscht, den 23 Jan. 1716 nae Goor geweest f 3 st, 
den 12 Febr. ½ A.(ncker) W.(ijn) van Goor gehaelt f 3 st, den 12 Mart ½ A.W. van Goor gehaelt f 3 st, 



den 2 May gebragt 52 elle doeck gemaeckt van onse gaeren, den 9 rog gewannet, den 18 Hendrick 
hout gevlegen, den 25 een schoft gegraven en 3 schoft gewasschen f 5 st, den 26 Gerrit met vrou, 
dogter en nigt nae Goor geweest, den 14 Juny Hendrick nae Goor geweest f 2 st, den 25 mijn dogter 
en nigt Toelaer weergehaelt van Zwol, den 26 de jonge nae Goor geweest f 2 st, den 13 July weeder 
nae Goor geweest f 2 st, den 14, 15 en 16 met mij nae Bentheym geweest, den 26 met mij nae Goor 
geweest, den 2 Aug. met nigt en Christina nae Goor geweest, den 4 met ons nae Hekeren geweest, 
den 18 met mijn vrou nae Holten geweest, den 25 een paer endvogels gehaelt van de Koje, den 28 
gebragt drie hoender, den 31 Aug. gedorst op eygen kost, den 1 Sept. mijn vrou en dogter en nigte 
nae Deventer gebragt, den 2 deselve weerom gehaelt, den 16 Hendrick buische vervlegen, den 17 
gewasschen f 3 st, den 20 Septembr. met mij nae Goor geweest, den 29 en 30 Sept. en 1 8br Gerrit 
met ons nae Deventer geweest f 36 st, den 5 gedorscht op eygen kost, den 21 en 22 op eygen kost 
gedorscht, den 24 5 sch rogge en 1 sch weyte van de meule gehaelt, den 26 en 27 nigt Toelaer en 
Christina nae Deventer gebragt, den 8 Novemb. met mij nae Goor geweest, den 12 Nov. het miskoorn 
versaemelt door Stockum, Harcke en Dorp Diepenheym f 18 st, den 26 Dec. met mij nae Goor 
geweest 
Den 4 January 1717 met Gerrit Venebeke de rekeninge naegesien en bevonden, bij het  
voorige restant dat hij bij de laetste rekeninge te quaede bleef ad   39-3-0 
Waeren gekomen van Martini 1712, 13, 14, 15, 16 en alsoo van 5 jaeren jaerlijcks  
15 gls, tesaemen              75-0-0 
           ______ 
komen           114-3-0 
Wierden verdient bevonden        65-17-4 
           ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       48-5-12 
Nb een hoen is nog te quaede 
Den 22 Jan. 1717 met ons nae Holten geweest, den 25 Hendrick 3 schofft gewasschen f 4 st, den 26 
weergebragt 6 stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 7 Febr. met mij nae Goor geweest, den 8, 9, 10, 
11 4x gedorscht op eygen kost, den 16 Febr. met mij nae Deventer geweest f 22 st, den 26 Febr. met 
mijn vrou en dogter nae Goor geweest, den 27 met een brief nae Diepenheym geweest  
f 2 st, den 28 wederom met een brief nae Diepenheym geweest f 2 st, den 20 Mart weergebragt 6 
stucke en 12 bind gaeren ad 1¾ st het stuck, den 20 Apr. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 26 met mijn 
vrou en vrou Erwich nae Goor geweest, den 24 May mij nae Deventer gebragt, den 3 Juny Gerrit een 
brief nae Nede gebragt, den 7 met ons nae Zwoll geweest, den 11 ons weder van Zwoll gehaelt, den 
17 de jonge nae Goor geweest f 2 st, den 26 Juny Stijne nae Goor geweest, den 1 July Gerrit nae 
Goor geweest f 3 st, den 3 July Hendrick nae Goor geweest f 2 st, den 23 July met mijn vrou nae 
Deventer geweest, den 13 Aug. met ons nae Deventer geweest, den 17 met ons nae Heekeren 
geweest, den 26 met mij nae Goor geweest, den 7 Sept. met mij nae Deventer geweest, den 10 Sept. 
met mij nae Diepenheym geweest, den 13 met ons nae Stouvelaer geweest, den 15 met mij nae Goor 
geweest, den 22 en 23 telkens hout gekloven op eygen kost, den 12 Oct. met mijn vrou en dogter nae 
Deventer geweest, den 13 gedorscht op eygen kost, den 15 gebragt 3 hoender, den 11 Nov. met mijn 
vrou en dogter nae Stoevelaer geweest, den 12 en 13 gedorscht op eygen kost, den 14 Nov. te voete 
nae Diepenheym geweest wegens het miskoorn, den 15, 16, 17 het miskoorn versaemelt f 18 st, den 
19 hout geklooft op eygen kost 
Den 10 Jan. 1718 nae Goor geweest f 3 st, den 17, 18, 19, 20 Jan. 1718 4 daegen gedorscht op 
eygen kost, den 17 Febr. nae Goor geweest f 3 st, den 26 met ons nae Stouvelaer geweest, den 22 
Mart Hendrick gewasschen f 5½ st, den 1 Apr. weergebragt 6 stucke en 14 bind gaeren ad 1¾ st het 
stuck, den 6 May met mijn vrou en dogter nae Goor geweest, den 9 May met ons nae Stouvelaer 
geweest, den 12 gewannet op eygen kost, den 16 May met ons nae Zwol geweest, den 17 Hendrick 
een dag gewedet niet op eygen kost, den 24 met mijn vrou en dogter nae Deventer geweest, den 20 
gewasschen f 3 st, den 29 de jonge nae Goor geweest f 2 st, den 31 met mijn vrou en dogter nae 
Deventer geweest, den 3 Juny deselve van Deventer weergehaelt, den 7 Gerrit nae Goor geweest f 3 
st, den 10 weder nae Goor geweest 3 st, den 11 gewedet f 4 st, den 13 tweemael de jonge nae Goor 
geweest f 4 st, dito Gerrit met de karre nae Goor geweest, den 14 met mij nae Deventer geweest, den 
17 gewedet f 4 st, den 19 met mij nae Deventer geweest, den 25 gewedet, den 26 Dn. Meiling van 
Goor gehaelt, den 3 July Christina nae Goor gebragt, den 6 gewasschen f 3 st, den 14 de jonge 
kruiden van 't Nieuhoff gehaelt f 3 st, den 18 July met mij nae Borkelo geweest f 15 st, dito Hendrick 1 
schoft geplant f 1 st, den 22 de jonge nae Goor geweest f 2 st, den 24 Stijne nae Goor geweest f 2 st, 
den 26 Stijne een schoft gewedet f 1 st, den 31 Christina nae Goor gebragt, al te vooren Stijne nae 
Stouvelaer geweest f 2 st, den 2 Aug. Gerrit nae Stouvelaer geweest f 2 st, den 16 Hendrik een schoft 
gewedet f 1 st, dito de jonge gedorscht  



f 4 st, den 17 Hendrick nae Goor geweest f 2 st, den 26 Hendrick nae Goor geweest f 2 st, den 30 
wederom nae Goor geweest f 2 st, in 't begin van Septemb. 2 mael met de karre nae Goor geweest en 
7 nagten bij de appels gewaeckt f 10 st, naederhand nog 2 nagten gewaekt, den 20 Sept. met sijn 
paerd en Smitjans ons nae Laren gebragt, den 21 met de karre nae Goor geweest, den 27 met de 
karre ½ A.W. & v. van Goor gehaelt, den 3 Oct. met Meiling en de vrou nae Stouvelaer geweest, den 
11 Dec. drie schoft gewasschen f 4 st, den 12 Hendr. 1 schoft geholpen tot het uytwasschen van het 
gheen in heet waeter was gesett f 1 st, den 18 8br gedorscht f 4 st, den 21 met mij nae Deventer 
geweest en de jonge den osse gehaelt, den 22 Gerrit een schoft tot het slagten geholpen, den 1 
Novembr. met vrou Meilings nae Goor geweest, den 7 tafels nae Goor gebragt, den 10 en 11 gedorst 
op eygen kost, kort nae Martini nae Diepenheym geweest f 2 st en het miskoorn uyt Stockum, Harcke 
en het Dorp Diepenheym gehaelt f 18 st, den 22 met mijn vrou en dogter nae Goor geweest, den 26 
mijn vrou weer van Goor gehaelt, den 28 met mijn vrou en mij nae Goor geweest 
Den 29 Nov. 1718 heb ick met Gerrit Venebeecken de rekening opgenomen en bevonden  
bij het restand van         48-5-12 
Waeren gekomen van Martini 1717 en 18      30-0-0 
           ______ 
tesaemen          78-5-12 
Hierop nu wierden verdient bevonden       45-5-12 
           ______ 
Die affgetrocken blijft hier van in dato te quaede      33-0-0 
Nb een paer hoender is nog te quaede 
Den 2 Dec. mijn vrou van Goor gehaelt en gebragt 2 hoender, den 4 mijn vrou nae Goor gebragt en 
den 5 weergehaelt van Goor, den 14 mijn vrou nae Goor gebragt, den 21 haer weer van Goor gehaelt, 
den 28 Dec. vrou Meiling nae Goor gebragt 
Den 2, 3, en 4 Jan. 1719 3x gedorscht op eigen kost, den 15 Jan. mijn vrou nae Goor gebragt, den 17 
met de karre vergeefs nae Goor geweest, den 19 mijn vrou en dogter van Goor weergehaelt, den 23 3 
schoft gewasschen f 4 st, den 17 Jan. met ons nae Goor geweest, den 9 Mart 3 schoft gewasschen f 4 
st, den 21 mijn vrou en Meiling nae Goor gebragt, den 25 mijn vrou van Goor weergehaelt, den 2 Apr. 
weergebragt 3 stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 10 Apr. Meiling en de vrou van Goor gehaelt, 
den 17 3 schoft gewasschen f 4 st, den 21 met mijn vrou en dogter nae Goor geweest, den 26 mijn 
vrouw en dogter nae Goor gebragt, den 27 deselve weergehaelt, den 8 met een brief nae Laeren 
geweest f 4 st, den 1 Juny de jonge Gerrit nae Goor geweest f 2 st, den 21 en 22 Hendrick 2x 
gewasschen f 8 st 8 p, dito Gerrit twee nagten bij het linnen gewaeckt f 4 st, den 2 Aug. een schoft 
gras gemaejet f 2 st, den 7 Aug. Hendrick 3 schoft gewasschen f 4 st, dito 's nagts Gerrit gewaeckt f 2 
st, den 8 Gerrit gewaeckt f 2 st, den 15 mijn vrou nae Goor gebragt, den 27 mijn vrou en dogter nae 
Goor gebragt, den 29 een brief nae Laren gebragt, den 7 Sept. met mijn vrou en mij nae Goor 
geweest, den 20 mijn vrou en Meiling nae Goor gebragt, den 22 mijn vrou en dogter van Goor gehaelt, 
den 28 haer weer nae Goor gebragt, den 3 Oct. gewaeckt bij 't linnen f 2 st, den 8 Oct. ons nae Goor 
gebragt, den 9 weergehaelt, den 12 vrou Meyling van Goor gehaelt, den 20 haer weerom gebragt, den 
24 gedorscht f 4 st, den 27 nae de meule geweest, den 5 Nov. gedorscht f 4 st, den 8 's nagts 
gewaeckt bij 't linnen  f 2 st, den 12 nae 't Dorp Diepenheym geweest om het miskoorn aen te seggen 
fac 3 st, den 14, 15, 16 het koorn opgehaelt f 18 st, den 18 vrou Meyling nae Goor gebragt, den 27 
een schoft gewannet f 2 st, den 18 en 19 gedorscht f 12 st, den 23 ontfangen 2 hoender 
Den 1 Jan. 1720 Meiling en de vrou van Goor gehaelt, den 3 gewasschen f 5 st 8 p, den 10 vrou 
Meiling nae Goor gebragt, den 24 Jan. mijn vrou nae Goor gebragt, den 12 Febr. ons van Goor 
gehaelt, den 23 Febr. mijn dogter en kind van Goor gehaelt, den 10 Mart haer nae Goor gebragt, den 
25 met ons nae Goor geweest, den 12 Apr. Meiling en de vrou nae Goor gebragt, den 22 Hendrick 
gewasschen f 5½ st, den 29 Apr. ons weergehaelt van Goor, den 4 May mijn dogter gehaelt van Goor, 
den 13 weder nae Goor gebragt, den 5 Juny mijn vrou nae Goor gebragt, den 8 haer weer van daer 
gehaelt, den 10 Gerrit geholpen f 5 st, den 20 Juny vrou Meiling nae Goor gebragt, den 28 mijn vrou 
en nigt Jaling nae Goor gebragt, den 2 July mij en nigt Jalings nae Goor gebragt, den 3 nigt Jalings 
van Goor gehaelt, den 4 nigt Jaling en neef Huining nae Deventer gebragt, den 5 mijn vrouw van Goor 
gehaelt, den 6 mijn vrouw nae Goor gebragt, den 8 mijn vrou van Goor gehaelt, den 15 met mij nae 
Deventer geweest, den 22 en 23 's nagts gewaeckt bij het linnen f 4 st, den 3 Aug. gewedet f 4 st, den 
6 ons nae Goor gebragt, den 13 vrou Meiling van Goor gehaelt, den 27 Aug. Meiling en de vrou nae 
Goor gebragt, den 9 Sept. Meiling en de vrou nae Goor gebragt, den 14 met ons nae Goor geweest, 
den 23 Meiling en de vrou van Goor gehaelt, den 24 Hendrick geholpen f 2 st en Gerrit des voorigen 
daegs plaggen gemaiet f 4 st, den 28 vrou Meilings weer nae Goor gebragt, den 3 Oct. Meiling en de 
vrou nae Goor gebragt, den 8 mijn vrou en mij nae Goor gebragt, den 13 met mij nae Holten geweest, 
den 19 mijn vrouwe van Goor gehaelt, den 21 Hendrick gewasschen f 5½ st  



Den 23 een vatt bier nae Goor gebragt, den 25 den ossen van Deventer gedreven, den 27 met mijn 
vrouw nae Goor geweest, den 1 Nov. met ons nae Goor geweest, den 7 Hendrick aerdappels 
opgestoocken f 4 st, den 11 met mijn vrou nae Goor geweest, den 13 met mij nae Holten geweest en 
Gerrit dito nae Dorp Diepenheym f 3 st, den 14, 15, 16 het soogenaemde miskoorn helpen 
versaemelen f 18 st, den 18 Meiling en de vrou nae Goor gebragt 
Dito den 18 Nov. 1720 met Gerrit de rekeninge naegesien en bevonden bij de schuld van de laetste 
rekeninge ad          33-0-0 
Waeren gekomen van Mart. 1719 en 20       30-0-0 
           ______ 
tesaemen          63-0-0 
hierop nu wierden verdiend bevonden        30-16-8 
           ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       32-3-8 
als mede een paer hoender van Mart. 1720 
Den 20 Nov. 1720 rogge gewannet f 4 st, den 2 Dec. gebragt 2 hoender, den 3 Meiling en de vrou van 
Goor gehaelt, den 7 gewasschen f 5 st 8 p, den 26 Dec. met mijn vrou nae Goor geweest 
Den 7 Jan. 1721 met ons nae Goor geweest, den 9, 10, 11 3x gedorscht f 1 gl, den 13 Dn. Meyling en 
de vrou van Goor gehaelt, den 5 Febr. met ons nae Goor geweest, den 13 mijn vrou nae Goor 
gebragt, den 14 haer van Goor weergehaelt, den 17 Mart Gerrit te voet nae Goor geweest f 2 st, den 
21 mijn dogter nae Goor gebragt, den 24 haer wederom van Goor gehaelt, den 7 mes gelaeden f 2½ 
st, den 8 en 9 Apr. gegraven f 16 st, den 15 Hendrik 3 schoft geholpen, f 3 st, den 24 gegraven f 8 st, 
den 25 Apr. vrou Meilings nae Goor gebragt, den 26 gewasschen f 5½ st, item 's nags gewaeckt f 2 st, 
den 11 May Meiling en de vrou van Goor gehaelt, den 18 May te voete nae Goor geweest f 2 st, den 
21 met mijn vrou nae Goor geweest, den 24 erweten rijsen uytgesnoejet f 2½ st, den 26 het gras van 
den oldenhoff gemaejet f 2 st, den 4 Juny Hendrick drie schoft gewedet f 3 st, den 8 gewedet f 2 st, 
den 19 nae Goor geweest f 2 st, den 1 July vrou Meiling nae Goor gebragt, den 6 mijn vrou nae Goor 
gebragt, den 7 haer weergehaelt, den 15 July gewasschen f 5½ st, Gerrit gewaeckt f 2 st, den 28 
gewedet f 2 st, den 29 weder f 2 st, den 12 Aug. gewasschen f 3 st, dito gewaeckt 2 st, den 14 nae 
Goor geweest f 3 st, den 22 geplantet  
f 2 st, den 25 met ons nae Goor geweest, den 2 Sept. Meiling en de vrou nae Goor gebragt, den 8 een 
schoft gras gemaeyt f 2 st, den 16 met ons nae Goor geweest, den 19 Sept. gedorscht f 8 st, den 1 
Oct. met mijn vrou nae Goor geweest, den 5 Meiling en de vrou van Goor gehaelt, den 11 vrou Meiling 
nae Goor gebragt, den 14 gewasschen f 5 st 8 p, dito 's nagts gewaeckt f 2 st, den 21 met ons nae 
Goor geweest, den 27 den vleesstender van Goor gehaelt, den 4 Nov. Hendrick aerdappels 
opgestoken f 2 st, den 7 wederom f 2 st, den 9 Gerrit nae Dorp Diepenheym geweest om het 
versaemelen van het miskoorn aen te seggen f 3 st, den 10 gebragt 1 paer hoenders, den 12, 13, 14 
het coorn versaemelt f 18 st, den 14 Gerrit een schoft gewannet f 1 st 8 p, den 20 plaggenhoop 
gemaeckt f 4 st, den 26 3 schoft gewasschen f 4 st, den 27 met ons nae Goor geweest, omtrent die 
tijd voor en nae cnollen ontfangen f 10 st, den 17 Dec. om gerst nae Diepenheym geweest f 2 st, den 
19 mijn dogter nae Goor gebragt f 6 st 
Den 1 Jan. 1722 mijn vrouwe nae Goor gebragt, den 3 weer van Goor gehaelt, den 14 Meiling en de 
vrou nae Goor gebragt, den 21 mijn vrouwe nae Goor gebragt, den 29 Meyling en de vrouwe nae 
Goor gebragt, dito en vervolgens 3½ daegen gedorscht op eygen kost, den 11 Febr. ons nae Goor 
gebragt, den 17 gewasschen f 3 st, den 6 Mart mijn vrou van Goor gehaelt, den 30 3 schoft 
gewasschen  f 4 st, den 31 gewaeckt f 2 st, den 14 Apr. mijn vrou nae Goor gebragt, den 16 Dn. 
Putman en Meiling nae Goor gebragt, den 24 met mijn vrou en mij nae Goor geweest, den 10 May 
gewasschen f 5½ st. Op Hemelvaerts dag met mij nae Diepenheym geweest  
Den 21 Hendrick gewedet f 2 st, den 27 gewedet f 2 st, den 5 Juny mijn vrou en dogter nae Goor 
gebragt, dito rijssen opgebonden f 4 st, den 20 Juny mijn dogter nae Goor gebragt, den 23 
gewasschen f 5½ st, dito Gerrit gewaeckt f 2 st, den 4 July mijn vrou nae Goor gebragt, den 6 van 
Goor weergehaelt, den 8 met ons nae Laeren geweest f 12 st, den 23 met ons nae Goor geweest, den 
24 's nagts met een brief nae Goor geweest gelijck daegs te vooren met een brief nae Lochum, den 
28 wederom te voete nae Goor geweest, den 1 Aug. met mij nae Scharpenzel geweest, den 14 vrou 
Meiling nae Goor gebragt, den 3 Sept. Meiling en de vrou nae Goor gebragt, dito met een brief nae 
Haecksbergen geweest f 12 st, den 8 met ons nae Goor geweest, den 9 te voete nae Enter geweest f 
4 st, den 15 gedorscht 8 st, den 16 mijn vrou van Goor gehaelt, den 24 appels geschuddet f 2½ st, 
den 29 tot de putte f 4 st, den 30 Sept. met mijn vrou nae Goor geweest, den 12 Oct. mijn vrou nae 
Goor gebragt, den 14 weergehaelt van Goor, den 27 Oct. een schoft tot het slagten geholpen, den 30 
Meyling en de vrou nae Goor gebragt 



Den 3 Nov. 1722 en den 5 telckens een halve dag aerdappels opgestooken, den 7 Hendrick 3 schoft 
gewasschen f 4 st, den 8 Gerrit nae Diepenheym geweest tot het aenseggen van het koorn  
f 3 st, den 11, 12, 13 het miskoorn versaemelt f 18 st, den 13 oock met de karre nae 't Dorp 
Diepenheym geweest f 12 st, den 27 met mij nae Goor geweest, den 25 vrou Meiling nae Goor 
gebragt, den 2 Dec. ½ last rogge helpen wannen en sacken f 2 st, den 5 gewasschen f 5½ st, den 21 
Gerrit mijn dogter met een ander paerd nae Goor gebragt f 2 st 
Den 2 Jan. 1723 vrou Meiling van Goor gehaelt, den 5 te voete nae Diepenheym geweest f 2 st, dito 
met ons nae Stoevelaer geweest, den 8 Jan. vrou Meiling nae Goor gebragt, den 10 mijn vrou nae 
Goor gebragt, den 11, 12, 13, 3x gedorst f 24 st, den 14 Febr. mijn vrouwe nae Goor gebragt, den 17 
haer weer van Goor gehaelt, den 21 mijn dogter van Goor gehaelt, den 24 te voete nae Goor geweest 
f 2 st, den 27 mijn dogter nae Goor gebragt, den 15 Mart mijn vrou nae Goor gebragt, den 10 Mart & v. 
land omgesett op eigen kost 9 daegen, den 28 mijn dogter van Goor gehaelt, den 10 Apr. mijn vrou 
van Goor gehaelt, den 13 met ons nae Goor geweest, den 15 mijn vrou nae Goor gebragt, den 23 
mijn vrouw van Goor gehaelt, den 13 May mij vrou van Goor gehaelt, dito Hendrick een schoft 
gegraeven, den 1 Juny met ons nae Laeren geweest, den 14 Juny mijn dogter nae Goor gebragt, den 
22 Hendrick gegraeven f 2 st, den 24 gewasschen f 5½ st, den 4 July mijn vrou nae Goor gebragt, den 
15 plaggen gemaeyt, den 5 July met mij nae Goor geweest, den 21 met ons nae Goor geweest, den 3 
Aug.3 schoft gewasschen f 4 st, den 8 met een brief nae Scharpenseel geweest f 2 st, den 16 met ons 
nae Goor geweest, den 23 onse kinders van Goor gehaelt, den 27 haer wederom gebragt, den 6 7br 
met vrou Erwich en mijn vrou nae Goor geweest, den 11 de beyde Gerrits boeweyte gemayt f 8 st, 
den 22 & v. 3x tot de putte geholpen  
f 24 st, den 27 vrou Meyling van Goor gehaelt, den 2 Oct. haer weerom gebragt, den 4 en 5 gedorscht 
f 16 st, den 6 mijn vrou van Goor weergehaelt, den 8 Gerrit mes ingelegt f 8 st, den 18 met ons nae 
Stoevelaer geweest, den 19 gewasschen f 5½ st, den 22 met ons nae Goor geweest, den 25 beyde 
Gerrits een schoft tot het slagten, den 30 met ons nae Goor geweest, den 1 9br en 2 drie schoft 
gedorscht f 14 st, dito den 2 met mijn vrou nae Goor geweest, den 11 het ossevlees nae Goor 
gebragt, den 12 en 13 het coorn gehaelt uyt Stockum en Harcke f 12 st, den 14 nae Diepenheym 
geweest f 2 st, den 16 het coorn versaemelt in 't Dorp Diepenheym f 6 st, dito drie schoft gewasschen 
f 4 st, dito met ons nae Goor geweest, den 19 onse kinders van Goor gehaelt en wederom gebragt, 
den 29 & v. 4x tot eikels planten op eygen kost, den 9 Dec. onse kinders nae Goor gebragt, den 14 3 
schoft gewasschen f 4 st 
Den 3 Jan. 1724 met mijn vrou nae Goor geweest, den 2 Febr. met ons nae Goor geweest, den 7 
Febr. met mij nae Stouvelaer geweest, den 10 met ons nae Goor geweest, den 17 met ons nae Goor 
geweest en den 16 houd uytgesnoejet, den 20 Mart met ons nae Goor geweest, den 5 Apr. met mij 
nae Goor geweest, den 10 Apr. gewasschen f 5½ st, den 26 May gewedet f 2 st  
Den 30 May mijn vrouw nae Goor gebragt, den .. Juny ons weder van Goor gehaelt, den 8 te voete 
nae Goor geweest f 2 st, den 14 Juny gewasschen f 3 st, den 3 July met mij nae Goor geweest, den 4 
gebragt 2 hoenders, den 12 3 schoft gewasschen f 4 st, den 6 Aug. nae Delden geweest te voete, den 
9 wederom 2 mael nae Goor gegaen en eenmael gevaeren, den .. mijn dogter gehaelt en weerom 
gebragt en is Gerrit toen van Goor nae Delden gegaen, nog Gerrit te voete nae Goor geweest, den .. 
den classicalen brief nae Enter gebragt, den 20 Aug. wijn van Goor gehaelt, den 22 te voete nae 
Rijssen geweest, den 25 Hendrick 3 schoft gewasschen f 4 st, den 29 Gerrit nae Delden geweest, den 
31 ½ wijn van Goor gehaelt f 3 st, den 4 Sept. vrou Meyling van Goor gehaelt, den 6 haer weerom 
gebragt, den 7 haer weer van Goor gehaelt, den 14 gedorscht, den 29 gegraeven f 2½ st, den 23 te 
voete nae Goor geweest f 2 st, den 24 mijn dogter van Goor gehaelt, den 26 haer weerom gebragt, 
den 27 gedorscht, den 7 Oct. drie schoft gewasschen f 4 st, den 8 nae Goor geweest f 2 st, den 12 en 
13 Gerrit telkens appelen geschuddet f 5 st, den 16, 17, 18 3x gedorscht, den 20 met ons nae Goor 
geweest, den 6 Nov. onse kinders weder nae Goor gebragt, den 8 nae Goor geweest f 2 st, den 12 
nae 't Dorp Diepenheym geweest f 3 st, den 13, 14, 15 koorn versaemelt f 18 st, den 24 mijn dogter 
nae Goor gebragt, den 13 Dec. te voete nae Goor geweest f 2 st, den 28 met ons nae Goor geweest 
Den 1 Jan. 1725 onse dogter van Goor gehaelt, den 3 haer weerom gebragt, den 8 mij nae 
Scherpenzeel gebragt f 6 st, den 29 mijn dogter en kinders van Goor gehaelt, dito haer wederom 
gebragt, den 25 Febr. nae Goor geweest tot Hospes f 2 st, den 15 tonnen van Goor gehaelt, den 20 
gewasschen 2½ st, dito mijn dogter nae Goor gebragt 6 st, den 7 Apr. nae Goor geweest f 2 st, den 
18 Apr. gewasschen f 5½ st, den 19 May met mijn vrou nae Goor geweest, den 23 Hendrick gewedet, 
den 27 gewedet, den 2 Juny Hendrick buiskool planten van Stoevelaer gehaelt f 2 st, den 8 Juny mijn 
vrou van Goor gehaelt, den 11 Juny 3 schoft gewasschen f 4 st, den 14 met ons nae Goor 
geweest,den 19 met mijn vrou nae Goor geweest, den 28 nae Goor geweest f 2 st, den 9 July met ons 
nae Goor geweest, den 11 van Haeksbergen raeden gehaelt, den 24 July nae Holten geweest f 2 st, 
den 15 Aug. 1 schoft distelen gestoken f 2 st, den 16 Sept. met ons nae Goor geweest, den 18 drie 



schoft gewasschen f 4 st, den 23 Oct. met ons nae Goor geweest, den 1 Nov. een dag en 3 schoft 
gedorscht 
Den 8 Nov. Meyling en de vrou nae Goor gebragt, den 13, 14, 15 Nov. het coorn gesaemelt in 
Stockum, Harcke en 't Dorp Diepenheym f 18 st, den 20 gewasschen f 5½ st, den 24 gebragt 3 
hoender, den 27 met ons nae Goor geweest f 6 st, den 2 Dec. met mijn vrou en nigt nae Goor 
geweest, den 21 Jenneken nae Goor geweest f 2 st 
Den 15 Jan. 1726 & v. 2 daegen 3 schoft gedorscht, den 22 Jan. 1726 met Gerrit Venebeeke de 
rekeninge naegesien en bevonden bij de laetste reekeninge als eerder te sien, bleef hij schuldig, 
neven 2 hoender                 32-3-8 
hier bij waeren gekomen van Martini 1721, 1722, 23, 24, 25 en alsoo van 5 jaeren,  
jaerlijcks 1 paer hoender en 15 gls, maeken 5 paer hoender en    75-0-0 
           ______ 
te saemen 6 paer hoender en         107-3-8 
hierop wierden nu betaelt bevonden 9 hoenders en verdient     78-6-0 
           ______ 
Die affgetrocken van de schuld blijft hij dan te quaede, nevens 3 hoender, aen geld 28-17-8 
Den 23 Jan. 1726 met mijn vrou en nigt Jaling nae Goor geweest, den 15 Apr. gewasschen f 5½ st en 
Jenneken nae Goor geweest f 2 st, den 22 met mijn vrou en Samuel nae Goor geweest, f 6 st, den 15 
May mijn vrou en Samuel nae Goor gebragt f 6 st, den 29 May onse kinders nae Goor gebragt, den 3 
Juny 1726 & v. met sijn paerd nae de Sluis geweest fac voor sijn part 45 st, den 2 July met mij nae 
Goor geweest, dito Hendrick 3 schoft gewasschen f 4 st  
Den 4 een schoft opgewasschen f 1 st, den 6 Juny een karre hoy voor ons uyt het Broek gehaelt f 6 
st, den 8 met ons nae Goor geweest, den 18 en 22 July Jenneken 2 daegen gehoyt f 8 st, den 7 Aug. 
onse kinders van Goor gehaelt en weerom gebragt f 12 st, den 15 met ons nae Goor geweest, den 22 
te voete nae Goor geweest f 2 st, den 24 Hendrick geplantet f 2 st, den 1 Sept. mijn dogter van Goor 
gehaelt, den 9 appelen geschuddet f 2½ st, den 16 sijn paerd mede gedaen nae Haecksbergen f 15 
st, den 23 onse kinders van Goor gehaelt en weerom gebragt, den 28 gewasschen f 5½ st, den 30 
met ons nae Goor geweest, den 19 Oct. gebragt 2 hoenders, den 31 nae Goor geweest f 2 st, in Nov. 
nae 't Dorp Diepenheym geweest f 3 st, den 11 met ons na Goor geweest, den 12, 13, 14 het coorn 
versaemelt f 18 st, den 21 gedorscht, den 26 gewasschen f 5½ st, den 5 en 6 Dec. 2 daegen 
gedorscht f 16 st, den 29 te voete nae Goor geweest f 2 st, den 30 onse kinders nae Goor gebragt f 6 
st 
Den 26 Febr. nigt Jalings nae Stouvelaer gebragt f 6 st, den 8 Mart mijn vrou van Goor gehaelt  
f 6 st, den 13 Mart gewasschen f 5½ st, den 18 onse kinders na Goor gebragt f 6 st, den 27 mijn vrou 
nae Goor gebragt, den 28 met mij nae Goor geweest, den 3 Apr. mijn vrou van Goor gehaelt, den 4 te 
voete nae Delden geweest f 8 st, den 5 te voete nae Goor geweest f 2 st 
Zedert nog 5 mael nae Goor geweest, den 22 Gerrit een schoft in den hoff, dito een nagt gewaeckt f 2 
st, den 27 met mij nae Goor geweest f 6 st, den 30 3 schoft gewasschen f 4 st, den 15 May Gerrit 
Jaling tot aen den Menop gebragt f 12 st, den 3 Juny het gras gemaeyt van den ouden hoff f 2 st, den 
16 onse kinders van Goor gehaelt, dito wederom gebragt, den 8 July rogge gesackt f 2½ st, den 11 
met ons nae Goor gweest f 6 st, den 22 en 23 gras gemayt f 12 st, dito den 22 met ons nae Goor 
geweest f 6 st, den 24 een dag gehoyet, den 30 boeckweyte nae den muller gebragt f 6 st, den 31 met 
mij nae Goor geweest, den 5 Aug. met ons nae Goor geweest, den 7 te voet nae Goor geweest f 2 st, 
den 8 met ons nae Goor geweest, den 18 Aug. met ons nae Goor geweest, den 21 Berend te voete 
nae Goor geweest f 2 st, dito Gerrit distelen opgestoken f 2½ st, den 23 een schoft den ouden hoff 
affgemayt f 2 st, den 25 Berend nae Goor geweest f 2 st, den 27 met ons nae Goor geweest, den 9 
Sept. onse dogter van Goor gehaelt, dito deselve met de kinders wederom gebragt, den 11 
Hendrickjen 3 schoft gewasschen f 4 st, den 22 onse kinders van Goor gehaelt en oock wederom 
gebragt f 12 st, den 29 met ons nae Goor geweest, den 6 Oct. te voete nae Goor geweest, den 12 
Meiling en de vrou van Goor gehaelt en weerom gebragt f 12 st, den 27 beyde Gerriden elck een 
schoft tot het slagten f 4 st, den 6 Nov. met sig tween gedorscht f 16 st, den 12 door Harcke gegaen 
nae Goor om 't miskoorn f 2 st, nae Diepenheym den .. om het aen de Dorp Diepenaer te seggen 2 st, 
den 14 & v. helpen versaemelen door Stockum, Harcke en 't Dorp Diepenheym f 18 st, den 18 
gewasschen f 5½ st, den 20 buiskool van den Rosendom gehaelt f 2 st, den 22 Dec. met mij en 
Welmers nae Stouvelaer geweest f 6 st 
Den 7 Jan. 1728 gewannet f 4 st, den 11 gebragt 2 hoender, den 14, 15, 16 Jan. met sig tween 
gedorscht f 48 st, den 17 een schoft met sig tween f 4 st, dito eene nog een schoft gewannet & v.  
f 2 st, den 20 gebragt 2 schincken wegende 14½ lb ad 2 st 12 p 't lb f 1-19-14, dog moet hier alleen tot 
sijn voordeel staen 13 st 14 p, dewijl de rest ontfange voor 1 sch rogge als op de andere rekeninge te 
sien is, den 20 gewasschen f 3 st, den 21 een schoft f 1 st, den 27 Febr. nae Delden geweest f 6 st, 



dito nae Goor geweest f 2 st, den 28 een ledige karre nae Goor gebragt f 6 st, den 26 Meyling en de 
vrouw van Goor gehaelt en weerom gebragt f 12 st, den 7 Mart Slaterus en de vrouwe met mijn dogter 
van Goor gehaelt en wederom gebragt f 12 st, den 15 met mij en mijn vrou nae Goor geweest, den 30 
onse kinders van Goor gehaelt, den 31 wederom gebragt, den 3 Apr. gewasschen en gewasschen f 
5½ st, Gerrit nae Goor f 2 st, den 10 May rogge gesackt f 2½ st, den 19 3 schoft gewedet f 3 st, den 1 
Juny den ouden hoff affgemaeyet f 2 st, den 7 hoy ingedraegen f 2 st, den 9 Berend gegraeven f 2½ 
st, den 10 weder f 2½ st, dito met ons nae Stouvelaer geweest f 6 st, den 22 Juny Hendrick 3 schoft 
gewasschen f 4 st  
Den 2 July met ons nae Goor geweest f 6 st, den 5 Gerrit stroo uytgesmeten f 2½ st, den 12 met ons 
nae Goor geweest, den 16 met mijn vrou nae Goor geweest, den 18 te voete nae Goor geweest f 2 st, 
den 21 met ons nae Goor geweest f 6 st, den 29 3 schoft gewasschen f 4 st, den 3 Aug. en 4 gras 
gemaeyt f 12 st, den 7 gehojet f 5 st, den 9 en den 10 gehojet, den 20 turf vervliet  
f 2 st, den 23 2x nae Goor f 4 st, den 25 nae Delden geweest f 8 st, dito ½ ancker wijn van Goor 
gehaelt f 3 st, den 27 Hendrick 3 schoft, dito mijn dogter nae Goor gebragt, den 29 & v. voor en nae 's 
nagts gewaeckt tot den 28 Sept. incluis 15 nagten f 30 st, den 11 Sept. nae Goor f 2 st, den 13 nae 
Goor 2 st, den 14 3 schoft in den hoff f 6 st, den 21 gewedet f 2 st, den 29 3 schoft gewasschen f 4 st, 
dito met sig tween gewaekt f 4 st, den 1 Oct. 3 schoft opgewasschen, den 6 Oct. te voete nae Goor 
geweest f 2 st, den 18 en 19 met sig tween gedorscht f 1-12-0, den 30 een schoft tot het slagten 
geholpen f 2 st, den 4 Nov. aerdappels opgestoken f 2½ st, den 12 & v. het koorn versaemelt in 
Stockum, Harcke en 't Dorp Diepenheym f 18 st, nog nae 't Dorp Diepenheym geweest om het aen te 
seggen f 3 st, den 18 en 19 telkens nae Goor geweest f 6 st, den 8 Dec. 1728 gebragt 2 hoender, den 
13 & v. 2 daege en een schoft met sig tween gedorscht  
f 1 gl 16 st, den 29 gewasschen f 3 st 
Den 14 Febr. 1729 met Gerrit de rekeninge naegesien en bevonden bij het restant van de voorige 
rekeninge groot          28-17-8 
Waeren gekomen van Mart. 1726, 27 en 28      45-0-0 
           ______ 
komen           73-17-8 
Hierop nu wierden verdient bevonden       46-6-4 
           ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede       27-11-4 
Nb de hoenders van de nu verrekende 3 jaeren sijn betaelt, maer hij blijft te quaede nog 3 van oudts 
Siet vorder het nieuwe boeck 
  
Ao 1716 den 12 Aug. hebbe ick aen Gerrit Venebeken verpagt dat stucke land dat op den 
Wemenkamp naest de bleeke nu eenige jaeren op de garve gebout heeft, op die conditie hij sal daer 
jaerlijcks van geven 5 schepel saet wat er op wasset, het sij rogge, gerste off boeckweyte, dog bij 
aldien hij er haever wilde sayen, sal hij in plaetse van haever, gerste geven en jaerlijcks 2 karre mes 
en eens met ons te vaeren nae een naebuirige plaetse, off dog ½ dag met het paerd helpen. Welck 
accoort egter niet langer sal duiren als het mij belieft. Dog dewijl de rogge deeses jaers al aen gasten 
staende wel schijnt gelaeden te hebben, sal hij dit jaer geven in plaetse van 5, ses schepel rogge op 
Martini rigtig te betaelen 
Den 30 Jan. 1717 gebragt 5 schep rogge, rest 1 schep, den 17 Apr. gebragt 2 karre mes van 1716, 
den 30 xbr 1717 gebragt 5 schep boeckweyte, dog resteert het schep rogge van 1716 en de mest van 
1717 
Den 29 Mart gebragt 2 karre mest, dito met mijn vrouw en dogter nae Goor geweest, den 20 xbr 1718 
heeft Gerrit mij gegeven op die vijf schep rogge die verschenen waeren op Mart. deeses jaers 5 gls, 
heb hem doe gelaeten het sch tegen 30 st, is hier van dan nog te quaede 2 gl 10 st ende het schepel 
rogge van het voorige jaer ad 1-10 st, tesaemen 4 gls 
Den 22 Febr. 1719 mijn vrou nae Goor gebragt, den 7 Septemb. hierop ontfangen 1-12-0, rest  
2-8-0, den 11 Dec. vrou Meyling nae Goor gebragt 
Den 27 Aug. 1720 ontfangen op het restant 3 sch rogge, maer moest op Mart. 1719 geven 5 sch 
rogge. Blijft dan het voorige restand open. En behalven dat, is hij dan nog te quaede van Mart. 
1719 2 sch rogge, den 11 Nov. 1720 ontfangen 1 sch rogge, blijft dan te quaede 1 schep rogge en 2-
8-0, waer bij komen 5 sch boeckweyte van Mart. 1720 
Den 13 Jan. 1721 gebragt 5 sch boeckweyte van Mart. 1720, rest dan nog van deese post 1 sch 
rogge en 2-8-0, den 15 Apr. 1721 gebragt 2 karre mes 
Den 26 Febr. 1722 gebragt 5 sch rogge van Mart. 1721 
Den 13 Februar 1723 gebragt 5 sch rogge van Mart. 1722, den 20 gebragt 2 karre mest 



Den 1 Febr. 1724 gebragt 5 sch weyte van Mart. 1723, den 27 Apr. gebragt 1 karre mest, rest 1 karre, 
den 8 May nog 1 karre mest gebragt. Den 3 Mart 1725 2 karre mest 
Den 22 Jan. 1726 heeft Gerrit Venebeken gebragt 6 schep rogge, waermede betaelt sijn de vijf sch 
van Martini 1725. En een sch rogge nog resterende van Mart. 1720 blijft dan te quaede 2-8-0, 
waervan boven en vijf sch rogge van Martini 1724, die ick nu alleen rekene het schepel tegen 24 st, 
maakt deese schult dan de 2-8-0, mede gerekent sijnde 8-8-0, die ick inhoude van de 9-9-0 die 
verdient hadde over het jaer voor 't classis, soo dat deese rekeninge tot hier toe effen is 
Den 25 Febr. 2 karre mest gebragt 
Den 8 Jan. 1727 gebragt 5 schep weyten van Mart. 1726, den 28 gebragt 2 karre mes 
Den 20 Jan. 1728 ontfangen in schincken de waerdye van 1 sch rogge, waervan op de andere 
rekeninge te sien is, den 24 gebragt 2 karre mest 
Den 9 Febr. 1729 gebragt 2 karre mest, is dan te quaede van Mart. 1727 4 schep rogge en van Mart. 
1728 5 sch rogge 
 
Bewoners 
Gerrit Vennebeek. 
Gehuwd met Stijne Vennebeek, overleden te Beusbergen, begraven op 01-08-1731 te Markelo. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Vennebeek, geboren circa 1670 te Beusbergen. 
2. Berent Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 13-06-1675 te Markelo. 
Gerrit Vennebeek, geboren circa 1670 te Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk op 13-06-1697 te Markelo met Hendrickjen Camers, dg. van Lubbert 
Camers/Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Fenneken Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 10-04-1698 te Markelo. 

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-05-1723 te Colmschate met Berthold 
Hendriksen, zn. van Hendrick Bartolds/Oxe. 

2. Gerrit Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt 05-1700 te Markelo. 
3. Berend Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 27-01-1709 te Markelo, huwt circa 

1742 met wed. Geertruid NN op Kremers. 
4. Jenneke Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 17-01-1712 te Markelo. 
Gerrit Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt 05-1700 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 02-10-1729 te Markelo met Lammertina Veltkamp, overleden circa 1740 
te Beusbergen, dg. van Berend Veltkamp/Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1740 met Hendrikje/Henders Krooshoop, geboren circa 1722, dg. 
van Gerrit ten Krooshoop/Stokkum. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Berendine Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 26-02-1730 te Markelo. 
2. Jan Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt 1731 te Markelo. 
Uit het tweede huwelijk: 
3. Janna Vennebekke, geboren circa 1741 te Beusbergen, huwt 29-4-1770 met Berent 

Krebbers/Diepenheim. 
4. Jan Vennebeek, geboren circa 1742 te Beusbergen. 
5. Lambert Vennebeek, wever, geboren te Beusbergen, gedoopt op 25-12-1745 te Markelo, 

overleden op 23-07-1825 te Stokkum op 79-jarige leeftijd, huwt 8-12-1766 met Janna 
Sloot/Stokkum. 

6. Teunis Vennebeek, geboren circa 1747 te Beusbergen, overleden jong. 
7. Hendrik Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 22-05-1751 te Markelo. 
8. Teunis Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 18-03-1753 te Markelo. 
9. Swenneke Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 29-06-1755 te Markelo, huwt ca 

1775 met Gerrit Leefering. 
10. Hendrine Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 02-10-1757 te Markelo, overleden 

op 07-02-1825 te Neede (Ruwenhof) op 67-jarige leeftijd, huwt (16-9-1797) 15-10-1797 te 
Neede met marskramer wed. Berent te Kolstede/Neede. 

11. Gerrit Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 22-04-1760 te Markelo. 
Berendine Vennebeek, geboren te Beusbergen, gedoopt op 26-02-1730 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk circa 1761 met Gerrit Voortman, geboren te Beusbergen, gedoopt op 
20-02-1724 te Markelo, zn. van Jan Voorts/Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Vennebekken, geboren te Beusbergen, gedoopt op 16-10-1763 te Markelo.  



2. Lambert Vennebekken, geboren te Beusbergen, gedoopt op 20-10-1765 te Markelo, 
overleden op 06-07-1854 te Beusbergen op 88-jarige leeftijd, huwt 11-11-1798 met wed. 
Jenneke Ordelmans/Beusbergen en hertr. 3-11-1799 met zijn nicht Gerritdina 
Krebbers/Diepenheim (dg. van Berend Krebbers en Janna Vennebekke). 

3. Getruid Vennebekken, geboren te Beusbergen, gedoopt op 19-07-1767 te Markelo, 
overleden op 26-04-1841 te Deventer op 73-jarige leeftijd, huwt met Gijsbert Kok. 

4. Hendrik Vennebekken of Busger, geboren te Beusbergen, gedoopt op 31-12-1769 te 
Markelo, overleden op 10-01-1842 te Ruurlo op 72-jarige leeftijd, huwt 3-11-1810 (1-12-1810) 
te Neede met Marie Boskamp op Busker/Ruurlo. 

Jan Vennebekken, wever, geboren te Beusbergen, gedoopt op 16-10-1763 te Markelo, overleden op 
12-05-1837 te Beusbergen op 73-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-04-1790 met Teune Nijenhuis, geboren circa 1764 te 
Markelo, overleden op 01-03-1827 te Beusbergen, dg. van Hendrik Leuvelink op Nieuwenhuis. 
Uit dit huwelijk: 
1. Geertruid Vennebekken, geboren op 12-03-1792 te Beusbergen, gedoopt op 12-03-1792 te 

Markelo, overleden op 03-06-1841 te Herike op 49-jarige leeftijd, huwt 21-08-1820 met Jan 
Reinds, dan op 19-03-1829 met Jan Heuten en hertr. 11-3-1833 met Gerrit Jan Potman. 

2. Jan Hendrik Vennebekken, geboren op 23-12-1793 te Beusbergen. 
3. Berendina Vennebekken, geboren op 24-02-1796 te Beusbergen, gedoopt op 28-02-1796 te 

Markelo, overleden op 02-02-1818 te Beusbergen op 21-jarige leeftijd. 
4. Jennigje Vennebekken, geboren op 24-08-1805 te Beusbergen, gedoopt op 24-08-1805 te 

Markelo, overleden op 17-03-1869 te Nijverdal op 63-jarige leeftijd, huwt 22-03-1827 met Jan 
Bannink/Laren. 

Jan Hendrik Vennebekken, linnenwever, geboren op 23-12-1793 te Beusbergen, gedoopt op 
26-12-1793 te Markelo, overleden op 20-07-1863 te Beusbergen op 69-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 24-04-1823 te Markelo met Aaltje ten Donkelaar, geboren circa 
1798 te Goor, overleden op 11-03-1844 te Beusbergen, dg. van Jan Hendrik ten Donkelaar en 
Hendrika Sligman/Goor. 
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 18-09-1845 te Markelo met Hendrika Bannink, 41 jaar oud, 
geboren op 11-03-1804 te Oolde, gedoopt op 18-03-1804 te Laren, overleden op 31-07-1858 te 
Beusbergen op 54-jarige leeftijd, dg. van Jan Bannink. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Berendina Vennebekken, geboren 1824 te Beusbergen, overleden op 15-02-1876 te 

Dijkerhoek, huwt 11-09-1851 met Hendrik Jan Nijland en hertr. 09-07-1863 met Willem Klein 
Brinke. 

2. Jan Hendrik Vennebekken, geboren 1826 te Beusbergen, overleden op 27-03-1826 te 
Beusbergen. 

3. Toone Vennebekken, geboren op 21-03-1827 te Beusbergen, gedoopt op 25-03-1827 te 
Markelo, overleden op 12-05-1835 te Beusbergen op 8-jarige leeftijd. 

4. Janna Vennebekken, geboren op 29-04-1830 te Beusbergen, gedoopt op 23-05-1830 te 
Markelo, overleden op 07-06-1830 te Beusbergen, 39 dagen oud. 

5. Johanna Vennebekken, geboren 09-1831 te Beusbergen, overleden op 01-10-1831 te 
Beusbergen. 

6. Hendrik Jan Vennebekken, geboren op 15-10-1832 te Beusbergen. 
7. Johanna Vennebekken, geboren op 10-05-1838 te Beusbergen, gedoopt op 17-06-1838 te 

Markelo, overleden op 14-01-1908 te Stokkum op 69-jarige leeftijd. 
Uit het tweede huwelijk: 
8. Aaltje Vennebekken, geboren op 15-02-1848 te Beusbergen, gedoopt op 02-04-1848 te 

Markelo, overleden op 09-07-1920 te Neede op 72-jarige leeftijd, huwt 22-09-1870 met 
Hendrik Nijhuis/Stokkum. 

Hendrik Jan Vennebekken, geboren op 15-10-1832 te Beusbergen, gedoopt op 28-10-1832 te 
Markelo, overleden op 17-01-1912 te Beusbergen op 79-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-01-1860 te Markelo met Gerritdina Dengerink, 31 jaar oud, 
geboren op 28-06-1828 te Stokkum, gedoopt op 06-07-1828 te Markelo, overleden op 12-09-1882 te 
Beusbergen op 54-jarige leeftijd, dg. van G.J. Dengerink en Joh. Rensink/Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arend Jan Vennebekken, boerwerker, geboren op 04-04-1861 te Beusbergen, overleden op 

21-12-1883 te Beusbergen op 22-jarige leeftijd. 
Fam. Vennebekken-Dengerink vertrekt in 1861 naar een nieuw gebouwd boerderijtje (2.4.132) aan de 
Goorseweg. 



Vervolgens komen: 
Jan Willem Bouwhuis, geboren op 11-06-1828 te Markelo, gedoopt op 15-06-1828 te Markelo, 
overleden op 15-03-1883 te Stokkum op 54-jarige leeftijd, zn. van Roelof Bouwhuis en Gerritdina 
Eelderink. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-07-1858 te Markelo met Margaretha Sanderman, 26 jaar oud, 
geboren op 07-03-1832 te Markelo, gedoopt op 01-04-1832 te Markelo, overleden op 11-08-1884 te 
Beusbergen op 52-jarige leeftijd, dg. van Jan Hendrik Sanderman en Aaltje Elberink. Dochter van 
Aaltje Elberink. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Bouwhuis, geboren 1861 te Beusbergen, overleden op 07-02-1936 te Borne, huwt 

17-11-1888 met Gerrit Hendrik Kevelham. 
2. Gerrit Hendrik Bouwhuis, dagloner, geboren 1864 te Beusbergen, overleden op 02-05-1898 

te Enschede. 
3. Arend Jan Bouwhuis, geboren 1866 te Beusbergen, overleden op 01-07-1942 te Lochem, 

huwt 4-6-1898 met Hendrika Lodeweges; verblijft 1 jr in strafgevangenis te Arnhem. 
4. Geertrui Bouwhuis, geboren 1870 te Beusbergen, huwt 14-11-1891 met Jannes 

Nieuwenhuis/Rijssen. 
5. Jan Bouwhuis, geboren 1872 te Beusbergen, overleden op 26-04-1874 te Beusbergen. 
 
In 1884 komen: 
Geertrui Heerze, geboren 1818 te Haaksbergen, overleden op 10-01-1896 te Beusbergen, dg. van 
Lucas Heerze en wed. van Hendrikus ter Welle (ovl 5-8-1889). 
Kinderen: 
1. Johanna ter Welle, geboren op 22-10-1852, gedoopt op 05-12-1852 te Markelo, overleden 

op 17-02-1922 te Markelo op 69-jarige leeftijd, dg. van Hendriekus ter Welle en Geertrui 
Heerze. 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-05-1884 te Markelo met Albert Leeftink, 28 jaar oud, 
dagloner, geboren op 02-04-1856 te Herike, gedoopt op 04-05-1856 te Markelo, overleden op 
24-04-1926 te Stokkum op 70-jarige leeftijd, zn. van H.J. Leeftink en G. ter Welle. Zij 
vertrekken in 1892 naar erve Vonkeman. 

2. Hendrik Jan ter Welle, geboren op 21-05-1859, gedoopt op 03-07-1859 te Markelo, 
overleden op 23-09-1930 te Beusbergen op 71-jarige leeftijd, zn. van Hendrikus ter Welle en 
G. Heerze. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-04-1890 te Markelo met Janna Sligman, geboren 1867 te 
Markelo, overleden op 30-01-1908 te Stokkum. 

Uit dit huwelijk: 
1. Hendrikus ter Welle, timmerman, geboren op 19-05-1891 te Beusbergen, gedoopt op 

07-06-1891 te Markelo, huwt 18-03-1921 te Lonneker met Hermina ter Heegde. 
2. Rika ter Welle, geboren op 06-10-1893 te Beusbergen, gedoopt op 10-12-1893 te Markelo, 

overleden op 05-12-1957 te Markelo op 64-jarige leeftijd. 
3. Gerrit Willem ter Welle, geboren op 02-01-1896 te Beusbergen.  
4. Hendrik Jan ter Welle, geboren op 09-04-1901 te Beusbergen, gedoopt op 30-06-1901 te 

Markelo, overleden op 10-03-1962 te Markelo op 60-jarige leeftijd, huwt (dezelfde dag als zijn 
broer) op 07-05-1921 met Johanna Leeftink. (1924 huw. ontbonden). 

Gerrit Willem ter Welle, zadelmaker, geboren op 02-01-1896 te Beusbergen, gedoopt op 12-04-1896 
te Markelo, overleden op 29-09-1968 te Stokkum op 72-jarige leeftijd, huwt 07-05-1921 met Johanna 
Hermina Gerritdina Lubberdink. 
Kind: 
1. Janna ter Welle, geboren op 10-05-1922, gedoopt op 01-10-1922 te Markelo. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1948 te Markelo met Cornelis Ouwendijk, geboren 
circa 1915 te Rotterdam, overleden 1996. 

 
Hendrik Jan ter Welle (1901-1962) woonde enkele jaren bij z’n oom en tante op Vonkeman, maar 
kwam na z’n scheiding weer op het ouderlijk huis. Hij bleef hier tot z’n overlijden wonen, samen met 
z’n zuster Rika (*1893) en nicht Janna. 
Nicht Janna ter Welle (*1922) geboren op ter Welle aan Stokkumerweg 12 trouwde met Cornelis 
Ouwendijk. Zij bouwden in 1964 een nieuwe woning naast het boerderijtje dat uiteindelijk in 1975 werd 
afgebroken.  
 


