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III pr. M. Tr. 
Ao 1644 12 7bris Doe de WelEdl Heeren Collatoren ter pru'tie des E pradicanten ende 
kerckmeister de kercken landerijen ses negtsvolgende jaren verpachtet, waer van de eerste pacht 
op Martini deses 1645 jahrs verschijnen ende op Martini desses 1650 jahr sich eindigen sal op 
conditie dat een yeder pachter alle jahr ens an eere diensten soo peerd ende wagens met 
spandienst, so kar met karren ende eenen lijfdienst doen, sal neffens den anstaenden jaere een 
yeder een paer hoender 
      IV M. Tr. 
Ao 1650 den 20 February sint de landereijen tot de kercke alhier tot Marculoe gehoerende 
volgens kerkenspracke door de WelEdle Heeren Collatoren, Pastoren en kerckmeistere 
ondergeschrevene ses nachstvolgende jaeren wederom verpachtet beginnende op Martini 
nachstcomstigen 51 jaers en eindigende op Martini des 1655 jaers 
(Nb hier was veranderinge gemackt dat niet eigentlijck te sien was welk jaer wierde beduid, sal 
uit het volgende moeten blijken) op conditien als volgt: 
ita est van 51 an ut patet ex legistrie sen indicis rubrica 
1. Sullen de pachters geholden sijn op den dag des Heeren vlijtelijk het woord des Heeren t' 
anhooren ende van alle insotien waer door den dag des Heeren geprophaneert word sich t' 
ontholden ende nae Godsalige vermaninge (soo vele als mogelijken is) haer toe des H.H. 
Avondmael te disponeeren 
2. Haere gepachtete landerijen tot de kerke gehoerende in goede limiten ende termdris te holden, 
dat daervan niet affgebouwt ofte op einigerley maniere vercleinert werde 
3. Sorge dragen datse haere pachtgeldere op Martini ofte 14 dage daernae oprechtelijken betalen. 
En bovendien geholden sijn alle jaer een dienst te doen een yder nae gelegenheit, dewelke tot 
profijt der kercke ende wemehuis sullen gebruickt werden 
4. Anstond betalen van yder daeler 2 st voor onraeds geld ende soo yemands in einiger maete 
hiertegens handelen wolle, sal als dan van sijn pachtjaeren versteken sijn 
 Jacob van Coverden ten Stuveler 
 Jan van Hövel ten Westervlier 
 Henrick Wichman tot Keppels Richter 
  { Joes Trempery  Pastor 
kerckmeister { Jan Roussing   
  { Jan Swanenburg 
  { Arnd Icking 
Nb dese onderschrift was mede Tremperi hand, alsoo eene copie doch geloofw. copie 
 
Acta et resolutiones Dnorum Collatore 1650 den 20 Febr. 
1. Is den Custodi toegestaen dat hij alnoch een jaer, die 4 dlr soo hem Ao 1646 8 8bris gratiosi 
sijn toegeleid uit der kercken opcomste te profiteeren, genieten sal 
2. heeft de kerckmr Swanenborg tot aflossinge sijner swarigheid op 't verstantelijke versoeck en 
intercessiones wederom geobtineert, dat hem uit de kerken opcomsten, soo op naestvolgenden 
Martini verschijnen, sullen gelangt worden 15 gl 
3. Hanse Vive wederom gepachtet het kerckenhuisken, daer van jaerlijx te betalen 6 Caroli gl en 
sijn resteerende pacht quyt gegeven, met dese expresse conditien dat hij sal gehouden sijn het gl. 
huisken in goeden dack, wanden ende sonst in esse t' holden ende sulcks buiten kosten offte bij-
lage der kercken. Item de kerken als het noodig is ende der H. Collatooren gestoelte poedig ende 
doopstoel neffens den custode, helpen reinigen oock op de principale feestdagen helpen luiden 
ende sonst andere diensten tot profijt der kercken te doen en dat bij verbeurte sijner pachtjaeren   



Hiernae volgen de verpachtingen, soo deselve tot beteren onderscheid van tijd tot tijd an 
malcander hebbe gevoegt en volgen laeten G.S. 
M.G.G. 1639. Dat kercken erve omtrent acht mudde gesey tientvrij twee daghwercke hoeylandes, 
huis ende gaerden, pachter Herman Kerckemeyer, doet jaerlijcks 27 daeler, den daeler tot 30 st, 
van welkes erve den meyer sal een pachtcedul gegeven werden, waernae hem de meyer nae 
ordonancie der Collatooren heeft te verholden 
M.J.T. 1644. Kerckenmeyer het kercken erve van de swaere garve, te weten twee uit vijve, 
gaerden, huis, hoey, slag, kerkenbroeck om niets, mits dat hij soodanige parceelen als getrouwen 
meyer gebruiken ende verwaeren sal, in wedrigen val sal hij van sijne pachtjaeren versteken sijn. 
Daerentegen is hem belooft dat met goeder gelegenheid op 't erve een huis op kercken kosten sal 
geset worden 
Kercken erve is tient vrij ongeveer 8 mudde gesaey, twee dagwerckes hoey, kerckenbroeck 
M.J.T. 1651. Kerckenmeyer       50-0-0  2 p. hoender 
G.G. 1639. Wilhelm Krijsmans gepachtet 5 schepel gesaey tientbaer bij Loning gelegen voor 7 gl 
J.T. 1644. Willem Crismans gepachtet vijff schepel gesaey tientbaer bij Loening gelegen 
jaerlijcks voor 7 gl 5 st 
J.T. 1655. Crijsman        8-0-0  1 p. 
G.G. 1639. Krabbenbos tien schepel gesaey, de Vijve daer van gelegen achter Loeningcamp ende 
de andere Vijve bij den Imhoff doet jaerlijcx 14 gl tientbaer 
1644. Krabbenbos tien schepel etc ut supra jaerlijcks 14 gl 
1651. Krabbenbos        14-0-0 1 p. hoender 
1639. Lambert ten Bussche een kempken in de Woord gelegen een schepel gesaet 1 gl 4 st  
1644. ut supra 
1651. desideratur 
1639. Lucas Hidding een schepel gesaey negst Crijsmans brede vrij 1 gl 4 st 
1644. Wolter Hidding etc ut supra sed     1-10-0 
1651. Wolter Hidding        2-0-0  1 p. 
1639. De Coster een gordeken bij Straten Lamberts huis gelegen twelk hij jaerlijcks voor het 
clockensmeer gebruickt 
1644. Custos ut supra, addito: hierenboven is den custodi toegestaen alle jaer op Paesschen van 
der kercken opcompsten te genieten tot revocatie eenen daeler offte 30 st 
1651. .... 
1639. Henrick Cost den Langen gaerden naest den Schoenmakers camp 2 gl 
1644. ut supra 
1651. Cost         2-0-0 
1639. Schultes Jan van Oldenborg den gaerden onder de linde naest den voetpad nae de 
Weemhave 1 gl 10 st 
1644. Jan Brand Schults etc ut supra 
1651. Schult         1-0-0 
1639. Herman Helmichs twee schepel gesaey op den Culenberg gelegen 2 gl 
1644. ut supra, jaerlijcks 2-0 
1651. Helmigh        2-0-0 
1639. Esken Nieuwenhuis vijff schepel gesaet achter in den Broeker Esch tientbaer 6 gl 1 st 
1644. Luiken Esken offte Nieuwenhuis 6 gl 
1651. Luiken Niewenhuis       7-10-0  1 p. H. 
Nb 1651. hier comt tusschen den Predicant met    12-0-0 
 



1639. Jan Schrijver twee stucke op den Dincfelberg tientbaer, een yeder stucke dry schepel 
gesaey 
Noch dry schepel gesaey bij den Imhoff 
Noch een schepel gesaey achter den Brocking Camp 
Item dry spint gesaey achter Hiddingcamp 
in alles verpachtet voor 14 gl 
1644. Jan Schrijvers jaerlijx 14 
1651.           15-10-0  1 p. 
1639. mr. Lambert ten Bussche anderhalf schepel in den Noord Esch tientvrij gepachtet voor 2 gl 
Noch mr. Lambert een half haverland gepachtet voor 2 gl 
1644. mr. Lambert ten Bussche voor 1½ schep gesaeyte landes 
Item een half haverland in alles 4 
1651. mr. Lambert        4-0-0 
Idem          1-4-0 
1639. Jan Lammerting omtrent een schepel gesaey in 't Lammerting bree gelegen verpachtet voor 
2 gl    
1644. Lammerding 2 
1651. Lammerdingh        10-0-0 
1639. Henrick Cost twee schepel gesaey tientbaer gelegen op den Culenberg soo van Loning voor 
desen angecoft jaerlijcks 3 gl 
1644. Henrick Cost 3 gl 
1651. Cost         3-0-0 
1639. Jr. Splinter ses schepel gesaey landes tusschen Krijsmans bree ende Lammerting stucke 7 
gl 4 st 
Nb waeronder staet van D. Tr(emperus) hand als volgt: 
Crijsman van mij gepachtet op de derde (ita videtr) gast de pacht alle jaeren betaelt, dit sullen de 
12 gl die bovenstaen, also vervolgens hiervan niet verhaelt en word 
1639. Hans die Vive een gaerdeken naest Schulten gaerden gelegen 15 st  
1644. Hans Vive  0-15 st 
1651. Hans Vive        0-15-0 
1639. Jan voor 't Hecke een gaerdeken an de Smits stege in Boesbergen 1 gl 
1644. Jan voor 't Hecke  1 
Item 2-0 
1651. Jan voor 't Hecke       2-0-0   
1639. Herman Helmigs een gaerdeken tusschen des Costers ende Vicaryen gaerden gelegen doet 
jaerlijcks 2 gl 
1644. Helmich 2-0 
1651. Helmig 
Nota tusschen dit ende het voorige comt in 't jaer 51 Snijder Jan  1-0-0 
1639. Lambert Bröking een gaerdeken naest Elking 2 gl 10 st 
Nb In de volgende desideratur staet alleen daer tusschen als volgt: 
Joannes Tremperus in alles 12 gl unde liquet dat hij met dat van Splinter ofte Crijgsman de q 
supra dit gaerdeken daerbij heeft gehad, als oock het volgende, also mede niet en word vervolgt 
1639. Noch Jr. Splinter het halve Kerkenslag 4 gl 16 st 
1639. Noch een huisken achter de kerke met een hofken voor 4 daler, 't welke bewoont een 
Coster, welke 4 daler den Coster ingelaten tot revocatie  
  



1644. Kercken huisken bij de kerke gelegen verpachtet an Hans Vive sal jaerlicks op Martini 
1646 geven 7 gl 10 st 
Inspice de pachtcedul   
1651. Hans Vive van huishuir      6-0-0 
 
    Kercken Landerijen in Stöckum 
1639. Gerd Roleving een stucke landes bij de Woord gelegen 1 gl 10 st 
ongeveer 3 spint tientvrij M.J.T. 
1644. Geerd Roleving in Stöckum 1-10 
1651. Geerd Roleving       1-10-0 
1639. Derck Weerdes een mudde gesaet tientvrij jaerlijcks 6 gl 15 st 
1644. Derck Weerdes  7 
1651. Derck Weerdes        7-10-0 1 p. 
1639. Egbert Cuipers twee schepel tientbaer en de een schepel tientvrij in alles 4 gl 10 st 
1644. Egbert Cuipers  4-15 
1651. Egbert Cuipers        5-0-0  1 p.  
1639. Leefting ses schepel tientvrij 10 gl 
1644. Jacob Leefting  11-0 
1651. Jr. Jacob van Coverden (soo stondet) 
Dese gepachtede landerijen an Derck Weerdes    13-0-0  1 p. 
1639. Albert Cremer twee schepel tientvrij jaerlicks 3 gl 
1644. Jan Paesschers soo op Cremers woont  3-10 
1651. Voor Kremers land de Schult gelavet     4-5-0  1 p. 
1639. Voorthuis twee schepel tientvrij 3 gl 
1644. Voortman  3-10 
1651. Voortman        4-0-0  1 p. 
1639. Wilhelm Schröers een gaerdeken achter Leeffering (ongeveer 2 sch gesaeys tientbaer 
M.J.T.)  3 gl 12 st 
1644. Willem Schroers  3-15 
1651. Willem Schroer       4-0-0  1 p. 
1639. Wanning in Boesebergen twee schepel gesaey tientbaer tusschen Wanning ende Paesschers 
land gelegen jaerlicks 2 gl 10 st 
1644. Wanning in Boesebergen  3-0 
1651. Wanning in Boesebergen      3-5-0  1 p. 
1639. Hecke Schroer een gaerden in Boesebergen jaerlicks 2 gl 
Den gaerden soo Hans Mats gehad is van de Heeren van Deventer door leidinge der Nieuwen 
beeken weggegraven (D.J.T. addit ende daernae bij het erve Wanning in Boesebergen 
angegraven, waervan an de kercke moet aqvalent betaelt worden) 
1644. Gaerdeken 't welke van de Heeren van Deventer door leidinge der Nieuwen beeke is 
afgegraven jaerlijcks ad 3 jaeren an Hans Vive verpachtet voor 1 paer hoender in alles 
1651. De kerckengaerden soo de E.H. Landdrost bij Wannings erve gelegt ende voor desen 
affgegraven geweest, is niet verpachtet 
 
 
 
 
 



            In Hercke 
1639. Philipsborg gepachtet een stucke landes gelegen naest Segberding ongeveer een mudde 
gesaeys tientvrij 3 gl 12 st 
1644. Philipsborg  5-10 st 
1651. Philipsborg        5-10-0  1 p. 
1639. Jan Egberts of Vinckers een gaerden daer het huis op staet jaerlijcks 15 st 
1644. in Hercke  0-15 st 
1651. Vinckers in Hercke       0-15-0 
1639. Berend Schulten een goordeken daer van de eene halfscheid tot de Pastorie ende de ander 
helfte tot de kercke gehoort doet in alles 15 st 
(M.J.T. dese 15 stuiver werden in de Pastorie gantsch betaelt etc ad marginem error gehoort ad 
pastoratum) 
(S. sal mogelijck sijn hetgene Gruppen Jan heeft 18 st) 
1639. Bogehold tot Diepenheimb jaerlijcks 3 gl 10 st 
lösbaer ten allen tijden met vijftig goldgl stuck 28 st         
1644. De erffgenamen van salig Boeghold in Diepenheimb op Vastavond 3-12 st 
1651. Erffgenamen van zalige Boeghold in Diepenheim   3-12-0 
 
     Opcomsten van het was 
1639. Den Corten gaerden toegehoerig Schulte in 't Hoft 
gelegen in 't dorp tot Marculo jaerlijcks   2 lb 
Roeleff Schroers uit den Klarenkamp jaerlicks  1 lb 
Henrick ter Leusmate uit den Clarencamp   1 lb 
Uit het erve Loning jaerlicks     1 lb 
Uit het erve Vrijling      2 lb 
Uit Plasmans Rijdgaerden jaerlijcks    1 lb 
Uit Rietmans Rietgaerden jaerlijcks    1 lb 
(Nb uit de rekeninge van D. Tr. daer onder verteikent dat het was op Paesschen verschijnt en met 
een rijcks oort gelost is) 
Ao 1642 6 7bris Herman ter Mollen als pachter van Rietmansstede betaelt vier pond wasses met 
50 st dewelke in vier verscheiden jaeren verscheenen waeren bis 1642 op Paeschen en dus toe 
hiervan ter Mollen quietans gegeven 
1644 den 12 7bris ist resolviert dat Rietmans verder door executyf middelen tot betalinge sal 
constringeert werden, doemals Gerd Dijcking ende Jan Roossing als kerckmeesters verclaert, 
datse wel wisten dat Rietman van zal. Splinter niet alleen gemaenet, maer oock an hem 
goedwillig betaelt sijn 
Ao 1644 den 30 xbris resolveert dat Riedmans dochter hierover sal verhoort werden 't welk Ao 
1645 den 25 Aprilis is geschied 
Angaende het was vide voorige anteikinge 
1. Ter selver tijd is geresolveert dat Jr. Buth om inleveringe des kerkenboecks ende de 30 ge de 
anno 1638 goedlijck sal versocht worden lude tot vereeringe hem een rosenobel vereert ende so 
verne se als dann noch tergeverseeren wolde, sal men also verdere proceduiren met hem an de 
hand nemen 
2. Geresolveert dat Cost sal geholden sijn an den armen volgens sijne uitgegevene obligatie alles 
te voldoen 
3. Item den custodi tot revocatie tot klockensmeer boven den gaerden bij Straeten huis gelegen 
toegelecht op Paesschen 1 dlr 



4. Sal Manten in Diepenheim als erfgenaem van zal. Boegholt een secker extract uit het 
kerckenboeck van zal. Herman Boeghold sub mann Bernardi Buishoff Notary vorgelesen ende 
vermaent werden, dat volgens soodanig extract der kercken meer als 3 gl 12 st (gelijck se tot 
noch toe sekere jaeren betaelt hebben) competeeren solden 
 
Ao 1644 den 30 xbris heeft den Heeren Predicant Joannes Tremp. in prasentie dese hier 
ondergeschr. sijne volcomene rekeninge, so wel van incomste der kercken tot Marckel, als mede 
van seker holt soo op dat kercken erve Ao 1644 in de somer vercocht is geweest, hiervan 
rekeninge gedaen nicht exempt tot desen jaere tot van Ao duisend seshondert vierenveertig 
incluis, dat bevonden word, dat de kercke tot voordeel noch heeft de summa van eenendertig 
Carolus gl 2 stuiver       

Palijck van Hovel 
Henrick Wichman 

mannsignota Dit is <> 't merck van Jan Rossing self getrocken 
  Dit is  #  't merck van Jan Swanenberg self getr. 
 
Ao 1645 den 29 Novemb. hebben de kerckmeesters met de E. predecant alles bis datum deses 
affgerekent, waerin oock dese bovengestelte 31-2 st mede berekent, dewelke alsoo oprichtig van 
de predecante betaelt, in orkunt der waerheit hebbe ick Henr. Cost op haer der kerckmeesters 
versoeck dit mit mine hand als getuige neffens der kerckmeesters haer merck ondergeteikent 
 Signum  <>  Jan Rossing 
 Signum   #   Jan Swanenborg 
 
M.T. 1648 14 Augusti volgens de gedaene kerckenspraeke Jan Roussinck kerckmr., ter prasentie 
den Weledelen Collatoren als Jacob van Coverden, Henr. Wichman Richteren, oock des pastoris 
ende kerckmeister, sijn rekeninge gedaen, is bevonden dat de kercke hem Roussing schuldig blijft 
40-3½ st. Nb Jr. Jan van Hövel sich verexcuseerd laten 
De H.H. (an St.) uit sekere oorsake angenomen tot affmakinge der swaerigheid van Swanenborg 
te bet. 10 dlr f 15 gl 
Eodem geresolveert dat de sake angaende Manten als erffgename van zalig Boegholt sal vervolgt 
worden 
Opponit te Manten 
In de noodige reparatie der glinden an den kerckhoff sal door authoriteit des welEd. Richters 
effectueert worden. Hier in is de authoriteit des Richters so vele die van Markel angaet, wel in 
versien ende daernae die in 't dorp van Diepenheim haer glinde an mr. Lambert bestadet en 
besnelt 
Item sijn een paerich tot diaconen ende armen provisoren genomineert Willem den Schult in 't 
Hoff ende Jan Clossers, dewelke na kerckelijcke ordinantie sullen vorgestelt ende bevestigt 
worden ende sal Montenie geholden sijn sijn rekeninge op an hem bestemde tijd ter prasentie des 
H. Richters rekeninge te doen 
 J. v Coverden 
 Henr. Wichman 
 Joes Tremperus pastor 
 kerckmeesteren Roessing, Swanenborg, Icking 
 
 
 



Ao 1652 den 19 May                                                                                              
WelEdelgeboorne Heeren Collatoren alhier binnen Marculo vergadert ter prasentie des 
predicanten ende kerckmeesteren om goede ordre te beramen ende eindelijck te besluiten, ten 
einde dat alles tot profijt der kercken volgends mochte geobserveert ende geholden worden 
Erstelijck herlesen (sic lego) 't welk te vooren gescheen ende geresolveert was ende de sake 
angaende Manten blijft in vorigen staet, mits dat Manten bij goeder gelegenheit van eenen H. 
Collator ende pastore loei goedlijck sal vermaent ende angesproocken worden 
Ten tweeden is goet gevonden dat de resolutie van 't jaer 1641 den 5 Aug. over het stellen van de 
kerckmeesteren genomen voor so vele geamplieert sal worden, dat vortaen een kerckmr vier 
langer als 3 jaeren sijne bedieninge sal mogen becleeden, maer dat oock den Heeren Collatoren 
vrij staen sal deselvige van jaer tot jaer te veranderen, wanneer se sulcks ten dienst van de kercke 
meinen te behooren ende om daervan tegenwoordig een begin te maken is in plaetse van Jan 
Swanenborg gesubstitueert Lambert ter Welle, met sulke intentie dat ten respect van de andere 
olde als nieuwe kerckmeistere dese voorgeschrevene resolutie tegens anstaende jaer plaetse sal 
grijpen 
Ten derden is Mijn Heer van Coverden versocht ter prasentie des pradicanten ende kerckmeistere 
willen besichtigen ende informatie te nemen van kercken landerijen, hoe groot de sloege sijn 
ende alwaer deselve gelegen, oock daer van pertinente specificatie gemaeckt hebbende, deselve 
over te leveren in handen des ontfangers om deselvige voor in het boek van den ontfang ter 
ewigen naerichtinge te doen registreeren 
Ten vierden, de Heeren Collatoren hebben goed gevonden antestellen tot ontfanger van 
kerckelijke incomsten tot Marckel Henr. Cost, op conditie dat den voorschreven ontfanger Cost 
niet sal mogen betalen als bij speciale ordinantie ende voorgaende kennisse van H. Collatoren, 't 
gene tot last van de kercke buiten de lijste van ordinarisse lasten hem overgegeven jaerlijcx sal 
comen te vervallen ende volgens dien niet alleen geholden sijn ten tijden van jaerelijcks kercken 
reekeninge geen restanten van de incomsten te mogen inbrengen, maer oock het overschot van 
orinaris lasten contant hebben te vertoonen, dat alsdan geemployeert sal kunnen worden, daer het 
de H. Collatooren ten meesten dienste van de kercke oorbaerlijck sullen achten en sal den 
ontfanger jaerlijx daervoor hebben te genieten eens de summa 3 Rdlr ende sal dit contract duiren 
tot naerder opsag der Heeren Collatoren, waerbij oock goed gevonden, dat den voorschr. 
ontvanger sal doen maken twee boecken, stellende in het eene vervollig den ontfang van 
jaerlijcks incomst ende in het ander de uitgave met overgevinge 't welks van quitantie op ieder 
post op de rijge is geinrialiseert      
Eodem den predicant in namen Arend Icking kercken rekeninge gedaen de anno 1650 ende 
bevonden den ontfang te sijn 186 gl, de uitgave 234-16½ st, dewelke affgetrocken comt den 
ontfanger 48-6½ st     
Henr. Cost de Ao 1651 den ontfang beloopt sich 184, de uitgave beloopt sich 180 gl en sijn alsoo 
de beide rekeninge van Heeren Collatore gevalideert ende angenomen, mitsdat Cost an de kercke 
schuldig blijft 4 gl en word versocht dat Mijn Heer van Coverden wolle gelieven an Heeren 
Landdrost an te holden, ten ende de kercke wegen de opgelechte 100 daller gelibereert, ter wijlen 
't de kercke wegen einige extraordinarisse kosten in schulden geraeckt ende dat deselvige op 't 
kerspel gelegt mogen worden en volgens de sake op anstaende holting ten besten te 
recommenderen   
 
Lijste van 't gene ordinaris betaelt moet worden 
Costen van visitatie     8 gl 
Nachtmael     4-10 



Leydecker     26-10 
Armen      8-15 
Kerckmeester bavenhoed jeder  2 d-5 
Custos      10 
Pastor      6 gl offte een ancker wijn 
Ontfanger     7-10 
voort luiden     1-10 
A.J. Haersolte   Jan van Hoevell 
Jacob van Coverden 
Joannes Tremperus   Past.     
Jan Roussing  } 
Jan Swanenborg } 
Arend Icking  }  kerckmeistere 
 
Ao 1654 16 8bris de welEdelgeboorne Jacob van Coverden met approbatie des oock welEd. Jan 
van Hövel, waer van schriftelijke approbatie is vertoont ter prasentie des pradicants de kercke en 
toorn bestadet 6 nagstvolgende jaeren an mr Willem Leidecker anvangende Martini 1654 
eindigende 1660. De leidecker sal geholden sijn op sijne costen de sijde nae het Zuiden op te 
nemen voor so vele het noodig ende deselve met leyen te beleggen, dat het water sal cunnen 
affvallen ende langs den gevel oock alsoo te versien, dat alles goed en dichte sal worden 
bevonden ende volgens den toorn, kercke ende chor in goeden dack en rack te onderholden, 
sonder opsprake van jemand, mits dat hiertoe noodige materiala sullen bestelt worden, 
uitbescheiden de hiertoe noodige nagele, de welk den leydecker op sijn kosten bestellen sal 
Hiertegens sal mr Willem Leydecker hebben te profiteeren wanneer hij kerck, tooren ende alles 
wel versien 20 gl ende 10 gl op Martini de nechstvolgende jaeren alle jaer 20 gl, dewelke hem 
oock op Martini oprechtelick sullen betaelt worden 
  Jacob van Coverden 
  Joes Tremperus   Pastor 
  Willem Hendricksen Leidecker 
 
Anno 1655 18 Aprilis sijn vercofft door Heer Jacob van Coverden, Heere Jan van Hövel als 
Collatoren negst voorgaende deliberatie eenige goedheeren als Coverden tot Scharpenseel, 
borgmr. Jan Cuiper ende Arnold Stuier, eerstelijk twee boemen bij Oyngs huis staende voor 28 gl 
15 st vrij geld an Cuiper Borgmr., ten tweeden dry boemen staende jegens Montenien huis an 
Borgemr. Stuir voor 13-10 st, ten derden an Jan Cuiper Borgemr. twe boemen jegens des Costes 
huis voor 22 gl, saemen f 64 gl 15 st, dewelke an Rentmr. Cost op negst comende Martini sullen 
betaelt worden 
Item is vast gestelt, dat de kercke sal gewittet worden ende 10 dellen te bestellen om den soller 
daermede te versien 
Item is getracteert met den glasemaker te Goer 
 
Ao 1656 9 May door den welEdelgeboornen Jan van Hovel in 't Westervlier ter prasentie van mij 
en Henr. Cost vercofft an den meestbiedenden Hermen Helmich het holt op 't kercken erve ter 
somma ad 31 Car gl, dewelke op negstvolgende Martini an den ontvanger oprechtelijck sullen 
betaelt worden 
 
Ao 1656 18 August 



Henr. Cost als ontfanger van de kercke tot Marckel is sijn huis sijne rekeninge gedaen de annis 
1652, 53, 54, 55 tot op den 18 Aug. anno 1656 ter prasentie des WelEdelgeboornen Jan van 
Hövel tot Westervlier, oock als volmachtiger van mijn Heer Jacob van Coverden ten Stuiveler, 
Joannes Tremperus predicant, Schults Jan Brand volmachtiger van Heer Haersholt ten 
Oldenhave, kerckmeesteren Jan Roussing, Lambert ter Welle ende Arend Icking ende sijn alle 
voorgeschreven jaeren ontfang ende uitgave tegens malcander geligdiert ende berekent, 
uitgenomen den wijser so anno 1656 an toorn gebracht met verteeringe en costen onberekent, so 
dat Cost de kercke in 't slot van rekeninge schuldig blijft 29 gl 7 st   
Dat hold so van den kerckhoff vercofft an Brmr. Jan Cuiper, Arnd Stuir, oock an Hermen 
Helmich vercofft, blijft onberekent ende staet tot voordeel van de kercke 
 Jan van Hovel als mede voor neve van Coverden 
 Joes Tremperus    Pastor 
 Jan Brand 
 Jan Roussings signu  <>          Lambert ter Welle   ++        Arend Icking    X 
Nb dit was een copie  G.S. 
 
Anno 1656 den 18 Augusti als de kercken rekeninge gedaen, de 3 kerckmeesteren Roussing, 
Icking ende ter Welle belastet ende sij oock angenomen alle het jenige, so na desen dag an de 
Wedemhave tot Marckel tot noodwendige onderholdinge derselvige in dack ende rack noodig een 
jeder te vervorderen sonder costen van de kercke ende dat ter last des kerspels ingesetenen, 
gelijck op andere plaetsen de maniere daervan is ende sullen haere successoren oock sulken 
plicht vervolgen ende sullen oock goedt acht nemen op 't kercken huisken, dattet selve in goeden 
dack en rack van den inwoonder onderholden ende bewaret worde, alles tot goede dispositie en 
voordeel der kercke 
 Jan Roussing  <> 
 Lambert ter Welle ++ 
 Arend Icking           X 
 
Ao 1678 hebbe ick Sertoriy ende de Wachtmeester Brand de glinden ront om de kerckhoff 
besichtigt in tegenwoordigheit der mannen van Stöckum van de röster tegen Kösters huis 
westwaerts, als dus deselve oock tot naerichtinge gemerckt, dat toecomt: 
No I. Leeting, Olbering, Houstede, Wenning, Hesseling, Mensing, Clooster 
II.     Dijking, Wanning, Päscher, Wanssing 
III.    Föckers, Lubberts, Rengering 
IV.    Roleving, Effing 
V.     Houving, Snelling, Cremers, Wanning 
VI.    alle dit moeten maken van Nyemeyers tot Adeling de geheele streek 
VII.  Gelking, Meying, Voorts, Icking 
VIII. Coondering, Egberts, Rensing, Cloots 
 
Copia Schults van Marckel 
Ick bevinde bij ervaringe in andere Dorpen dat den kerckenmeyer den predecant gheen dienst kan 
weigeren voornamentlick als denselvigen voort ghemeene op den Classis moet verschijnen 
Soo sal U.E. wel doen en den bour daertoe holden om den Predikant naet Classis todt Deventer te 
brengen en daer blijven tot sijn Eerw. te ruggecomt, of tegens die tijdt weder om kome. En met 
eenen ansegge, dat het mij die haver betale off wil hem laten schade doen 
Actum Stouvelaer 7 April 1681       Jacob van Coeverden 



Luiken Eskes alias Nienhuis 
9 guld. 2 voer turf  1 paer hoend. 1 schep zaet wegens Krijghsman Breed van 
mijn believen            
1676 den 22 Juny dd twee voer turves 
Den 14 Octobris dd een paer hoender 
Den 2 January 77 bij affrekeninge van 't voorige jaer 75 bevonden dat op dit 76 jaer al  
verdient heeft           1-18-4 
dito dat an heede gesponnen al heeft 12 lb, het lb 4½ st     2-14-0 
noch met het uitgaen van Januarius gebracht achtehalff  lb      1-13-6 
Den 28 Febr. getuint, dan seide dit en hoefde niet an teschrijven 
Den 1 Marty halff gedorsscht en halff getuint 
Den 15 dito het gersteland geegget 
Den 14 en 15 May op 't Venne daelgesteken bij sijn eigen cost 
Den 16 dito geholpen oock op 't Venne en den cost van ons gehad  
Item op dese wijse noch den 18 dito 
Den 24 July de vrouwe gebracht een pond gaeren      0-5-0 
Den 16 Augusti op onse kost, den 18 te stroeyen, gemaeyt en 2 gebracht 
Den 20 dito gedorsschen, den 4 7br een schepel land geegget, den 5 plaggen gem. ende den 6 
Item den vijftien Henrick darselve schepel landes weer opgebouwet  
Den 7 oock plaggen gemaeyt en den XI gedorschet, bocken geholpen 
Den 13 8bris van 8 tot den avond geholpen 
1677 in 't laetste van Junius ons gebracht twee voer turff ende de hoender 
Den 17 8bris gebracht een brouwte turff 
Den 8 9bris gedorscht, noch twee dagen met een affsetter turf gesteken op sijn eigen kost f 30 st 
Den 22 Febr. 77 wederom gerekent en bevonden dat mij voorts noch affverdient heeft  
gehad            7-16-0 
            ______ 
            14-2-2 
verschenen het gene op Mart. 76 affgetrocken      9-0-0 
            _____ 
so is op 't gene Martini 77 verschenen was betaelt      5-2-2 
en besprooken dat de dry naestvolgende jaeren jaerlijx voor negen gl als bovenstaet, neffens turff 
en hoender, hetselve land behouden sal 
Den 24 en 25 Febr. in 't busken helpen graven. Den 9 Marty knollen helpen dorsschen 
Den 13 dito met Vennebeck in 't busken ommegeset 
Den X vier pond heeden gaern gebracht, het pond 4½ st 
In Aprili gegraven in 't busken, item daelgesteken op 't Venne 
Den 3 en 5 Juny geplagget, gewallet en turf opgeset 
Den 15 een voer om te stroeyen gebracht 13 st. Den 4 July twee voer turffs gebracht 
Den 15 Aug. graven helpen, den 27 dito dorsschen 
Den 30 Luiken gedorschet, den 6 7bris de hoender 
Den X 7bris een voer te stroeyen, den 23 mes uitgeschoven 
Den 7 8bris Henrick getuint, den X een voer te stroeyen gebracht 
Den 17 Henrick gedorsschet, den 25 gedorschet en ingelegt etc 
Den 28 8bris een voer te stroeyen, den 30 gedorsschet 
Den 9 9bris een voer te stroeyen, den XI een voer rijse in 't Broek helpen haelen 



Den XII oock helpen houwen 
Den 21 xbris mes Hendrick op de klaver gebracht 
Den 17 en 18 den eersten Hendrick, den andern Luiken gedorsschet 
Den 27 Jan. 1679 met Hendrick affgerekent en bevonden dat mij van 't gene op voorlede  
Martini 78 verschenen was en van 't voorige noch schuldig blijft    4-4-6 
hierenboven is schuldig een spint lijns       0-1-0 
Den 31 Jan. Luken hierop gedorsschet       0-5-0 
In 't leste van Febr. Henrick van Deventer lb pruimen     0-2-0 
Den 13 en 14 Marty Luiken getuint        0-10-0 
Dito Luikens vrouw gebracht 7 lb heeden gaeren, 't lb 4¼ st    1-11-4 
Henrick den 19 Aprilis tot het lijn gegraven    
Den 8 Augusti Luiken twee voer turffs dd 
Den 14 een voer te stroeyen, den 2 Sept. Sara en Geesken van D. gebracht 
Den 5 een paer hoender dd, buiskool oock medegebracht op de kermis 
Den 19 Hendrick gedorsscht, den 27 Sept. de Cremer noch twee paer hoender gedaen voor 't 
Broeck, dan dit behoore onder de name van Leusman 
Den 4 8bris een voer te stroeyen gebracht 
Den vrijdag voor 17 p T. Luiken gedorscht, item den 27 8bris gedorscht 
Den 17 9bris Luiken gedorscht 
Den 18 dito Henrick van Deventer medegebracht 27 koolen voor 24 st ende 12 lb  
traen, het lb 5½ st 
pridie D. 2de Adventy een half ancker wijn, sed coen aver nab. 
Den 20 Marty 1680 hebbe met Hendrick affgerekent ende stond aldus, het spint lijns  
buiten gehouden, van ouds         4-4-6 
staet bij comt 't gene Martini 79 was verschenen      9-0-0 
            _____ 
            13-4-6 
waerop betaelt is          5-6-0 
            _____ 
resteert            7-18-6 
Den 20 en 21 p T. ende den 22 wilgen gecapt en getuint     0-7-4 
Den 14 Aprili Luicken en Hendrick een gantsche dag getuint    0-10-0 
Den 15 Hendrick alleen         0-5-0 
Saterdag voor Exadi modo Luiken alleen gegraven, dit is voor lijn    0-5-0 
Henrick den 19 van 8 uir plaggen gemaeyt 
Den 18 en 19 plaggen gemaeyt, den 23 turf gest., den 23 plaggen gemaeyt, den 28 plaggen 
tesamen gelegt  
Den 1 July mes geschoven en gegraven Hendrick, den 16 L. gegraven 
Den 5 Aug. 2 voer turff dd, den 5, 6, 7 Esken helpen hoeyen sijn 3x 
Den 26 Luicken een voer plaggen te stroeyen gebracht 
In mijn afwesen nae Tekelenborg weite gedorsscht. Den XII 7bris 1 paer hoender gebracht 
Den 29 dito 25 pannen van Deventer gebracht, kosten 16 st, de vrucht 4 st  1-0-0 
Den 31 Luiken gedorscht, den 13 8bris een voer te stroeyen, den 14 dito een voer 
Den 13 ixbris 25 backstenen, 4½ met vruchteleem      0-6-0 
Den 17 xbris Luken gedorsscht, den 21 Luiken mes uitgeschoven met Vennebecke 
Ao 1681 den 4 ende 5 January Luiken gedorsscht 
Den 8 dito Hendrick met de gelte nae Holten geweest. Den 1 Febr. Luiken rijse helpen houwen 



Den 15 Febr. de Oude Nieuwhuisesche weder gebracht 7½ lb heden garen, het pond  
seyd van 3           1-2-4 
Den 19 dito Luicken getuint, den 21, 22, 23, 24 also 4 x gedorscht en getuint, den 8 Aprilis 
gegraven, den 12 Luiken mes gevat, den 19, 20 en 22 alsoo 3x in 't Venne geholpen 
Den 1 en 2 Juny 2 voer turfs dd, den 1 July 4 hoender dd, den 29 en 30 Aug. hoeyen Esken en 
graven, noch en so nu en dan 
Den Donderdag nae X post T. een voer te stroeyen en oock een voer rijse gebracht 
Den 20 Aug. Luiken getuint, den 2 Sept. Luiken een voer te stroeyen dd, den XI 7bris een paer 
hoender dd, den 3 8bris gedorsscht Henr. queque geschudt, item den 4  
Den 15 Henrick gedorsscht, den 17 Arent gebracht 2 hoender, den 18 6 schepel molts van 
Deventer medegebracht 
In mijn affwesen eenen dag gedorscht, den 3 Stijne gemest, tweemael hacksel gesneden, den 9 
gedorscht 
Den 5 January 1682 Luiken en Henrick elk gedorscht, den 19 Luiken gedorsscht 
Den 20 January 1682 hebbe ick met Hendrick gerekent en bevonden, comende tot de 
bovenstaende           7-18-6 
de jaeren 80 en 81          18-0-0 
            ______ 
te samen           25-18-6 
dat hij hierop te corten hadde         16-11-0 
            ______ 
en mij in dato resteerde          9-7-6 
Den X Febr. Luken gedorsscht, den 13 dito Eefse 1 lb garen gebracht, den 22 en 23 also 2x 
Luken gedorscht, den 25 Eefse 1 lb garen gebr. makende die ponden 12 stucke en 300 draet 
Den 16 Marty Luiken gedorscht en getuint, den 22 Eefse 8 stucke garens gebracht, den 24 Luiken 
getuint, den 6 April Henrick gegraven, den 9 Juny H. gegraven, den 24 Esken gegraven, item 
idem den 25 Aug. 
Hendrick en Esken gedorscht, den 29 Aug. id., den 8 7bris Esken gedorscht, den 27 7bris Esken 
gedorscht, den 29 7bris 2 voer turff dd, den 9 3 karren sand in 't Venne, den 23 8bris gedorscht, 
pridie D 20 post Trin. boter, soude nae haer seggen (onse ponder was op Keppels) sijn 13 pond, 
elk lb 4 st, doch daer mijn vrouwe haer geven wilde voor 1 st 
Den XI 9bris 6 vellers van Deventer        0-9-0 
Den 24 Hendrick gedorsscht, den 19 en 20 xbris gedorsscht, den 21 3 lb heeden garen  
wedergebracht 
1683 den 10 Hendrick gedorsscht, in 't leste van Jan. 1 dag alleen en eenen met Krijgsman rijse 
gehouwen, oock 2 voer helpen laden, den X Febr. Eefse X lb groff heeden garen gesponnen 
wedergebracht, den 26 Henrick gedorsscht, 5 Marty item, den 12, 13, 14 gedorsscht ende getuint 
Den 2 April gedorsscht, in mijn affwesen vijff bind spranckels 
3 July Esken gegraven, den 6 gegraven Esken, den 25 Aug. Eefse gerijstet 
8 7bris Esken 1 paer hoender dd, 24 dito 2 voer turfs dd, den 29 dito 1 haenen dd, den 28 Eefse 
gevlasset, den 8 8bris Esken gegraven, den 9 Hendrick spranckels voor X st 
Anno 1683 den 9 8bris met Hendrick gerekent stondt aldus van de laetste rekeninge bleven mij te 
goede            9-7-6 
Hierbij comt van Martini 82         9-0-0 
            _____ 
            18-7-6 
Hierop vinde in dato dat sijn mij van hem betaelt      13-1-0 



            _____ 
en resteert mij also in dato van dit bij hem       5-6-6 
Den 28 8bris 2 hoender dd, den 27 mes uitgedragen, den 2 9bris geleemt en gedorsscht, den 20 en 
21 9bris gedorsscht, den 14 Hendrick 3½ lb heden garen gebracht, was gedroogt maer 3 lb juist 
1684 den 10, 11 en 12 also 3x rijse gehouwen, den 6 February weergebracht 4 lb vlassen garen, 
den 28 Febr. 4 lb garen weergebracht, den 9 het tuinhout uigereed, den 2 April Esken gegraven, 
den 19 Juny 2 voer pacht turff dd, den 21 July Esken queque geschudt, item den 22 
Den 9 Aug. Esken gegraven, den 5 8bris 4 ganssen voor 6 hoender dd, in Junio 2 voer pachtturf 
gebracht en 1 voer van den onsen voor geld gehaelt, den 8 7bris Hendrick land geegget aff 4 
uiren lang, wilde dit leste geven, hebben gedaen voor een voer lens ons uit het Broek resteerende, 
item eenige dagen daernae het uiterste stucke nae 't veld gesaeyt, den 28 Sept. 2 stuckskens 
gesaeyt, den 23 van Deventer medegebracht, den 23 8bris van Deventer medegebracht 2 tonnen 
biers en eene ancker wijns, den 16 2 hoender, den 13 xbris X lb heden garen wedergebracht 30 st 
Dito met Hendrick gerekent en stond so van Martini vijff en tachtentig was hij mij  
schuldig           23-6-6 
Hij hadde betaelt          12-4-0 
            _____ 
resteert mij alsoo noch hiervan        11-2-6 
Nb 1.  't vlassen wierde tot 2 gls gerekent, is noch restand, is afgedaen 
     2.   2 st te saeyen 2-10-0 
Den 23 January 1686 Esken met de gelte nae den Burgemeester 
Den 13 Marty gebracht 30 st, dito gegraven, den 24 Esken gegraven, den 26 May van 's morgens 
tot 4 uir 's naemiddaegs tot het rövesaet geholpen, den 27 het röveland weer gesaeyt f 6 st, 
Hendrick in mijn afwesen 2 voer turfs gebracht, den 30 July gebouwt tot knollen f 15 st, den 15 
Aug. geegget f 3 st, den 21 Esken gegraven, den 25 gebouwet f 25 st, den 27 geegget 6 sch, hij 
seide 7, Esken queque geschudt, den 1 7bris Henrick mij na Deventer gebracht f 15 st, wederom 
oock gebracht ½ vat biers en een schepel kalk f 5 st, in mijn afwesen dd 1 paer hoender, item 
Esken queque geschuddet, den 27 Sept. twee sch roggen gesaeyt f 12 st, den 2 8bris 2 stucke 
lands gesaeyt name het 2e en het leste f 25 st, den 12 sout en buiskool van Deventer geeft 
daervoor 4 st, den 21 en 24 buiskool medegebracht f 2 st, den 15 Decemb. 1 stucke lands geegget 
f 8 st, den 17 tot het slachten geholpen en gevruchtet f 4 st  
Ao 87 den 23 Jan. 9 lb heden garen wedergebracht      2-5-0 
Den 14 Febr. met Hendrick gerekent hij bleef mij sch.     9-15-6 
Den 7 Marty met de wagen moeder nae Delden gebracht     1-4-0 
Den 26 Juny 2 voer turf gebracht, den 18 April gebout en mes gevoert, den 21 en 22 Esken in 't 
busken helpen graven, den 9 7bris een ½ vat biers en een ½ ancker wijn met buiskool 
medegebracht f 5 st 
26 Sept. Esken haver gedorscht, den 2 en 3 8bris also 2x Esken gedorsscht, wortelen gegraven en 
tot het messen geholpen, den 21 8 bris Hendrick en Esken gedorscht den gantschen dag, den 22 
met de wage nae de meule segt 6 st, den 18 Nov. Esken 2 hoender gebragt 
Ao 1688 den 13 en 14 Febr. Hendrick en Esken gedorschet, den 19 Marty Hendrick geegget en 
Esken gegraven, in Junio 2 paer hoender dd 
Den 4 July 2 voer turf, den 21 Esken vlas gerepelt, den 31 het 5e stucke gesaeit  0-8-0 
Den 28 Aug. Esken 2½ stucke geegget 
1690 den 17 Jan. gebracht 14 lb heden garen, lb 3st      2-2-0 
Item 3 lb kleingaren 't lb 8 st         1-4-0 
            _____ 



Dito met Henrick gerekent en stond so uit de vorige rekeninge bleef hij mij schuldig 9-15-6 
Hierbij komen de jaeren 87, 88, 89 telkens 9 gl       27-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          36-15-6 
hierop is betaelt bevonden         22-12-8 
            ______ 
Sodat mij van ' t bovenstaende resteert       14-2-14 
Den 27 Jan. gedorscht Hendrick en Esken       0-9-0 
Ao 1691 den 6 Jan. met Hendrick gerekent en stond so, behalven de 14 gl 2 st 14 p,  
quam bij van Martini 90         9-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          23-2-14 
hierop heeft hij mij verdient gehad        12-10-0 
            _______ 
dewelke afgetrocken resteert mij hier van       10-12-14 
Dito H. gedorscht is mede berekent dan niet noch uitgedaen en berekene van den 23 xbris 1689 
die nu moeten hier van afgaen, namelik H. en Esken gedorscht 9 st 
Den 22 en 23 Jan 1691 also 2x Henrick gedorscht, Marty 6 hacksel gesneden, Esken oock dito 
van een lb vlas voor A. Elisabeth, den 6 deeltjen gaer ons medegebracht, daer hem 10 st van 
worden toegelegt, Hendrick den 9 getuint, item den 10, den 12 en 13 Hendrick en Esken also elk 
gedorscht, den 17 getuint, den 20 Esken gegraven, den 23 Henrik getuint, den 26 getuint 
Aprilis 1 en 2 Hendrik gegraven, den 5 en 6 also Hendr. gedorscht, den 16 en 17 Henrick in 't 
Venne neergesteken, den 21 en 22 Hendrick op 't Venne geholpen, den 23 het schreinnen van 
Deventer gebracht, den 27 Esken in 't Venne, den 6 July twee voer pachtturf dd 
Den 15 en 16 dito Esken tot het vlas geholpen, den 24 July Arend gerste gemaeit, den 24 Fenne 
gebonden, den 24 en 25 Esken den thienden van de rogge uit Icking gehaelt, den 5 Aug. Henrick 
van 8 uiren tot sesse gebout etc, den 14 Sept. heeft Esken het land op de kamp geegget en 's 
naemiddags queque geschuddet, den 15 een stukken gebouwt, den 16 Hendrick en Esken queque 
geschuddet, den 1 Arend thiend weit angevoert, oock wat plaggen bijeengebracht op de kamp, 
den 2 8bris hij gedorscht, den 6 dito Arend ged., die oock de vorige dag thiend weith hadde 
angevoert, den 21 Arend gedorscht, den 26 8bris dd 2 hoender, dito Esken tot de mes geholpen, 
den 3 9bris eenen sak appelen van Deventer ons medegebracht, den 10 Esken wortelen gegraven, 
item den 11 deselve, den 21 Esken gemesset, den 9 xbris Hendr. gedorsscht, in xbri 13 eyer 3st, 
den 30 Arend gedorscht 
Den 18 en 19 Jan. 1692 also 2x Arend gedorscht, den 19 weder gesonden 13 st telstucke garen. 
per stukke doen 1¾ tesamen 23 st, den 3 Febr. 4½ van deselve telstucke gebracht, dito noch 6½ 
lb grof heden gaeren, het lb 3 st, den 15 Marty het land in 't busken gewendt 
Dito met malcander gerekent en stond so boven in de naeste rekeninge bleef hij sch. 10-12-14 
adde van Martini 91            9-0-0 
            _______ 
maeckt tesamen          19-12-14 
hierop wierden betaelt bevonden de turf, hoender en an geld    16-1-8 
            ______ 
So dat mij hier van noch resteert        3-11-6 
hierop heeft Hendrick den 21 en 22 gedorscht en gewalt, den 23 heeft hij mes in de hof gebracht 
en geegget f 25 st, den 24 hij en Esken elk gegraven, den 26 2 lb garens gebracht, 't pond doende 
als de onse seggen 7 st, den 4 April Esken helpen mes vatten, den 5 gegraven Esken 



Den 6 May hij in 't Venne geholpen, item den 7. In 't midden van Junius heeft Esken in mijn 
afwesen nae Gronouwe twee halve dagen in 't Venne geholpen, den 24 Esken gegraven,den 28 
July Arend gemaeit. Nb (den thienden) 
Den 30 hij selfs, den 2 Aug. Esken gegraven, den 2 Aug. Arend 2 voer roggen van den kamp 
ingehaelt, item dito 2 voer gersten, den 15 Henrick uit het Slag hoei gedragen, item den 6, it 17 
Esken, den 19 Henrick, den 29 Esken gegraven, den 1 Sept. 2 voer pachtturf, den 2 1 mudde 
mout van Deventer mede gebracht, den 9 Esken weite gedorsscht, den 13 gebraakt, item den 14 
gegraven en gebraeckt, den 19 Henrick weite gedorscht tot 10 uir, den 20 Esken queque 
geschuddet, den 26 1 voer pachtturf dd, den 3 8bris Henrik gedorscht, den 2 9bris dd 2 gl en 2 
hoender, den 19 Henrik gedorscht, den 20 gedorscht 
Den 26 xbris met malkander gerekent en stond so tot de bovenstaende quamen Mart. 92  9-10-0 
            _______ 
maekte tesamen          12-11-6 
Op dese post wierden betaelt gevonden       10-19-0 
            ______ 
So dat hiervan noch resteeren mij        1-12-6 
Den 28 xbris getuint etc 
Den 29 Jan. Ao 1693 heeft hij het 1e stukke gebouwt en geegget op den kamp f 15 st, den 1 Febr. 
't leste stukke f 12 st, den 30 Marty het 7e stukke gebouwt hij seid van 10 st, den 3 May Esken in 
't Venne, den 4 2 lb boter 't lb tegen 4½ st, was van Straeten, den 5 Esken in 't Venne, den 11 het 
middelste stukke in 't busken met gerste gesaeit, den 27 May Esken in 't Venne, den 16 Juny 3 
voer pachtturf dd, hadde oock 8 dage te voren gedorsscht, den 12 July rogge gemaeit, den 14 
thiende gehaelt, Esken gehoeit 3x, den 27 Henrik gemaeit etc, den 29 2 voer hoei uit 't Slag 
gehaelt, den 1 .... op de kamp gebouwt, den 18 Arend met Esken gemest, oock de vorige roggen 
in 't busken, 't rövesaet gesaeit, den 19 Esken gegraven, den 22 Esken gebraeckt, den 28 1 voer 
weite van de kamp ende gedorscht 
........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 1.- 
sijn sone gebracht Ao 92 den 16 May       4.- 
                     ____ 
de niet van 92 hiernae staende is bij de andere post betaelt bevonden en berekent,  
resteert van seven post an gelde dan noch       5.- 
hierbij comen van Martini 92         9.- 
                     ____ 
maeckt samen           14.- 
Den 30 Aug. een voer witen van de kamp gehaelt, dito 2 hoender D. 
Den 4 7bris gedorscht. Den 5 item. Arend den 27 gedorscht. Den 16 8bris Arend  
gedorscht. Den 26 gedorscht. Den 8 9bris gedorscht. Den 22 9 bris. dd 4 gls 3 lb 
sponnen t 9. 
Dito met malcander gerekent en Arend so bij bovenstaend     14.- 
Genomen van dese post op Martini 93       9.- 
Van de eerste post resteerden uit de laetste rekeninge     1.- 
en quamen van deselve op Martini 93 daerbij      9.- 
                     ____ 
't welke tesamen maeckt         34.- 
Hierop wierd so betaelt gevonden        15.- 
                     ____ 



dewelke afgetrokken resteert hiervan       19.- 
Hierop Arent den 7 en 8 also gedorscht. Den 17 Jan. 1694. Arent dese gehouwen.  
Den 18 heeft Esken 3 lb garven weer gebracht en is het garen den 13 stukke en doende 2 st.  
Den 19 it. Den 20 gedorscht. Den 24 13 lb heeden gaeren weder gebracht. 
Den 23 Maert geegget. Den 24 Arent gebracht 14 elle doende de elle ad 1½ st. Den 5 April 
gebracht noch 17 elle elk oock als te voren doende 1½ st. Den 11 April van stukke zal .... tevens 
voorheen gebouwd. Den 21 Apr. den haver in't busken gesaeit. Den 4 May Esken van 's morgens 
tot 2 uiren in 't Veene. Den 10 Esken in 't Venne. Den 11 en twaalfden handlangers tot de duikers. 
Den 13 Juny 3 voer pachtturf dd. Den 29 drie schoft tot .... jare te dorsschen. Den 30 veenturf van 
't Venne gehaelt. Den 13 Henrick rogge gemaeit. Nb de thiende. Den 6,7 en 8 Aug. Esken 
gehoeit. Den 7 7bris 2 hoender. Den 11 en 12 Sept. Esken queque geschudt. Item den 13. Den 17 
Arend gedorscht. Den 2 9bris gedorscht. Den 16 item. Den 28 9bris dd 2 gls 18 st. Dito met mate 
anders gerekent en bevonden op bovenstaende 19-14-14, was bevonden   16.- 
                      ___  
resteert dus also hiervan noch               3.- 
Hierbij komt op Martini 94 van dese post an gelde      9.- 
van d' andere            9.- 
                      ___ 
makende           21.- 
Den 10 xbris gedorscht. Den 25 Febr. gedorscht. Den 5 Febr. 3 lb garen gesponnen 11-4-0. Den 
20 Marti Esken gegraven. Den 27 drie stukken geegget hij seid van 15 en ick van 12 m. Den 
volgenden Esken queque geschudt. Den 29 en 30 gedorscht. Den 6 Apr. Esken gegraven. Den 20 
hij gegraven. 29 May Esken in 't Venne. Den 20 Juny dd 2 voer pachtturf. Den 28 Esken 
gegraven.  
Den 19 July Arent gerste gemaeit. Nb dit was maer tot an namiddag. Den volgen ene schoef en 
thienden afgehaelt van de rogge. Den 5 Aug. 2 voer gerste van den kamp gehaelt.  
Den 10 dito 1 paar hoender. Den 12,13,15 en 16 Aug. also gehoeit en gewiedet. Den 18 in 't Slag 
gemaeit. Wederom Esken gehoit en Arend hoey op de .... .... een voer hooi. Den 23 den schoven 
avond in huis gebracht. Den 28 Esken .... .... gegraven. Den 17 Sept. Arend drie schoft gedorscht. 
Nb was .... Den 20 dito drie schoft gedorscht. Den 24 Esken .... 
1697. Esken Nieuwenhuis den 5 Aug. drie schoft gehoeit, item den 6 so veele, den 7 gehoeit, den 
13 drie schoft, den 14 id, den 16 Arend gemaeit, den 17 Arend gespicht en gehoeit, dito Esken 
gehoeit, dito Arend Nb hadde Arent al begent uit te vooren, den 18 daermee voortgevaren tot 2 
uiren, Esken so lange oock, den 19 en 20 also 2x beide gehoeit, den 20 een voer hoeis 
meegebracht, den 21 Esken en Arend een voer hoeis meegebracht, den 27 E. hacksel gesneeden, 
den 28 gegraven, den 30 geholpen, den 31 drie schoft, dito Henrick het halve 2de stukke en an de 
bleike omgebout Esken, den 1 Sept. item den tweeden drie schoft gewallet, den 19 het sesde 
stukke lands gebout, dito Esken queque geschud, dito Arend gedorscht, den 10 Esken queque 
geschuddet, den 22 Arend gedorscht, den 23 Arent, oock allebei geholpen, den 27 gedorscht, item 
den 28, den 29 geleemt, den 21 8bris gedorscht, den 25 Esken mes gevat, den 26 Arend hacksel 
etc, den 8 2 hemden, den 12 9bris Arent gedorscht, den 20 met hem gerekent en stond so van de 
naestvoorgaende rekeninge rest        19-2-14 
hierbij quaemen op Mart. 97 van de eerste post 2 voer turf, 2 hoender en an gelde van  
beide posten               18-10-0 
            _______ 
maekt tesamen          37-12-14 
hierop wierde betaelt bevonden        24-12-8 



           ______ 
Dewelke (de hoender en turf oock sijnde betaelt) afgetrokken blijft mij van 't  
bovenstaende noch te goede         13-0-6 
Den 21 xbris Esken gemesset 
Ao 1698 den 3 Jan. Jan gedorscht, den 12 Jan. Esken gemesset, den 8 Febr. gemesset, den 10 
Febr. Arent gedorscht, den 28 dito gedorscht, den 8 Marty gedorscht, den 21 Maert Esken 
gegraven, item den 23, den 28 it met de paerde geholpen, Esken gegraven, den 4 en 5 Apr. also 
2x item, den 6 en 7 en den 8 en 9 item, den 14 en 16 it, den 19 May Esken in 't Venne, Jenne 
gewied, den 20 ende den 21 it, den 25 Henrick, Esken en Jenne in 't Venne, den 7 Juny Henrick, 
Jenne en Esken in 't Venne, Jenne den 10 helpen schuiren, den 17 Jenne in 't Venne, den 18 Jenne 
en Esken tesamen elk in den hof en in 't Venne, dito Jenne, noch den 22 Esken, den 30 
gegraeven, item den 6 July, Arent den 8 July gebracht geweven 49 ellen slechte linnen, de elle 2 
st, idem 7 elle tirentey, de elle 3 st, spolen en alles met ingerekent, summa 5-19-0, Jenne gehoeit 
den 14, den 15 Esken, den 16 Esken, den 19 dito Jenne, den 20 Esken gegraven, den 23 Jenne an 
de turf in huis, den 25 dd 3 voer pachtturf, dito drie tot het vlas, den 28 tot het vlas, den 27 gras 
gemaeit, dito Jenne geholpen, den 28 Esken id, den 29 beide Arend en Jenne hoei uitgedragen, 
den 30 Jenne, Aug. 1 Arent gemaeit, dito Jenne gebonden etc, den 2 Arend dito, Jenne gebonden 
etc, dito Esken 2½ voer hoei van 't veld ingehaelt etc, den 3 het 2e stukke tot groen, dito Arent 1 
sch gemaeit, dito Jenne geholpen, den 4 Jenne geplantet, den 5 Arend gemaeit, dito Jenne 
gebonden, den 6 Jenne geholpen, dito Arend het 4e en 6e stukke tot groen gesaeit en een voer 
roggen uit het busken ingebracht, den 11 gesaeit tot groen het 3e st in 't busken, dito Jenne 
geholpen, den 17 item gedorscht, den 19 het 4e en ½3e tot groen gesaeit, daernae een voer 
gersten van den camp en eene uit het busken ingehaelt tot half vier, den 22 gemaeit, den 23 
gemaeit dito Esken, den 24 Esken en Jenne it, den 25 Arent, Esken en Jenne it, den 26 Jenne, den 
29 Jenne in 't hoei, dito Esken, den 30 Esken gegraven, den 31 Esken gehoeit, dito gehoeit, den 1 
Sept. Esken gehoeit, it Jenne, it Arend, den 2 Esken gehoeit, dito Arend 2 voer van den camp 
ingebracht en Jenne gevat, den 3 Arend en Jenne in 't hoei, den 5 Jenne gewasschen, den 6 
geschuirt, den 13 Arend gedorscht, dito Esken in den hof, den 20 Esken hacksel, den 24 twee 
stukke geegget, den 26 Esken queque, idem den 27, den 28 id, den 3 viiibr Jenne 2 hoender 
gebragt, dito Esken hacksel, den 4 Arend gedorscht, den 13 Esken hacksel, den 17 Arend 
gedorscht, den 20 Esken hacksel, den 21 Arend gedorscht, den 14 ixbr Jenne gewasschen facit 
een malle schelling, Nb het hoei in 't dragen drie daege 6 st, een voer van den camp in te halen 4 
st 
Den 20 Nov. 1698 met malcanderen gerekent en stond so van de naestvoorgaende rekening was 
mij te goede gebleven          13-0-6 
hierbij quaemen op Martini 98 van beide posten      18-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          31-0-6 
dewelker afgetrocken blijven hiervan mij noch (namelick sijnde dit vooren noch verdient 
geweest)                   30-14-8 
            ______ 
te goede           0-5-14 
Den 29 9bris gedorscht 
Den 11 Jan. 1699 tot een broute turf, den 30 6 voer mes over 't 1e stukke op den kamp gebracht 
en Esken hier gemesset, den 27 Febr. gebracht 14 elle heeden doeck, het spoelen mede 
ingesloten, de elle 1 st 2 p 1-4-8, item hier an 3 elle tierentey, de elle 2 st 6 st, seyt dat in alles 
maecken tot 30 st, den 28 Esken gemesset, den 6 Mart Arend gedorscht, den 13 gedorscht 



Den 16 Esken gegraven, den 29 gedorscht, den 1 Apr. het 1e stukke in 't busken gebouwt, den 5 
Esken gemesset, den 6 hacksel en de ploeg gedreven, den 15 mes gevat, den 16 mes gestroeit, 
dito Hendrick het 5de stukke gesaeit, den 18 Esken gegraven, den 20 id, den 21 id en den 22, den 
24 id, den 25 en den 27 id, den 9, 10, 11 3x in 't Venne, den 13 Willemken in 't Venne, den 17 het 
½3de stukke met boeckweite gesaeit, den 30 Esken drie schoft in den hoff, den 28 Juny dd turf 1 
voer, it te voren al 11, den 4 July Esken plaggenhoop gemaeckt, den 8 gehoeit, den 10 id, den 11 
id, den 12 Arent gemaejet in 't Slag, den 13 Esken gehojet, den 17 Arent in 't Slag gemaejet, den 
18 en 19 Esken gehoeit, den 20 Esken gehoeit, den 21 Arent het ½8ste stucke tot groen gesaejet, 
dito Esken geduirende den tijd gerept, den 22 Esken in 't vlas, den 29 met de paerde geholpen, 
dito 1 schoft Esken geplant, den 31 Esken queque geschuddet, den 1 Aug. het tweede stukke met 
groen besaejet, den 4 Arent gemaejet, den 19 Esken in den hof, den 11 Sept. A. gedorscht, den 20 
gedorscht, den 21 gedorscht, den 30 ½ vatt bier mede van Deventer gebragt, den 4 8bris 2 
hoender dd, den 11 gedorscht, den 13 ½ loop sout, 2 mudde hoppe mede van Deventer gebragt, 
den 20 brouwturf gedaen, den 23 gedorscht, den 25 een stucke in 't busken gemesset en met 
rogge besaejet, den 6 9bris rijse gehouwen in 't Broeck, dito Henrick die met de wage ingebracht, 
den 9 gemesset en gesaeit, den 20 xbris Esken gemesset 
Ao 1700 den 7 Jan. met malcander gerekent en stond so hij was mij schuldig 18-15-14 en daerop 
wierde dit niet alleen betaelt bevonden met hoender en turf deselve staen daer in voorlede op 
Martini 1700 3-1-2, het Broeck is hem daerbij opgeseit 
1700 den 20 en 21 gedorscht, den 7 Mart Esken gegraeven, den Hendrick met de kleyne eggen 
omtrent een schofft geegget, den 20 tot een brouwte turf gelevert, den 2 Apr. Esken gegraven, 
den 16 Esken gegraeven, item den 17, den 22 it, den 23 it, den 25, 26, 27 Arend in 't Venne, den 
3 May Esken in den hoff, idem den 8 nae 't Veen, idem den 14 nae 't Veen, den 1 Juny Arend in 't 
Venne, dito Jenne, den 12 Juny Esken gegraven, den 13 idem, den 19 in 't Venne 
Nb het Broeck bij de laetste rekeninge hem opgesegt is voor dit jaer den 25 Juny hem weder 
ingedaen op deesen voet, hij sal daer van geven twee voer hoy van dit jaer en dan nog eene van 't 
voorige daer wij waeren in schortet geworden, dog wort hem hier mede opgedraegen het regt tot 
het hoy maer niet tot het hout, de drie voer hoy sijn gebragt, dito gebragt de drie voer pagtturf 
deeses jaers, item eene van 't jaer 1699, sijnde hetghene om 't derde jaer tot sijnen lasten staet       
Den 2, 3 en 5 also 3x Esken in 't Apengoer gehoyet, item den 6, den 16 Jenne gewasschen 5 st, 
den 29 van 's morgens tot 7 uir gemaeit, het vlasland gebouwt, 2 voer mes daerop gebracht en 
Esken voortaen tot den avond geplant, den 23 Arent gegraven, den 25 Arend drie schoft gemaeyt, 
den 26 gemayt, den 3 in 't Slag gemayt, den 8 gemaeit, Esken den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 also 7x in 
het hoey en den hof, item den 13, den 21 Esken queque, den 22 een schoft, dito Arent met de 
paerde, den 23 Esken, Dn 13 p. Tr. dd een paer hoender, den 10 Sept. Arent met de paerde, dito 
Esken, den 16 Sept. gedorscht, den 18 it, den 19 8bris it, den 21 Esken aerdappelen, den 25 ixbr 
gedorscht 
Den 12 Jan. 1701 gedorscht, dito met malkanderen gerekent ende bevonden het stont soo, op 
Martini 1700 waeren verschenen geweest, nevens turf en hoender, aen gelt  18-10-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden, behalven turf en hoender, die tot daertoe voldaen  
sijn, aen gelde           18-8-12 
            ______ 
blijft dan in dato schuldig          0-1-4 
Dito naeder met hem affgesprooken, hoe 't wesen sal met die beyde stucken land die tot op 
Martini 1700 Broeck Arend heeft in 't gebruick gehad, deselve worden hem ingedaen en verpagt 
voor ses agtereenvolgende jaeren, dog soo dat het elck partie vrij sal staen met drie jaeren die 
pagt op te seggen, waervan het eerste sijen aenvang genomen heeft op Martini 1700.  



En hij sal jaerlijcks, als oock sijn voorsaet, daervan geven 12 gls en in plaetse van andere een 
voer Borckelaer turf, soo dat hij nu jaerlijcks van alle deese posten (uytgenoomen het Broeck) te 
betaelen heeft aen de Pastorie 30-10-0 en daer bij een paer hoender, 3 voer turf en 1 voer 
Borckelaer 
1701 den 26 Jan. van heede 12 lb gaeren weergebracht, den 2 Febr. gedorscht, den 16 Mart 
wedergebracht 22 elle smaldoeck, waeronder 2½ tyrentey (Dito hem 13 gls geleent die tegen 
May moet weergeven, den 29 Apr. betaelt), den 16 Esken gegraven, den 23 gegraeven, den 7 
Apr. tot een broute turf geboert, den 13 Esken gegraeven, dito Hendrik het 4e, 5e, 6e stucke 
geegget, den 14 Esken gegraeven, den 18, 19, 20 Esken in den hoff, den 22 Esken assche 
gestroyet, den 23 Arent gedorscht, den 25 Jenne gewasschen 5 st 8 pen, den 26 Esken gegraeven, 
den 2 May Esken mes gevat, den 3 Esken mes gestroyet, den 20 Esken en den 21 gegraeven, den 
27 Hendrick en Jenne daele gesteeken, den 28 Hendrick en Esken elck modde in de karre 
geslaegen, den 15 Juny Esken turf gebracht, den 23 Juny Jenne weergebragt 40 elle smaldoeck 
waeronder 1½ elle tyrentey, tesaemen 4-1-8, den 28 Jenne en Esken elck helpen planten, den 29 
weer Jenne en Esken, den 11 July dd 3 voer turf, den 21 in 't Apengoor gemaejet, den 22 Esken 
gehojet, den 23 gehojet, den 26 Jenne in 't vlas, den 29 een schofft rogge gemaejet, den 1 Aug. 
gemajet, den 6 Esken gegraeven, den 12 gehoyet, den 13 gehoejet, den 15 id, den 16 id, den 17 en 
18 also 2x id, den 19 een schofft, den 29 een voer hoy gebragt, den 30 Esken gegraven, den 31 
het 1ste stucke in 't busken gemesset en met saetroven besaejet, dito Esken queque geschuddet, 
den 3 1 voer Borckelaer turf gebragt, den 9 Jenne geschuirt, den 12 Jenne id, den 13 in 't vlas, den 
14 in 't vlas, den 26 id, den 27 in 't vlas, den 28 gedorscht, den 29 gewannet, dito Jenne in 't vlas, 
dito 2 hoender gebragt, den 3 8br Jenne mes gevat, den 4 Esken mes gestrojet en ingelegt, den 5 
Arend gedorscht, den 10 gedorscht, den 27 Esken mes gevatt, den 28 gestrojet en aerdappelen 
opgestoken, den 31 Esken id, den 16 9br tot een brouwte turf gelevert, den 17 Esken roven 
getrocken, den 22 gedorscht, den 26 't vlasland gemesset en besaejet, dito met hem gerekent en 
bevonden het stont soo bij de bovenstaende         0-1-4 
Waeren gekomen van Martini 1701        30-10-0 
            ______ 
tesaemen           30-11-4 
hierop wierden betaelt bevonden, nevens de turf, hoender, hoy, aen geld   26-1-8 
            ______ 
blijft dan nog schuldig         4-9-12 
Den 6 xbr gebragt 4 sch gerste, 't schepel tegen 1 gld, den 9 gedorscht, den 22 Esken mes 
uytgeschoven 
Den 7 Mart 1702 gedorscht, den 8 weergebragt 16 stucke gaeren f 28 st 
Den 23 Mart Jenne weergebragt 12 stucke gaeren fac 21 st, den 31 Esken gegraven, den 1 Apr. 
Jenne weergebragt 8 st gaeren fac 14 st, den 3 Jenne gedorscht en gewasschen, den 4 gewasschen 
fac 5 st 8 p, den 12 Esken gegraven, den 13 Esken en Jenne id, den 14 Esken 3 schoft en den 15, 
den 19 een broute turf, den 1 May Esken in den hoff, den 10 May Esken gegraven, den 11 id, den 
18 Esken in 't Venne, den 19 in 't Vene, den 24 Esken daele gesteken, den 25 Esken en Jenne elck 
in 't Vene, den 29 Esken turf gebracht, den 1 Juny Arend 6 sch haever mede van Deventer 
gebragt fac 7 st, den 6 Esken in 't Vene    
Den 7 Juny 1702 deese rekeninge naegesien en bevonden bij de aen de aendere sijde  
staende           4-9-12 
Waeren gekomen van 't halve jaer tot Passchen 1702     15-5-0 
            _______ 
tesaemen           19-14-12 



Hierop nu wierden betaelt bevonden        13-15-0 
            ______ 
Comt dan den erfgenaemen te goede 1 hoen, 2 voer turf en     5-19-12 
En mij komt op Martini 1702 toe 1 hoen, 2 voer turf en      15-5-0 
Hierop heeft Esken den 13 Juny 1702 turf gebracht, den 23 Esken turf gevlegen, den 24 Esken 
gegraven, den 26, 27 en 28 id, den 10, 11, 12 July Esken in den hoff, den 11 dd 3 voer turf, den 
19 Jenne, den 22 dd 1 voer Borkelaer turf, den 31 July 3 schofft gemayet, den 1 Aug. gemaejet, 
den 7 Hendrick gerste gemaejet, den 10 in 't Apengoor gemaejet, nog den 11 een schoft, den 11 
Esken gehojet, den 12 Hendrick met Jenne een tijd lang gerste ingevaeren fac 12 st, dito Esken 
gehojet, den 14 Arent een schoft in 't Slag gemaejet, Esken gehoejet, Hendrick en Jenne gebout, 
den 15 Esken gehojet, den 16 en 17 id, den 18 id, den 19 id, den 21 en 22 id, den 23 en 24 in den 
hoff, den 9 viibr Esken queque geschuddet, den 11 Esken gegraeven, den 16 dd 2 hoender, den 28 
en 29 viibr gedorscht, den 10 en 11 8br Esken id, den 12 Esken id, den 13 drie schoft, den 30 tot 
een broute turf, den 2 9br Esken id, den 3 aerdappelen opgestooken, den 8 en 9 id, den 13 Arend 
drie schoft getuint, 
Dito met hem gereekent en bevonden, het stont soo de turf en hoender verscheenen op Martini 
deeses jaers 1702 waeren betaelt en van de geldpagt bleef hij te quaede   9-10-12 
Den 23 9br 3 lb heden gaeren wedergebragt f 9 st, den 28 Jenne tot het slagten 
Den 26 Febr. 1703 gedorscht, den 27 ses sch gerste gelevert 't schepel tegen 18 st fac 5-8-0, den 
28 Mart tot een broute turf gelevert, den 4 Apr. Esken in den hoff, den 5 in den hoff, den 29 
Esken gegraeven, den 30 Esken id, den 7 May Hendrick in 't Veene, den 8 in 't Veene dael 
gestooken, den 10 Hendrick in 't Veene, den 14 gewasschen f 5 st, den 25 Esken in den hoff, den 
26 July rogge gemaejet, den 4 Aug. Esken gehojet, den 6, 7, 8 gehojet, den 9 Hendrick gerste 
gemaejet, den 9, 10, 11 Esken gehojet, den 14 gebouwt, den 17 3 voer turf, den 24 Esken 
gegraven, den 28 een schoft weyte gemaejet, den 6 viibr dd 1 voer Borkelaer turf, den 18 dd 1 
paer hoender, den 4 8br gedorscht, den 15 Esken helpen messen, den 24 Esken aerdappels 
opgestoken, den 25 nog, den 29 het stucke in 't busken gemesset en besaejet, den 8 9br gedorscht, 
den 14 gedorscht 
Den 14 9br 1703 met hem gerekent en bevonden, het stont soo bij de bovenstaende  9-10-12 
waeren gekomen van Mart. 1703        30-10-0 
            ______ 
tesaemen           40-0-12 
Hierop nu wierden betaelt gevonden nevens hoender en turf    15-15-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato nog schuldig       24-5-12 
Ao 1704 den 2 Jan. tot een broute turf gelevert, den 5 Apr. gedorscht, den 7 gedorscht, den 8 
Esken in de hoff, den 10 gegraeven, den 12 May Jenne gebragt 10 gls, den 19 Esken in den hof, 
den 20 gewasschen, den 26 Arend in 't Veene, dito Jenne modde gestreeken, den 9 Juny Esken in 
den hoff en 't Veene, den 12 Esken in 't Veene, den 20 Esken en Jenne elck helpen planten, den 1 
July turf geslagen 
Den 12 dd 3 voer turf, den 24 dd 1 voer Borckelaer, den 3 Aug. gewasschen, Esken helpen hoyen 
den 6 & v 12x, den 11 gebouwen, den 25 Esken queque geschuddet & v, dito het rovesaetland 
gemesset en gebouwet, den 2 tot een broute turf gelevert, den 2 8br gedorscht, den 3 gedorscht, 
den 14 Esken queque geschuddet, den 21 queque geschuddet, den 21 8br dd 1 paer hoender, den 
27 gedorscht, den 21 9br een vett verken nae Zwolle gebragt f 55 st, den 31 gedorscht, den 19 xbr 
gedorscht 



Den 19 Mart 1705 tot een broute turf gelevert, den 3 en 4 Apr. mijne vrouwe van Zwolle gehaelt, 
den 15 en 16 Esken gegraven, den 5 Juny modde in de karre geslaegen, den 6 Esken turf 
doorgesneden, den 26 Juny Esken turf omgekeert, den 29 gewedet, den 30 turf gebancket, den 7 
July Esken gegraeven, den 8 3 schoft, den 12 July heeft Arend gebragt 6-1-0 
Denselven 12 July 1705 met Arend gerekent en stont so bij de aen de oversijde staende 24-5-12 
Waeren gekomen, neven turf en hoender, van Mart. 1704     30-10-0 
            _______ 
tesaemen           54-15-12 
Hierop nu wierden betaelt bevonden, neven turf en hoender    37-17-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato nog schuldig      13-18-12 
Den 14 July Esken turf gevlegen, den 15 turf gevlegen, den 25 3 voer turf gebragt, den 28 gras 
gemayet, den 29 & v. Esken gehojet 8x, den 13 Aug. Esken gebonden, den 5 8br gebragt een voer 
Borckelaer turf, den 12 en 13 gedorscht, den 14 & v. Esken 8x tot den hoff, den 2 9br gebragt 2 
hoender, den 3 Jenne tot het slagten, den 7 Esken aerdappels opgestooken, den 10 gewasschen, 
den 27 gedorscht, den 10 xbr tot een broute turf gelevert, den 15 gewasschen 
Den 26 Jan. 1706 4½ lb grof heden gaeren weergebragt, den 12 Esken gegraeven, den 24 May 
gebragt 16 gls en 4 st, den 27 Esken in den hoff, den 29 Juny dack gesaemelt door Marckel en 
Stockum, den 30 Esken in den hoff, den 1, 2, 3 July Esken den decker gerack gedaen, den 6 July 
gewasschen, den 13 Jenne en den 14 geschuirt, den 29 & v. Esken gehojet 8x, den 6 Aug. een 
voer hoy uyt het Slag gehaelt, dito haver gemaejet, den 9 dd 1 voer turf, den 10 2 voer turf, den 
11 1 voer haever ingevaeren, den 30 gedorscht, den 31 een schoft gewannet, den 4 viibr gebragt 1 
voer Borckelaer turf, den 7 viibr van den maekelaer ontfangen 1-8-0, soo Arend verdient hadde 
wegens een voer hoy te brengen nae Deventer, den 9 gewasschen, den 3 8br dd 2 hoender, den 20 
Jenne geschrobbet, den 21 en 22 Arend gedorscht, den 29 9br Jenne tot het slagten, den 7 xbr 
gewasschen, den 15 tot een broute turf 
Den 26 Mart gewasschen, den 28 May 1707 gebragt 13 gls 9 st 8 p 
Denselven 28 May 1707 met Arent gerekent en stont soo, bij bovenstaende   13-18-12 
waeren gekomen van Martini 1705 en 1706, nevens turf en hoender, aen geld   61-0-0 
            _______  
tesaemen           74-18-12 
Hierop nu waeren betaelt en verdient, neven turf en hoender       47-8-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato nog schuldig       27-10-12 
Den 1 Juny Jenne gewasschen, den 11 drie schoft geschuirt, den 2 July gebragt 2 voer turf, den 4 
gebragt 1 voer, den 5 geplantet, den 18 een voer Borkelaer turf gebragt, den 19 gewasschen, den 
30 ingevaeren en gebouwet, den 4 Aug. & v. Esken gehojet 8x, den 15 Arend ingevaeren 2 voer 
hoy uyt het Slag en een voer haver van den kamp 
Den 6 8br Jenne drie schoft helpen opwassen, den 29 gebragt 2 hoender, den 26 Mart brouturf 
gelevert, den 31 gewasschen, den 2 Apr. geschuirt, den 18 May geschuirtt, den 7 July helpen 
schoone maeken, den 10 helpen schuiren, den 19 July gebragt 3 voer turf, den 27 Aug. 
gewasschen, den 29 drie schoft opgewasschen, den 30 een schoft weyte gemaejet, den 2 
Septemb. gebragt 15 gls, den 30 viibr gebragt 12 gls 18 st 8 p en 2 hoender, den 19 8br een voer 
Borkelaer turf, den 13 9br gewasschen, den 26 Jenne tot het slagten geholpen, den 18 xbr 
brouturf gelevert 
Den 29 Jan. 1709 van 8 uir geschuirt, den 18 Mart gewasschen, den 20 ruim een schofft 
opgewasschen, den 28 July Jenne gebragt 11 gls, den 3 Aug. gewasschen, den 6 3 schofft 



opgewasschen & v.,  den 22 gras gemaejet, den 28 3 voer hoy uyt het Apengoer gehaelt, den 29 2 
voer hoy van 't Papenvelt ingehaelt, den 30 een schoft weyte gemaejet, den 10 viibr het land 
achter den hoff omgescheurt en geegget, den 12 het selve gemesset en met saetroven besaejet, 
den 17 en 18 Oct. gedorscht, den 19 een deeltjen turf van de Borkel gehaelt, den 21 Jenne 
gewasschen, den 24 3 schofft helpen opwasschen, den 22 heeft hij 35 sch boekw. Dev. maete nae 
Deventer gebragt, den 29 gebragt 1 voer Borkelaer turf, den 2 9br Jenne drie schoft geschuirt, den 
5 een paer hoender gebragt, den 18 tot het slagten geholpen, den 2 xbr brouwturf gelevert, den 17 
gewasschen, den 20 een schoft opgewasschen, den 31 apart gewasschen, den 21 April gebragt 16 
gls. Dito met Arend gerekent en stont soo bij de aen de voorige sijde staende  27-10-12 
Waeren gekomen van Mart. 7, 8, 9         91-10-0 
            _______ 
tesaemen           119-0-12 
Hier op nu wierden verdient en betaelt bevonden      77-13-8 

______ 
Die affgetrocken blijft in dato nog schuldig       41-7-4 
Nb de turf van 1709 resteert nog, van deese turf heeft hij twee voer gebragt den 19 May 1710 
Den 3 Juny gewasschen, den 5 opgewasschen, den 13 3 schoft helpen schoon maeken, den 14 
geschuirt, den 16 3 schoft gewedet, den 23 Arend saetroven gemaejet tot 10 uiren, dito Jenne 
geplantet, den 13 gras gemaejet, den 29 viibr gebragt een voer Borkeler turf, den 2 Oct. 
gedorscht, den 6 8br gewasschen, den 8 ruim opgewasschen, den 21 ixbr gebragt 2 hoender, dito 
van 8 uiren tot het slagten geholpen, den 4 xbr tot het slagten geholpen, den 10 gewasschen, den 
12 opgewasschen, den 15 brouturf gelevert, den 23 Mart gewasschen, den 26 helpen opwasschen, 
den 10 Arend met de paerden en Jenne met het lijf geholpen, den 11 Jenne id, den 14 geegget den 
ouden hoff en 2 stuckjes agter den hoff, den 20 en 21 gemesset en gebouwen en Jenne geholpen, 
den 22 Arend en Jenne gegraeven, den 24 het land agter en tegen den hoff gebouwt, omtrent den 
28 het selve land geeggt, den 3 May Jenne gebragt 20 gls, den 22 geschuirt, den 28 gewedet, den 
27 Juny gewasschen, den 29 opgewasschen, den 1 July geplantet, den 6, 7, 8 Jenne gehojet, den 
25 Jenne garven opgestoken, den 30 Arend een schoft gegraeven en Jenne 3 schoft geplantet, den 
17 Aug. gewasschen, den 18 een voer Borkelaer turf gebragt, den 19 opgewasschen, den 26 Aug. 
gebragt 3 voer turf, den 2 Octobr. gebragt 15 gls, den 3 gebragt een paer hoender, den 7 mes 
gevaeren en Jenne geholpen, den 8 de rogge gesaejet agter en tegen den hoff f 18 st en Jenne drie 
schoft geholpen, den 22 gewasschen, den 24 3 schoft opgewasschen, den 5 en 6 9br gedorscht, 
den 24 Jenne tot het slagten, den 1 xbr 3 schoft tot het slagten, den 4 xbr omtrent een ½ mudde 
landts omgescheurt, den 8 gewasschen, den 3 schoft opgewasschen, den 21 xbr tot een broute turf 
gelevert 
Den 8 Jan. 1712 weergebragt 3 stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 11 nog 2 stucke, den 15 nog 
3 stucke en 3 bind, den 20 3 lb boter ad 3½ st 't pond fac 10 st 8 p, den 30 Jan. 3 stucke gaeren 
weergebragt ad 1½ st het stuck, den 1 Febr. gebragt 4 lb boter fac 13 st, den 20 Febr. 1712 
gewasschen, den 23 3 schoft opgewasschen, den 26 Mart 2 lb boter, den 6 Apr. geschuirt, den 25 
April een dag met de paerde gemesset en gebouwet en Jenne geholpen, den 26 van haer 
ontfangen een henne met 11 kuikens fac 1-8-0, den 2 May een vercken ontfangen voor 9-10-0, 
den 3 May 2 lb boter schrap f 6 st, den 7 gewasschen, den 9 opgewasschen, den 18 4 lb boter f 12 
st, den 12 het land in den oldehof opgescheurt, daernae met de groote egge geegget en den 18 
hetselve gebouwt ende gesaejet, den 10 Juny 3½ lb boter, den 28 geplantet, dito gebragt 5 lb 
boter ad 3¼ st het pond, den 2 July geplantet, den 6 July weergebragt 8 stucke gaeren ad 1¾ st 
het stuck, den 18 Arend gras gemaejet en Jenne gehojet, den 23 2 voer hoy uyt het Slag gehaelt, 
den 25 gras gemaejet, den 29 een voer hoy uyt het Slag gehaelt, den 30 het groenland omgebout 



en besaejet fac 24 st, den 4 Augusti Jenne rogge en gerste ingevaeren, den 16 gewasschen, den 18 
opgewasschen & v., den 10 Septemb. gebragt een voer Borkeler turf, den 21 met mij nae 
Deventer geweest, den 22 Jenne drie schoft, den 23 schoon gemaeckt, den 13 Oct. gemesset en 
gebouwen en Jenne geholpen, dito gebragt 15 gls, den 19 en 20 gedorscht, dito weergebragt 2½ 
stucke gaeren f 4 st 6 pen, den 27 Oct. Jenne tot het slagten geholpen, den 5 Nov. gewasschen, 
den 8 3 schoft opgewasschen, den 17 weergebragt 6 stuck en 5 bind gaeren f 9 st 4 p, den 25 ixbr 
gebragt 4 hoender, den 30 6 stucke gaeren f 9 st, den 12 xbr Jenne geholpen tot het slagten van 't 
verken, den 19 xbr gelevert tot een brouwte turf, den 21 Jenne gewasschen f 3 st 
Den 27 Jan. 1713 Jenne geschuirt en weergebragt 6 stucke 8 bind gaeren ad 1½ st het stucke, den 
28 geschuirt, den 14 Febr. weergebragt 12 stucke en 17 bind gaeren ad 1½ st, den 8 Mart Jenne 
hoy vervlegen, den 18 gewasschen, den 19 7 stucke gaeren weergebragt ad 1½ st het stucke, den 
20 drie schoft opgewasschen, den 27 Jenne en den 28 weder geholpen, den 11 Apr. weergebragt 8 
stucke en 17 bind gaeren ad 2 st het stucke, den 17 Jenne drie schoft en daernae nog 4x helpen 
schoonmaeken, den 21 May weergebragt 5½ stucke gaeren ad 2 st het stucke, den 31 gebragt 9 
elle smaldoeck ad 9½ st de elle f 4 gl 5 st 8 p, dito Jenne 3 schoft opgewasschen en geplantet, den 
12 Juny gebragt 2 hoender, den 25 July gewasschen, den 26 en 27 Jenne geholpen, den 18 Sept. 
gewasschen, den 19 en 20 Jenne geholpen, den 27 gebragt een voer Borckelaer turf, den 10 8br 
een voer turf van de Borckel gehaelt, den 9 xbr een vercken ontfangen ad 14 gls, dito ontfangen 
aen geld 10 gls. En heeft Jenne geholpen tot het slagten van 't vercken 
Dito den 9 Decembr. 1713 de rekeninge naegesien en bevonden, bij de op het voorige blad 
staende            41-7-4 
Waeren gekomen van Mart. 1710, 11, 12, 13, nevens turf en hoender, aen geld  122-0-0 
            ______ 
tesaemen           163-7-4 
Hierop nu wierden verdient ende betaelt bevonden      142-14-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       20-12-12 
Dog hier komt weer bij voor de mudde turf van de laetstledene jaeren     1-10-0 
En van het Broeck dat Ao 1712 heeft in 't gebruick gehad       1-10-0 
            _______ 
tesaemen           23-12-12 
Den 7 Jan. 1714 weergebragt 9 stucke en 17 bind ad 2 st het stuck, den 20 Febr. weergebragt 10 
stucke en 10 bind, den 14 Mart weergebragt 7 stucke en 9 bind ad 2 st 4 pen 't stucke, den 25 
weergebragt 5 stucke ad 25 st 4 pen, den 28 geschuirt, den 9 Apr. gewasschen, den 11 
opgewasschen & v., den 23 weergebragt 4 stucke en 7 bind gaeren, dito gewedet, den 26 Jenne 
hout gevlegen, den 28 Jenne gewedet en Arend 3 schoft hout gehouwen, den 9 Juny voor 4 st 
eyers ontfangen, den 4 July Jenne van 8 uyren geschuirt, den 5 gewedet, den 13 voor 4 st eyers 
ontfangen, den 28 July Jenne geholpen en voor 4 st eyers ontfangen, den 6 Aug. Jenne geholpen, 
den 7 gewasschen, den 8 3 schoft geholpen, den 9 geholpen, den 27 Jenne gewasschen, den 29 
Jenne opgewasschen, den 20 Oct. gebragt voor 18 st boter en voor 3 st eyers, den 22 tot het 
slagten geholpen 3 schoft, den 4 9br 6 sch gerste, kort daernae gelevert 6 sch gerste, Welmers 
gaff doe 18 st, den 14 Jenne tot het schuiren geholpen, den 26 het vuile binnen in 't waeter gesett 
en 27 gewasschen, den 29 3 schoft opgewasschen, den 3 Dec. gebragt 8 lb boter fac 2 gls, den 8 
mijn vrou, dogter en nigte Toelaer nae Deventer gebragt, den 20 heb ick een vercken van hem 
gekregen ad 15-0-0, dito Jenne tot het slagten geholpen en gebragt voor 6 st eyers 
Den 7 Jan. 1715 gebragt 5 pond boter fac 22 st 8 p, den 30 Jan. gewasschen, den 1 Febr. drie 
schoft opgewasschen & v., den 5 geschuirt, den 28 Arend in de hof, dito weergebragt 8 stucke en 



4 bind gaeren ad 1½ het stucke, den 1 Mart in de hoff, den 18 in de hoff, den 19 id, den 21 id, den 
5 Apr. weergebragt 8 stucke en 5 bind gaeren ad 1½ st, den 8 Apr. in de hoff, den 18 gewasschen, 
den 20 opgewasschen & v., den 28, 29, 30 Jenne 2 daegen en drie schoft geschuirt, den 2 en 3 
May 1 dag en drie schoft in den hoff, den 10 Juny 3 stucke gaeren weergebragt ad 2 st het stucke, 
den 17 gewasschen f 3 st, den 19 opgewasschen & v., den 24 Juny gebragt 6 hoender, den 26 
Aug. gebragt 2 voer Borkelaer turf, den 11 Sept. gebragt 2 hoender, den 11 Oct. appels nae 
Rijssen gebragt, den 15 Jenne gewasschen f 5 st 8 p, den 17 drie schoft opgewasschen, den 3 
Nov. weergebragt 8 stucke 4 bind gaeren ad 1½ st en al te vooren Jenne tot het slagten geholpen, 
den 12, 13, 14 Nov. gewendet aen Broking op eygen kost, den 21 6 sch gerste gelevert, den 27 
gewasschen f 3 st, den 29 3 schoft opgewasschen, den 6 Dec. geschuirt, den 11 een verken 
ontfangen en voor 14 gl en Jenne tot het slagten geholpen een schoft 
Den 9 Jan. 1716 van een half pond vlas weergebragt 5 stucke 1 bind gaeren f 15 st, den 21 Febr. 
weergebragt 10 stucke gaeren f 1-10-0, den 24 ontfangen een verkenjen voor 9-10-0, den 1 Mart 
weergebragt 4 st 17½ bind fijn gaeren, den 16 Mart gewasschen, den 18 3 schoft opgewasschen, 
den 8 Apr. weergebragt 9 stucke en 17 bind fijn gaeren en 4 stucke en 3 bind ad 1½ st, den 19 
Apr. weergebragt 6 stucke gaeren ad 1¾ het stucke, den 12 May gewasschen f 3 st, den 14 een 
schoft opgewasschen, den 25 May 3 schoft gewasschen f 4 st, den 27 opgewasschen & v., den 5 
en 6 Juny Jenne schoongemaeckt, den 15 July gewasschen en den 17 opgewasschen drie schoft 
ruim, den 14 Sept. een voer Borkelaer turf gebragt, den 17 gewasschen f 3 st, den 19 
opgewasschen f 2 st, den 21 gebragt 4 hoender, den 9 Nov. 3 schoft gewasschen fac 4 st, den 11 
opgewasschen, den 23 gelevert 6 schep gerste, het schep ad 18 st, den 3 Dec. Jenne tot het slagten 
geholpen, den 21 Dec. een verken ontfangen wegende 136 pond, het pond ad 2 st en 12 p fac  
18-14-0, dito Jenne geholpen tot het slagten 
Den 25 Jan. 1717 3 schoft gewasschen fac 4 st, den 27 opgewasschen f 2 st, den 10 Febr. 
weergebragt 7 stucke en 3 bind gaeren ad 1½ st het stuck 
Dito den 10 Febr. 1717 met Arend Nieuenhuis gerekent en bevonden bij restant van 23-12-12 
Waeren gekomen van Mart. 1714, 15, 16, jaerlijks 30-10-0, fac in drie jaeren  91-10-0 
            _______ 
tesaemen           115-2-12 
hierop nu wierden verdient ende betaelt bevonden de summa van     104-16-0 
            _______ 
blijft dan in dato te quaede         10-6-12 
Dog komt hier bij de mudde turf van de drie naestverleden jaeren, die gerekent worden  
het voer op 6 st, maeken in drie jaer                   2-14-0 
            ______ 
komt mij dan in dato toe         13-0-12 
Nb de hoenders sijn voldaen tot Mart. 1716 incluis, het welcke mede te verstaen is van het 
Pastorien Broeck, waervan jaerlijcks geeft een paer 
En het welck hem nu wederom verhuire te weten voor soo verre het nu in 't gebruick gehad heeft 
voor den tijd van 3 jaer, jaelijcks voor een paer goede hoender. Soo dat nu in plaetse van een paer 
twee paer hoender geven moet, gelijck een voer Borckeler turf en voor de 3 voer mudde turf voor 
elk voer 6 st 
Den 20 Apr. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 22 drie schoft opgewasschen, den 15 Juny 
gewasschen f 3 st, den 17 3 schofft opgewasschen f 3 st, den 18 gewedet, den 2 Septembr. 
opgewasschen, dito gebragt 4 hoenders, den 3 Jenne een schoft geholpen, den 13 een voer 
Borkelaer turf gebragt, den 19 voor 1 gls boter en eyers gebragt, den 19 8br 3 schoft gewasschen 
f 4 st, den 20 een schoft f 1 st, den 21 drie schoft f 3 st, den 26 3 schoft tot het slagten 



Den 29 geschuirt, den 30 Nov. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 1 xbr ½ vat bier mede van 
Deventer gebragt, den 2 Jenne een dag opgewasschen, den 28 Dec. een verken ontfangen 
wegende 150 pond ad 2 st 10 penn het pond f 20-12-8, dito Jenne ½ dag tot het slagten geholpen 
Den 3 Mart 1718 weergebragt 6 stucke en 11 bind gaeren ad 1¾ st het stuk, den 22 gewasschen  
f 5½ st, den 24 3 schoft opgewasschen, den 25 Jenne geholpen, den 28 en 29 Arend op Bröking 
gearbeyd op eigen kost, den 6 Apr. weergebragt 6 stucke  en 7 bind gaeren ad 1¾ st het stucke, 
den 27 May Jenne schoongemaeckt fac 4 st, den 28 gearbeyd en gewasschen f 5 st, den 30 
opgewasschen & v. f 4 st, den 1 Juny geschuirt f 2 st, den 2 Juny geschuirt & v., den 6 July 
gewasschen f 3 st, den 8 en 9 Jenne 5 schoft geaerbeidet, in 't begin van Septemb. Jenne 3 schoft 
gewasschen f 4 st, twee daegen daernae 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 20 Sept. een voer 
Borkelaer turf gebragt, dito van mijnen turf een voer ingehaelt, den 11 Oct. 3 schoft gewasschen  
f 4 st, den 13 Jenne drie schoft geholpen, den 14 wederom 3 schoft geholpen, den 22 tot het 
slagten geholpen, den 29 Oct. een kaste van Deventer gehaelt, den 4 9br geschuirt, den 12 Nov. 
gebragt 4 hoender, dito 3 halve vaeten bier mede van Deventer gebragt, den 5 Dec. Jenne 3 
schofft gewassen f 4 st, den 6 een schoft f 1 st, den 7 met ons nae Laeren geweest, den 8 Jenne 3 
schofft opgewasschen, den 27 Dec. gelevert een vercken wegende 159 pond, het pond ad 2½ st  
f 19-17-8, dito Jenne tot het slagten geholpen 
Den 23 Jan. 1719 Jenne 3 schoft gewasschen f 4 st, den 24 id f 2 st, den 26 id f 4 st, den 23 Febr. 
gebragt 2 voer mes voor 2 voer turf, den 9 Mart 3 schoft gewasschen f 4 st, den 11 opgewasschen 
& v., den 17 Apr. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 18 id f 2 st, den 19 3 schoft opgewasschen f 3 
st, den 2 Juny den graeven opgeruimt f 4 st 
Den 8 July 1719 heeft Jenne gewasschen f 3 st, den 10 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 4, 5, 6 
July 2 daegen en 3 schoft schoon gemaeckt, den 7 Aug. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 9 
opgewasschen & v. f 4 st, den 20 gebragt 4 hoender, den 2 Oct. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 4 
opgewasschen & v. f 4, den 7 Nov. gewasschen tot laet in den avond f 5 st 8 p, den 9 3 schoft 
opgewasschen f 3 st, den 15 Jenne tot het slagten geholpen f 4 st, in Nov. 1719 gelevert 5½ sch 
gerste f 5 gls 10 st, den 11 Jenne tot slagten geholpen f 4 st 
Den 3 Jan. 1720 gewasschen f 5 st 8 p, den 4 geholpen tot uytleggen & v f 2 st, den 5 3 schoft f 3 
st, den 7 een vercken ontfangen wegende 80 lb ad 2½ st het lb f 10 gls, dito Jenne tot het slagten 
geholpen f 2 st, den 1 Mart gebragt 2 voer mest, den 15 Apr. bier nae Goor gebragt, den 16 Jenne 
gewasschen f 5 st 8 p, den 17 Jenne f 2 st, den 19 Jenne opgewasschen & v f 4 st, den 9 May 
Hemelvaertsdag heeft Arend gebragt 12 gls, dito Hemelvaertsdag 1720 hebbe ick met Arend 
Nieuenhuis de rekeninge naegesien en bevonden bij het ghene hij schuldig bleef bij de laetste 
rekeninge eerder te sien, ter summa van       13-0-12 
Waeren gekomen van Martini 1717, 18 en 19, jaerlijcks 30 gls 10 st, te saemen  91-10-0 
Nog van het gheene hij in huir heeft gehad van Mart. 1718 tot 1719, soo te vooren de  
Rigter Focking in 't gebruick hadde          9-0-0 
                    ________ 
te saemen                   113-10-12 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      85-6-4 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       28-14-8 
segge 28-14-8 
Nb mes en hoenders sijn betaelt, dog komt mij nog toe 1 voer Borckelaer turf verschenen op 
Mart. 1719 
En geeft Arend Nieuwenhuis van al het bouland dat nu van de Pastorie in 't gebruick heeft 
jaerlijcks 39 gls 10 st, nevens 2 voer mes, een voer Borckelaer turf en een paer hoender, gelijck 



hij oock van het Broeck nog in 't bijsonder geeft een paer hoender, welck alles nu wederom sal 
voor de eerste mael verschijnen op Martini 1720 
Den 13 May Jenne Nieuenhuis gewasschen f 3 st, den 15 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 28 
Arent heen en weer met ons nae Deventer geweest, den 22 July gewasschen f 5 st 8 p, den 24 
opgewasschen & v. f 4 st, den 20 Aug. drie schoft gewasschen f 4 st, den 22 opgewasschen f 4 st, 
den 13 en 14 Sept. 1½ dag schoongemaeckt f 6 st, den 21 Octob. gewasschen f 5½ st, den 25 
opgewasschen & v. f 4 st, den 28 tot het slagten geholpen, den 10 gebragt 2 paer hoender, in 't 
begin van Nov. gelevert 4 sch gerste ad 17½ a 18 st het sch, den 25 Nov. & v. met mijn vrou en 
schoonsoon nae de Swartsluys geweest, den 7 gewasschen f 5 st 8 p, den 10 opgewasschen f 4 st, 
den 15 Arend met mij nae Delden geweest, den 17 Arend en Jenne elck tot het brouwen  f 9 st, 
den 18 en 19 Jenne f 8 st, den 27 Jenne drie schoft tot het verken slagten geholpen f 3 st, het 
vercken thoen gelevert heeft gewogen 140 pont ad 2½ st, den 29 Arend met mij nae Diepenheym 
geweest 
Den 13 Jan. 1721 heeft tot het verken slagten geholpen, den 19 met mij nae Delden geweest, den 
20 Meiling en de vrou nae Goor gebragt, den 21 Jenne van 8 uir gewasschen, den 22 een halve 
dag, den 24 drie schoft opgewasschen, den 26 tot het slagten van een vercken geholpen een halve 
dag f 2 st, den 3 Febr. gelevert 4 sch gerste ad 17½ a 18 st het sch, den 18 Mart gebragt 7 voer 
Borckelaer turf, den 18 Mart 1721 met Arend Nieuenhuis de rekening naegesien en bevonden bij 
de aen de vorige sijde          28-4-8 
Waeren gekomen van Mart. 1720, behalven de toeboete, aen geld    39-10-0 
            ______ 
tesaemen           67-14-8 
Hierop nu wierden verdiend en betaelt bevonden      36-19-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        30-15-0 
Nb oock is hij nog te quaede een voer turf en 2 voer mes van Mart. 1720 
Den 23 Mart ons nae de Swarte Sluis gebragt, den 31 Mart wederom met ons nae de Sluis 
geweest, den 6 Apr. Meiling en de vrou nae Goor gebragt en verder met een brief nae den Bulner 
geweest, den 7 gebragt 2 voer mes, dito mes gehaelt uyt het dorp f 15 st off minder, den 15 met 
mout nae de meule geweest, den 26 gewasschen f 5 st 8 p, den 28 opgewasschen & v. f 4 st, den 
12 May & v. met ons na de Swarte Sluis geweest, den 4 Juny met ons nae Deventer geweest, den 
6 Meyling met de vrou nae Goor gebragt, den 16 Jenne geplantet & v. f 4 st, den 18 Juny Jenne 3 
schoft f 3 st, den 20 Jenne f 4 st, den 12 gewasschen f 3 st, den 14 opgewasschen f 2 st, den 19 
Sept. gebragt 2 voer Borckelaer turf, den 22 Sept. met ons nae Deventer geweest, den 14 Oct. 
gewasschen f 4 st 8 p, den 16 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 17 weder 3 schoft geholpen f 3 st, 
den 25 gebragt 9 schep gerste, den 27, 28, 29 Jenne 3 daegen tot slagten f 12 st, den 27 oock 
Arend met ons nae Deventer geweest, den 16 Nov. gebragt 4 hoender, den 26 3 schoft 
gewasschen f 4 st, den 27 geholpen f 2 st, den 28 Jenne 3 schoft f 3 st, den 7 Dec. weergebragt 
3½ stucke gaeren van 1½ st, den 29 Dec. heeft Arend Nieuenhuis gelevert eern verken wegende 
178 lb ad 2 st 4 p 't lb en Jenne tot het slagten geholpen f 2 st 
Den 22 tot het slagten van een verken geholpen f 2 st, den 5 Febr. 3 schofft geschuirt f 3 st, den 
16 Jenne 3 schoft geholpen f 3 st, dito een verkentje ontfangen swaer 85 lb fac 9-11-4, den 17 
gewasschen f 5 st 8 p, den 18 geholpen f 2 st, den 9 gebragt 2 voer mes, den 15 weergebragt 8 
stucke gaeren ad 2 st het stucke, den 30 drie schoft gewasschen f 4 st, den 31 Jenne geholpen f 4 
st, den 1 Apr. drie schoft f 3 st, den 2 met mout nae de meule geweest, den 12 May 3 schoft 
opgewasschen & v. f 3 st, den 23 gewasschen f 5½ st, den 1 Sept. Jenne geholpen f 4 st, den 10 
en 11 Jenne schoongemaeckt f 8 st, den 15 gebragt 4 hoender, den 18 geholpen f 2 st 



Den 21 & v. Jenne 4x schoone gemaekt f 16 st, den 16 Arent met ons nae Deventer geweest, dito 
Jenne het huis bewaert, den 20 Jenne drie schoft geholpen, den 23 Arend den vrou gehaelt van de 
Sluis, den 27, 28, 29 Jenne geholpen 2 daegen en 3 schoft, den 30 wederom drie schoft, den 2 
Nov. met ons nae Laeren geweest, in Novembr. gelevert 8 sch gerste, den 18 Arend Nieuenhuis 
met mij nae Deventer geweest, den 19 Jenne tot de gansen, den 21 Jenne tot het backen & v., den 
21 Jenne tot het brouwen, den 5 Dec. gewasschen f 5½ st, den 7 en 8 telckens 3 schoft geholpen  
f 6 st, den 11 tot het slagten van een verken Jenne geholpen f 2 st 
Den 5 Jan. 1723 ontfangen een vercken swaer 90 lb en een vercken swaer 80 lb tegen 1 st 12 p 
het pond, dog gaen daer van aff de schincken van het eene vercken die hij weder ontfangen heeft 
swaer 16 pond, het pond tegen 2 st 8 pen, dito Jenne 3 schoft tot het slagten geholpen. En 
bedraegen sig dan de beyde verkentjes 12 gl-17-8, den 1 Mart gewasschen f 5½ st, den 2 
opgewasschen, den 10 Mart & v. land omgesett op eygen kost 18 daegen, den 22 3 schoft 
gewasschen f 4 st, den 24 opgewasschen f 4 st, den 26 met mout nae de meule geweest, den 5 
Apr. bier nae Goor gebragt, den 19 2 schincken ontfangen swaer 21 pond ad 2½ st het pond, den 
18 May ontfangen een kalf voor 36 st, den 24 Juny gewasschen f 5½ st, den 26 opgewasschen 4 
st, den 15 July plaggen gemaejet, den 16 plaggen gevaeren 
Den 3 Aug. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 5 opgewasschen f 4 st, den 23 en 24 gebragt 2 voer 
Borckelaer turf, den 29 Aug. 1723 met Arend de rekeninge naegesien en bevonden bij die te 
quaede geblevene          30-15-0 
Waeren gekomen van Martini 1721 en 22       79-0-0 
            _______ 
tesaemen           109-15-0 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden       105-2-0 
            _______ 
Blijft dan in dato te quaede          4-13-0 
Nb. de mes en turf sijn voldaen tot Mart. 1723 incluis, maer sijn op Martini 1723 wederom mij 
vervallen 2 paer hoender nevens de geldpagt en de mes 
Den 30 Aug. & v. 3 daege en een schoft Jenne schoon gemaeckt f 13 st, den 3 Sept. Arend en 
Hendrick omtrent een schoft haver gemaeyet f 4 st, den 7 Sept. gebragt 4 hoender, den 9 een 
kalfjen ontfangen swaer 30 lb f 30 st, den 8 plaggenhoop van malkander gevaeren en Jenne en 
Hendrick opgelaeden, den 19 gewasschen f 5½ st, den 20 4 st, den 21 4 st, den 25 tot het slagten, 
den 27 tot het worsten, den 28 nog, wat te vooren ½ vat bier medegebragt van Deventer, den 15 
Nov. drie schoft gewasschen f 4 st, den 17 een schoft opgewasschen. En heeft omtrent die tijd 
Arent geholpen tot het opgraeven van het Broeck, den 11 Dec. Jenne tot de gansen & v., den 14 3 
schoft gewasschen f 4 st, den 16 opgewasschen f 3 st 3 schoft, den 17 wederom 3 schoft f 3 st, 
dito een verken ontfangen tegen 15 gls, den 9br 6 sch gerste ad 19  
Den 31 Mart 1724 2 voer mest gebragt, den 10 Apr. gewasschen f 5½ st, den 12 opgewasschen  
f 4 st, den 13 Juny Jenne f 4 st, den 14 gewasschen f 3 st, den 5 July gebragt 4 hoenders, den 7 
gebragt een voer Borkelaer turf, in Aug. en Sept. heeft Jenne Nieuenhuis ons opgepast in onse 
sieckte 27 daegen, den 22 en 23 Sept schoon gemaeckt, den 7 Oct. 3 schoft gewasschen f 4 st, 
den 9 3 schoft opgewasschen 3 st, den 12 & v. Oct. Jenne 2 halve en een gehele dag appelen 
geschuddet & v., den 17 Jenne, den 18 en 19 id, den 20, 21, 22 id, den 24 & v. 8 daegen, den 31 
Arend gerste van Goor gehaelt, den 2 en 3 Nov. Jenne, den 12 Dec. gewasschen f 5½ st, den 14 3 
schoft opgewasschen f 3 st, den 22 en 23 telckens Jenne 3 schoft f 6 st 
Den 5 Jan. 1725 ontfangen een vercken swaer 157 lb ad 2 st het pond f 15-14-0, dito Jenne tot het 
slagten geholpen 3 schoft f 3 st, den 29 Jan. gebragt 2 voer mest, te vooren ontfangen 2¼ lb boter 
f 6 st, den 20 Mart gewasschen f 5½ st, den 22 3 schoft opgewasschen f 3 st 



Den 3 Apr. & v. Jenne 5x, den 11, 12, 13 3x schoongemaeckt, den 18 gewasschen f 5½ st, den 20 
3 schoft opgewasschen f 3 st, den 25 schoongemaeckt, den 24 hout gevlegen f 2 st, den 11 Juny 
gewasschen f 5½ st, den 13 opgewasschen & v. f 4 st, den 14 gewedet f 4 st, den 3 July gewedet 
& v. den 23 July & v. Jenne 5x, den 18 Sept. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 19 f 2 st, den 20 f 4 
st, den 21 f 4 st 
Den 26 Oct. Jenne tot het slagten geholpen f 4 st, den 27 geworstet, den 27 Oct. 1725 heeft Arend 
gebragt 9 gls. Dito met Arend Nieuenhuis de rekeninge naegesien en bevonden bij voorenstaende 
restant ad           4-13-0 
Waeren gekomen van Mart. 1723 en 24, behalven turf, hoender en mes   79-0-0 
            ______ 
tesaemen           83-13-0 
Hierop nu wierden verdiend en betaelt bevonden, dehalven de turf, hoender en mes, aen  
geld            71-8-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede         12-5-0 
Den 16 Nov. gebragt 2 paer hoender, den 20 gewasschen f 5½ st, den 22 opgewasschen f 4 st, 
den 11 Dec. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 19 ontfangen een verken swaer 190 lb ad 2 st 4 p het 
pond, dito Jenne geholpen f 3 st 
Den 22 Febr. 1726 gebragt 2 voer mest, den 7 May & v. 3x schoone gemaekt f 10 st, den 20 May 
3 schoft gewedet f 3 st, den 19 Aug. 1726 gebragt 4 hoenders, den 26 en 27 Aug. gebragt 2 voer 
turf, sijnde van Mart. 1725 en aenstaende 1726, den 16 Sept. Jenne een dag geholpen f 4 st, den 
19 id, den 20 3 schoft en den 22 veeren uytgesogt, den 28 gewasschen f 5½ st, den 1 Oct. 
opgewasschen & v. f 4 st, den 1 Nov. tot het slagten 4 st, den 4 tot worsten, den 21 Dec. 
ontfangen een vercken swaer 162 lb ad 2½ st het pond f 20-5-0 en Jenne tot het slagten geholpen 
f 2 st 
Den 17 Jan. 1727 heeft Arend Nienhuis gebragt 9 gls, denselven 17 Jan. 1727 heb ick met Arend 
de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van  
Mart. 1725 en 26, nevens turf, hoender en mes      79-0-0 
            ______ 
tesaemen           91-5-0 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden, behalven turf, mes en hoender  53-14-0 
            ______ 
Blijft dan in dato te quaede         37-11-0 
Den 22 Jan. 1727 heeft Arend Nieuenhuis gebragt 2 voer mes, den 13 Mart gewasschen f 5½ st, 
den 15 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 11 Apr. en eenige daegen bij mijn vrou gewaeckt, den 8 
Juny gebragt 4 hoenders, den 2 Aug. gebragt een voer Borckelaer turf, den 20 Dec. heeft Arend 
Nieuenhuis gebragt 30 gls 
Den 24 Jan. 1728 gebragt 2 voer mest, in 't begin van Oct. voldaen 4 hoender 
Den 4 Febr. 1729 gebragt 2 voer mes, den 6 aen gelt 39½ gls, den 6 Febr. 1729 heb ick met 
Arend Nieuenhuis de rekeninge naegesien en bevonden bij het restant aen de voorige sijde 
staende ad           37-11-0 
Waeren gekomen van Martini 1727 en 28, nevens turf, hoender en mest, aen geld 79-0-0 
            _______ 
komen            116-11-0 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden       70-18-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede        45-12-8 



Nb. de hoender en mest sijn voldaen, dog blijft hij nog schuldig een voer Borckeler turf 
Siet het nieuwe boeck 
 
In 't jaer 1707 hebbe ick het land, dat Hendrick Elcking heeft in 't gebruick gehad, verpagtet aen 
Dr. Jacob Fockinck voor 9 gls 's jaers. En is de eerste pagt vervallen op Mart. 1708 
Het ghene verschenen was op Mart. 1708 is verrekent den 27 Mart 1709 
Het ghene verschenen is op Mart. 1709 is verrekent den 19 xbr 1709 
Het ghene verschenen is op Mart. 1710 is verrekent den 24 Febr. 1711 
Het ghene verschenen is op Mart. 1711 is verrekent den 21 April 1712 
Het ghene verschenen is op Mart. 1712 is verrekent den 13 Febr. 1713 
Het ghene verschenen is op Mart. 1713 is verrekent den 26 xbr 1713 
Den 9 Jan. 1715 verrekent het ghene verschenen was op Mart. 1714 
Den 27 Nov. 1721 met de Rigter verrekent hetghene verschenen was op Martini 1715 en 1716 
Den 20 Nov. 1718 heeft Gerhardus Gorcking op ordre van den Heere Mahony betaelt 18 gls, 
sijnde de huire verschenen geweest op Martini 1717 en 1718, sijnde de twee jaeren in dewelke de 
Heer Mahony dit land heeft in 't gebruick gehad 
Daer nae is dit land verpagt aen Arend Nieuenhuis op wiens rekeninge het nu staet 
 

      Hopman 
De stucken lands hiertegen overstaende en nu bij Conraed Hopman in 't gebruick sijn  
1. den Schoenmakerkamp groot   201 roeden 
2. item de Costverloren    117 r 
       ___ 
tesamen      318 off een mudde en scherp een spint geseys 
naer Heeren maete gerekent 300 r. voor een mudde oft 6 schepel als gemeten is en geattesteert 
schriftelick van Johan Buining gesworen landmeter 
Conraedt Ao 1682 den 5 Dec. dd 1 paer hoender 
Den 30 January heeft hij mij gebracht an rekeninge en geld    17-7-0 
namelick 6 gl 7 st an rekeninge en 11 gl an geld 
Den 7 7bris dd 1 paer hoender, den 18 7bris 1 voer turf p. Timmer Berendt, den 24 dito 1 voer 
Den 17 April 1684 met Hopman gerekent en bevonden dat mij van 't jaer 82 2 voer  
turffs schuldig blijft, die belooft anstaende somer met de lopende te sullen betaelen  
en an gelde           5-13-0 
Hierbij waren verschenen op Martini 83       23-0-0 
            ______ 
Summare           28-13-0 
dito gebracht dat hierop in rekeningen heeft betaelt      19-1-8 
            ______ 
resteert alsoo mij in dato         9-11-8 
Den 27 Juny 2 voer turffs gestiert, 10 9bris 1 paer hoender dd 
Den 14 July 1685 twee voer turffs dd, den 9 9bris 2 hoender 
Den 6 July 1686 twee voer turfs dd 
Adde Martini 84, 85          46-0-0 
            ______ 
Dit is Ao 1686 den 3 Augusti opgenomen bij ons      55-11-8 
en in rekeningen als hierop betaelt sijnde ingebracht     41-16-0 



            ______ 
blijft mij also resteren an gelde van 't bovenstaen      13-15-8 
Ao 1686 tegen onse kermisse dd 2 hoender 
1687 Gerrit Heuten ons dd 2 voer turfs, in 8bri 2 hoender 
Den 9 July 2 voer turfs 
Den XVII 9bris 88 2 hoender 
Hopman bleef mij van de rekeninge gehouden den 3 Aug. 1686 noch schuldig  13-15-8 
Hierbij komen de jaeren 86, 87, 88, 89, 90, an gelde      115-0-0 
            _______ 
maeckt tesaemen          128-15-8 
hierop is an rekeningen en slachten ingebracht      88-15-0 
            ______ 
            40-0-8 
Ao 1691 den 15 July 2 voer turfs bij Hendrick Nienhuis gestiert, den 14 en 15 Sept. tot  
de turf geholpen, item 1 schaep 
Den 29 eene koe geslacht, den 16 9bris dd 2 hoender en 6½ lb boter 't lb 3½ st 
Den 13 Febr. 1692 hebben wij met malkander gerekent en bevonden, tot het slot van de 
voorgaende rekeninge quaemen die op Martini 91 verschenene    23-0-0 
            ______ 
            63-0-8 
hierop wierde an geld 3 gls en an rekening 18-1-12 ingebracht, maeckende tesamen 21-1-12 
            ______ 
So dat in dato hier van mij resteert        41-17-4 
Den 6 May 1692 helpen nedersteken in 't Venne, item den 7, den 9, den 10 
Den 14 Sept. 2 voer mess p henen dd 
Den 2 9bris 2 hoender 
1693 1 Marty een kalf geslacht, den 16 Aug. 2 voer turfs Nieuwenhuis, 1 paer hoender  
den 3 8bris 
hierbij comen van Martini 92 en 93         46-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          87-17-4 
1694 den 22 January wanneer tesaemen rekenden wierde bevonden, dat hierop betaelt waren 
132½ lb seepe, 42 van die kosten 3 st lb, 't welke maeckten 126 stuiver, 90 die kosten elk 5 lb 2 st 
12 p ofte 3 st min een oortjen, uitmakende tesaemen 320 st 6 p 't welke kosten 16-0-6, hierbij 
quaemen seepen vaeten, bant en allerlei bij stuivers gekocht  4-18-8 voor helpen in 't Venne 
en hierboven gespecificeert       1-3-0   voor slachten, seid hij 's 
jaers een sch roggen, was 92 
Van 93 2 gls, also te samen      3-0-0 
         ______ 
maeckt tesamen       25-1-14 segge  25-1-14 
            _______ 
dewelke afgetrocken resteert mij hier van       52-15-6 
Nb de 42 lb seepe tegen 3 stuivers elk lb en makende 6-6-0, waeren niet mede uitgetrokken, 
moeten also hier van afgaen          6-6-0 
            ______ 
geschied dito G.S. en blijven mij dan noch hier van te goede    46-9-6 
en hebbe ick hier van hem Hopman copie weer meede gegeven 



Nb noch is hier in een misverstand alleen van de zeepe, moet so staen van 132½ sijn  
42 lb elk tegen 3 st f          6-6-0 
resteeren hier van 90½ lb 't lb tegen 2 st en een blank  12-8-14 
         _______ 
maeckt tesamen       18-14-14 
hierbij komen van een seepen vaetjen, allerlei bij stuivers gehaelt  4-18-8 
Venne etc hierboven gespecificeert      1-3-0 
seid hij 's jaers voor slachten is hem 1 sch roggen toegeseid, was 
in 't jaer 92 1 gls en 93 2 gls, tesaemen     3-0-0 
         ______ 
         27-16-4 segge  27-16-4 
            ______ 
dewelke van de 87-17-4 afgetr., rest        60-1-8 
Den 27 Jan. een kalf geslacht f 2 st, den 17 Marty een kalf geslacht, den 30 juny 2 voer  
pachtturf dd, den 7 7bris 2 hoender, op de brief was angeteikent gebracht 18½ st 't  
slachten 1 schepel roggen ad 28 p, op de kerfstock 42 lb seepe, 14 lb sijnde geschat  
tegen 2½ st, t. 35 st, de overige 28 lb sijn gerekent tegen 2¾, 77 st, maeckt tesamen  8-2-0  
            ______ 
dewelke van bovenstaende 60-1-8 afgetrokken, rest      51-18-8 
Vorigen lutiere was bij schuldig gebleven an mij      51-18-8 
hierbij noch van Martini 94         23-0-0 
                      _______ 
aldus opgenomen den 27 maeckt tesamen        74-18-8 
9bris 1694 hierop gebracht Ao 1695 den 4 Febr.   7-10-0 
1695 2 voer pacht torff dd. Den 3 7bris een schaep geslagt 
Den 12 9bris 2 hoender Ao 1696 den 28 Jan.   7-0-0 
hierbij was gekomen op Martini 95        23-0-0 
                      _______ 
maeckt tesamen          97-18-8 
Den 28 Jan. 1696 met malcanderen gerekent en wierdet bevonden het slachten  
hiermeede ingeslooten dat daerop betaelt was      22-0-8 
                      _______ 
dewelke afgetrokken blijft hij nog hiervan schuldig      75-18-0 
Nb noch was an lint de bij Helenen Rijd gemaekt en bij haer angeschreven daervan niet  
vinden konden de anrekeninge, moet also tot naeder bericht blijven staen. 
Ao 1696 den 14 April voor mij nae Zwolle geweest an de rentmeister van den Oldenhaeve 
Den 20 May voor ons vriend nae de Swarte Sluis is geweest f 36 st. den 6 July 
Den 10 ixbris 2 weken slachten van .... van Martin 96 en van 25 blijfet tesaemen  4-10-0 
                      _______ 
daervan afgetrocken          71-8-0 
waerbij gaan Martini 96         23-0-0 
                      _______ 
opgenomen 4 8bris 96 saemen        94-8-0 
Den 4 dito nae Deventer met .... geweest       0-12-0 
Ao 1696 den 15 Jan. dd 11-10-0 dito wierden ingebracht als     11-10-0     
gebracht en bij Greving van Conraet betaelt 12 lb seepe de lb 3 st 1-16-0 
Ao 97 den 7 7bris dd 2 voer torfs van Wolter op den Oldenhave    1-16-0 



Voor 't Helene zij gehaelt is         1-10-0 
                      ______ 
maeckt tesamen          15-8-0 
dewelker van 't bovenstaende afgetrocken blijft hiervan      79-0-0 
hierbij komt van Martini 97         23-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          102-0-0  
Ao 1697 den 18 November is hierop betaelt       20-0-0 
            ______ 
            82-0-0 
Ao 1698 den 7 February gebragt 8 gls       8-0-0 
Den 17 8br gebragt twee hoenders 
            ______ 
            74-0-0 
hierbij quam Martini 98         23-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          97-0-0 
waerop vrouw Hopmans bracht den 24 Jan. 99      16-10-0 
            _______ 
so dat sonder hout en turf an gelde hiervan blijft      80-10-0 
Den 29 Juny dd Heuten 2 voer turf. Den 2 viibr Conraet te voete nae Deventer met een  
brief geweest, item ene 1½ lb rest en daernaa ½ lb. Den 15 9br met een brief nae Enscheyde  
geweest 18 st. Van den 10 Apr. resteert aen pagt 2 gls 12 st. Die bij de summa gerekent  
komt            83-2-0 
Dito met malkanderen gerekent en stont soo bij die aen oversijde staende   83-2-0 
waeren gekomen van Martini 99         23-0-0 
            _______ 
te saemen           106-2-0 
hierop wierde betaelt bevonden        2-10-0 
            _______ 
soo dat hij in dato nog schuldig blijft behalven de hoender deses jaers en de turf van   
98 aen gelde           103-4-0 
Aldus naegesien en opgenomen deesen 15 9br 1699 
Hierop heeft hij een obligatie gegeven op 100 gls, soo dat hier dan nu in 't rekenboeck  
blijven open staen            3-4-0 
Hierop is hij den 10 Febr. 1700 geweest met brieven nae de Swarte Sluys facit 36 st. 
Dog sijn hem 4 st mede op weg gedaen. Soo dat 32 st hem in reekeninge nog sullen  
gevalideert worden 
En was hem gelangen 4 schepel rogge        2-0-0 
            _____ 
maekt            5-4-0 
Hierop wierde betaelt gevonden de Sluisenaer reise   1-12-0 
en 34 n.garen        3-0-0 
en 2 tt heeden gaeren       0-10-0 
         _____ 
maekt tesamen       5-2-0 
Den 25 July nae de Gronouwe geweest an Tormijn 



Den 16 Aug dd 2 voer pagtturf B. Rietman 
Den 2 Sept Jurrien gedorscht. Den 9 2 hoender. Den 22 xbr 1700 gebragt aen gelde 19  
gls. Dito met hem gerekent ende bevonden het stont f 10, bij de bovenstaende 5-4-0  
waeren op Martini 1700 gekomen        23-0-0 
            ______ 
tesaemen           28-4-0 
Hierop wierden nu betaelt bevonden        25-4-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft hij in dato nevens de hoender van 98 nog schuldig   2-19-8 
Den 20 en 21 Juni Trijntjen helpen wieden, idem den 22 
Den 14 July 2 voer turf gebragt. Den 12 viibr Trijntjen, idem den 13 in 't vlas,   
idem den 14 in 't vlas, idem 26 en27 in 't vlas. 
Den 7 viiibr met een brief naar Enscheyde geweest fac 18 st 
Den 14 Mart 1702 met roubrieven nae Hasselt en de Sluys geweest, dog met op de weg  
gekregen 7 st 18 p, fac 36 st 8 p 
Hierbij komen van Martini 1701 2 voer turf 2 hoender     23-0-0 
            ______ 
tesaemen           25-19-8 
Hierop wierden betaelt bevonden 2 voer turf      3-13-0 
            _______ 
blijft dan schuldig        4 hoender 22-15-8 
Nb de Sluisiger reyse hebbe ick gerekent op 1-16-8 
Voegt hierbij het halve jaer tot op Passchen 1702      11-10-0 
            _______ 
maeckt tesaemen voor de erfgen.        33-16-8 
Ao 1702 den 10 Juli 2 voer turf, den 20 xber dd 2 hoender 
Ao 1703 den 19 May 3 schoft geweedet, den 31 3 schoft gegraven, den Juni 3 schoft  
gewedet, den 19 July dd 2 hoender, den 31 July drie schoft de garven geschoten, den 6  
Hendrick gehojet, den 11 Hendrick in 't hoy, dog voor deese 3 laetste posten sal hij  
inhouden uyt considera den turf deeses jaers. Den 4 xbr weer gebragt 6 stuck gaeren.   
Den 4 Febr. 1704 de rekeninge naegesien en bevonden het stont soo, mij quaem toe  
van 't halve jaer verschenen op Mart 1702 en van 't heele jaer erschenen 1703  34-10-0 
Hierop wierde aen arbeydtsloon betaelt bevonden         1-0-0 
            _______ 
rest            33-10-0 
Hierop heeft hij in dato nog betaelt          9-9-0 
            ______ 
blijft dan nog schuldig         24-1-0 
Nb in opsigt van turf en hoenders rekene ick mij voldaen dit op Martini 1703 incluis 
Den 2 Mart weergebragt 7 stucke en 12 bindgaeren ad 2 st min ¼ stukke  
Den 2 Juni weergebragt 4 stucke en 6 bind ad 2 st het stucke 
Den 9 Aug. helpen hoyen, den 21 8br dd 1 paer hoender 
Den 25 dito gebragt 8 gls, den 17 Jan 1705 weergebragt 4 stucke en 8 bindgaeren  
tegen minne oortje het stuck 
Febr. weergebragt 6 stucke 16 bindgaeren, den 2 Maert 6 stucke en 14 bint, den 13 Mart 
ontfangen 6 gls 19 st 8 p 
Den 22 Mart 6 stucke en 18 bind, den 2 Apr. 3 stucke 6 bind 



Den 20 May 2 stucke 14 bind, den 28 3 schoft gewedet 
Den 2 Juni 3 schoft gewedet, den 26 3 schoft gewedet, den 18 July gebragt 2 voer turf  
Den 31 Fenne gehojet, den 3 Aug. Fenne een schofft en den 5 gehoyet, den 6 en 11 gehojet  
Den 8 en 20 met den hoff, den 20 9br dd 2 hoender, den 22 xbr Jurrien gedorscht 
Den 20 Jan. 1706 weergebragt 12 stucke gaeren ad 2 st min ¼ het stucke 
Den 22 Febr. tot de hegge geholpen, den 28 weergebragt 12 stucke gaeren, den  
2, 4, 5 Mart Hendrick tot den hoff 
Den 30 Mart weergebragt 10 stucke gaeren, dito gebragt aen gelt 13 gls 18 st 8 p 
Denselven 30 Mart 1706 de rekeninge naegesien en bevonden bij de andere oversijde  
staende             24-1-0 
Waeren gekomen van Martini 1704 en 5       46-0-0 
            ______ 
tesaemen           70-1-0 
Hierop wierden nu soo aen geld als arbeydtsloon (nevens hoender en turf) betaelt  
bevonden            41-14-8 
            ______ 
blijft dan te quaede          28-6-8 
Den 9 en 10 Apr. gegraeven, den 12 gegraeven, den 20 en 21 Apr. gedorscht, den 23 tot 
8 uir gewannet, den 30 gegraeven, den 8 May weergebragt 3 stucke en 9 bindgaeren ad  
1¾ st 't stucke 
Den 14 Juni gewedet, den 19 July een schoft rovesaet gedorst, den 29 Fenne gehojet 
Den 3 Mart 1707 weergebragt 8 stucke en 6 bindgaeren ad 1½ st, den 7 Mart gedorscht 
Den 14 Apr. weergebragt 6 stucke en 8 bindgaeren ad 1¾ st en aen geld gebragt 19 gls 
Dito den 14 Apr. 1707 de rekeninge naegesien en stont soo bij bovenstaende restant  
waeren gekomen op Mart 1706 nevens hoender en turf aen geld     23-0-0 
            ______ 
tesaemen            51-6-8 
Hierop nu wierden betaelt bevonden nevend de turf      23-2-0 
            ______ 
Blijft dan te quaede een paer hoender en aen geld      28-4-8 
Den 18 Apr. Hendrick geholpen, den 2 Augusti Fenne gehojet, den 23 gebragt 3 hoenders 
Den 28 Mart 1708 gebragt 22 gls 16 st 8 p, dito de rekeninge naegesien en stont soo 
Bij bovenstaende rekeninge waeren gekomen neven van Martini 1707 turf en hoenders 23-0-0 
            ______ 
tesaemen           51-4-8 
Hierop nu wierden betaelt bevonden het arbeydsloon mede gerekent sijnde  25-8-0 
            ______ 
Blijft dan schuldig          25-6-8 
De turf en 3 hoender van 1707 is betaelt, rest dan daer van 1 hoen 
Den 8 Aug. gehojet, den 26 viibr gebragt 3 hoender 
Den 14 xbr 1708 gebragt 23 gls, den 13 May 1709 weergebragt 3½ stucke gaeren ad  
1¾ stuiv. het stuck  
Den 24 gewedet, den 11 Aug. Fenne gehojet 
Den 2 Januar 1710 gebragt 18 gls, dito met malckanderen gerekent ende bevonden het  
stont soo bij bovenstaende restant waere gekomen van Martini 1708 en 9   46-0-0 
            ______ 
nevens turf en hoender tesaemen        71-6-8 



Op deese 71-6-8 wierden betaelt bevonden het arbeydsloon mede te gelde gerekent sijnde   
Die affgetrocken blijft dan in dato nog schuldig 
Wegens de turfrekening mij voldaen dog resteren de hoender van Martini 1709 
Den 8 Apr. Hendrick gegraeven, den 14 viibr 1710 dd 3 hoender  
Den 16 Jan. 1711 gebragt 12 gls, den 21 Mart gebragt 7 gls 8 st 8 pen. 
Dito den 21 Mart 1711 de rekeninge naegesien en stont soo bij de resterende   27-11-4  
waeren gekomen van Mart. 1710        23-0-0 
            _______ 
tesamen           50-11-4 
Hierop wierden nu betaelt bevonden aen geld       19-8-8 
            _______ 
blijft dan in dato te quaede         31-2-12 
Nb een hoen van voorleden jaer resteert nog en wegens de turf van dat jaer rekene ick  
mij voldaan, mits dat mij nog eenen dag daer voor helpen arbeyden 
Den 25 July gebragt 3 gls en 2 hoender 
Den 9 Febr. 1712 weergebragt 3 stucke min 3 bindgaeren ad 1½ st 't stuck 
Den 14 Juni weergebragt 3 st gaeren ad 1½ st 't stuck 
Den 27 July gerste gemaejet, den 9 viibr gedorscht 
Den 18 Oct. weergebragt 1 stucke en 14 bindgaeren f 2 st 12 p, den 17 xbr gedorscht 
Den 13 Febr. 1713 weergebragt 7 stucke en 6 bindgaeren ad 1½ st het stuck 
Den 15 Apr. 1713 gebragt 2 hoender en 30 gls 18 st 
Dito de rekeninge naegesien en bevonden bij de resterende 31-2-12 waeren gekomen  
van Mart. 1711 en 12 nevens turf en hoender aen geld     46-0-0 
            ______ 
tesaemen           77-2-12 
Hierop nu wierden in dato betaelt bevonden       35-6-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       41-6-12 
Nb resteert een hoen van 1712 en de turf van 1711 en 12 
Den 4 May nog gebragt           6-2-0  
            _______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        35-14-12 
Den 21 en 22 9br gedorscht op sijn eygen kosten 
Den 2 Febr. 1714 weergebragt 3 stucke en 17 bindgaeren ad 1½ st het stuck, den 4 Apr. 
4 stucke en 4 bind ad 2 st 't stuck, den 4 Hendrick item, den 5 en 6 gevrugtet en gegraeven 
Den 19 3 schoften gegraeven, den 9 May gegraeven 
Den 22 Juni gebragt 25-17-0, dito de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende  
restant waeren gekomen van Mart. 1713       23-0-0 
            _______ 
tesaemen           58-14-12 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden       27-11-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       31-3-4 
Nb de turf is betaelt maer sijn te quaede 3 hoender 
Den 13 en 14 xbr 1714 2 daegen gedorscht op eygen kost 
Den 21 Dec. 1714 gebragt 25 gls, dito gerekent en bevonden bij bovenstaende restand  
was gekomen van Mart. 1714 nevens turf en hoender     23-0-0 



            ______ 
tesaemen           54-3-4 
Hierop waeren betaelt          25-0-0 
            ______ 
Blijft dan te quaede de turf en hoender deese jaers betaelt sijnde met 2 daegen arbeydens29-3-4 
Hier bij sijn gekomen van Mart. 1715, nevens een paer hoender en een voer turf  23-0-0 
            ______ 
tesaemen           52-3-4 
Hier op heeft vrou Hopmans betaelt den 7 Jan. 1716 een paer hoender en geld  23-0-0 
            ______ 
blijft dan te quaede een voer turf, 3 hoender en      29-3-4 
Den 2 Dec. 1716 gebragt 2 hoender en aen geld      22-19-8 
            ______ 
affgetroken blijft          6-3-12 
hier bij nu is gekomen van Mart. 1716, nevens turf en hoender, aen geld   23-0-0 
            ______ 
Die bijgevoegt blijft dan in dato te quaede       29-3-12 
En de hoender nu verschenen op Martini 1716 en 3 voer turf 
Den 29 Dec. 1717 heeft vrou Hopmans gebragt      25-0-0 
            ______ 
Die affgetrocken bleef te quaede        4-3-12 
Hierbij nu was gekomen van Mart. 1717       23-0-0 
            ______ 
Is dan in dato deeses aen gelt te quade       27-3-12 
dog is mede te quaede 2 paer hoender en vier voer turf, waer van haer het voer gelaeten  
hebbe voor 6 st 
Den 16 Febr. 1718 heeft mr Jan voor Christina gemaeckt een paer muilen f 1 gl 
Den 6 Mart gemaeckt een paer muilen voor mijn vrou f 1 gl en een paer muilen gelapt f 2 st 
Den 5 Dec. 1718 gebragt 4 hoender, den 10 een paer schoenen voor mijn vrou gemaekt 
Den 9 Jan. 1719 heeft vrou Hopmans gebragt 25 gls.  
Dito met haer de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restant waeren  
gekomen van Mart. 1718, nevens turf en hoender       23-0-0 
            ______ 
tesaemen           50-3-12 
Waerbij komt van de turf van elck voer 6 st, sijnde van de resterende 4 voer 24 st en  
van de twee voer verschenen op Mart. 1718 12 st, tesaemen    1-16-0 
            _______ 
komt aen schuld          51-19-12 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      28-10-0 
            _______ 
Blijft dan in dato te quaede         23-9-12 
Nb de hoenders van 1718 sijn nog te quaede 
Den 28 Jan. agterlappen onder mijne muilen gesett, den 31 Mart voor mijn vrou een paer  
muilen gemaeckt, in Sept. agterlappen en onder mijn vrouwen muilen gesett, den 20 Oct.  
weder agterlappen onder vrouwen muilen, den 26 voor mijn vrou muilen gemaeckt 
In Jan. 1720 agterlappen onder mijn vrouwen muilen geset, den 11 Mart agterlappen onder 
vrouwen muilen geset, in 't begin van Dec. ontfangen voor mijn vrou een paer muilen 



Den 22 Jan. 1721 heeft de schoonsoon van vrou Hopmans gebragt 17 gl 10 st, oock  
hadde mr Jan te vooren voor mijn vrouwe 1 paer schoenen gemaeckt 
Dito den 22 Jan. 1721 heb ick met mr Jan ten Damme de rekeninge naegesien en bevonden  
bij 't restand aen de voorige sijde staende ad       23-9-12 
Waeren gekomen van Mart. 1719 en 20       46-0-0 
en voor de turf van Mart. 1719 en 20        0-12-0 
            ______ 
tesaemen           70-1-12 
Hierop wierden nu verdient en betaelt bevonden      22-5-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft de schuld        47-16-12 
Nb de hoender van Mart. 1718, 19, 20 resteren 
Dito den 22 Jan. heeft mr Jan schoenen op de leest geslagen voor mijn vrou en die laeger 
gemaeckt, den 22 Jan. een paer schoentjes voor Hoseas gemaeckt, den 31 Jan. een paer vrouwen 
schoenen gemaekt, den 4 Mart agterlappen onder vrouwen schoenen geset, den 4 April 
agterlappen onder vrouwen muilen geset, den 15 May agterlappen onder vrouwen muilen gesett, 
nog daer nae agterlappen onder vrouwen muilen gesett, den 27 schoenen voor Hoseas gemaeckt, 
in Juny agterlappen onder vrouwen muilen gesett, den 25 Aug. voor Hoseas schoenen gemaeckt, 
den 26 gebragt 19-9-8 
Dito den 26 Aug. 1721 met vrou Hopmans de rekeninge naegesien en bevonden op  
bovenstaende restant waeren betaelt en verdient      22-17-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       24-19-4 
En daerenboven de hoender waer van boven 
Den 14 Nov. 1721 agterlappen gesett onder vrouwen muilen en schoenen, omtrent kerstijd  
voor Hoseas schoenen gemaeckt 
Den 7 Jan. 1722 agterlappen onder vrouwen muilen gesett, in Mart vrouwen muilen gelapt 
Den 15 Mart weergebragt 3 stucke en 2 bind gaeren ad 1½ st het stucke 
Den 26 Oct. 1722 gebragt 2 hoender, in November gelevert 6 sch gerste ad 13 st het sch 
Den 17 Febr. 1723 heeft Jan gebragt 6 gls, den 10 Mart & v. land omgesett op eygen kost 8½ 
dag, den 20 Sept. heeft meester Jan gebragt 5 gls 14½ st. En een paer schoenen voor Hoseas 
Dito den 20 Sept. 1723 met meester Jan ten Damme de rekeninge naegesien en bevonden  
bij bovenstaende restand waeren gekomen van Mart. 1721 en 22    46-0-0 
            ______ 
tesaemen           70-19-4 
hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden      20-19-4 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        50-0-0 
Nb hoenders resteren tot Mart. 1722 incluis 4 paer en voor de turf 1721 en 22 12 st 
Den 22 Sept. agterlappen onder vrouwen muilen gemaeckt f 12 st, den 23 geholpen tot het 
versetten van de putte f 8 st, den 11 Nov. schoenen gemaeckt voor Hoseas, den 7 Dec. schoenen 
gemaeckt voor Samuel 
Den .. Febr. 1724 schoenen gemaeckt voor Hoseas, den 20 Mart schoenen voor Samuel, den 1 
Oct. agterlappen onder vrouwen muilen 
Den 2 Nov. 1725 gelevert 8 schep en 3 spint gerste en kostede de gerste 15 st het schep, die 
Heuteman daer voor tot Goor gekogt hadde                                                                                 
Den 14 Febr. 1726 ontfangen in haer huis 9 gls 1 st, den 14 Nov. gelevert 2 sch gerste 



Den 20 Nov. weergebragt 6½ stucke gaeren ad 1¾ st 't stuck, den 20 Dec. 5 st 16 bind gaeren 
weergebragt 
Den 25, 26 en 28 July 1727 Jan 3 daegen gehoyt f 15 st, den 6 Sept. gebragt 5 hoender, in Nov. 
gelevert 3½ sch gerste ad 18 st 
Den 11 Sept. 1729 heb ick dit land, dat vrou Hopmans heeft in 't gebruick gehad, verhuirt aen 
Gerrit off Stoffer Cloots voor den tijd van 3 agtereenvolgende jaeren, aenvang nemende met 
Martini deeses jaers 1729, jaerlijcks voor twaelf schepel rogge en 6 schepel boeckweyte, als 
mede een voer maes en een paer hoender, jaerlijcks tijdig omtrent Martini te betaelen, staende 
alle Heeren lasten alleen tot beswaer van den huirman. Naederhand heeft hij deese huir opgesegt 
en heb ick daer op dit land verhuirt aen Jurrien off Arend Straeten 
Siet het nieuwe boeck    

 
   Jacob Viva 

van een goordeken 1 mudde garste, 2 daegen arbeiden en 1 paer hoender 
Ao 1670 den 11 Jann. de garste betaelt van 't jaer 69 en 2 daegen gearbeit 
1676 den 23 en 26 8bris geaerbeid met tuinen, ganse en kalverschot maken, dorschen, een mudde 
gersten ontvangen den 27 9bris    
1677 Reint heeft ons eenen dag helpen maeyen in 't Slag en den 29 7bris Jacob helpen dorsschen 
en den 28 ofte 29 8bris een mudde gerste gebracht 
1678 de gerste dd in xbris van de twee dagen des voorigen jaers die mij was schuldig gebleven 
heeft eenen voldaen 14 Marty 1679 en mij doe tuinen geholpen, den 15 July Reynt gerste en 
rogge helpen maeyen, den 29 Jacob in de hoeymate gemaeyt, den 17 gedorsscht 
1679 den X ixbris Jacob een mudde geersten dd slechte maete 
Den 8 July 1680 rogge gemaeyt Jacob 
Den 2 en 3 Aug. gras gemaeyt 
1680 Jacob Viva den 2 9bris de geerste dd gedorscht in mijn aftwesen in 9bris 81   
Den 7 xbris gebracht 2 schepel geerste, den 9 gedorscht 
Den 19 Jan 1682 gedorsscht, den 10 Febr. 
Den 6 Aprilis Grete gegraven, den 9 July rogge gemaeyt 
1 Augusti gras gemaeyt 
Den VIII xbris heeft Jacob mij een mudde geersten gebracht en doe met mij gerekent bevonden 
dat mij op 't gene mij schuldig was, te weten een schepel roggen  1-2-0 
Idem 2 schepel gersten      1-16-0 
         _____ 
summa         2-18-0 
Daerop sijn met arbeiden betaelt     0-17-0 
Den X xbris Grete gewasschen, Jacob gedorscht den 19 en 21 
1683 den 10 Jan. gedorscht, den 26 Febr. gedorsschet 
Den 5 Marty gedorscht en getuint, den 2 Apr. gedorsscht 
In mijn afwesen nae Benthem in 't Venne  
Den 19 July de gerste gemaeyt en den so van smorgens tot 3 uir 
Den 15 9bris 1683 brachte Reint een mudde gersten en rekenden wij, bevonden dat in dato mij 
schuldig bleef           0-6-0 
Den 26 Febr. 1685 twee .... gewesen        0-4-0 
Den 17 July rogge gemaeyt         0-2-0 
Hiermede is dit gedoot 



Den 8 Jan. 1686 bracht mij Jacob 6 sch. gerst en wanneer rekenden en stond soo, hij was mij sch. 
van Mart. 84 en 85 in 't jaer 84 gold die 28 en nu 16 st, dit jaer gerste is dan betaelt, resteerd er 
van 't vorige jaer vier schepel daer ick hem 1 schepel late voor 26 st   5-4-0 
hierbij komende 4 dagen arbeiden        1-0-0 
            _____ 
 
tesaemen           6-4-0 
waertegen nu .... ..... ad 16 st         1-12-0 
            _____ 
die afgetrocken resteert mij nu noch        4-8-0 
Ao 1687 den 12 Jan 3 schepel gerste gebracht 
Ao 1687 den 21 xbris Reint gebracht 1 mudde gersten 
Ao 1688 den 22 xbris dd 1 mudde gerste 
Nb dit land hebbe ick weder an mr. Abraham Lodewegen verhuirt jaerlix voor 4-10-0, de eerste 
pacht Paschen 92 
Ao 1693 den 6 Febr. heeft mij mr. Abr. betaelt het ghene op Martini 1692 verscheenen was, 
namelick  4-10-0 
Ao 1694 den 28 9bris met malkander gerekent en stont so, hij was mij schuldig van Martini 93 en 
94 9-0-0 
So hadde hij mij dan geweven 81ellen pellen, de elle ad 5 st makende 21 gls, daervan de 9 gls 
sijnde gekort, genomen hem te goede 12 gls die hem dadelick hebbe betaelt 
Op 't gheene Martini 95 ersch. heeft hij mij gebracht den 23 9bris 
95 2 schinken tot 18 pond uit de pekel en segt an gelt 3 m is   54 m     
Den 15 May 1696 gebracht 14 elle weefkens goed, de elle 4½ m is  65 m  
          ____ 
makende tesamen        119 
waervan afgetrocken die op Martini 95 summa      90 
          ____ 
blijven meester Abr. hiervan tegoede      29 m 
dewelke hem bij Johanna Margarita dese hebben ge..., doch Berentjen was in den ... die 't lengde 
en mat 4½ m daertoe also het schinken berekend tegen 3¼ m 
Ao 1698 hem gedan, den 26 Marti een sch. rogge voor 34 m,  den 3 May 2 schepel tegen 33 m 
Ao 1698 den 6 May met malcander gerekent en stond so hij was mij schuldig van Martini 96 en 
97 tesamen          9-0-0   
hierbij comen de 3 schepel rogge      5-0-0 
          _____ 
tesamen         14-0-0  
Nu heeft hij voor Huining geweven 62 ellen pellen daer hij 60 ellen maer in rekeninge brengt, 
daer het arbeidsloon 7 st maekt samen 21-0-0 so dat hem hier van noch 7 gls schuldig blijven 
dewelker hem den 7 dito bij Margarita hebben ge... 
Ao 1700 den 18 Juny dd van 't jaer 99  4-10-0 Nb dit is het jaer 98 
Ao 1700 den 24 xbris 2 schinken dd wegende 25 lb 
Ao 1702 den 8 Jan. weder gebragt 53 elle pellen, de elle van weveloon 4 st tesaemen 10-12-0 
Den 9 Jan. gerekent en bevonden van de jaeren 1698, 99, 1700 en 1701 waeren  
verschenen           18-0-0 
Hier tegen wierden nu betaelt bevonden       19-8-4 

______ 



Soo dat hem weder in de handen komen        1-8-4 
die hem aanstonts oock gegeven sijn 
Het halve jaer tot Passchen 1702 maeckt voor de erfgen.      2-5-0     
En blijft dan oock voor mij op Mart. 1702        2-5-0 
Hierop heeft hij voor suster Huining gemaeckt een stuckjen pellen lang 31 elle ad 3 st facit, eene 
elle afgetrocken sijnde 4-10-0, waermede dan tot Mart. 1702 voldaen heeft 
De 4-10-0 verscheenen op Mart. 1703 heeft hij met pellen maeken verdient 
Den 13 Aug. 1705 heeft Roelof rogge affgestoken, den 19 gegraven 
Den 13 Jan. 1707 ontfangen 2 schincken wegende 23 lb het st ad 2½ st, te saemen 2-18-0 
Ao 1707 den 3 Juni heeft mr Abraham pellen gemaekt en daer aen verdient soo veele dat ick door 
hem wegens dit land voldaen ben tot op Martini 1706 incluis 
En is mij dan op Mart. 1707 het eerste jaer weer verschenen 
Den 30 xbr 1707 ontfangen het ghene mij verschenen was op Martini deeses jaers 
Ao 1710 den 21 en 22 Aug. heeft Roelof helpen hoyen 
Den 29 Aug. 1711 heeft Swaentjen gebragt 11 car. gls waerbij gerekent de twee daegen hojen, is 
dan betaelt hier mede de pagt verschenen op Martini 1708 en 9. En op die verschenen Mart. 1710 
2 gls 10 st, rest daer van dan nog 2 gl. 
Den 10 Apr. 1713 gebragt 5 gls, dito de rekeninge naegesien en bevonden bij de  
nog resterende           2-0-0 
hierbij gerekent van Mart. 1711 en 12       9-0-0 
            _____ 
is te saemen           11-0-0 
hier van affgetrocken die nu betaelde       5-0-0     
            _____ 
blijft dan in dato te quaede         6-0-0 
In Nov. 1713 ontfangen 5 sch. gerste, een gast Welmers op 't hoogste thoen voort  
schep. 20 st 
Den 8 Apr. een voer mes ontfangen, den 13 Nov. 1714 gebragt 4 gls. 
Den 29 Novemb. 1718 heb ick met mr. Abraham Lodeweegs en desselfs soon Roeloff  
de rekening naegesien en bevonden bij bovenstaende restand ad 6 gls waeren gekomen  
van Mart. 13, 14, 15, 16, 17, 18 en alsoo van 6 jaeren jaerlijcks 4-10-0   27-0-0 
            ______ 
was hij dan schuldig          33-0-0 
Hierop nu waeren betaelt         9-15-0 
            ______ 
Die affgetrocken bleeff te quaede        23-5-0 
Nu hadde mr. Abraham voor ons gemaeckt voorleden soomer 73 elle pellen, de elle ad  
8 st en 6 elle, de elle ad 4 st, dog waerbij eenig gaeren hadde gedaen, hetwelck met het 
arbeydtsloon bedraegt 1-10-0, bedraegende dan en het een en het ander 30-14-0 segge 30-14-0 
            ______ 
soo dat overbetaelt hadde           7-9-0  
Welke 7-9-0 gekortet worden op het gheene meester Abraham aen de armen wegens gaerden huir 
schuldig is, als te syen in 't armenboeck op desselfs rekeninge, soo dat deese post hiermede 
vereffent is, van mij de eerste pagt wederom sal vervallen sijn op Mart. 1719 
Den 11 Dec. 1719 met mr. Abraham verrekent het ghene verschenen was op Martini 1719        
Nb Mr Abrah. Lodewegs heeft tevens het ghene reets in gebruick hadde op Mart. 1719 nog 



aenvaardet het gheen daer naest legt en Welmers tot daer toe heeft in 't gebruick gehad. Hierop 
heeft in 't begin van Nov. gelevert 8 sch. gerste ad 17½ a 18 st 
Den 7 ixbr 1721 heeft mr. Abraham weer gebragt een lapken pellen en gelevert 6 sch. gerste, is 
geaccordeert dat hij daer bij nog leveren sal 2 sch. gerste als wanneer ick mij voldaen agte 
wegens de pagt verschenen op Mart. 1721  
Den 20 Febr. 1722 sijn betaelt de 2 schep. gerste waarvan op de voorgaende bladzijde te syen is. 
In Nov. 1722 heeft meester Abr. Lodeweegs gelevert 6 schep. gerste, het schep. ad 13 st 
7 Nov. 1723 heeft mr. Abr. Lodeweegs gelevert 4 sch. gerste 
Den 6 Nov. 1724 gelevert 6 sch. gerste en kostede het sch. 1 gl 
Den 1 Nov. 1725 gelevert 7 sch. gerste en kostede gerste thoen 15 st als Heuteman gekogt hadde 
Den 16 Nov. 1726 heeft Abraham Lodeweegs gelevert 10 sch. gerste en kostede de gerste 17 st  
In Novemb. 1727 gelevert 8 sch. gerste en kostede de gerste 18 st 
In Nov. 1728 gelevert 8 schep. gerste en kostede de gerste op het hoogste 18 st 
In Oct. en Nov. 1729 gehaelt 1 K. en een oortje G. 
In Nov. 1729 gelevert 8 sch. gerste die doe nae 't seggen van Welmers kostede op 't hoogste 16 st 
't sch. 
Den 22 Dec. ontfangen 1 M.G. Den 4 Mart. 1 M. en 3 p gen. 
Den 1 Juni 1731 met Jan Hendrick Lodewegs de rekeninge naegesien en bevonden van Mart. 
1722 tot 1730 beyde incluis, was de schuld jaerlijcks 4 schep. gerste en 4-10-0, is in 9 jaeren 36 
sch. gerste en aen geld          40-10-0 
hier op nu wierden betaelt bevonden 32 sch. gerste en      21-19-0 
            _______ 
bleef dan te quaede 4 sch. gerste en aen geld      18-11-0 
Dog 4 sch. gerste van 't jaer 1730 te gelde gerekent sijnde het sch. ad 13 st tesaemen  2-12-0   
            ______ 
Is de schuld geen gerste maer aen geld       21-3-0 
Welcke 21 gls en 3 st hij in dato deeses voldaen heeft 
In Nov. 1731 gelevert 8 sch. gerste en koste de gerste nae het seggen van Welmers op het hoogste 
15 st 
Ick hebbe ontfangen 30 elle pellen de elle 9 stuiver, dat is noch niet verreekent Jan Loodewik 
gegeeven 4 schepel gerste 
Den 1 November 1733 heb ick met Jan Hendrick Lodewick gereekent van het jaer 1731 en van 
1732 en van de 3 veelder jaers 1733 zoo dat ick met hem het pellen hebbe vereekent en hebbe 
hem in de handt gegeeven 4 gulden 3 stuver, maer ick moet noch van hem hebben de gerste van 
de 3 verdel jaers 
Lodewick gebragt 2 schepel gerste, zoo dat noch 1 schepel schuldig blijft 
Den 9 september 1732 Hermen Gelkeng betaelt de torf van 1732  
Den 16 November heeft Gelikeng gebragt de 3 hoe(n)ders van het jaer 1732, maer Gelkeng is de 
pagh noch schu(l)deg van het jaer 1731 en van 1732, te weeten des jaer 42 gulden, dat is nu 84 
gulden, hier op hebbe ick ontfangen den 23 May 1733 20 pondt booter, het pondt 3 stuver, dat is 
3 gulden  
Den 15 July hebbe ick noch ontfangen 12 pondt boter, het pondt tegen 3 stuver, dat is 36 stuver 
Den 16 July heeft Gelkeng de torf betaelt, de verschijnnen zal op Martyni 1733 
Den 22 July ontfangen 3 pondt booter f 9 stuver 
Den 22 Augustus hebbe ick ontfangen 2 pondt booter f 6 stuver 
Den 7 November 1733 heeft Hermen Gelkeng mij gebragt aen geldt 60 gulden 9 stuver en ick 
hadde ontfangen van hem 37 pondt booter, de hier booven aengeschreven staen, zoo dat de booter 



bedragt 5 gul 11 stu, zoo dat op de pagh van 1731 en van 1732 betaelt is 66 gulden, den zelven 
dagh hebbe ick oock ontfangen 3 hoenders van het jaer 1733 daer de anderren pastoor haer verdel 
van hebben moeten als ook van het een voer torf     
Noch moet ick hebben van het jaer 1732 18 gul en van de 3 veldel jaers 31 gul 10 stu van het jaer 
1733, zoo dat mij noch in het geheel toe koomt de somma van het oude    18 
en van de 3 veldel jaers de somma         31-10 
            _____ 
            49-10 
Den 17 December hebbe ick van Gelkeng ontfangen een vaaten booter, het kost 3 guld 
Den 2 Jully 1734 hebbe ick ontfangen een vaaten botter, het koste 3 gulden 
Den 6 November heeft Hermen Gelkeng gebragt 25 gulden  
Den 11 December 1734 heeft Gelkenck geleevert een vaaten booter f 3 gulden 
1735 den 25 October heeft Gelkenck gebragt 7 pondt booter f 22 stuver 
Den 29 November 1735 heeft Hermen Gelkeng gebragt 14 gulden 8 stuve, zoo dat nu ten vollen 
betaelt heeft     Luckretia Stockmans wed Sertorius 
 
          Jaelinck 
           van een goordeken 1 mudde garst, wegen van een hooilant 9 guld. 
Ao 1669 den 17 Novemb. met Jaelinck alles afgedaen, dito ontfangen 1 mudde garste 
1676 ontfangen een mudde gersten in November, met Jaling affgerekent den 7 xbris 1676 
hebbende hij de maere jaerlijcks, soo mij seid, ter oorsaeke van de schade door de brant daerin 
geschied voor 6 gl, soo dat de jaeren 75 en 76 sijn affgedaen en noch daerenboven ick hem noch 
schuldig gebleven ben vijff gulden vijfthien stuiver   
1677 de gerste dd 
1678 de geerste dd 25 9bris, Ao 79 naegesien 't ghene van Jaling voor ende nae hadde gehaelt 
beliep sich 6 gl 5 st 4 p 
1679 de gerste dd den XII Febr. 1680 
Naegesien den 1 Febr. 1681 dat op de beide jaeren van 79 en 80 betaelt waren x gls 17 st 
Den 8 Febr. de geerste dd 
Den 26 Jan. 1682 de geerste dd 
Den 9 Feb. bij Samuel ontboden dat zedert 't naeste rekenen gehaelt hadden 7 gl 13 st 
Den 4 Jan. 1683 de geerste dd 
Den 30 Jan. 1683 was de rekeninge 11 gl 2 st, daer hem 5 gl 2 st dadelick hebbe gestiert 
De geerste van 84 ontfang en 't ander affgerekent 
Den 29 8bris 85 was Jaling ick 23 gl sch. waer op korten 6 gl verschenen den naestenstaende 
Martini, de reste 17 gls hem soo dadelick betalen 
Den 2 Febr. 1686 1 mudde gersten 
Ao 1687 den 29 Jan. met Jaling mijne vrouwe gerekent huir van Martini 86 effen gemaeckt, oock 
de gerste ontfangen         
Ao 1688 den 27 Jan. de gerste ontfangen. In Marti van de 6 gls afgerekent  
Ao 1688 den 30 9bris van de 6 gls afgerekent  
Ao 1689 de gerste ontfangen en de 6 gls vereffent 
Van Ao 90 de gerste ontfangen den 29 Febr. 1691, het geld oock afgerekent 
Van 1691 is oock affgerekent den 17 Febr. 1692 
Welk in 1692 verschenen was, is vereffent en de gerste gebracht den 15 Febr. 1693 
Voor de 6 gls verschijnen sullende 93 waren al witte broden gehaelt 25 Sept. 1693 



Den 9 xbris 93 1 mudde gerste dd 
Voor Ao 1694 is 6 gls met Helene verschenen den 9 Jan. 95, item gerste 
Voor Anno 95 is met Amelia verrekent den 5 xbris en de gerste gelevert den 13 der 
Februarimaand 
Voor A. 96 is met Amelia verrekent omtrent den 23 p. Trin. en de gerste gebracht den 9 Febr. 
1697 
Voor Ao 1697 is met Amelia verrekent den 24 Jan. 1698 
Nb Dar ick eerst hier te lande quam en pretendeerde als hierboven stont en mijne voorsaeten 
gehad hebben, namelick 9 gls hier voor, so seide Jaling sal. daer was van 't krijgsvolk schade met 
brand... gedaen, 't welk ick evenwel sag en geheel weinig te besluiten hadden, oock tot torf steken 
van 't Slag gedaen is dat so hoey gegaen en voor 6 gls jaerlicks berekent van eene 23 jaer, behoort 
anders weer op de oude pacht dit Slach en 9 gls te komen, also wel is mij recht in een jaer daer 8 
voer hoei uitgekomen sijn, hetselve oock onbeswaert hebben, daer ick voor 't mijne (danck hebbe 
die mij dat onlangs daer op heeft geset) nu jaerlicks 30 st dragen moet. Dus kan ick of mijn 
naesaeten het met rechte op de oude pacht brengen of oock nae sijne gelegenheit en believen 't an 
anderen verhuiren of selfs gebruiken  
Den 31 Juny een schoft gedorscht 
De 6 gls van Martini 98 sijn met mijn dochter op den 13 xbris verrekent en bleven mij 12 st noch 
daer van de goede, oock is de gerste betaelt in Martio 99 
De 6 gls van Mart. 99 sijn met Welmer verrekent den 15 xbr 99. En sijn hem denselven dag 
betaelt 3-12-8, die bevonden wierden bij deese rekeninge hem toe te komen. Dog de gerste deeses 
jaers blijft nog tot sijnen laste onvoldaen 
Ao 1700 in 't laeste van Febr. van Welmer ontfangen 18 sch. mout door hem gemeltet waer toe 
hij gedaen heeft het mudde gerste op Martini 1699 verschenen sijnde geweest. Den 20 Marty 
gebrouwen      
De 6 gls van Mart. 1700 sijn met Welmer verrekent den 8 Jan. 1701. Dog de gerste deeses jaers is 
nog onbetaelt, is mede gemeltet. Het melten en brouwen van Apr. 1701 is betaelt 3-15-0 
Den 14 Aug. L.Y. van Goor abuis, is Hendrick Huysman 
Den 9 9br 37 schep. mout ontfangen, den 16 gebrouwen. Het mudde gerste verschenen Mart. 
1701, betaelt den 30 Mart 1702  
Den 18 Apr. 28 schepel mout gemeltet, den 20 gebrouwen en de hoppe daertoe gelevert 
Den 6 Juni 1702 met Welmer gerekent en bevonden hij hadde met melten brouwen en hoppe te 
leveren betaelt 10-2-8, soo dat hij dan voldaen heeft de 6 gls verschenen op Mart. 1701. En daer 
en boven 9 x betaelt 4 gls 2 st 8 p, die daerop aen hem sijn uytgekeert 
Het halve jaer tot op Passchen 1702 maeckt voor de Erfgenamen 2 sch. gerste en aen gelt 3-0-0 
Nb het hoyland hebbe ick hem verpagt jaerlix voor de oude pagt, sijnde 9 gls waervan het eerste 
sal verschenen sijn Mart. 1702. Soo dat voor mijn part dan van hem hebben moet 2 schepel gerste 
en aen gelt 6 gls 
Hierop in huyr ontfangen een vierendeel dunnebier, item in Oct. ¼ goed bier, den 26 31 sch. 
mout gemaeckt, den 30 gebrouwen 
Dito hoppe daertoe gelevert, den 1 Mart het mudde gerste daer 2 sch. suster Wagemans van 
trekkene, den 16 Mart 33 sch. mout gemaeckt, den 28 gebrouwen, 7 Juni vatt gemengt en Aug 
vatt dunnebier 
Den 3 Apr. 1703 met Welmers gerekent en bevonden hij hadde overbetaelt boven het ghene 
verschenen was op Mart. 1702 4.2.0. Die ick op de armenrente voor hem betaelen sal.  
Nb suster Wagemans moet van mij wegens Welmer hebben haere 3 gls   



Op Mart. 1703 verschijnen 1 mudde gerste en aen geld 9-0-0. Hierop heeft de kerckeraed bij de 
visitatie te sijnent verteert 2 gls 
Den 22 Aug. dd een ¼ dunnebier, den 22 viibr 1 schep. haver 12 st, den 11 9br 3 mengelen wijn 
18 st, den 23 xbr dd een vierendeel bier, den 27 34 schep. mout gemaeckt, den 2 Jan. 1704 
gebrouwen  
Den 5, 6 May de Lingsche voerlieden verteert 2 gls 14 st  
In Juni gelevert ½ tonne gemenget bier, in Aug. ½ vat dunnebier, den 18 viibr 21 schep. mout 
gemaeckt. En daer toe gedaen 4 schepel gerste, den 22 gebrouwen 
Den 2, 3, 4 Mart Huinings en Toelaers paerden verteert 4 gls, den 13 dito 39 sch. mout gemaeckt, 
den 18 gebrouwen 
In April Toelaer van Linge sijn paerden op stal gehad, in July ¼ haver, den 2 xbr 44 schep. mout 
gemaeckt, waeronder oock het mudde gerste deese jaers 1705, den 10 gebrouwen 
Den 10 Apr. hebbe ick ontfangen het mudde gerste dat verschijnen sal op Mart. deeses jaers 1706 
Den 8 xbr 40 schep. mout gemaeckt, den 15 gebrouwen 
Den 7 Juni 15 sch. mout, den 10 viiibr een vierendeel bier ontfangen, den 24 gebrouwen 
Den 9 Jan. 1708 35 sch. mout gemaekt, den 26 Mart gebrouwen 
Ao 1708 den 23 July met Welmers gerekent en bevonden dat hem nog in de handen komen  
2-19-0, die te korten sijn op de pagt die verschijnen sal op Martini deese jaers 1708 
Den 14 xbr 43 sch. mout gemaeckt, den 18 gebrouwen 
Ao 1709 den 13 Febr. met Welmers gerekent en dewijl voor en nae bier en wijn hadde laeten 
haelen, dat hier niet aengetekent en is, soo is bevonden dat hij (het mudde gerste mede gerekent 
sijnde) betaelt hadde het ghene verschenen was op Mart. 1708 en op het ghene verschijnen sal op 
Mart. 1709 1-1-0, die dan op de rekeninge te korten sijn   
Den 2 xbr 1709 hebbe ick met Welmers gereekent en bevonden dat hem tot dato deeses in handen 
quaemen 4-7-0, die hem aenstonts getelt hebbe. En komen mij dan toe op Martini 1710 4 sch. 
gerste en 9 gls  
Den 16 xbr 1710 hebbe ick met Welmers gerekent ende alles tot daer toe vereffent 
Den 20 Jan. 1712 met Welmers gerekent het ghene op Mart. 1711 verscheenen was en alles 
vereffent het ghene door hem tot op dato deeses den 20 Jan. 1712 verschooten was 
Den 17 Jan. 1713 hebbe ick met vrou Welmers verrekent de pagt van 't Slag verschenen op Mart. 
1712 ad 9 gls. Hiertegen hadde Welmers gemaeckt 39 sch. mout en voor ons gebrouwen. En het 
ghene dan nog daer van mij toekwam voldede vrou Welmers met gelt 
Nb Dog rest de huire van den gaerden. Deese gaerden huire is voldaen den 11 Apr. 1713 
Den 16 Jan. 1714 heb ick met Welmers verrekent het gheen verschenen was op Martini 1713, soo 
dat nog mij nog hem tot dato deeses iets toekomt 
Den 2 Juni ontfangen 7 lb boter fac 30 st 
Den 16 Juny 1715 verrekent het gheen op Mart. 1714 verschenen was 
Den 30 dec. 1715 verrekent het ghene verschenen was op Martini deese jaers 1715 
Den 30 Decemb. met Welmers verrekent het ghene verschenen was op Mart. deeses jaers 1716, 
het welck te verstaen is van de gaerden huir en halve Slag dat met Helmig heeft 
Den 30 Dec. 1717 met Welmers verrekent hetgheen van het halve Slag verschenen was op 
Martini deese jaers 1717. En had hij de gerste van den gaerden reets betaelt met 5 schep. mout  
Den Jan. 1718 heb ick aen Welmers overgedaen 5 schep. gerste waer voor mij toekomen 5 gls, 
dog deese 5 schep. gerste sijn mij voldaen den 17 Febr. 1718 
Den 16 Jan. 1719 heb ick met Welmers verrekent het gheen op Mart. 1718 verscheenen was, 
hebbende hij die gerste thoen verschenen bij de mijne gedaen om gemelt te worden.  



En hebben wij alles wat tot dato deeses de een den anderen te quaede was tesaemen effen 
gemaeckt en geliquideert 
Den 17 Apr. 1720 met Welmers verrekent het gheen verschenen was op Mart 1719. En hadde hij 
de gerste van den gaerden met de mijne gemeltet 
Den 1 May 1721 met Welmers verrekent het gheene verschenen was op Mart. 1720. Van dit en 
het andere hoyland dat hij in maetschappie heeft met Dockhoren en Jan Fredericks 
Schoenmaecker. En heb ick hem ter selver tijd voldaen den accij(n)s van bier en wijn van May 
1720 tot May 1721 in voegen dat wij tot hier toe alles vereffent hebben 
Den 9 Apr. 1722 heb ick met Welmers verrekent het gheen aen pagt verschenen was, soo van dit 
als het andere hoyland op Martini 1721 en tot daer toe alles met hem vereffent 
Den 4 Apr. 1723 is met Welmers verrekent het ghene verschenen was op Mart. 1722, soo van dit 
als het andere hoyland  
Den 24 Mart 1724 is met Welmers verrekent hetghene verschenen was op Mart. 1723, soo van dit 
als van het andere hoyland 
Den 20 Mart 1725 met Welmers verrekent het ghene soo van dit als het andere land verschenen 
was op Martini 1724 
Den 14 Jan. 1726 met Welmers verrekent hetghene verschenen was van dit en het ander land op 
Martini 1725 
Den 21 Jan. 1727 met Welmers verrekent het gheene van deese landen verschenen was op Mart. 
1726 
Den 6 jan. 1728 heb ick met Welmers verrekent het geene verschenen was op Martini 1727 
Den 18 Juli 1729 met Welmers verrekent het gheen verschenen was op Martini 1728 
Den 5 Jan. 1730 met Welmers verrekent het gheen verschenen was op Mart. 1729 
Den 4 Jan. 1731 met Welmers verrekent het ghene verschenen was, als mede het ghene hij tot 
dato deeses gelevert hadde, soo dat tot hier toe alles vereffent is   
Den 18 Mart 1732 met Welmers verrekent het ghene verschenen was op Mart. 1731 en heeft hij 
te selver tijd opgesegt het vierendeel van het Slag dat met Dockhoren en mij hadde 
Den 1 Feberwary 1733 heeft Welmers met mij verrekent het geen verschenen was op Martiny 
1732 van half Slag f 9 gulden 
Den 7 Meert 1734 heeft Welmers mij met reekege en aen geldt betaelt de 3 veldel jaers dat mij 
noch toe quam van het wed. tracktement van Sunte Marten 1733, zoo dat ick met hem effen ben 
en het een veldel jaers hebbe ick gegeeven aen neef Slatteres voor de Heeren predikanten, zoo dat 
Welmers het jaer van 1733 ten vollen betaelt heeft met 9 gulden 
En hebbe aen neef Slatteres ook gegeeven dat ick aen zijn ed. geven moste, zoo dat effen met 
haer ben van de Passtorryye  
 
Den 19 Jan. 1713 heb ick het Pastorien Slag, tot nog toe bij mij in 't gebruick geweest, verhuirt 
voor dit jaer aen Andries Dockhoorn, Willem Welmers en meester Jan Gerritsen, op die voet dat 
Andries Dockhoorn de halfscheyt daer van sal hebben en de beyde andre de andre helfte onder 
sig beyden. En sal daer van gegeven worden de summa van 19 car gls, mits dat de verpondinge 
staen sal tot mijnen laste. En is dit te verstaen van dit nu lopende jaer, soo dat ick het aenstaende 
ende de volgende jaeren telckens weer mijn keur hebbe 
Den 4 xbr 1713 heeft Welmers en meester Jan Gerrits elck haer quote betaelt van de pagt op 
Mart. deeses jaers verschenen 
Den 24 xbr 1713 heeft Dockhoren sijn quote betaelt van de pagt verschenen op Mart. deeses jaers 
ad 9 gls 10 st                                                                                                                                   



De pagt van Mart. 1714 is door mr. Jan Gerrits voor sijn part ad 4-15-0 betaelt den 31 Oct. 1714 
De pagt van Mart. 1714 heeft Dockhooren betaelt den 20 xbr met 9 gls 10 st 
De pagt van Martini 14 met Welmers verrekent den 16 Jan. 1715 ad 4-15-0 
De pagt die verschijnen sal op Martini 1715 heeft meester Jan Gerrits voor sijn part betaelt met  
4-15-0 deesen 3 8br 1715 
Het part dat Welmers daer van heeft en verschenen was op Mart. 1715 hebbe ick met Welmers 
verrekent den 30 Dec. 1715 
Den 3 Jan. 1716 heeft Dockhooren bij sijn dogterken gestuirt de pagt verschenen op Mart. 1715 
ad 9 gls 10 st 
Den 10 Sept. 1716 heeft Jan Gerrits betaelt sijn part van de pagt die verschijnen sal op Martini 
deeses jaers met 4-15-0 
Den 2 Octobr. 1716 heb ick met Welmers verrekent de pagt die hier van verschijnen sal op Mart. 
1716 ter summa 4-15-0 
Den 26 Decembr. 1716 heeft Dockhoren betaelt hetgene verschenen was op Mart. deeses jaers 
met 9-10-0  
Den 30 xbr 1717 heb ick met Welmers verrekent het gheen verscheenen was op Mart. 1717 ad  
4-15-0 
Den 6 Jan. 1718 heeft Dockhoren betaelt het gheen voor sijn hooft verschenen was op Mart. 1717 
met 9-10-0 
Den 30 Jan. 1718 heeft Jan Gerrits betaelt het gheen verschenen was op Mart. 1717 met 4-15-0 
Den 3 Jan. 1719 heeft vrou Dockhoren betaelt hetgheen verschenen was op Mart. 1718 met  
9-10-0 
Den 24 Jan. 1719 heeft mr Jan Gerrits sijn quote betaelt met 4 gls 15 st verschenen op Mart. 1718 
Den 16 Jan. 1719 met Welmers verrekent het gheen op Mart. 1718 verschenen was 
Den 17 Apr. 1720 met Welmers verrekent het gheen verschenen was op Martini 1719 
Den 12 May 1720 heeft meester Jan Gerrits voldaen het gheen verscheenen was op Mart. 1719 
met 4 gls 15 st 
Den 28 Oct. 1720 heb ick aen meester Jan Gerrits verkogt het vel van den ossen voor 5 gls 10 st 
Den 24 Nov. 1720 heeft mr Jan Gerrits voldaen niet alleen voor het vel 5-10 st, maer oock sijn 
aendeel van de pagt verschenen Mart. deeses jaers ad 4 gl 15 st 
Den 1 May 1721 met Welmers verrekent het gheene verschenen was op Mart. 1720 
Den 26 Dec. 1721 heeft de schoemaecker meester Jan betaelt sijn aendeel van het Slag 
verschenen op Martini deeses jaers met 4 gls 15 st, als mede de rente voor mijn dogter 4 gls en 
het gekogte vel 6-15-0 
Den 9 April 1722 met Welmers verrekent het gheene verschenen was op Mart. 1721  
Den 23 Decemb. 1722 heeft meester Jan de Schoemaecker sijn quote betaelt met 4-15, sijnde 
verschenen geweest op Martini deeses jaers 1722 
Den 12 Dec. 1723 heeft meester Jan Schoenmaekers betaelt sijn quote verschenen op Mart. 
deeses jaers met 4-15-0 
Den 7 Jan. 1725 heeft meester Jan Schoemaeker betaelt met 4-5-0 sijn quote verschenen op Mart. 
1724 
Den 13 Jan. 1726 heeft de Schoemaekersche betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1725 ad 
4-15-0. En heeft terselver tijd de pagt opgesegt. Nb dit is bij mij self naederhand in 't gebruick 
geweest 
 
Den 19 Jan. 1713 heb ick een stucke land op den kamp gelegen naest het gheene Bertels van mij 
heeft, verhuirt sijnde in sijn volle mes voor dit jaer en soo lange het mij goed dunckt, voor de 



summa van 7 gls vrij geld. En houde dan het regt om het van jaer tot nae mijn believen op te 
seggen en hebbe het verhuirt aen mr Andries Dockhoorn 
Den 24 xbr 1713 heeft Dockhoren betaelt de pagt verschenen op Martini deeses jaers ad 7 gls 
Den 20 xbr 1714 heeft Dockhooren betaelt het ghene verschenen was op Mart. deeses jaers ad 7 
gls 
Den 3 Jan. 1716 heeft Dockhooren bij sijn dogterken gestuirt het gheene verscheenen was op 
Mart. 1715 f 7 gls 
Den 26 Dec. 1716 heeft Dockhoren betaelt het ghene verschenen was op Mart. deeses jaers 1716 
met 7 gls 
Den 6 Jan. 1718 heeft Dockhoren betaelt het gheen verschenen was op Mart. 1717 met 7 gls 
Den 3 Jan. 1719 heeft vrou Dockhoren betaelt het gheen verschenen was op Mart. 1718 met 7 gls 
Den 1 Jan. 1720 heeft Andries Dockhoren betaelt 16 gls en 10 st sijnde een jaer pagt van het 
halve Slag en het land op den Wemenkamp verschenen sijnde geweest op Martini 1719 
Den 1 Januar 1721 heeft Andries Dockhoren betaelt de pagt van het Slag en het stuck op den 
Wemenkamp verschenen op Mart. 1720 met 16 gls en 10 st 
Den 27 Dec. 1721 heeft Dokhoren betaelt het ghene verschenen was op Mart. deeses jaers, soo 
van den camp als Slag met 16 gls 10 st 
Den 26 Dec. 1722 heeft de soon van Dockhooren gebragt de pagt, soo van het Slag als van het 
land op den Wemenkamp verschenen sijnde geweest op Martini deeses jaers 1722 ter summa van 
16-10-0 
Den 2 Januar 1724 heeft Willem Dockhoren gebragt de pagt van het Slag en land op den 
Wemenkamp verschenen geweest op Mart. 1723 ter summa van 16-10-0 
Den 7 Jan. 1725 heeft Dockhooren gebragt de pagt van het Slag en van het land op den kamp 
verschenen op Mart. 1724 met 16-10-0 
Den 14 July 1726 heeft Andries Dockhooren betaelt de pagt verschenen op Martini 1725 met  
16-10-0 
Den 19 Oct. 1727 heeft Dockhoren betaelt de pagt verschenen geweest op Mart. 1726 met  
16-10-0 
Den 1 Januar 1729 heeft Andries Dockhooren betaelt de pagt verschenen sijnde geweest op 
Martini 1727 en 1728 met 33 gls 
Den 9 Jan. 1730 heeft Dockhoren betaelt de pagt verschenen geweest op Mart. 1729 met 16½ gls 
Den 1 Jan. 1731 is voldaen het ghene verschenen was op Mart. 1730 met 16½ gls 
Den 8 January 1733 heeft Dockhoren, zoo met geleevede waaren en aen geldt, betaelde van het 
jaer 1731 en 1732 met 33 gulden  
Den 1 Feberwary 1734 heeft Dockhooren betaelt 12 guld 7 stu 8 peng zijnde van de 3 veldel jaers 
dat Sunte Marten 1733 verscheenen was, zoo dat ick van alles van hem voldaen ben 
Den 25 July hebbe ick het verdeel van het Slagh aen Albert Streek verhuert vor dat jaer 1732 
voor 4 gul 10 stu 
Den 27 Feberwary heeft Albert Streck het geldt gebragt van de huire van Mertiny 1732 met 4 gul 
10 stuver, zoo dat dit betaelt is 
 
Den 8 April 1715 hebbe ick dat land op den camp, dat Bertels tot nog toe gebout heeft, op de 
garve aen deselve verhuirt jaerlijcks voor 7 schepel saet, half rogge en half gerste, en 2 karre mes 
op Martini te betaelen waervan het eerste vervallen is op Martini deeses jaers, dog duirt dit 
contract tot weder opseggen toe en moet hij het gesay daer van betaelen 
De gerste van Mart 1715 is voldaen en soo veel over dat van de rogge nu maer 3 sch geven sal en 
is dan naederhand de rogge met geld betaelt en 2 karre mes 



Den 16 Nov. 1716 heeft Bertels de gerste gebragt verschenen op Martini deeses jaers 3½ schep 
Den 28 Jan. 1717 gebragt 3½ schep rogge, den 8 Febr. 1717 gebragt 2 karre mes 
Den 12 Nov. 1717 heeft Bertolt gebragt de gerste verschenen op Mart. deeses jaers ad 3½ sch, 
den 20 xbr gebragt 1 karre mes 
Den 16 Jan. 1718 betaelt de rogge verschenen op Mart. 1717 met 5 gls, den 18 Apr. gebragt 1 
karre mes, den 9 Novembr. 1718 gelevert gerste 6½ sch en blijft te quaede volgens accoort 2 
rogge f 45 st 
Den 10 Febr. gebragt 1 karre mes, den 13 Apr. gebragt 1 karre mes 
In Nov. 1719 gebragt 4 sch gerste, sijnde 3½ verschenen geweest op Mart. 1718 en het halve 
schep in minderinge van de resteerende 45 st, rest hier van 35 st 
Den 10 Jan. 1720 gebragt 3½ sch rogge verschenen op Mart. 1719, den 17 Febr. gebragt 2 karre 
mes, in 't begin van Nov. 1720 heeft Bertolt gelevert 4 sch gerste, sijnde het ½ sch tot 
verminderinge van de resterende 35 st en kostede de gerste doe 17½ a 18 st, blijft dan het halve 
schepel gerekent sijnde tot 9 st van het bovenstaende restand ad 35 st te quaede 26 st 
Den 15 Febr. 1721 heeft Bertolt gebragt 3½ sch rogge verschenen op Mart. 1720, den 7 Nov. 
1721 gelevert 4½ sch gerste waermede betaelt sijn de 3½ sch gerste van Mart. 1721 en op het 
restant ad 26 st 1 sch gerste fac 15 st, rest hiervan 11 st, als mede 3½ sch rogge van Martini 
deeses jaers resteert 
Den 9 Mart 1722 gebragt 2 karre mes, den 3 Apr. gebragt 4 sch rogge, waer mede ick mij van 
alles voldaen rekene tot op Mart. 1721 incluis 
Den 15 Jan. 1723 heeft Bertolt gebragt 3½ sch rogge en 3½ sch gerste verschenen geweest sijnde 
op Martini 1722, den 20 Febr. gebragt 2 karre mest van Mart. 1722, den 19 Nov. off daeromtrent 
heeft Bertels betaelt 3½ sch gerste van Mart. 1723 
Den 18 Febr. 1724 heeft Bertolt gebragt 3½ sch rogge van Mart. 1723, den 4 Mart gebragt 2 
karre mest, in Nov. 1724 gebragt 3½ gerste van Mart. deeses jaers 
Den 30 Jan. 1725 2 karre mest gebragt, den 4 Febr. 3½ sch rogge van Mart. 1724 met gelt betaelt 
Den 1 Nov. 1725 heeft Bertelt betaelt 3½ gerste sullende verschijnen op Mart. deeses jaers, den 
20 Dec. gebragt 3½ rogge van Martini deeses jaers 1725 
Den 22 Febr. 1726 2 karre mest, den 11 Nov. 1726 betaelt 3½ sch gerste van Mart. deeses jaers 
Den 28 Jan. 1727 gebragt 2 karre mes, den 21 Febr. gebragt 3½ sch rogge van Mart. 1726, in 
Nov. 1727 gebragt de gerste verschenen op Mart. 1727 3½ sch, en is schuldig gebleven 3½ sch 
rogge die sij betaelen moeten met 1 gls 5 st 't schep 
Den 24 Jan. 1728 Bertolt gebragt 2 karre mest, in Nov. 1728 gebragt 3½ sch gerste 
Den 13 Jan. 1729 heeft Bertolt betaelt het geld voor de rogge verschenen op Mart. 1727, blijft 
dan te quade de rogge 3½ sch verschenen op Mart. 1728, den 4 Febr. gebragt 2 karre mest 
In Novemb. 1729 gelevert 3½ sch gerste van Martini 1730, den 6 Jan. hierop gesponnen 7 stucke 
gaeren ad 2 st f 14 st, den 9 Jan. gebragt 2 schincken swaer 26 lb ad 2 st een halve en een duit het 
pond, daer mede dan betaelt is de rogge verschenen op Mart. 1728 segge 1728, rest dan nog de 
rogge verschenen op Mart. 1729 3½ sch 
Den 22 Febr. 1730 gebragt 2 karre mest, den 24 Mart gebragt 3½ rogge verschenen geweest op 
Mart. 1729, in Nov. 1730 ontfangen 3½ sch gerste van 1730, den 21 Dec. ontfangen 3½ sch 
rogge van 1730 
In Nov. 1731 ontfangen 3½ sch gerste van Mart. deeses jaers 1731 
Den 29 Jan. 1732 ontfangen 3½ sch rogge, soo dat tot Mart. 1731 incluis voldaen is, dito nog 
ontfangen 2 schincken swaer 19 lb, het pond ad 2½ st f 2-7-8, te korten op het gepagte land off de 
Craenenbreede, waervan in 't andere boeck 



Den 18 Febr. 1732 gebragt 2 karre mes, den 22 November 1732 gebragt 3½ schepel gerste een 
veledel kalf 2 gls 7 stuver 
Den 31 Jannary 1733 heeft Bertelt gebragt 3½ schepel rogge en 2 schincken swaer 21½ pondt, 
het pondt 2½ stuver, samen 2-13-12, zoo dat de gerste en de rogge betaelt is van het jaer 1732 en 
heeft darop het landt betalt van den Craenenbreede 5 gul 8 stu 4 peng 
Den 12 November 1733 heeft Bertelt Bertels gebragt 2 gul 12 stuver, in November geleevert 3 
schepe en een half gerste van het jaer 1733, daer mij noch van quamen 2 schepel en een half 
schepel en een half spent, zoo dat van de gerste overbetalt heeft half schepel en een spent en een 
half spent, dat de Heeren predikanten hebben moeten 
Den 25 Meert 1734 heeft Bertelt Bertels betaelt 3 schepel en een half schepel rogge van het jaer 
1733, daer de Heeren predikten haer vierde part van hebben moeten, dat is een half schepel en 
een spent en een half spent. Dat hebbe ick betaelt aen neef Slatteeres 1735, zoo dat nu noch van 
Bertelt Bertels hebben moet van den Craenenbreede aen geldt 8 guld 8 stu 4 pen, zoo van het jaer 
1732 als van de 3 veldel jaers van 1733 
Den 4 September 1735 heeft Bertelt Bertels gebragt 2-8-4, zoo dat noch 6 gulden te quaede blijt 
Den 10 July 1738 heeft Bertelt Bertels gebragt 2 gulden zoo dat noch 4 gulden te quade blijt 
Den 17 October 1739 heeft Bertelt 2 hondert en 50 steenen gehaelt van Ressen 
Den 24 February 1742 heeft Bertelt Bertels mij betaelt met 3 gulden 5 stu, zoo dat ick van hem 
ten vollen voldaen ben 
 
         Clossert        
Van een hoeimaete 3 voer hoei of de halfte na mijn believen en 1 paer hoend., 
noch 23 guld. van lant en 1 paer hoend. en 2 voer turf    
Ao 1670 den 6 Augusti met Clossert gerekent hebbende verdient    12-15-0 
Dito van hem ontfangen 11 guld        11-0-0 
Nogh bij die 15 st gedaen 5 st         0-5-0 
            ______ 
Somm            24-0-0 
1676. 1 voer turff dd den 7 Juny, dito het ander oock gebracht de helffte van 't hoey  
sijnde 3 voer gebracht den 19 en 20 July 
Den XI 8bris 1677 nae de meule geweest sijn soone voor ons    0-6-0 
Den 5 9bris een mudde boekweiten gebracht f       3-12-0 
Den 7 Neef Lutoris tot an het Deldener Veld gebracht     0-10-0 
Den 13 9bris gebracht hij selve 9 gl 10 st, adde uit het ander boek verschietende van  
't jaer 75 aen 17 gl          10-12-0 
Den 26 het miskoorn gegadert in Stockum       1-0-0 
Den Dingsdag voor Paesschen 1678 met mold ende een molder nae de watermeule  
geweest           0-10-0 
1677. Een voer turff den XI July   
Den 14 May 1678 20 schoven gedaen en met de karre nae de meule geweest  0-16-0 
Den 28 May heeft hij mijn vrouwe gebracht       4-0-0 
Den 13 July heeft de jonge Henrick ingevoert van de camp bij 't huis  
geerste  2 fyme  14 gl 
rogge  3  23 gl       
over de geerste een ende de rogge 4 mael voerende      0-8-0 
In Aug. een paer hoender dd 



Den 7 7bris dd p filiam infum mu        3-3-0 
Den 27 dito een voer turffs, daerbij hebben gebrouwen     1-8-0 
Den 27 en 29 ixbris het koorn gesaemelt uyt Stockum en Harcke    2-0-0 
Den 23 xbris met rogge en molt nae de meule geweest     0-6-0 
            ______ 
            28-11-0 
Vrijdag voor den X p. Trin. 
Den 29 Aug. gerekent met Henrick Clossers Ao 1679, bevonden dat mij op de dry jaeren f 69 gl 
als 76, 77, 78 an gelde heeft betaelt de neffenstaende 28 gl 11, soo dat resteerden veertig gl negen 
st, hierop in dato gebracht vijff gl 
rest. van geseide jaeren dan an gelde        35-9-0 
Soo dat rest. van 77 een, van 78 twee, item van 79 twee voer turfs, wel te verstaen, als de turff 
word gerekent tot de volgende Martini, anders tot de voorge warend twee minder 
2 paer hoender sijn ontfang, rest van de beide eerste hoey jaeren 2 paer, de andere jaeren elks een 
paer. Op de kermisse 1679 een hoen dd 
Den 22 8bris van Cossert gecregen 3 sch geerste      2-14-0 
Den 30 dito met molt, rogge ende mistecorn nae de meule gew.    0-12-0 
Den 19 9bris in den avond bij de jonge gestiert noch 2 sch gersten    1-16-0 
Voor twee voer turfs angenomen en oock het miskooren 
Den 25 ende 26 9bris door Stöckum en Harcke gegadert     0-0-0 
Den 8 xbris met een moller nae de meulen geweest      0-10-0 
Den 15 April 1680 van 8 tot 12 uir 14 karren mes in 't busken gebracht   0-8-0 
Den 4 May den heert ofte draef van Helmichs huis met de karre nae huis gebracht 0-1-0 
Den XI May vierdehalven gl in mijn huis mij gelangt     3-10-0 
Den 17 July de soone met de roode haeren van den camp ons ingevoert 6 voer roggen  
van X tot 6 uiren           1-10-0 
Den 1 9bris twee schepel boeckweite gekregen      1-10-0 
6 Febr. 1681 een voer turfs uit onse huise nae Helmichs gebracht ende een brouwte biers  
t'huis gebracht           0-6-0 
Den 19 July 1681 is dit land voor de oude pacht an Conraet Hopman (die vrij staen sal off  
2 voer turfs off daervoor een rijcksdlr te geven) op drie naest volgende jaeren uitgedaen 
Den 2 Oct. 1681 hebbe ick eene vyme weite gecregen van Clos, dorschten daeruit 5½  
sch            5-0-0 
Den 26 July een voer hoey uit het Slag gehaelt      0-10-0 
Den post 19 post Trin. nae de meule        0-10-0 
            ______ 
            18-17-0 
Hebbe ick den Wonsdagh voor Pinxteren den 23 Juny 1683 met Jenne gerekent in bijsijn  
van Jan Gerritsen Cremer en bevonden dat soo stond van de jaeren 76, 77, 78 resteerden  
uit 't voorgaende           35-9-0 
hier quaemen bij drie volle jaeren noch als 79, 80, 81     69-0-0 
            ______ 
Summa           104-9-0 
Hiervan affgetrocken bovenstaende        18-17-0 
            ______ 
Salvo calculo resteert mij dan noch an geld       85-12-0 



Adde dat van 't jaer 79 affgetrocken voor 't miscorn te gaderen, dan resteren mij 7 voer turfs en 
13 hoender 
6 July heeft haer sone Margreten met de karre nae Goor gebracht 
Den 5 twee voer gersten ingevoert, den 26 drie voer 
Den 7 4 hoender dd, den 1 8bris 1 voer turffs en de vaten nae Helmichs huis gebracht, Nb dit heef 
Oing gedaen, ubit. Den 3 het bier t'huis gebracht 
Ao 1684 den 16 vier voer gersten van den camp ingevoert 
1685 22 Aprilis een voor brouturff nae Helmichs huis gebracht, item postridie het bier van 
Helmichs huis gebracht, den 29 July omtrent 6 fymen in 5 reisen ingevoert 
Met Jenne Clossers hebbe ick aldus in 8bri 1685 accordeert, sij niet rekenen 't ghene mij 
geholpen hadde nae de rekeninge en voor de rente niet ons konde bestaen, soo wilde ick haer 
quyt geven alles tot op 60 gls, mits conditie sij soude mij in de 4 naestvolgende jaeren telkens net 
15 gls betaelen, so lange oock helpen met het span tot het brouwen en saet invoeren en daervoor 
een borge stellen, 't leste klagende dat niet konde doen, heeft het anders echters angenomen en 
indien 't niet geschiedt en binnen gem. de 4 jaeren ben voldaen, houde ick mij an de geheele 
pretensie.  
Hierop dd in 8bri 1½ mudde gersten. Item 1 mudde weiten f 11 schepel 16 st 
Den 20 May 87 de soone in 't Venne geholpen, den 23 wederom in 't Venne en den 27 gegraven 
Ao 1697 den 13 Aug. 2 voer hoey van 't veld hier bij 't huis ingehaelt 
Ao 1702 den 8 Juny is deese schuld bij de verdeelinge suster Wagemans toegevallen nae dat de 
60 gls gereduceert waeren op 25 
 
Den 6 July 1715 heb ick het land op den camp agter en tegen den hoff gelegen, het welck 
Hendrick Clossers eenige jaeren op de garve gebout heeft, aen hem Hendrick Clossers verhuirt 
jaerlijcks voor 7 schepel saet, half rogge en half gerste, telckens op Martini rigtig te betaelen met 
een voer mes. En sal het eerste jaer verschenen sijn op Martini deeses jaers, dog wanneer voor de 
eerste reyse uyt consideratie en omdat de gerste sig soo slegt vertoont, alleen sal geven 3 schepel 
rogge en drie schepel gerste, staende het gesay tot sijnen laste en sullende dit accoort duiren tot 
weder opseggen toe 
Die drie schepel gerste en 3 schep rogge verschenen op Mart. 1715 sijn voldaen 
De pagt vervallen op Mart. 1716 ad 3½ sch rogge en 3½ gerste is den 23 Nov. voldaen met 8 sch 
gerste, dog heb ick hem 4 st weder in de hand gegeven 
In 't begin van Nov. 1717 gebragt 3½ sch gerste, den 28 Dec. 1717 gebragt 3½ schepel rogge 
Den 12 Apr. 1718 gebragt 2 voer mes, in 't begin van Nov. 1718 gelevert 3½ sch gerste vervallen 
op Martini 1718, rest rogge en mes. De mes is betaelt den 23 Febr. 1719, rest alleen 3½ schep 
rogge. Hierop betaelt 2 sch den 7 Sept. 1719, den 18 Oct. ontfangen 2 schep rogge, soo dat 
betaelt is de rogge van Mart. 1718. En een half schep op Mart. 1719, den 22 Nov. 1719 gebragt 
3½ sch gerste verschenen op Mart. 1719, rest 3 sch rogge van Mart. 1719 
In Martio 1720 gebragt 1 voer mes, in begin van Sept. ontfangen 3 schep rogge, die nog 
resteerden van Mart. 1719 
Den 14 9br 1720 betaelt de gerste ad 3½ sch verschenen op Marti deeses jaers 
Den 7 Apr. 1721 gebragt 1 voer mes, den 25 Aug. 1721 ontfangen 2 sch rogge op de 3½ sch van 
Mart. 1720, den 16 Sept. gebragt 2 schep rogge, waermede dan de resterende 1½ sch van Mart. 
1720 betaelt sijn en ½ sch op het ghene verschijnen sal op Mart. 1721 
Den 11 Dec. 1721 gebragt 3½ sch gerste van Mart. deeses jaers 
Den 12 Mart. 1722 gebragt een voer mes, den 5 Oct. 1722 gebragt 2 sch rogge, rest van Mart. 
1721 1 sch, is betaelt den 14 8br 



Den 8 Febr. heeft Clossert gebragt 1 voer mest, den 19 Nov. 1723 gebragt 3½ sch gerste 
Den 22 Mart 1724 gebragt 1 voer mest, den 29 Aug. 1724 gebragt 2 sch rogge op Mart. 1722 
In Nov. gebragt 3½ sch gerste van Mart. 1724 
Den 12 Febr. 1725 heeft Hendrick Clossers gebragt 1 voer mest, den 12 Oct. 1725 heeft Hendrick 
Clossers gebragt 2 sch rogge, waermede betaelt sijn de nog resterende 1½ sch van Martini 1722 
en ½ sch op Mart. 1723, is dan nog schuldig rogge van Mart. 1723 3 schepel en 3½ sch van Mart. 
1724, den 2 Nov. 1725 gebragt de gerste ad 3½ schep sullende verschijnen op Martini deeses 
jaers, dog blijft te quaede de rogge 
Den 22 Febr. 1726 gebragt 2 voer mest, den 23 May 1726 heeft Hendrick Clossers gebragt 4 
schep rogge en bleeck dat nog te quaede bleef 6 schep rogge tot Mart. 1725 incluis, den 11 Nov. 
1726 gebragt 3½ sch gerste verschenen op Mart. deeses jaers 
Den 27 Jan. 1727 gebragt 1 voer mes, in Nov. 1727 gelevert 3½ sch gerste, die kostede 18 st en 
nog 4½ sch gerste om verrekent te worden tegen de rogge die kostede 25 st op 't minste 
Den 4 Mart 1728 heeft Clossert gebragt 2 sch rogge in minderinge van de nog resterende 6 sch 
In Nov. 1728 gelevert 3½ sch gerste, den 4 Febr. 1729 gebragt een voer mest 
Den 2 Sept. gebragt 2 sch rogge, in minderinge wederom van voorgenoemde 6 sch rogge, blijft 
dan daervan en alsoo van de rogge verschenen op Mart. 1725 te quaede 2 schepel, hier bij waeren 
nu gekomen de rogge van 1726, 27 en 28, fac van de drie jaeren 10½ sch, waer bij gerekent de 
nog resterende 2 sch, komen 12½ sch, dog hierop heeft hij met gerste betaelt 3½ als te vooren 
aengetekent. Blijft te quaede rogge 9-0 tot Mart. 1728 incluis 
Den 10 Nov. gebragt 2-0 rogge, blijft te quaede 7-0 rogge 
In Nov. oock betaelt de gerste van Mart. 1729 ad 3½ sch en nog 2½ sch in minderinge van de 7 
sch rogge en kostede de gerste op 't hoogste 16 st en de rogge op 't minste 20 st, het welck 
uytkomt tegen 2 sch rogge. Blijft dan te quaede 5 sch rogge en van Martini 1729 daerenboven 3½ 
sch rogge. Blijft dan te quaede 8½ sch rogge 
Den 17 Mart 1730 gebragt een voer mest 
Bleeft van het land op den camp schuldig 8½ sch rogge van Mart. 1729 
Den .. Novembr. 1731 gebragt 5 schep gerste waervan 3½ tot betaelinge van de jaerlijcksche 
gerste en 1½ in minderinge van de schuldige rogge en sou de gerste doe 15 st en de rogge 18 st 
en 1½ sch in minderinge van de 3½ sch van het voorige jaer, rest 2 sch gerste 
Den 13 Febr. 1732 gebragt 4 sch rogge, den 19 Febr. gebragt 1 voer mes 
Den 22 November 1732 heeft Clossert gebragt 5 en een half schepel gerste en 4 scheepel rogge 
1733 den 27 Meert met Henderck Clossers gereekent tot Martiny 1732, zoo dat de gerste betaelt 
is maer van de rogge is hij noch schuldeg 10 schepel 
Den 4 May 1733 heeft Henderck gebragt de mes, den 29 Augustus heeft Henderck Klossers 
gebragt een scheepel rogge, in November 1733 heeft Henderck Klossers geleevert 3½ schepel 
gerste daer mij noch van toe quaemen van de 3 veldel jars van Sunte Marten 1733 2 schepel en 
een half en schepel en een half spent, zo dat op de rogge te korten heeft een half schepel en een 
spent en een half spent 
Den 20 November 1734 heeft Klossert gebragt aen Welmers 5 schepel gertse voor mij en ock 
koomen mij noch toe van Klossert de rogge van de 3 veldel jaers 2 schepel en een half schepel en 
een half spent, dat met hem noch verreeken moet 
1735 Klossert gebragt 2 schepel gerste, kost de gerste het schepel 13 stuver 
  

 
 



 De Scholte  
9 guld. 10 st. 

1680 Is afgesproocken dat hier van het hooyland Anholdts seit eenigen tijd al heeft gehad door 
toelaeting van de Scholtes, doch dat mij niet an en gieng sal hebben jaerlicks voor vijff gl, 
waervan anticipand op 't gene Martini 1680 valt, is goed gedaen doe de visitatien sijn hier 
geweest, wanneer in rekeninge brachte, doe de visitatien hier waren den 25 en 26 July dat de 
voerman die echters bij ons at en dronck heeft verteert     1-16-0 
twie kannen wijn gehaelt, hij rekent x st de kan      1-0-0 
de karkenraet heeft doe verteert        0-11-0 
Ao 1688 hebbe ick 't selfs gehoeit. Naer den tijd af hebbende het saeiland de wachtmeester Brand 
onder gehad en eindelik met mijn wezen en believen Hendrick Heuten ingedaen, is hij mij 
schuldig hiervan geworden op Martini 92 en 93      9-0-0 
't jaers berekenen tot 4½ gls waerop mij den 10 Febr. 93 door geseide Henrik Heuten  
betaelt sijn           5-0-0 
Copie van memoriael voor Henrick in 't bouwhuis met de pacht des landes in de Kokkoeck, 't 
welke van de pastorie alhier Henrick in 't bouwhuis nu in huis heeft, is bij 't naesten bevonden dat 
het eigentlick so staet: 
De jaeren 75 tot 89 beide incluis sijn verschent overgelevert en overgenomen op Stoevelaer 
waerop sijn gevolgt de jaeren 90, 91, 92, 93 also vier jaeren, elk jaer doende 4-10-0 en die also 
tesamen makende          18-0-0 
waerop den 10 Febr. 1693 door geseide Henrick sijn betaelt     5-0-0   
                ______ 
en also daervan noch resteerende        13-0-0 
Tot naesicht G.S.P.t.M. desen 23 Febr. 1694 
Hierop heeft Henrick helpen tuinen den 26 Febr. en den 27 en 28 en den 14 May dd wegen 
nieuwe sch           2-9-8 
den 15 8bris dd         2-0-0 
den 14 xbris heeft hij hiertoe noch gebracht       1-10-0 
          ______ 

summa  6-14-8 segge 6-14-8 
            _____ 
dewelke afgetrocken resteert hiervan       6-5-8 
hierbij komen van Martini 94         4-10-0 
            ______ 
somma            10-15-8 
Ao 1695 den 29 Jan. gedorscht, den 27 Mart wilgen gekapt, den 29 gedorscht, den  
9 8bris heeft Henrick gebracht 3-0-0 
Den 22 9bris dd 2-10-8, ditt gerekent en bevonden hierop was betaelt    6-0-8 
            ______ 
en resteert mij als hier van noch        4-15-0 
waerbij comt van Martini 95         4-10-0 
            _____ 
makende tesamen          9-5-0 
Den 24 9bris voor ons nae Borkeloe en de koemeester geweest  
1696 den 14 April drie schoft helpen met vatten en graven 
Den 2 May in 't Venne, item den 4 en 5 May, den 7 gewallet 



Den 22 May gewallet, den 16 Juny een schoft getuint en gewalt 
Den 28 July gerste gemaeit, item den 29 van 8 tot 12¼  
Den 24 Sept. gedorscht, den X xbris Ao 1696 hierop gebracht 3 gl dito met malcander  
gerekent en waeren op bovenstaende betaelt       5-14-0 
            ______ 
resteert noch van bovenstaende         3-11-0 
hierbij comt van Martini 96         4-10-0 
            ______ 
makende tesamen           8-1-0 
Ao 1697 den 8 Maert wilgen gekapt, den 19 getuint Henrick 
Den 28 April nae Leus Luiken geweest oock Lavomp van de watermeule gehaelt en  
wederom, oock den 6 Aug., item 9 xbris 
hierbij comt van Martini 97         4-10-0 
            ______ 
maecket tesamen          12-11-0 
Den 9 10bris met hem gerekent en wierde bevonden hierop betaelt   1-10-0 
            ______ 
en resteert also hier van mij noch           11-1-0 
Den 13 nae de watermeule 3 st, den 17 it. 3 st, den 25 en 26 also rijse gehouwen in den 
jaer 1698, den 4 Marty getuint, den 14 eene schoft an de rijse, it. den 16, den 17, den 21, 
den 28 tot de hegge, den 29 Apr. nae de watermeule 3 st  
2 May 4 st, den 8 Juny hout gehouwen, den 9 de de Slagen besait, den 28 July gras  
gemaeit, den 5 Aug. gemaeit  
Den 12 nae de watermeule vergeefs geweest, den 15 haver gemaeit, dito den 1, den 17  
gedorscht, den 19 Sept. gemaeit, den 26 en 27 it., den 28 it., den 4 8bris gedorscht 
Den 15 nae Goor en Diepenheim om gerst, den 17 gedorscht, den 18 gemesset, den 21 
gedorscht, den 28 1 schoft hacksel, den 29 2 bessamen, den 4 Nov. eene halve dag  
hacksel en mes, den 10 eene schoft hacksel, dito met hem gerekent en bevonden op  
bovenstaende 11-1-0 was verdient        6-8-0  
            ______ 
die daervan affgetrocken rest         4-13-0 
Hierbij komt het ghene nu op Martini 98 verschijnt      4-10-0 
            _____ 
te saemen           9-3-0 
Den 29 gedorscht, den 7 10bris gemesset, den 8 2 bessems, den 14 getuint, den 30 dack  
door Harke helpen gadern 
Ao 1699 den 2 Jan. gemesset, den 3 gedorscht, den 16 Febr. dack door Markel gegadert,  
den 6 Mart gedorscht, den 7 L.V. van Goor gehaelt, den 13 gedorscht, den 21 getuint,  
den 29 gedorscht, den 9, 10, 11 in 't Venne, den 14 Sept. gedorscht, den 15 nae de meule,  
den 28 Sept. B.W. van Goor gehaelt, den 3 9bris getuint, den 6 hout gehouwen, den 8 die  
vertuint, den 20 10bris getuint  
Den 8 Jan. 1700 B.W. van Goor gehaelt, den 8 Jan.1700 gerekent en stont so tot het 
bovenstaende, quaemen van Martini 99       4-10-0 
            ______ 
 
maeckt tesamen          13-13-0 
hierop wierden verdient bevonden         5-6-8 



            ______ 
dewelke afgetrocken blijft noch schuldig         8-6-8 
1700 den 15 Jan. een halve dag getuynt, den 20 en 21 Febr. gedorscht, den 22 getuint,  
den 29 getuint, den 14 Mart getuint, den 15 een halve dag, den 18 April hout gehouwen, 
den 19 B.W. van Goor gehaelt 
Den 27 in 't Veen, den 31 May in 't Veen, den 1 Juni in 't Veene, den 3 Juny plaggen  
gemaeit, den 10 gewalt, den 19 July van smorgens tot 7 uir gemaeit, den 23 gemaeit,  
den 25 drie schoft gemayt, den 18 Sept. gedorscht, den 19 8bris it., den 25 gedorscht,  
den 16 getuint. Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo, bij bovenstaende was  
gekomen van Mart. 1700           4-10-0 
            ______ 
maekende tesaemen          12-16-8 
hierop wierde nu in dato deeses den 16 xbr 1700 aen arbeydsloon betaelt bevonden   5-0-0 
            ______ 
blijft dan schuldig           7-16-8 
Nb vergeten een karre plaggen die hij uyt het Broek gehaelt hadde 
Den 12 Jan 1701 gedorscht, den 14 Maert gegraeven, den 15 gegraeven, den 14 en 15  
getuint, den 6 May gedorscht, den 12 in 't Veene daer gestoken, den 25 July rovesaet  
gedorscht, den 16 Aug. L.V. van Goor gehaelt, den 28 viibr gedorscht, den 5 8br  
gedorscht  
Den 23 en 24 Febr. 1702 alsoo getuynt, den 27 gegraeven, den 28 en 29 it., den 3 Apr.  
gedorscht 
Hierbij komen van Mart. 1701        4-10-0 
            ______ 
te saemen           12-6-8 
Hierop werden betaelt bevonden         4-0-0 
            ______ 
blijft dan schuldig           8-6-8 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702         2-5-0 
            ______ 
komt voor de Erfgen.          10-11-8 
En blijft voor mij 2 gls 5 st           2-5-0 
hierop heeft hij den 4 July gewallet, den 10 Aug. in 't Apengoor gemaejet en den 11 nog 
een schofft, den 14 in 't Slag gemaejet, den 16 gras gemaejet, den 19 gras gemaejet, den  
29 viibr gedorscht  
Den 26 Febr. 1703 gedorscht, den 10 May in 't Veene, den 26 May mijn schoonmoeder  
naar Zwolle gebragt 
Den 13 Aug. een karre hoy gehaelt, den 1 viibr gedorscht, den 20 xbr 2 lb heden gaern 
wedergebragt  
Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo bij bovenstaende 2-5-0 kwamen van  
Mart. 1703           4-10-0 
            ______ 
te saemen           6-15-0 
hierop nu wierd aen arbeydsloon betaelt bevonden      5-17-8 
            ______ 
blijft dan in dato nog schuldig        0-17-8  



Den 11 Mart 1704 weergebragt 6 stucke 4 bind gaeren, het stucke 2 st min een oortjen, den 5 
Apr. gedorscht, den 29 viibr het beest gesogt. Den 6 Febr. weergebragt 7 stucke min 3 bind 
gaeren ad 2 st min een oortjen het stuck, den 16 Mart 6 stucke en 16 bind, den 4 Apr. 6 stucke 7 
bind, den 12 en 13 8br gedorscht, den 20 tot den hoff, den 27 9br gedorscht  
Den 23 Jan. 1706 weergebragt 8 stucke 13 bind gaeren ad 1¾ st het stucke, den 10 Mart 
weergebragt 8 stucke 8 bind ad 1¾ het stucke, den 23 Apr. 7½ stucke gaeren ad 1¾, den 31 May 
mij medegebragt van Deventer, den 6 Juni mij tot Schoonheeten gebragt  
Den 7 viibr van de makelaer Jaling ontfangen 3-10-0, soo hij van hem hebben moest wegen 't 
majen en hojen van 't etgroen 
Den 23 8br kalck van Deventer medegebragt f 3 st, den 22 9br mijn vrouwe nae Deventer 
gebragt, den 23 xbr weergebragt 6 stucke gaeren ad 1½ st 't stucke  
Den 6 Febr. 1707 mij en mijn vrouwe nae Holten gebragt, den 18 Febr. mijn vrouwe nae 
Deventer gebragt, den 20 Dn Broekman van Holten gehaelt en weerom gebragt 
Den 2 en 3 Mart mij en mijn vrouwe van Zwolle gehaelt, den 25 weergebragt 12 stucke gaeren ad 
1½ st  
Dito den 25 Mart 1707 met hem gerekent ende bevonden bij bovenstaende  0-17-8 
waeren gekomen van Mart. 1704, 5 en 6       13-10-0 
            ______ 
te saemen           14-7-8 
Nu wierden betaelt bevonden         17-7-0 
            _____ 
Soo dat overbetaelt heeft         2-19-8 
die Mart. 1707 hem te goede komen 
Den 26 Apr. een tonne kalck medegebragt van Deventer, den 2 Aug. en den 6 gras gemayet, den 
26 9br mijn vrouwe medegebragt van Deventer 
Den 29 jan. 1708 weergebragt 6 stucke en 12 bind gaeren ad 1¾ st, den 2 Mart weergebragt 6 
stucke gaeren ad 1¾ st 
Den 7 May mij en mij vrouwe nae Swolle gebragt, den 15 ons van Zwolle wedergehaelt, den 30 
July 1708 gebragt 3 gls. Dito de rekeninge naegesien en bevonden hij hadde betaelt de pagt die 
van dit land verschenen was op Mart. 1707. En behalven die nog 8-7-4. Die aenschrijve op de 
pagt van het andere land waervan te sien is 
Den 22 8br 16 schep. weyte nae Deventer gebragt f 16 st 
Den 7 May 1709 mij mede van Deventer gebragt, den 26 Aug. ons nae Deventer gebragt, den 25 
viibr gedorscht, den 29 2 paer hoender gebragt, den 3, 4, 5 Oct. gedorscht 
Den 11 Juni gebragt 3-10-0. Dito de rekeninge naegesien en bevonden dat verschenen waeren 
van Mart. 1708 en 9          9-0-0   
Hier op nu wierden verdient ende betaelt bevonden      6-14-0 
            _____ 
Blijft hiervan in dato dan te quaede        2-6-0 
Den 2 Oct. gedorscht 
Den 14 May 1711 gebragt 5 gls. Dito gerekent en bevonden bij bovenstaende restant  
waeren gekomen van Mart. 1710        4-10-0 
            ______ 
maeckt tesamen          6-16-0 
Hierop waeren nu betaelt en verdient        5-5-0 
            ______ 
blijft dan in dato hiervan te quaede        1-11-0 



Den 28 May gewedet 
Den 13 Juni van hem gekogt 5 hoenderkuikens fac 1 gl, den 15 mij en mijn vrouwe nae Zwolle 
gebragt, den 19 ons van daer wedergehaelt, den 5 en 6 Nov. gedorst, 7½ tonne bier mede van 
Deventer gebragt 
In April 1712 gesponnen 10 stucke gaeren ad 1¾ st 't stuck fac 17½ st, in May 7½ stucke gaeren  
f 13 st, den 27 Juny mijn vrouw en kind nae Deventer gebragt, den 19 July gehoyet 
Den 12 Octob. 1712 met Hendrick deesen post naegesien en bevonden bij bovenstaende 1-11-0 
waeren gekomen van Mart. 1711        4-10-0 
             _____ 
te saemen           6-1-0 
Nu wierden verdient en betaelt bevonden       10-8-8 
            _____ 
heeft dan overbetaelt          4-7-8 
welke 4-7-8 hij korten sal op de pagt die verschijnen sal op Mart. 1712 aenstaende, den 19 8br 
weergebragt 2 stucke gaeren fac 3 st 8 p 
Den 15 Nov. weergebragt 5 stucke en 5 bind fac 8 st  
Den 17 Jan. 1713 weergebragt 6 stucke gaeren en 5 bind ad 1½ stuiver 't stuck 
Nb dit geinterlinieerde behoord tot de rekeninge van Heuten daer het oock te vinden is  
Den 17 Febr. weergebragt 7 stucke en 19 bind ad 1½ st het stucke.  
Den 27 Febr. 1713 deese rekeninge met Hendrick naegesien en bevonden op Martini  
1712 waeren verschenen         4-10-0 
Daerop sijn te korten die overbetaelde       4-7-8 
            _____ 
rest daer van           0-2-8 
Nu hadde sij nog met spinnen verdient       1-3-8 
            _____ 
soo dat overbetaelt sijn         1-1-0 
welke 1-1-0 hij te korten heeft op Martini 1713 aenstaende 
Den 6 Mart weergebragt 8 stucke gaeren ad 1½ st 't stuck, den 29 Hendrick geholpen op 
Breuking 
Den 11 9br gebragt 5 gls, den 23 9br weergebragt 2 stucke en 5 bind gaeren ad 1½ st het stucke 
Den 10 Jan. 1714 weergebragt 4 stucke en 5 bind ad 2 st het stucke, den 12 Febr. weergebragt 4 
stucke en 5 bind ad 2 st het stucke, den 19 Mart weergebragt 4 stucke en 13 bind ad 2 st 't stucke, 
den 3 Juny 7 vyme buisschen opgebonden fac 2 gl 2 st 
Den 20 Febr. 1715 weergebragt 8 stucke gaeren f 12 st, den 2 Apr. weergebragt 7 stucke gaeren  
f 10½ st, den 18 April gewasschen, den 11 May weergebragt 7½ stucke gaeren ad 1½ st het stuck 
Dito gebragt aen geld 3 gls, den 23 Oct. weergebragt 3 stucke en 8 bind gaeren, den 12, 13, 14 
Nov. omgewendet aen Bröking op eygen kost, den 16 weergebragt 3 stucke en 16 bind gaeren ad 
1½ st, den 14 xbr weergebragt 5½ stucke gaeren ad 1¾ st 
Den 16 Febr. 1716 weergebragt 5 stucke en 18 bind ad 1¾ st, den 7 Mart weergebragt 1 stucke en 
7 bind ad 1¾ st en 2 stucke en 8 bind f 7 st, den 26 Mart weergebragt 4 stucke 8 bind ad 2½ st het 
stuck, den 22 Apr. weergebragt 5 stucke en 17 bind ad 1¾ st het stuck.  
Den 16 en 18 May 5 vyme buisschen opgebonden in Brokings Hoge Kamp f 30 st 
Den 3 Febr. 1717 weergebragt 6 stucke en 17 bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 1 Mart 
weergebragt 3 stucke en 10 bind gaeren, den 25 Mart weergebragt 6 stucke en 4 bind gaeren, den 
16 Apr. weergebragt 5 stucke en 18 bind gaeren  
Den 1 Sept. 1717 heeft Hendrick gebragt 3 ggls facit 4-4-0 



Dito den 1 Sept. met Hendrick de rekeninge naegesien en bevonden van Mart. 1713, 14, 15, 16 
was hij mij te quaede jaerlijck 4-10-0, tesaemen      18-0-0 
Oock was hij te quaede van het andere land dat op Luikes woonende heeft in 't gebruick  
gehad            1-19-4 
            ______ 
te saemen           19-19-4 
Dog hadde bij de voorige rekeninge overbetaelt        1-1-0  
            ______ 
Die affgetrocken was dan sijn schuld       18-18-4 
Nu wierde bevonden dat hij 't sedert de laetste rekeninge verdient en betaelt hadde 25-2-12 
            ______ 
Soo dat hij overbetaelt hadde          6-4-8 
Van welcke 6-4-8 ick inhoude de de pagt die verschijnen sal op Mart. 1717 en geeve hem het 
overschott ad 1-14-8 weder in de hande. En soo ben ick voldaen wegens dit land tot Martini 1717 
incluis 
Den 28 en 29 Mart Hendrick aen Bröking gearbeydet op eygen kost, den 30 Juny Hendrick en 
Aele elck op Broking de elsplanten uytgewedet op eygen kost 
Den 7 Sept. 1719 weergebragt 3 stucke 11 bindgaeren ad 1½ st, den 10 Oct. weergebragt 7 stucke 
en 6 bind ad 1 st 12 p  
Den 15 Apr. 1720 Hendr. elshout gehouwen f 4 st, den 24 Sept. Hendrick gebragt 3 gls 11 st 
Den 12 July 1721 heet Hendrick gebragt 3 gls en weergebragt 6 stucke en 15 bind gaeren ad 2 st 
min een oortje, den 27 Sept. weergebragt 4 stucke en 12 bind ad 1½ st het stuk 
Den 2 Febr. 1722 heeft Hendrick elshout gehouwen f 4 st, den 26 weergebragt 8 stucke 1 bind 
gaeren ad 1 st 12 pen, den 3 Apr. weergebragt 8 stucke gaeren ad 1 st 12 pen het stucke 
Den 5 Jan. 1723 heeft Hendrick gebragt 3 gls 
Denselven 5 Jan. 1723 heb ick met Hendrick de rekeninge naegesien en bevonden hij was mij te 
quaede de pagt verschenen op Mart. 1718, 19, 20, 21, 22  jaerlijcks 4 gls 10 st, maeckt in die vijf 
jaeren            22-10-0    
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      11-2-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft hij in dato te quaede       11-8-0 
Den 1 Mart ackermael opgesneejet 3½ dag 
Den 10 Mart land omgesett 9 daegen, den 15 July plaggen gemaejet, nog 2½ daegen holt 
gesnoeyet 
Den 26 Juni 1724 heeft Hendrick gebragt 3-19-0 
Dito den 26 Juni 1724 hebbe ick met Hendrik de rekeninge naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1723     4-10-0 
            ______ 
komen            15-18-0 
Hierop wierden nu verdient en betaelt bevonden         9-7-0    
            ______ 
Blijft dan in dato te quaede          6-11-0 
Voegt hierbij van Martini 1724        4-10-0 
            _____ 
komen            11-1-0 
Den 17 July 1725 heeft Teunisken gebragt        6-0-0 
            _____ 



blijft dan te quaede in dato          5-1-0 
Den 18 Febr. 1726 heeft Teunisken gebragt 2-10-0 en weergebragt 6 stucke en 11 bind gaeren ad 
1¾ st het stuk, den 3 Mart weergebragt 6 stucke en 8 bind ad 1¾ st, den 31 Mart weergebragt 6 
stucke 10 bind ad 1¾ st, item gebragt twee gls  
Den 14 May weergebragt gaeren 6 stucke ad 2½ st, den 16 opgebonden 5 vyme busschen f 30 st, 
den 18 Oct. weergebragt 7 stucke gaeren ad 1¾ st 
Den 2 Jan. 1728 heeft Hendrick gebragt 5-10-0 
Dito met Hendrick de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restant waeren 
gekomen van Mart. 25, 26 en 27 jaerlijcks 4-10-0      13-10-0 
            ______ 
te saemen           17-11-0 
hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden      13-3-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft hij te quaede         4-8-0  
Den 10 Febr. weergebragt 6 stucke 10 bind ad 2¾ st, dito heeft Hendrick gebragt 2 gls  
16 st bedraegende het gaeren 18 st, is de betaelinge dan aen geld en verdient  3-14-0 
            _____ 
blijft dan schuldig          0-14-0 
Den 1 Apr. weergebragt 6 st gaeren f 16 st 8 p 
Als eerder te sien bleef Hendrick Huisman schuldig van Mart 1727   0-14-0 
Dog was met spinnen verdient        0-16-8 
            _____ 
Hadde dan overbetaelt         0-2-8 
Dog hier komt bij van Mart. 1728        4-10-0 
Daer van affgetrocken de overbetaelde 2 st 8 p 
Hierop heeft Hendrick gebragt den 10 Jan. 1729 aen geld      4-7-8 
Blijven aen geld 2 gls en van een ½ lb spinnen 19½ st     2-19-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        1-11-0 
Den 18 Febr. 1729 weergebragt 6 stucke gaeren ad 3 st f 18 st 
Siet het nieuwe boeck 
 
Ao 1712 den 8 April hebbe ick aen Berend Kusbeld verhuirt het pastorien hoyland gelegen in 't 
Apengoer, soo voor deesen Ernst Brand heeft in 't gebruick gehad en laetst ick selve voor den tijd 
van drie jaeren en dat jaerlijcks voor vijf gls ende een halve dag helpen met het paard off een 
meulevaert 
Ao 1712 den 12 xbr gebragt 5 gls verschenen op Martini deeses jaers 
Den 21 May 1714 gebragt 5 gls verschenen op Mart. 1713 
Den 22 May heeft hij mijn dogter nae Goor gebragt 
Den 1 Juny mij en mijn vrou nae Goor gebragt 
Den 29 July tweemael met de karre nae Goor geweest 
Den 8 Nov. met mijn vrou en dogter en nigte nae Goor geweest 
Den 1 May 1715 gebragt 5 gls verschenen op Mart. 1714 
Den 21 Juny 1716 gebragt 5 gls verschenen op Mart.1715 
Den 15 Jan. 1717 ontfangen 2 schincken wegende 28 pond ad 3¼ fac 4-11-0, rest mij hier van 9 
stuiv als wanneer voldaen sal sijn tot Mart. 1716 incluis 



Den 15 Jan. 1717 heb ick dit land wederom verhuirt aen Berend Kusbelt op conditie als te vooren 
t.w. dat hij jaerlijcks daer voor geven sal 5 gls en een halve dag helpen met het paerd off eens nae 
de meulevaeren 
In Sept. 1718 ontfangen boter ad 24½ st in 't laetste van Sept. off den 30 wederom ontfangen 
boter ad 21 st te saemen 45 st. Dito gebragt aen geld 3 gls soo dat dan betaelt is 5 gls 5 st. Waer 
mede voldaen is het ghene verschenen was op Mart. 1717 ad 5 gls en 5 st op de resterende 9 st, 
rest hier van dan nog vier st, den 2 9br hiervoor gebragt 1lb boter 
Den 14 Aug. 1719 ontfangen 6½ lb boter ad 4 
Den 22 weder ontfangen 2 lb en 10 st boter ad 4 st 
Den 8 viibr 2 lb boter ad 4 st 4 p, den 20 gebragt 2 lb boter ad 4 st 8 pen 
Den 26 Mart 1720 gebragt 3 lb boter ad 4 st het p 
Den 15 May gebragt 6½ lb booter ad 4 st 8 p het p, dito aen geld gebragt 2 gls 
Dito den 15 May 1720 met Fenne de rekeninge naegesien en bevonden daer waeren te quaede 
van Mart. 18 en 19          10-0-0 
Hierop wierden betaelt bevonden        6-13-8 
            _____ 
blijft dan te quaede          3-6-8 
Nb de paerdediensten sijn mede te quaede 
Den 14 Aug. 1720 heeft Fenne gebragt 8 lb boter ad 3½ st 't pond fac   2-8-0 
Die affgetrocken van de resterende        3-6-8 
            _____ 
blijft te quaede          0-18-0  
Den 24 Sept. ½ dag met het paerd geholpen 
Den 28 Dec. ontfangen 4 lb boter ad 3 st het pond en daer bij gegeven 6 st sijn dan de 18 st 
betaelt 
Den 17 Dec. 1720 heb ick dit land weder verhuirt aen Gerrit Nieuhuis voor een tijd van drie 
jaeren waervan het eerste sal verscheenen sijn op Mart. 1721 en dat jaerlijcks voor 5 gls en 10 st 
rigtig op Martini te betaelen 
Den 12 Febr. 1720 heeft Berend Cusbelt op de pagt van Mart. 1720 betaelt een schinke wegende 
11 pond f 33 st 
Gerrit Nieuhuis heeft gebragt de pagt verschenen op Mart. deeses jaers 5-10-0 
Den 14 Dec. 1721 heeft Berend Kusbelt een karre hoy nae Goor gebragt 
Den 25 Aug. 1722 ontfangen 4 lb boter f 12 st 
Den 14 Febr. 1723 heeft Gerrit Nieuhuis gebragt de pagt verschenen op Mart. 1722 
Den 9 Mart 1723 heeft Hendrick Kusbeld land omgesett op eygen kost 10 daegen 
Den 2 Jan. 1724 heeft Gerrit Nieuhuis gebragt de pagt verschenen op Mart. 1723 met 5-10-0 en is 
hem die pagt gecontinueert voor 3 jaer   
Den 30 Juny 1725 heeft Gerrit Nijhuis gebragt de pagt verschenen op Mart. 1724 met 5-10-0 
Den 25 May 1726 heeft Niehuis gebragt de pagt verschenen op Mart. 1725 ad 5-10-0 
Den 24 July 1727 heeft Aeltjen Nieuhuis gebragt de pagt verschenen op Mart. 1726 met 5-10-0 
Den 1 Aug. 1728 heeft Gerrit Nieuhuis gebragt de pagt verschenen op Mart. 1727 5-10-0 
Den 26 Sept. 1729 heeft Gerrit Nieuhuis gebragt de pagt verschenen op Mart. 1728 5-10-0 
Siet het nieuwe boek 

 
 
 



  Leusman 
         Voor het hooi in 't Broeck  2 paer hoend. 

Ao 1669 1 paer hoend. bet. 
1676 1 paer hoender dd 
1677 dd en 78 twee kinder bij dewelke het broeck hem opgeseid  
Dit broeck hebbe ick in Julio 79 Henrick Nieuwenhuis ingedaen voor de dry naestvolgende 
jaeren, jaerlicks voor 2 paer hoender 
Den 27 Sept. 1679 dd 2 paer hoender die ick onder sijne naem oock p abuis hebbe angeschreven  
ubi vide 
De drie jaeren uit sijnde en hem 't broeck van mij opgeseid, heeft hij hetselve in mijn affwesen 
door toelaten van mijne vrouwe  ad 84 noch genoten, dan 85 oock in mijn afwesen nergen van 
willen weten tot dat gewaer sijnde geworden hij en Niewhoff hadden daerin gemaeyt 
Ick hebbe desen hetselve laten bestaen, Janna Berends gegeven 3 st, 's morgens ben ick met mijne 
vrouwe daer henen gevaren en hebben de Nieuwhovers mij voor haer deel gegeven 48 st en 't 
selve doet tot an de gote streckende voor de 3 naevolgende jaeren als 86, 87, 88, doch sonder p. 
inditie van mijn naevolger, angenomen jaerlicks voor 36 st en een goede vissche. Hendrick 
Niewenhuis heeft voor dit jaer de helfte mij geprasenteert van sijn gemaisel in huis te leveren, 
sijn 3 voer geweest 
Ao 1687 den 8 July betaelt 36 st die verschenen waren geweest op Martini 86 van de twe 
broekers 
Den 15 July 2 voer hoey H.N. daer voor hem hadde gelaten dit 87 jaer      
Den 14 Aug. 2 voer H.N. ut supra 
1689 den 16 Jan. dd Nijhoff  Wimeringskind 't ghene verschenen was 1687 op Martini en 't ghene 
88 den 17 July hij selfs in mijn huis gebracht 
Nb doe vragen also de jaeren nit waren of  't noch langer hebben soude ick antwoordde: so lange 
't niet opgeseit wierde bleef 't nae onse landrecht in deselve pacht continueeren 
Den 9 July heeft mij Ao 1692 Nieuwhof gebracht twee jaeren namelik 89 en 90, die mij te gelijke 
oock hierbij opgeteld heeft 
Ao 1693 den 28 Juny dd 34 st, den 17 July 1695 dd 4-10-0, waermede betaelt is het dubbeltjen 't 
welker van 93 den 28 Juny rest en op de volgen 92, 93, 94 gebracht de beide eerstgenoemde 
jaeren naemelik 92, 93 oock op 't jaer 94 16 st, den 5 Aug. 97 dd 16 st dat noch van 't jaer 94 
schuldig bleef 4 st. Item heeft hij dito noch gegeven 36 st, den 12 bij Hendr. Nienhuys gestuirt 3 
gls 12 st, den 12 July 1699, waermede dan de jaeren 96 en 97 voldaen sijn, uytgenomen 4 st die 
resteren van 't jaer 94 
Den 29 Mart 1700 gebragt het ghene op Martini 98 verschenen was 36 st.  
Nb De 4 st van 94 resteren nog     
Ao 1713 den 13 May heb ick verhuirt aen Berend op den Pas in Verwolde dat deel van het 
Pastorien Broek het welck van de Bolcksbeecke streckt tot aen de geute dwers daer door gaende 
voor den tijd van drie jaeren waervan dit nu lopende het eerste sal sijn en dat jaerlijcks voor de                                                                                           
summa van 4 gls en een paer goede hoenders. Welcke pagt hij jaerlijcks aenneemt tijdig en rigtig 
te betaelen, hetsij dat hij het hoy daervan wel kan winnen, hetsij oock niet 
Den 24 viibr gebragt 2 hoenders   
Den 17 July 1714 ontfangen de pagt van Mart. 1713 daer ick uyt consideratie alleen voor neme 2 
gls 10 en de pagt van dit nu lopende jaer op 5 st en 8 p nae die nevens de hoender per naesten 
belooft te brengen 
Op Markeler kermis 1714 gebragt het gelt 6 st, dog blijft de hoender te quaede 



In Juni 1716 heb ick dit deel van Pastorien Broeck verhuirt aen Willem Sligtman en dat voor den 
tijd van 6 jaeren jaerlijcks voor 4 gls en een paer goede hoender waervan het eerste jaer sal 
verschenen sijn op Martini 1716 
De pagt die verschijnen sal op Martini 1716 ad 4 gls met een paer hoender heeft Willem Sligtman 
gebragt den 28 viibr 1716 
De pagt die verschijnen sal op Martini 1717 ad 4 gls en een paer hoender heeft Sligtman betaelt 
den 28 Sept. 1717 
Den 12 Sept. 1719 heeft Sligtman betaelt het ghene verschenen was op Martini 1718, 
uytgenomen de hoender die nog resteren 
Den 26 Dec. 1719 heeft Sligtman gebragt 4 hoender 
Den 16 Dec. 1720 ontfangen van Sligtman 2 hoender 
Den 23 Sept 1721 ontfangen een paer hoender 
Den 29 Aug. 1723 op deese rekeninge ontfangen 1 hoen 
Den 28 Januari 1732 met Sligtman geaccordeert over al het gheen hij van deese post te quaede is 
en dat op conditie hij sal voor het agterstaende betaelen de summa van 22 gls waervan de 
halfscheyt ad 11 gls hij aenneemt te betaelen op May deese jaers 1732 en de andere 11 gls op 
May 1733. En laet hij het land dan niet leggen 
Den 21 October 1732 heeft Willem Sligtman betaelt 10 gulden en op het bovenstande   
Den 16 November 1734 heeft Willem Slighman mij gegeeven 10 gulden 

  
    Helmigh 
     19 guld. 

Hiervoor heeft hij den halven gaerden, 't halve Slag en een stuckjen saeylant 
gelegen in den Marckeler Esch tusschen Hulsebeeken, Wijmerings en 
Papendercks land 
Ao 1669 den 6 xbr met Henr. alles verrekent en dat Henr. van bier in de handt quam terstont 
betaelt 
Met Helmich de vorige jaeren affgerekent hebbende, rest mij bij hem 
den xii Mart 1678 noch         5-8-4 
daerbij quamen 't gene Martini 78 en 79 was verschenen Harmen    26-0-0 
            _____ 
            31-8-4 
Hij daerentegen brachte in dat soo an melten, brouwen, ingebracht bier en brandewijn  
an ons hadde gelevert tot          32-6-4 
            _____ 
Is berekent den 12 Febr. 1680, soo dat op ' jaer 80 hem tegoed is    0-18-0 
Den 20 February 1680 hiertoe gehaelt een vierdendeel dunnebier    0-15-0 
Den 26 xi schepel molten gedroogt 
Den 8 Mart van hem een vierendeel halfbier gecregen 
Den x Mart van hem een brouwte dat gemaeckt en gehaelt ende ingecregen 
Den 5 May een brouwte mij te huis gebracht en gemaekt 
Den X 7bris een vierdendeel goetbier gecregen 
Den 1 8bris een vierdendeel goetbier gecregen. Den 14 dito een vierdendeel goetbier 
Den 19 x sch. molts gemeltet 
Die 19 Dnica post Trin. een broute biers gemaeckt en t'huis gebracht 
Nb het kannebiers heeft bij ons afgebant 



Nb 2 schepel roggen geleent 
Dnica Sept. een vierendeel goedbier 
Den 22 Aprilis een brouwte biers gemaeckt, item een V.  
Den 29 xbris 1681 gerekent en bevonden dat in dato, also van Martini 1681 excluis hem schuldig 
blijve ick twee gulden en vier stuiver  
Den 7 Jan. 1682 ontfang van onse geerste dat hadde gemelt tot 13 schepel 
Den 26 een brouwte biers gemaeckt ende t'huis gebracht, item 14 Xbr een ¼ biers 
Den 29 xbris 1682 gerekent en bevonden dat hem schuldig bleef, dan dat oock het ghene hem 
schuldig bleef, soo terstont hebbe getelt en alles op betaelt als in Helmigs boeck met mijn eigen 
handt oock angeteikent staet  
Den 30 Jan. 1683 twintig schepel moltes ons toegemeten 
Den 9 Febr. een brouwte biers gemaeckt en gebracht, item in den April noch eene, den 9 Sept. it 
en den 16 een vierendeel biers, noch een broute in xbr 
Den 4 Mart 1684 14 sch. molt ons toegemeten 
Den 2 xbris 1684 hebbe ick met Helmich affgerekent en 't gene hem schuldig bleef dadelick 
betaelt, soo oock in sijn boeck met mijne hand staet angeteikent, hier op weer gehaelt kannen bier 
als volgt: 8 x 
Den 5 een broute gebrouwen en geseidt tot mijne vrouwe het molt dat niet in 't voorige berekent 
was beliep ad 19 sch.  
Den 4 Febr. omtrent 4 mudde mout gemaeckt 1685 
Den 16 een broute biers gecregen en kannen 8 x   
Den 23 April een brouwte en ½ W. 
Den 19 Sept. ¼, den 3 8bris ¼ biers, 1 tonne biers den 24 8bris   
Den 29 8bris sijnde gerekent en bevonden 28 gl dat ons Helmich gelevert hadde, ick hebbe gehort 
de 13 gl anstaende Martini vervallen en de vorige 15 gl 14 st terstond hem betaelt 
1685 den 6 9bris een broute biers gemaeckt, 1686 den 31 Jan 18 sch. mout weer gecregen van 
gerste etc 
1687 den x Febr. met Helmich affgerekent en de gehort hebben van voorleden Martini 86 bleef 
ick schuldig 5 gl 4 st, die angenomen hebbe an Wageman op rekeninge te betalen en dien betaelt 
daerop 3-4-0 
Den 1 Mart een broute biers met leste van Martini 21 sch. molts 
Ao 1688 den 30 ixbris gerekent alwaer bevonden wierde mij bleven van Mart. 87 en 88 bij 
Helmich noch te goede 6 gls 5 st 
Ao 1691 den 27 gerekent daegs doe wij tunnecken wanneer mij Helmig schuldig bleef 1-9-0 
Den laetsten April ons een broute biers gemaeckt 't welk wij selfs hebben t'huis laeten halen 
Den 5 Aug. voor de grasmaejers 8 kannen bier van Helmich gehaelt 
In den Octbr heeft hij ons 12 sch. molts gemaeckt 
1692 Jan. een broute biers, item noch een  
Den 8 Mart 21 sch. molts, den 8 April tot het gerste zaejen gehaelt 6 kannen bier, den xiii April 
een broute 
Den 6 May 1 broute, it 9bri 19 schepel molders gemaeckt 
Den 21 Jan. 1693 19¾ molts gedroogt, den 30 7bris 15 sch.. ¼ spint gedroogt 
Den 11 8bris een broute biers, den 29 9bris 17 sch. gedroogt 
Ao 1693 den 29 9bris gerekent en bleef Helmich mij schuldig 17-10-8, hiernae gedroogt 24 sch. 
mout, den 13 xbris een broute, noch in 't leste van Jan. 1694 een broute, den 30 Mart een broute, 
den 25 Apr. een brouwte, den 30 Sept. 16 sch. molts ontfangen daer wij de gerste hadden ..., in 
8bri een broute biers gemaeckt, den 3 xbris 14¾ molt 



Den 4 Febr. 1695 een brouwte biers gemaeckt, den 28 Mart 17 sch. molts ontfangen, den 4 Apr. 
...., den 25 April een broute biers, den 30 Sept. 12½ molt gemaeckt, den 2 xbris 17 sch. molts, 
den 5 xbris 95 gerekent en bevond sich in 't slot van rekeninge, bleef mij schuldich, was schuldig 
in dato 23-12-8 
Den XI xbris een broute biers gemaeckt, den 24 xbris 18 sch. mout 
Den 19 Febr. 1696 een broute biers gemaeckt, dito 18 schepel molts 
Den 9 April een broute biers, den 28 dito een brouwte, den 15 8bris 5 mudde molts weer 
gekregen, den 21 dito een brouwte biers 
Den IV ixbris 16 sch. molts weer gecregen, den 3 xbris 17 sch., den 29 een broute biers     
Den 30 met malcanderen gerekent en quaemen tot die van de naeste rekeninge restant 23-12-8 
Van Martini 96          13-0-0 
            ______ 
maekende tesamen          36-12-8 
hierop wierde betaelt gevonden        16-3-8 
            ______ 
So dat mij in dato hier van resteert        20-9-0 
Hier van gaen voor 17 voer mes in 't Slag elk 3 kanne      3-6-0  
            _____ 
also hier van noch resteerende        17-3-0 
Den 6 Maert 2 brouen, den 17 April een broute, 1697 den 3 Dec. weeder gecregen 17  
sch. molts, den 23 8bris 18 sch. molt, den 1 xbris een broute,   
Den 17 Febr. 1698 16 schepel, den 10 Mart een broute, den 28 8bris 17 schepel mouts 
Den 11 Jan. 1699 gebrouwen 
Bij bovenstaende uit de laetste rekeninge resteerende      20-9-0   
quamen die van Martini 97 en 98 verschenen      26-0-0 
            _____ 
makende tesamen          46-9-0 
daerop wierden betaelt bevonden de 3 gls 6 st hier meede ingesloten deesen 30  
January 99           22-15-8 
            ______ 
Also dat in dato hier van mij noch resteert       23-13-8 
Hierbij komen van Martini 1699 en 1700       26-0-0 
            ______ 
maekt tesaemen          49-13-8 
Den 13 viibr 1700 hierop betaelt 7 gls        7-0-0 
            ______ 
blijft             42-13-8 
Den 8 Mart 1702 gebragt 6-19-18, die affgetrocken       6-19-8 
            ______ 
blijft            35-14-0 
Den 21 Apr. tot V(aders) begrafnisse gelevert een tonne bier   6-12-0 
De Hasselaer en Lingsche paerden aen hoy verteert     5-0-0 
te saemen           11-12-0 
            ______ 
die affgetrocken blijft          24-2-0 
Dog hier bij komt het ghene verschenen was Mart 1701     13-0-0 
            ______ 



blijft dan schuldig          37-2-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        6-10-0 
            ______ 
komt voor de Erfgen.          43-12-0 
En blijft voor mij op Mart. 1702 6-10-0 
Den 16 en 17 Aug. heeft Aeltjen helpen hoyen, den 2 Juny drie schoft gewedet 
Den 21 Apr. 1704 Geertruide gebragt 3 gls 
Den 24 May Geertruide gewedet, den 29 gewedet, den 11 Juny gewedet, den 21 gewedet 
In July voor mij betaelt de bieraccij(n)s van 't jaer 1703 ad 3-10-0, den 18, 19, 20 Aug. 3 daegen 
helpen hojen, den 28 xbr dd 2½ spint grauwe erwten f 23 st 
Den 9 Jan. 1705 weergebragt 7 stucke en 5 bint gaerentegen 2 st min een oortjen het stucke, den 
27 dito 6 stukke en 13 bind, den 6 Febr. 6 stucke en 14 bind, den 23 dito 6 stucke en 13 bind   
Den 5 Mart weergebragt 6 stucke en 13 bind, den 22 dito 6 stucke en 10 bind, den 4 Apr. 3 stucke 
1 bind 
Den 19 mijn schoonmoeder nae Swolle gebragt fac 45 st, den 2 May Hermen mes gelaeden, den 
14 May 2 stucke en 15 bind, den 28 May 3 schoft gewedet, den 2 Juni 3 schoft gewedet, den 9 
drie schoft gewedet, den 26 3 schoft gewedet, den 8 July 3 schoft gegraeven, den 21 voor mij 
betaelt de bieraccij(n)s van 1704 met 3-10-0. Dito rovefact gedaen 
Den 19 Geertruide geplantet, den 20 Geertruide drie schoft de garve gesch.   
Den 1 7br Hermen mes gevat, den 17 8br queque geschuddet, den 20 tot den hoff, den 31 Hermen 
gemesset, den 14 9br nae den .... geweest, den 9 xbr uyt handen van mr Gerrit ontfangen 4-10-0   
Den 7 Jan. 1706 weergebragt 8 stucke 3 bind ad 1½ het st, den 25 weergebragt 8 stucke gaeren ad 
1¾ het stucke, den 8 Febr. weergebragt 8 stucke 8 bind gaeren, den 29 Mart gemaekt 9 schep. 
mout, den 1 Apr. weergebragt 7 stucke gaeren ad 1¾ st 't stucke, den 7 Apr. gebrouwen, den 19 
May weergebragt 3 stucke en 12 bind ad 1¾ st 't stucke, den 20 gewedet, den 14 Juny gewedet, 
den 22 Hermen gegraeven 
Den 2 July voor mij betaelt den bieraccij(n)s van 't jaer 1705 ad 3-10-0, den 16 geplantet, den 29 
Geertruid gehojet, den 13 viibr mijn vrouwe mede genomen nae den Klauwenberg en 
weergebragt f 6 st, den 21 xbr uyt handen van mr Gerrit hierop ontfangen 4-10-0, den 30 xbr 
weergebragt 8 stucke gaeren ad 1½ st 
Den 12 Mart 1707 weergebragt 6 stucke gaeren ad 1½ st, den 19 Apr. weergebragt 6 stukke en 7 
bind gaeren ad 1¾ st 
In May 1708 voor mij betaelt de bieraccij(n)s van 1707 ad 3-10-0, den 23 Juny 1708 ontfangen 
uyt handen van mr Gerrit 4-10-0 
Den 13 Apr. 1709 weergebragt 3 stucke gaeren te saemen 4 st 8 p 
Den 17 May 3 stucke en 14 bind ad 1¾ st het stucke, den 24 gewedet, den 27 July gerste 
gemaejet, den 30 Novembr heeft mr Gerrit gebragt 9-0-0 in 't jaer 1709 
De bieraccij(n)s van 1710 ad 2 gls 
Den 16 July 1711 heeft meester Gerrit aen rekeninge en geld betaelt het ghene voor sijn hooft 
betaelen moest van 't hoyland, soo het selve verschenen was op Mart. 1710 ad 4-10-0, als wij 
oock met malkander vereffent hebben het ghene hij nog te quaede was van het velt 
Den 16 July 1711 met Helmig in tegenwoordigheyt van desselfs schoonsoon mr Gerrit Montigny 
de rekeninge naegesien en bevonden bij die aen de vorige sijde staende en verschenen geweest 
sijnde op Mart. 1702           6-10-0 
Waeren gekomen van Mart. 1703, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en also van 8 jaer jaerlijcks 13 gls 104-0-0 
            _______ 
te saemen           110-10-0 



hierop nu wierden verdient ende betaelt bevonden (de bieraccies jaerlijcks mede 
berekent sijnde tot het jaer 1710 incluis)        74-13-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       35-16-8 
Den 3 Octob. 1711 heeft Geertruid hierop gebragt       8-18-0 
            ______ 
rest            26-18-8 
Den 11 Jan. 1712 weergebragt 3 stucke en 13 bind gaeren ad 1½ st het stucke, den 19 8br 
weergebragt 1 stuck en 19 bind f 3 st 8 p 
Den 11 Jan. 1713 weergebragt 5 stucke en 7 bind garen ad 1½ st het stucke, den 9 Febr. 
weergebragt 5 stucke gaeren ad 1½ st het stucke, den 27 weergebragt 7 stucke en 7 bind ad 1½ st 
het stucke, den 3 Apr. weergebragt 5 stucke ad 1½ st het stucke 
Den 20 Aug. 1713 mijn vrouwe en dogter weergehaelt van Zwolle, den 30 mij weergehaelt van 
de Oldemeule, den 4 Sept. mij gebragt op de Weteringe nae Zwolle 
Den 2 Febr. 1714 weergebragt 7 stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 16 Apr. met mij nae 
Deventer geweest, den 17 weergebragt 4 stucke gaeren ad 2 st, den 27 May een vierendeel bier 
gelevert aen de Bosschers, die het ten sijnen huise gedroncken hebben   
Den 11 Juny mij nae Zwolle gebragt, den 18 en 19 met ons nae Deventer geweest, den 10 8br 
Geertruide gebragt 8 gls min een halve st, den 11 mijn vrouw en dogter van den Klauenberg 
gehaelt 
Nb de bieraccij(n)s van 1713 heeft de gemeente gehad en te vooren hebbe ick eenmael den 
opaccij(n)s aen Varenhorst betaelt, buiten dit heeft zedert de laetste rekeninge Helmig jaerlijcks 
voor mij betaelt, den 15 mijn vrouwe met de meestersche en vrou Erwich nae 't Scharpensael 
gebragt, den 26 8br met mij nae Deventer geweest 
Den 8 Mart 1715 weergebragt 7 stucke en 11 bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 30 Apr. 1715 
weergebragt 7 stucke gaeren ad 1½ st 't stuck, den 13 May mijn vrou en dogter nae Scharpenzeel 
gebragt 
In 't vervolg van May hebben de timmerluiden en deckers van Brokings huis bij Helmig verteert 
2-2-0, den 18 Febr. weergebragt 5 stucke en 1½ bind gaeren ad 1¾ st, den 7 May met mij nae 
Deventer geweest 
Nb de accies van 1715 heeft Varenhorst gekregen ad 2 gls, maer de opaccijs ad 1 gl heb ick aen 
de Scholte voldaen. De geheele accijs van het voorige jaer 1714, dog is dit naeder te 
ondersoeken, moet Helmig gevalideert worden  
Ao 1716 den 14 Sept. heeft mr Gerrit Montigni een rekeninge ingebragt van verdient  
arbeydsloon ad           15 gls 4    
Oock heeft hij ter selver tijd daer bij getelt aen geld       7 gls 6 
            ______ 
te saemen           22 gl 10 
Waermede voldaen is sijn aendeel aen het hoyland door sijn schoonvaeder aen hem overgedaen 
jaerlijcks bedraegende 4 gls en 10 st. Van de jaeren 1711, 12, 13, 14 en 15 incluis, soo dat voor 
hem het eerste jaer weder verschenen is en mij te goede op Martini deese jaers 1716  
En moet desselfs schoonvaeder Helmig 't sedert de laetste affrekening dan jaerlijcks betaelen 8 
gls 10 st, waervan het eerste verschenen is op Martini 1711 
Den 4 Oct. 1716 heeft Helmig voor mij betaelt wegens het kermisbeest 3 gls, den 15 met mijn 
vrou, vrou Erwig en de Costersche nae Goor geweest, den 19 met mijn vrou en mij nae Deventer 
geweest, den 12, 13, 14 Dec. 4½ kanne bier ontfangen 
Den 23 Febr. 1717 weergebragt 6 stucke gaeren ad 1½ st het stuck 



Nb de bieraccijs ad 2 gls van 1716 heb ick aen de Schulte betaelt en de opaccijs aen Vaerenhorst 
ad 1 gl    
Den 12 Apr. 1717 weergebragt 5 stukke en 3 bind gaeren ad 1¾ st. 
Den 26 Jan. 1718 6 stucke en 9 bind ad 1¾ st 
Den 15 Febr. Gerrit Montignys vrouwe gesponnen 6 stucke en 3 bind gaeren ad 1¾ st, den 26 
Mart. Helmichs weergebragt 7 st gaeren ad 2 st het stuck, den 13 Apr. gehaelt 3 oort b.w., den 3 
Juni gehaelt 3 oort B.W., kort daernae weder 3 oort brandewijn, den 19 de schieters aen sijn huis 
gedroncken ½ vatt bier f 3 gl 
Nb de accijs van 1717 hebbe ick betaelt, den 12 8br 1 menge GL, den 20 8br gehaelt 3 meng G 
Den 28 8br 1718 heeft Helmig gebragt 8-2-0 
Dito met Helmig in bijwesen van sijn schoonsoon de rekeninge naegesien en bevonden bij het 
ghene bij de laetste affrekeninge schuldig bleef ad      26-18-8 
Waeren gekomen van Mart. 1711, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en van 18 dat nu verschijnen  
sal en alsoo 8 jaeren, jaerlijcks voor sijn rekening 8-10-0 fac    68-0-0 
            ______ 
maekt tesaemen          94-18-8 
Hierop wierden nu verdiend en betaelt bevonden      56-11-12 
            _______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        38-6-12 
Den 28 Oct. 1718 gelevert 3 M.G. f 15 st, den 8 a 9 Nov. gehaelt 1 kanne dunnebier f 8 pen, kort 
daer nae 3 melgelen halfbier gehaelt f 1 st 8 pen, den 9 dec. 1 kanne G f 10 st, den 31 Dec. 1 
kanne G f 10 st 
Den 2 Febr. 1 kanne G f 10 st, den 2 Mart 1 kan f 10 st 
Den 4 Apr. 1718 heb ick selfs de accijs betaelt aen de Scholte en opaccijs aen Varenhorst van het 
jaer 1718, den 15 Nov. 1 mengelen gen. f 5 st 
Van het jaer 1719 heeft Helmig aengenomen voor mij te betaelen den accijs f 2 gls, gelijck ick 
aen Jabbinga selfs den opaccijs van dat jaer betaelt hebbe met 1 gl 
Den 26 Aug. 1720 ontfangen ½ kanne G f 5 st, den 24 Oct. 3  M.G. fac 15 st 
Den 1 May 1721 heb ick self aen Welmers betaelt den accijs en opaccijs met 3 gls van May 1720 
tot May 1721, soo van bier als wijn 
Den 9 Mart 1722 weergebragt 4 stucke gaeren ad 1½ st het stucke, den 11 Nov. 1722 ontfangen 
van Helmich ¼ bier 
Den 7 Jan. 1723 heeft Hermen Helmig aengenomen voor mij te voldoen den accijs en opaccijs 
van May 1721 tot 1722 met 3 gls, dito heeft Hermen Helmig betaelt 10 gls 
Dito den 7 Jan. 1723 heb ick met Hermen Helmig de rekeninge naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restant van 38-6-12, waeren gekomen van Martini 1719, 20, 21, 22 jaerlijcks  
8-10-0            32-0-0 
            ______ 
komen            72-6-12 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden       20-18-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede         51-8-12 
Den 13 July 1723 ontfangen 1 kanne G f 8 a 9 st 
Den 27 July 1 kan G ontf, den 13 Aug. 1 meng, den 20 1 K, den 4 Sept 1 K 
Den 13 Sept. heb ick aen vrou Snels selfs betaelt de accijs van 1722 met 3 gls, gelijck oock van 2 
tonne mesbier 2-10-0 
Den 16 Sept. 1 K G, den 1 Oct. 1 K.G., den 1 mijn vrou nae Goor gebragt 



Den 6 Nov. 1723 ontfangen 1 K.(an)G.(enever), den 27 1 K. Gen 
Den 3 Jan. 1724 1 K.G., den 4 Febr. 1½ K. gen, den 1 Apr. 1½ kan, den 10 May 1 kan, den 19 
July 3 meng, in Aug. een oort, den 4 Oct. 3 oort, den .. Oct. 1 men, den 9 Nov. 3 oort, den 16 
Decemb. 3 oort, den 29 Dec. heeft Geertruid gebragt 9 gls, den 30 ontfangen 1½ k 
Den 18 Jan. 1725 3 oort, den 24 January 1725 met Helmich de rekeninge opgenomen ende 
bevonden hij was bij de laetste affrekeninge te quaede gebleven, als eerder te sien is, 51-8-12 
Hierbij waeren gekomen van Mart. 1723 en 24      15-0-0 
            ______ 
te saemen           66-8-12 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden als mede door waere gelevert  19-6-10 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        47-2-12 
Den 26 Jan. ontfangen 1 M.G., den 2 Febr. 1 K.G. ad 10 st, den 16 1 M, den 23 een vierendeel 
kalfvleesch ontfangen f 15 st, den 12 Apr. 1 K.G., den 3 May 1 K.G., den 9 Juny 1 M.G., den 19 
1 K.G. 
Den 5 July 1725 hebbe ick selfs betaelt den accijs van 1724 tot 25 met 3 gls en van 1½ ton 
groevenbier van Hoseas aen Snelle met 2 gls en 5 st, het welck hier word aengetekent pro 
memoria 
Den 21 Aug. ontfangen 1 K.G., den 30 1 M.G., den 4 Oct. 1 K.G., den 15 Nov. 1 K.G., den 27 1 
K.G. 
Den 9 Febr. 1726 1 K.G., den 26 July 1 M.G., den 31 1 K.G., den 3 Sept. 1 M.G., den 12 1 M.G., 
den 13 nog 1 K, den 26 nog 1 K, den 12 Oct. 1 K, den 21 1 K, den 1 Nov. bij 't slagten 1 K, den 
10 1 K, den 20 Novemb. gebragt 7 gls 
Den 20 Nov. 1726 met Berend Helmich de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende 
restant waeren gekomen van Martini 1725 en 26, jaerlijcks 8 gls 10 st,   17-0-0 
            ______ 
komen            64-2-12 
Hierop nu wierden betaelt bevonden soo aen geld als waere    18-15-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft schuldig        45-7-12 
Den 20 ixbr ontfangen 1 K gen f 15 st, den 4 xbr 1 K.G., den 19 1 K.G. 
Den 6 Jan. 1727 1 M.G., den 15 1 K.G., den 27 1 K.G., den 13 Febr. 1 M.G., den 20 1 K, den 8 
Apr. 1 K, den 27 Apr. heb ick selve den accijs betaelt van 1725 tot 26 aen Snelle met 3 gls, den 1 
May ontfangen 1 M.G., den 16 1 M.G., den 7 Juny 1 M.G., den 22 July 1 M.G., den 29 Aug. 1 
M.G., den 3 Sept. 1727 heb ick aen handen van vrou Snels gegeven 3 gls voor de accijs van May 
1726 tot 1727, den 30 Sept. heeft Geertruide Helmig gebragt 8 gls. Dito de rekeninge naegesien 
en bevonden aen de voorige sijde staen voor schuld      45-7-12 
hierop nu wierden betaelt bevonden aen waere en aen geld     15-17-8 
            _______ 
blijft dan in dato te quaede         29-10-4 
Den 6 Oct. gelevert 1 M.G. tegen 12 st de kan, den 18 1 M.G., den 25 bij 't slagten 1 M.G., nog 1 
M.G., den 13 Nov. 1 M.G., den 25 Nov. 1 M.G., den 5 Dec. 1 M.G., den 25 1 M.G. 
Den 13 Jan. 1728 1 M.G., den 6 Mart 1 M.G., den 16 1 M.G., den 28 1 M.G., den 11 Apr. 1 
M.G., den 12 hebbe ick betaelt den bieraccijs aen Snell verschenen sijnde geweest op May 1727 
met 3 gls, den 23 1 M.G., den 7 May 1 M.G., den 22 1 M.G., den 7 Juny 1 M.G., den 21 1 M.G., 
den 3 July 1 M.G., den 16 July 1 M.G., den 31 1 M.G., den 14 Aug. 1 M.G., den 24 1 M.G., den 
30 nog 1 M, den 1 Sept. 1 M.G., den 18 1 M.G., den 23 1 M.G., den 1 Oct. 1 oort G. en 1 M. 



dunne bier, den 3 1 M.G., den 16 1 M.G., den 26 een oort G, den 29 bij het slagten 3 oort G, den 
9 Nov. 1 M.G., den 20 1 M.G., den 5 Dec. 3 oort G, den 13 Dec. 1 M.G., den 30 1 M.G. 
Den 10 Jan. 1729 1 M.G., den 25 1 M.G., den 9 Febr. 1 M.G., den 17 1 M.G., den 26 1 M.G., den 
3 Mart 1 O.G., de bieraccijs is betaelt tot May 1728 incluis, den 15 Mart 1 M.G., den 27 1 M.G., 
den 9 April 1 M.G., den 21 1 O.G., den 24 1 M.G., den 10 May 1 M.G., den 24 1 M.G., den 7 
Juny 1 M.G., den 13 1 M.G., den 25 1 M.G., den 9 July 1 M.G., den 21 1 M.G., den 31 July 2 
M.G. 
Den 7 Oct. 1729 heeft Geertruid Helmig gebragt 4 gls, in Sept. 1730 voor en nae bier gehaelt ad 
19 kanne, den 5 Nov. gelevert ½ tonne bier f 3 gls, den 25 Nov. 1 meng G f 6 st 
Den 12 Jan. 1731 1 M.G. f 6 st, den 26 Jan. 1 M en ½ O gen, den 1 Febr. 1 M.G., den 27 Febr. 1 
M en ½ O.G., den 25 May 1 M.G., den 1 Juny 1 M.G., den 9 1 M.G., den 2 July 1 M.G., den 6 1 
M.G., den 6 Sept. 1 M.G., den 30 Oct. 1 M.G., den 22 Nov. 1 M en 3 p.g. 
Den 11 Jan. 1732 heeft Hermen Helmig gebragt 4 gls. En aengenomen te betaelen den bieraccijs 
3 gls 
Hierop de rekinge sijnde naegesien, bleeck dat hij schuldig bleef tot Martini 1731 incluis 35-17-8 
Siet het nieuwe boeck fol 22        
 

       Montenij 
Den 28 8br 1718 met meester Gerrit Montenij gerekent en bevonden hij was te quaede van Mart. 
1716, 17 en die nu aenstaende is 18, jaerlijcks 4-10-0, maeckt van deese drie jaeren 13-10-0    
Hier op hadde sijn vrou met spinnen verdient    0-11-8 
En hadde hij een rekeninge bedraegende      5-4-0 
en bragt hij aen geld        4-5-0 
te saemen           10-0-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft op Martini 1718 te quaede       3-9-8 
Voegt hier bij van Martini 1719 en 20        9-0-0 
            ______ 
te saemen           12-9-8 
Den 26 Aug. 1721 heeft meester Gerrit Monteni hierop betaelt    4-12-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       7-17-8 
Den 7 Jan. 1723 heb ick met meester Gerrit Montini de rekeninge naegesien en  
bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1721 en 1722  9-0-0 
            ______ 
komen            16-17-8 
hierop nu wierde door meester Gerrit een rekeninge ingelevert groot  7-15-0 
item gebragt aen geld        4-12-8 
te saemen, deese affgetrocken en verdiend       12-7-8 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede         4-10-0 
Ao 1726 den 1 Mart hebbe ick met meester Gerrit de rekeninge naegesien en bevonden  
bij bovenstaende restant waeren gekomen van Martini 1723, 24, 25   13-10-0 
            ______ 
te saemen           18-0-0 
hier op nu wierden verdiend bevonden volgens ingebragte rekeninge   14-0-0 



            _____ 
bleven            4-0-0 
Dog hier moeten nog weer bij komen schoenen off muilen die wegens het busschen van  
2 jaeren voor den eeck waeren bedongen       3-0-0 
            _____ 
Die daerbij gerekent komen voor schuld       7-0-0 
Anno 1732 den 15 Aug. met meester Gerrit Monteney afgerekent en alles zoo wat hij schuldig 
was tot Martini 1732, welk jaar hiermede ingerekent is als 't geen tot dato deeses verdient hadde, 
nagesien zijnde, zoo is bevonden dat tot Martini 1732 schuldig bleeff de sa van 12 gls 17 st, zeg  
12-17-0 
Goor den 12 December 1733 hebbe ick van Gerret Montenije ontfangen aen geldt 6 gulden 12 
stuver en schoenen en mullen en lappen de somma van 4 gulden, zoo dat op reekege betaelt is 10 
gulden 12 stuver, noch ontfangen een paer mullen 
Den 27 Augustus 1734 hebben de zoons van mijn dochter laten maaken 2 paer schonnen en voor 
mij een paer mullen gemaekt  
Dit moet met hem verreekent worden maer de 3 verdel jaers is noch niet mee verreekent 
Den 3 November 1739 heeft Gerret Montenijne hier een paer mullen gebragt en met hem 
gereekent, zoo dat hij mij noch 12 stuver en 8 penge toe koomt 
 

Tonnis Oincks  
     11 guld. en 1 voer turf wegens den Papenkamp zijnde 1 mudde gesaeis 
Ao 1669 In betaelinge genoomen den 7 Octob. een brouwte turfs daer voor   1-16-0 
Den 12 Novemb. wege een brouwte turfs is insgelijks     1-16-0 
Den 27 Decemb. van Oinck ontfangen 5 guld 8 st      5-8-0 
A 1676 Een voer turff in 't eerste van Junius 
Een gelt den 7 xbris van hem in betalinge angenomen voor     4-10-0 
Met Gerrit gerekent den xi February 1678 deselve gegeven voor een voer rijse houwen  
en brengen 34 st, bevonden dat mij in voorseiden dato noch schuldig was elff gl negentien 
stuiver, daerop gebracht heft in dato als gesegt       8-0-0 
            _____ 
rest mij noch 3 gl 19 st         3-19-0 
1677 een voer turff ons gebracht den 5 July 
een voer turff dd 2 July 1678 
Den XII 9bris 78 heeft mij Gerrit met sijn vader een voer rijse in het pastorijen broeck  
gehouwen en 't huis gebracht          1-14-0 
Den 31 May 1679 een spint sout van Deventer mede gebracht, is abuis alsoo mijn  
vrouwe het geld hem hadde mede gedaen       0-0-0 
Den 15 Juny Christinen gelangt 2 ducatons       6-6-0 
Den 25 dito een voer turf gebracht         
Den 25 Marty 1680 een voer rijse gebracht       1-14-0 
            ______ 
            9-14-0 
dito met Gerrit gerekent en bevonden van 't gene op Martini 76 en 77 was verschenen  
mij noch resteerden als boven staen        3-19-0 
waerbij comt 't gene verschenen was op Mart. 78 en 79     22-0-0 
            ______ 



te saemen           25-19-0 
affgetrocken hiervan de oock bovenstaende       9-14-0 
            ______ 
resteeren mij in dato en sijn te goede noch       16-5-0 
adde Martini 1680          11-5-0 
            ______ 
            27-5-0 
Een wagenschrein in xbri 1679 van Deventer medegebr.      0-2-0 
Eenige sacken met turf bij het brouwen mij bijgeschr den 4 May    0-15-0 
Den 1 Juny 4 dack schoeven geereyen tot het 20 fact      0-4-0  
Den 13 July een voer turf dd      
Den 2 Juny 1681 een voer turf dd 
Den 29 Septembris heeft Oinck bij sijn dochtertjen gestiert     5-10-0 
Den 24 Jan. 1682 turff en mout nae Helmichs gebracht      0-6-0   
            ______ 
Hierbij comende 't jaer 81 tot de 27-5-0 facit te samen     38-5-0 
affgetrocken bovenstaende          6-17-0 
            ______ 
1682 huiden 24 Jan. resteert mij Martini 82 incluis      31-8-0 
aldus in dato met Gerrit affgereckent 
Den 12 Juny bij sijn dochtertjen gestiert       2-13-0 
pridic 2 Dnica post Trin. bij Christinen gestiert       6-6-0 
In Aug. een voor hoey uit het Slag gehaelt 
Den 17 8bris het voer turfs gebracht 
Den Aprilis 2 vercken en betalinge voor        11-10-0 
pridic 4 p Trin. 1683 een voer turfs dd 
Den 12 July een immekorft, den 1 8bris turf en vaten nae Helmichs huis gebracht en den  
drief weergehaelt 
Den 15 April 1684 2 vercken gedaen voor viertiende halve gls    13-10-0 
Den 16 Juny 1 voer turf gebracht  
1685 den 9 Januar stubben gehouwen in 't broeck, den x twee voer gebracht 
Den 13 Febr. eene kaste van Deventer medegebracht 
Den 8 July mij en Samuel van Deventer medegebracht 
Den 19 Sept. ½ vat biers van Deventer, 5 sch haver medegebr 
Den 27 May 1686 gebracht         11-0-0 
            ______ 
dito met Gerrit gerekent en stond so van de leste rek, rest     31-8-0 
Hierbij quaemen de jaeren 82, 83, 84, 85       44-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          75-8-0 
hierop was betaelt          48-4-0 
            ______ 
Resteert mij also van 't bovenstaen        27-4-0 
Den xi Aug. 1 voer turf dd 
Item heeft acht dag voor Pinxteren Helenen van Deventer gebracht 1688 
Den 8 Aug. eene halve tonne biers mede van Deventer gebracht, de turf van 88 is  
betaelt en van ons huis een voer turf nae Helmichs huis gevoer 



Den XI xbris 88 bij Marien gestiert 
Ao 1691 den 23 Febr. met Gerrit gerekent en stond so toen de bovenstaende 27-4-0, 
quamen noch de jaeren 86, 87, 88, 89, 90 also vijf jaren maken    55-0-0 
            ______ 
dewelke tot het bovenstaende gedaen maken tesamen     82-4-0 
waerop betaelt wierden bevonden        10-2-0 
            ______ 
So dat mij hiervan noch resteert        72-2-0 
Hierop betaelt an Dr. Eibergen 10 en an mij den 3 May 8 gls    18-0-0 
Den 6 July 1691 een voer pachtturf dd 
Den 19 Aug. mij van Deventer medegebracht 
Ao 1692 den 20 Jan. heeft hij bij sijn deerne gestiert 5 gls seg    5-0-0 
Den 2 Aprilis mijn vrouwe en erweten medegebracht t 7½ st 
Den 4 July van Abraham ... halven ontfangen      4-0-0 
Den 6 Sept. 1 schepel boekweiten, den 24 8bris dd 1 voer turffs 
Ao 1693 den 25 Jan. dd 2 verteert t        7-0-0 
            _____ 
dito 27 met malcanderen gerekent en stond so tot de      72-2-0 
komen van Martini 91 en 92         22-0-0 
            ______ 
            94-2-0 
hierop was betaelt          35-15-8 
            ______ 
resteert mij also hier van noch        58-7-8 
hierop dd tot een brouwte turff den 17 Febr. f 2 gls 
Den 10 Juny dd het voer pachtturf, den 13 Juny mij en mijne vrouwe nae Deventer gebracht, den 
8 July 2 voer holds uit het Apengoer gehaelt, den 15 4 voer roggen van de kamp, den 28 Aug. 4 
sch gertse mede van Deventer gebracht, den 10 8bris een brouwte turf en mede met het ... haelen 
36 st, noch den 12 xbris vaert tot een brouwte       
Den 28 April gemodder ende de dochter gestreeken, den xi Juny 7-19-8, dito met malcanderen 
gerekent en bevonden op de 58-7-8 waren goedgemaeckt     17-2-8 
            ______ 
en resteert also hier noch van         41-5-0 
maer dan come daer weer bij van Martini 93      11-0-0 
            ______ 
tesamen makende          52-5-0 
Den 12 Juny dd het voer pachtturf 
Den 26 dito 4 voer turfs van 't Venne gehaelt, den 14 July het 2 stuck op de kamp tot groen 
geploegd en gesaeit, den 13 xbris mij meede genomen nae de meulen 5 sch roggen 1 sch weit 
Ao 1695 den 24 Jan. dd elf gulden, dito met malcander gerekent ende stond so op 't  
vorige was goed gedaen         12-14-0 
            _______ 
en resteerde hiervan als noch         39-11-0 
waerbij come van Martini 94         11-0-0 
            _______ 
en maeckt nu dit tesamen         50-11-0 
Den 5 Febr. 95 een brouwte biers in huis gebracht 



In 't begin van Junius 1 voer pachtturf dd, den 4 9bris een voer rogge omtrent 6-1-2 nae Deventer 
gebracht. 
Den 24 xbris dd elf gls, dito met malcanderen gerekent en stond so op de bovenstaende  
restant was betaelt          12-16-0 
            ______ 
dewelke afgetrokken blijft hier van schuldig       37-4-0  
waerbij komen van Martini 1695        11-0-0 
            ______ 
makende dit tesamen          48-4-0 
Den turf in Junio dd 
Ao 1697 den 15 Jan. heeft hij betaelt        11-0-0 
            ______ 
resteert also hier van noch         37-4-0 
hierbij comt nu van Martini 96        11-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          48-4-0 
Den 24 Juny 1 voer pachtturff dd, den 6 July Henrick in 't Aepengoer gemaeit, den 26 July 8 gls 
dd, den 31 in 't Slag gemaeit, den 16 Aug. gemaeit 
Ao 1698 24 Jan. Gerrit gebragt 10 gls, dito met hem de rekeninge opgenomen en bevonden dat 
op bovenstaende 48-4-0 betaelt sijn 19-4-0, die affgetrocken rest 29 gls, waerbij komt van 
Martini 97 11 gls, blijft hij dan nog in dato schuldig     40-0-0 
Den 5 May 99 2 sch boeckweyte mede van Deventer gebragt 
Den 20 Juny 1 voer pachtturf dd, dito noch een voer 98, den 5 July ½ mudde haver mede van 
Deventer gebragt, den 7 Gerrit en Hendrick in 't Apengoor gemaejet, den 12 Hendrik gemaeyet in 
't Slag, den 17 oock, den 23 gemaeit, den 23 it, den 29 Aug. 3 st in 't busken gebouwt, den 13 8 
mudde geegget, den 25 plaggen op 't land gebracht, den 26 met de paerde geholpen, den 27 met 
de paerde, den 8 9bris getuint  
Ao 1700 den 2 Juny gebragt het voer pagturf deese jaers, dito met malckanderen gerekent en 
bevonden het stont soo op het bovenstaende was aen arbeydtsloon betaelt   8-7-0 
            ______ 
die affgetrocken blijft          31-13-0 
hierbij komen van Martini 98 en 99 twee en twintig gls     22-0-0 
            ______ 
maeckt tesaemen          53-13-0 
Den 23 July het vlas uit de dijke gehaelt, den 26 met de paerde geholpen, den 1 Aug. met de 
paerde, den 3 in 't Slag gemayt, den 7 het ½ 5 en 6 st tot groen, den 8 gemaeit 
Den 2 Sept. gedorscht, den 6 bij onse Jenne gestiert 6 gl, den 16 Sept. gedorscht, den 23 het 1e 
stukke gesaeit, den 26 het 2de stucke gesayet, den 30 gedorscht, den 4 viibr gedorscht 
Den 7 Mart 1700 gedorscht, dito gebragt 6 gls 
Dito met malkanderen gerekent en bevonden het stont soobij de ander sijde staende  53-13-0 
waeren gekomen van Martini 1700        11-0-0 
            ______ 
tesaemen           64-13-0 
Hierop wierden nu soo aen gelt als arbeydtsloon betaelt bevonden    17-8-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft hij dan in dato nog schuldig      47-4-8 



Den 2 May mes gevaeren, den 3 het 6ste stucke met gerste gesaejet, den 3 July dd 1 voer 
pagtturf, den 21 July in 't Apengoor gemaejet, den 4 Aug. 't 2de stucke met groen besaejet, den 6 
3de stucke en oock 2 voer rogge ingevoert, daerop toebrengende ½ dag, den 11 gras gemaejet, 
den 16 gras gemaejet, den 18 gebout, den 19 geegget, den 2 August. gebout, den 7 viibr een 
bessem, den 20 een bessem, den 5 8br 6 st gesaejet en geegget nae dat het door andere gebouwt 
was, den 7 't halve stucke in 't busken gebout en gesaejet, den 10 gedorscht, den 18 gedorscht 
Ao 1702 den 16 Jan. Hendrick gebragt 6-17-0, dito met hem gerekent en bevonden het stont soo 
bij de bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1701    11-0-0 
            ______ 
tesaemen           58-4-8 
Hierop wierden nu soo aen gelt als arbeytsloon betaelt bevonden    15-12-0 
            ______ 
blijft dan in dato nog schuldig         42-12-8 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702         5-10-0       
            ______ 
komt voor de Erfgenaemen         48-2-8 
En hebbe ick dan op Mart. 1702 te goede        5-10-0 
Den 23 Juny dd de turf, den 14 Aug. in 't Slag gemaejet, den 24 3 st gebouwt f 22 st, den 13 8br 
it, den 14 met de paerde, den 30 gedorscht, den 10 9br gedorscht, den 14 Mart gedorscht, den 17 
met mout nae de meule geweest, den 24 gegraeven, den 2 Apr. gedorscht, den 3 gewannet, den 
13, 14 getuint, den 29 May in Veene deele gestooken, den 31 gegraeven, den 16 Juny omtrent een 
schoft, den 14 July dd 1 voer turf, den 31 rogge ingevaeren, den 10 Aug. gerste ingevaeren, den 
18 2 voer gerste ingevaeren, den 23 gebouwet en geegget, den 25 saetroven land gemesset en 
besaeyet van omtrent 3 uir des naedemiddaegs, den 28 een schoft weyte gemaejet, den 13 8br 
gedorscht, den 1 9br gedorscht, den 10 een sack appels mede van Deventer gebragt, den 14 
gedorscht, den 10 xbr gedorscht 
Den 10 xbr 1703 met hem gerekent en bevonden stont soo bij de bovenstaende 5-10-0 waeren 
gekomen van Martini deese jaers        11-0-0 
            ______ 
tesaemen           16-10-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden nevens de turf aen geld     12-19-0 
            ______ 
die affgetrocken blijft in dato schuldig       3-11-0      
Ao 1704 den 21 Febr. getuint, den 20 Mart getuint, den 25 gegraeven, den 27 gegraeven, den 5 
Apr. gedorscht, den 7 gedorscht, den 18 getuint, den 29 May gewallet, den 21 Juny met ons nae 
den Klauwenberg geweest, den 29 viibr eenige streepjes land gebouwet, den 10 8br deselve met 
de groote egge geegget, den 13 met de kleyne, den 16 deselve weder gebouwt, den 18 weer met 
de groote en kleyne egge geegget, den 20 en 21 met mijn vrouwe en weyte nae Deventer geweest, 
den 23 een stucke gemesset, den 24 hetselve gesaejet, den 25 met haever nae Goor geweest 
Den 25 9br 1704 met hem gerekent ende bevonden het stont soo bij bovenstaende 3-11-0  
waeren gekomen van Mart. deese jaers 1704      11-0-0 
            ______ 
tesaemen           14-11-0 
Hierop hadde hij nu verdient (de turf sijnde betaelt)       7-12-0 
            ______ 
Blijft dan in dato nog schuldig         6-19-0 



Den 31 gedorscht, den 19 xbr gedorscht, den 9 Mart gedorscht, den 10 gedorscht, den 11 
gegraven, den 7 Apr. een schoft gegraven, den 8 getuint, den 9 3 schoft, den 2 May een stucke 
gemesset en met gerste besaejet, den 4 1 stucke gemesset, den 5 hetselve gebouwet en gesaejet, 
den 26 Juny gewannet en gewallet, den 14 July dd 1 voer turf 
Den 28 gras gemaejet, den 1 Aug 2 voer hoy uyt het Apengoor gehaelt, den 3 Aug. gras 
gemaejet, den 14 2 stukken met groen gesaejet, den 5 9br gedorscht, den 22 xbr gedorscht 
Den 18 Febr. 1706 gedorscht, den 22 de hegge helpen versetten, den 2, 4, 5 Mart, den 17, 18, 19, 
den 25 gegraeven, den 30 Mart geholpen de graeven inlijken, plaggen maejen, den 6 Apr. getuint, 
den 7 tot een broute turf gelevert, den 9 en 10 gegraeven, den 12 gegraeven, den 20 en 21 Apr. 
gedorscht, den 23 tot 8 uir gewannet, den 26 gegraeven, den 29 het haeverland begaedet en 
besaejet 3 schoft 
(Nb de aen de oversijde staende 48-2-8 die de nigten Waegemans toekomen heeft Teunis Oinck 
aen mij betaelt desen 17 May 1706)      
Den 30 Juny 1706 gebragt 1 voer turf, den 24 July gemaejet, den 30 knollen gesaejet, den 26 
Aug. een schoft boeckweyte gemaejet, den 2 viibr weyte gemajet, den 7 en 8 gestraetet, den 13 
aen den mesvaelt geholpen, den 21 en 22 gedorscht, den 9 9br gedorscht, den 10 gedorscht, en 
getuint, den 13 xbr gedorscht 
Den 7 Mart 1707 gedorscht, den 8 gearbeydet, den 10 en 11 gegraeven, den 17 palm van Holten 
gehaelt, den 21, 22 en 23 in de hoff, den 30 en 31 Mart drie schofft, den 8 Apr. met de groote 
egge geegget agter en tegen den hoff, den 18 drie daegen gegraeven, den 2 May aen de 
Blaerenmaete gevrugtet, den 5 nog 1 dag, den 9 met ons nae de Swarte Sluys geweest f 5 gls, den 
6 Juny gevrugtet aen de Blaerenmaete, den 27 en 28 gegraven, den 6 July sant in de karre 
gesmeten, den 23 rogge gemaejet, den 3 Septemb. een schofft boeckweyte gemaejet, den 16 en 
17 gedorscht, den 18 8br gedorscht, den 24 tot een broute turf gelevert, den 3 en 4 9br plaggen 
gemaejet, den 2 xbr gedorscht, den 10 gedorscht 
Den 14, 15 Febr. 1708 gedorscht, den 8 Mart it, den 9 getuint, den 12 en 13 gegraeven, den 12 
Apr. mes gelaeden, den 13 mes ingelegt en gegraeven, den 16 en 17 gegraeven, den 30 gewallet, 
den 9 Juny gewannet, den 19 drie schoft gegraeven, den 10 July dd een voer turf, den 19 nog een 
voer turf, den 31 gerste gemaejet en gegraeven, den 4 Aug. gemaejet, den 30 een schoft ruim 
weyte gemaejet    
Den 29 9br en 30 holt gekloven, den 4 xbr telgen gaeten gegraeven, den 6 hout gehouwen en in 
Broking Camp den 7 tot 10 uir, dese 2 voer hout van daer gehaelt, den 8 2 voer, den 10 gedorscht 
Den 25 Mart 1709 en 26 hout gehouwen, den 2 April getuint 
Den 5 April 1709 hebbe ick met Oinck de rekeninge naegesien en bevonden en aen de oversijde 
staende           6-19-0 
Waeren gekomen van Mart. 1705, 6, 7 en 8 tesaemen     44-0-0 
            ______ 
komen            50-19-0 
Hierop hadde hij nu verdient (de turf jaerlijcks sijnde betaelt)    39-15-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato dan nog te quaede       11-4-0 
Den 17 gegraeven, den 27 in Brökings Kamp, den 21 May hout gekloven, den 24 gewedet, den 9 
July 3 schoft gegraeven, den 27 July gerste gemaejet, den 29 gegraeven, den 30 tot 8 uir, den 8 
rogge gemaejet, den 9 met de paerde geholpen f 1 gld, den 10 gras gemaejet, den 11 Marie 
gehojet, den 15 gras gemaejet, den 16 rogge ingevaeren 
Dito met hem geaccordeert hij sal Ickings thiende aenvaeren jaerlijcks voor een rijcksdaeler   



Den 30 een schoft weyte gemaejet, den 16 viibr die weyte ingevaeren, den 3, 4, 5 Oct. gedorscht, 
den 28 3 schoft getuint, den 25 9br telgengaten gegraeven 
Den 3 en 4 Jan. 1710 nae Deventer gebragt 29 sch rogge en 4 sch gerste, den 28 Febr. wilgen 
gekortet, den 17 Mart getuint, den 18 in den hoff, den 19 een stuckjen op den Camp omgescheurt, 
den 24, 25, 26 in den hoff en op Broking, den 7 mes uytgesmeten, den 8 gegraeven, den 14 
gegraeven, den 15 een stuckjen op den Kamp met de groote egge geegget, den 26 mes gevatet 
ende ingelegt, den 26 gewedet, den 23 Juny een schofft saetroven gemaejet, dito deselve 
ingevaeren, het land gemesset ende gebouwet, den 21 July saetroven gedorscht, den 30 July ruim 
een schoft rogge gemaejet, den 1 Aug. wederom een schoft, den 7 Aug. gerste gemaejet, den 13 
drie schoft met de paerden geholpen, den 28 gedorscht, den 10 viibr gedorscht, den 12 gebragt 
een voer turf, den 2 Oct. gedorscht, den 9 een stucke op den Camp gemesst en de jonge geholpen 
Den 11 hetselve gebouwet en besaejet, den 21 gedorscht, den 12 9br mes gevaeren in 't Busken, 
den 26 gedorscht 
Den 2 Jan. 1711 gedorscht, den 16 Mart geholpen, den 27 7 stucke gaeren gesponnen ad 1¾ st 't 
stucke, den 1 en 2 Apr. dag geholpen tot het holt, den 3 gegraeven, den 7, 8 hout gekloven, den 
17 getuint, den 1 May gegraeven, den 23 gewedet, den 28 gewedet, den 9 gras gemaejet, den 13 
gegraeven, den 30 Marie 3 schoft geplantet, den 31 een schoft, den 3 Aug. een voer rogge van 
den Camp ingevaeren, den 31 weyte gemaejet, den 1 viibr gegraeven, den 22 gedorscht, den 30 
den naederen daegs 4 voer boeckweyte ingehaelt, den 17 viiibr gedorscht, den 2 9br gedorscht, 
den 3 gedorscht 
Den 9 Mart 1712 gegraeven, den 10 met een brief nae Deventer gewest, den 23 medicinen van 
Zutphen gehaelt, den 29 en 30 Mart gegraeven en getuint, den 5 Apr. mes uitgedraegen, den 10 
Apr. gegraeven en gevrugtet, den 21 drie schoft gevrugtet, den 22 en den 6 May gegraeven en 
gevrugtet, den 27 een voer turf gebragt, den 3 Juny drie schoft sand in de stortekarre gesmeten, 
den 20 een schoft rovesaet gemaejet, den 23 2 voer hoy uyt het Slag gehaelt, den 25 een voer hoy 
gehaelt, den 27 gerste en rogge gemaeyt, den 15 viibr 's nags bij de appelen gewaeckt gelijck 
oock al eens van te vooren, den 10 8br gedorscht, den 19 en 20 gedorscht, den 3 9br gedorscht, 
den 4 gedorscht             
Den 12 Jan.1713 met Teunis de rekeninge naegesien en bevonden bij die aen de voorige sijde 
staende           11-4-0 
Waeren gekomen van Mart. 9, 10, 11, 12 jaerlijcks 11 gls      44-0-0 
            ______ 
tesaemen           55-4-0 
Hierop nu wierden verdient bevonden       34-10-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       20-14-0 
De turf tot Mart 1712 is voldaen 
Den 21 Jan. 1713 weergebragt 5½ stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 5 en 6 Apr. Teunis 
geholpen, den 28 geholpen, den 1 May hout geklooft, den 28 Juni een voer turf gebragt, den 21 
Aug. ingehaelt 3 voer rogge f 9 st, den 21 en 2 9br op sijn eygen kost gedorscht, den 16 xbr 
weergebragt 4 stucke gaeren ad 1½ st het stuck 
Den 9 Jan. 1714 weergebragt 4 stucke gaeren ad 1½ st 't stuck, den 22 Jan gedorst op eygen kost, 
den 24, 25, 26 nog gedorscht, den 12 Febr. 1714 gebragt aen geld 11 gls  
Dito de rekeninge naegesien en bevonden bij de 20-14-0 aen de vorige sijde staende 20-14-0 
Waeren gekomen van Mart. 1713        11-0-0 
            ______ 
tesaemen           31-14-0 



Hierop nu wyerden verdient en betaelt bevonden      15-11-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato nog schuldig       16-2-8 
Den 20 Mart gegraeven, den 21 gevrugtet, den 4 Apr., 5 en 6 gevrugtet en gegraeven,  
den 19 drie schoft gegraeven, den 9 May gegraeven, den 28 3 schoft holt gehouwen 
Den 21 8br 1714 gebragt 11 gulden. Dito de rekeninge met Teunis naegesien en  
bevonden op bovenstaende restand waeren verdient en betaelt (de turf van dit jaer  
vooraf gerekent sijnde)            11-16-8 
            ______ 
blijft dan te quaede in dato deeses         4-6-0 
Den 29 en 30 gedorscht op eygen kost, den 13 en 14 Dec. gedorscht op eygen kost 
Den 20 Febr. 1715 weergebragt 8 stucke gaeren f 12 st, dito en den 21 2 dage en drie schoft in de 
hoff, den 25, 26, 28 3 daegen in de hoff, den 1 Mart en den 18, den 19, den 21, den 8 Apr. in den 
hoff, den 20 Juny een schoft gewannet, den 12, 13, 14 Nov.omgeset op Broking op eygen kost, 
den 26, 27, 28 telgen gestoten en geplant op eygen kost 
Den 6 Jan. 1716 6 daegen op eygen kost gedorst, den 27 Febr. een kalf ontfangen voor 48 st, den 
2 Nov. Teunis op eygen kost hout gehouwen 
Den 19 Jan. 1717 weergebragt 6 stucke en 18 bind gaeren ad 1½ st het stucke, den 15 Mart een 
schoft, den 16 gegraeven op eygen kost 
Den 21 Mart 1717 heeft Teunis gebragt 11 gls. Dito de rekeninge met hem naegesien en 
bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1714, 15, 16 alsoo van drie jaeren 
jaerlijcks 11 gl maeckt         33-0-0 
            ______ 
tesaemen           37-6-0 
Hierop wierden nu verdient en betaelt bevonden      23-15-8 
            ______ 
bleef dan te quaede          13-10-8 
Dog hier komt weder bij van de turf verschenen op Mart. 1715 en 16 voor elck voer  
ses stuiver           0-12-0 
            ______ 
Die daer bij gerekent blijft Teunis in dato te quaede      14-2-8 
Den 9 Sept. hout gekloven op eygen kost, den 22 en 23 telkens hout gekloven op eygen kost 
Den 24 Jan. 1718 weergebragt 7 stucke gaeren ad 1¾ st het stuck, den 19 Febr. gebragt 10-19-2 
Dito den 19 Febr. 1718 de rekeninge met Teunis naegesien en bevonden bij het voorige  
restant van            14-2-8 
Waeren gekomen van Mart. 1717 nevens de turf      11-0-0 
            ______ 
tesaemen           25-2-8 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden       12-15-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede nevens een voer turf aen gelt   12-17-8 
Den 4 Mart gevrugtet op eygen kost, den 5 wederom op eygen kost, den 19 Mart en den 21 3 
schoft gevrugtet op eygen kost, den 24 weergebragt 6 stucke en 6 bind gaeren ad 1¾ het stucke, 
den 28 en 29 op eigen kost gearbeidet, den 8 Apr. gearbeydet op eygen kost, den 27 en 28 Apr. 
sand in de karre gesmeten op eygen kost, den 25 May de dogter gewedet niet op eygen kost 
Den 23 en 24 Febr. 1719 Teunis gegraeven f 16 st, den 14 Mart gebragt een voer mes voor een 
voer turf, den 21 en 22 Mart in den hoff f 16 st, den 23 f 4 st  



Den 30 May heeft Teunis gebragt 8 gls, den selven dag met Teunis de rekeninge naegesien en 
bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1718 nevens de turf 11-0-0 
            ______ 
tesaemen           23-17-8 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden       13-0-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede nevens een voer mes voor turf     10-17-8 
Den 2 Juny den graeven uytgeruimt f 8 st 
Den 5 Mart 1720 gebragt 1 voer mes verschenen 1719 
Den 18 Aug. 1720 heeft Teunis Oincks gebragt 11 gls, dito de rekeninge met hem  
naegesien en bevonden bij bovenstaende restand waeren gekomen van Mart. 1719 11-0-0 
            ______ 
komen            21-17-8 
Hierop wierden verdient en betaelt bevonden      11-8-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       10-9-8 
Den 19 Sept. gedorscht f 8 st, den 23 plaggen gemaejet f 4 st, den 8 en 9 Apr. gegraven f 16 st, 
Den 15 Apr. gebragt 1 voer mes, den 20 gegraeven f 8 st, den 27 3 schoft gewedet f 3 st 
Den 19 Sept. 1721 gedorscht f 8 st, den 7 dec. 1721 heeft Teunis Oing gebragt 10 car gls 
Dito met Teunis Oing de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restand  
waeren gekomen van Mart. 1720 en 1721 jaerlijcks 11 gls     22-0-0 
            ______ 
tesaemen           32-9-8 
hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden      12-7-0 
            ______ 
Blijft dan in dato te quaede         20-2-8 
Nb een voer mes van Mart. 1721 is te quaede 
Den 29 Jan. 1722 4 daegen gedorscht op eygen kost, den 28 Febr. bonenstocken uytgesnoejet f 4 
st 
Den 9 Mart en 10 1722 telckens een halve dag helpen f 8 st, den 11 drie schoft f 6 st, den 18 drie 
schoft f 6 st, den 19 en 20 telckens een halve dag f 8 st, den 27 weergebragt 4 stucke en 9 bind 
gaeren ad 1½ st het stucke, den 5 Juny rijse opgebonden drie schoft f 6 st, den 30 gewedet f 2 st, 
den 15 Sept. gedorscht f 8 st 
Den 11, 12, 13 Jan. 1723 gedorscht f 24 st, den 20 Febr. den mesthoop gemaeckt f 4 st, den 9 
Mart & v. land omgesett op eigen kost 10 daegen, den 22 & v. 3x in den hoff en wilgen gekapt op 
eigen kost 10 dagen, den 26 2 deeltjes hout gehaelt uyt den Hogenkamp, den 2 en 3 Apr. 
gegraeven, den 5 mes gestroyt en ingelegt, den 15 July plaggen gemaeyet, den 16 plaggen 
gehaelt, den 7 Sept. graeven opgeruimt f 8 st, den 22 en 23 tot de putte geholpen f 16 st, den 4 
Oct. 5 schoft gedorscht f 10 st, den 1 Nov. en 2 3 schoft gedorscht f 14 st, den 10 Nov. hout 
gesnoejet in 't Broeck f 8 st, den 11 een voer hout van daer gehaelt, den 29 & v. 4x eykels geplant 
& v. op eygen kost, den 27 Dec. gevrugtet 
Den 16 Febr. hout uytgesnoeyet f 4 st, den 23 bercken planten gestoten f 8 st, den 16 May hout 
geklovet f 8 st, den 18 busschen gebonden f 8 st, den 27 Sept. gedorscht f 8 st, den 17 en 18 id 
Den 6 en 7 Mart 1725 gevrugtet f 16 st, den 15 en 16 in den hoff, den 17 & v. 4x in den hoff, den 
18 Apr. in de hoff f 4 st, den 27 f 4 st, den 22 May & v. 4x en een schoft hout gekloven en 
busschen opgebonden, den 23 Teunisken gewedet, den 27 gewedet, den 1 Nov. een dag en 3 
schoft gedorscht 



Den 15 & v. Jan. 1726 2 daegen en drie schoft gedorscht, den 16 en 17 May hout gekloven f 12 
st, den 18 een voer rijsse van Brokings camp gehaelt en eene voer nae Goor gebragt, sijnde een 
halve dag met de paerde, den 19 Mart gearbeydet f 4 st gelijck oock te vooren f 4 st, den 20 ook  
f 4 st, den 10 Apr. & v. voor en nae gearbeydet 3 daegen, den 22 gearbeydet, den 29 id, den 30 id, 
den 1 May id, den 2 gearbeydet, den 19 id, den 20 gegraeven 
Den 23 Juny 1727 heb ick met Teunis Oinck de rekeninge naegesien en bevonden bij het  
restand als eerder te sien en groot        20-2-8 
Waeren gekomen van Martini 1722 tot 1726 beyde incluis jaerlijck, nevens 1 voer turf,  
11 gls maeckt in die vijf jaer         55-0-0 
            ______ 
tesaemen           75-2-8 
hier nu wierden verdient bevonden        31-7-12 
            _______ 
Die affgetrocken bleef dan te quaede        43-14-12 
Hierop heeft hij nu in dato betaelt        32-18-0 
            _______ 
blijft dan nog schuldig         10-16-12 
De turf nu de mes is van jaer tot jaer betaelt 
Den 24 Jan. 1728 Teunis Oing gebragt 2 voer mest 
Den 15 Febr. 1729 gebragt 2 voer mest als oock op de andere rekeninge te sien, den 4, 5, 6, 7 
Apr. Hendrick Oing 4 daegen gearbeyd f 32 st, den 2 en 3 May f 16 st, den 9 Teunis f 4 st, den 10 
Hendrick f 8 st, den 11 Hendrick f 8 st, den 27 Sept. Teunis gebragt 11 gls.  
Dito den 27 Sept. 1729 met Teunis Oings de rekeninge naegesien en bevonden bij die aen de 
voorige sijde staende           10-16-12 
Waeren gekomen van Mart. 1727 en 28       22-0-0 
            _______ 
tesaemen           32-16-12 
hierop wierden betaelt en verdiend bevonden      14-8-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        18-8-12 
Siet het nieuwe boeck 
 
Den 28 Febr. 1715 heb ick dat stucke land op den camp dat Teunis Oing voor de garve boude aen 
hem verhuirt voor vijf schepel saet, het sij rogge, boeckweyte off gerste, soo als er op wast, dog 
soo hij er haever wilde saejen, sal hij geven vijf schepel gerste op Martini jaerlijcks te betaelen, 
dog sal dit accort stand grijpen soo veel jaeren als mij sal goed duncken om van jaer tot jaer het 
land nae mijn believen weder aen te tasten en sal hij dit gesay daervan betaelen 
Den 21 Febr. 1716 gebragt 5 sch rogge van Martini 1715. En is bedongen in de volgende jaeren 
dat nog een voer mes sal geven 
Den 13 xbr 1716 gebragt 5 sch boeckweyte verschenen op Mart. deeses jaers 
Den 10 Nov. 1717 gebragt een voer mes verschenen op Mart. deeses jaers 
Den 14 Febr. 1718 gebragt de pagt, dat is 5 schepel rogge verschenen op Martini 1717 
Den 3 Nov. gebragt een voer mes verschenen Martini 1718, in 't begin van Dec. gelevert 5 sch 
gerste van Mart. 1718. In Nov. 1719 gebragt 5 sch gersten van Mart. 1719 
Den 5 Mart 1720 gebragt 1 voer mes van Mart. 1719 
Den 12 Jan. 1721 gebragt 5 sch rogge van Mart. 1720 
Den 15 Apr. gebragt 1 voer mes, in Febr. 1722 gebragt 5 sch gerste verschenen op Martini 1721 



Den 19 Mart gebragt 2 voer mes sijnde van dit en van het andere land verschenen op Mart. 1721 
Den 8 Febr. 1723 heeft Teunis Oings gebragt 2 voer mest, te weten eene wegens dit land en eene 
wegens het stucke op den berg 
Den 26 Mart gebragt 5 sch rogge verschenen op Mart. 1722 
Den 19 Nov. 1723 gelevert 5 sch gerste verschenen op Mart. deeses jaers 
Den 21 Mart 1724 gebragt 2 voer mest 
Den 30 Jan. 1725 gebragt 5 schep rogge verschenen op Mart. 1724 
Den 17 Febr. gebragt 2 voer mest 
Den 2 Nov. 1725 gebragt 5 sch gerste verschenen op Mart. 1725 
Den 22 Febr. 1726 gebragt 2 voer mes. Den 27 Jan 1727 gebragt 2 voer mes 
Den 6 Febr. gebragt 5 schepel rogge verschenen op Mart. 1726 (den 24 Jan. 1728 gebragt 2 voer 
mes, maer dit is reets op de andere rekeninge aengeteekent) 
Den ... gebragt 5 schep rogge verschenen geweest op Mart. 1727 
In Nov. 1728 betaelt 5 sch gerste verschenen op Mart. deeses jaers 
Den 15 Febr. 1729 gebragt 2 voer mest 
Den 12 May 1730 gebragt 5 schepel rogge van Mart. 1729 
Den 16 Juny 1731 de vijf sch rogge van Mart. 1730 met geld betaelt 
Siet het nieuwe boeck fol 26 
 

Hans Coster   
   12 guld.  1 voer turf 

Ter instantie van Jan Lamberding mombaer der onmondige kinderen van wijlen Hans Coster 
word het land, 't gheene deselve eenige jaeren al onder de ploegh gehad heeft, hem op vijff naest 
volgende jaeren waervan het laetste op Martini een en tachtentig sal uitgaen, geprorageert, met 
eenen permissie gegeven, sulx daer een ander behoorlijk begaeden en bouwen te laeten, sonder 
nochtans eenige de minste sonseye off pretyndicie 't sij voor mij off voor mijne naesaeten, 
waerthegens Lamberding voors. als ooc Hendryk Coster haer verplicht hebben sorge te sullen 
draegen, dat de pachtgelden en turff, die jaerlyx daervan gecomen sijn, telkens op Martini richtig 
sullen betaelt worden, bij ontstentenisse van 't welke desen accoord ooc te niet sal sijn 
Gedaen in 't jaer 1676 6 Marty                                               G. Sertorius  P in M  
76 Ao 1677 den xi May hebbe ick van Jenne Costers een osjen an betalinge genomen voor 
vijftien gl 3 stuiver, haer dadelijk te rugge gevende de overschietende ducaton, soo dat mij van 
het jaer 76 niet als een voer turffs schuldig blijft 
Die voer turffs dd den 5 July 1678 Kerkemeyer 
1677 hierop mijne vrouwe gelangt 1678 den 13 May     6-6-0 
Item den 3 Aug. Boelinck een voer turff 
Den X 8bris 2 schepel Guliker rogge an te nemen so te Martini golt off andere an de  
plaetse te geven 
Den XII dito noch 2½ schepel        4-10-0 
Postridie 4 post Trinitatis 1679 Jenneken dd       5-0-0  
Den 2 9bris heeft mij gestiert bij Jenneken haer dochter     4-0-0 
Den 6 Juni 1680 Gerrit helpen wasschen       0-4-0 
Den 15, 16, 17, 18 heeft Jenneken tot onsent genaeyt      0-10-0 
Den 28 Juny heeft mij Jenne an 't bedde selfs 's morgens bet    6-8-0 
dito met Jennen gerekent ende bevonden dat op 't gene mij verschenen was op Martini  
77, 78, 79 tesamen 36 gls was bet        26-18-0 



resteert also hier van noch          9-2-0 
Den 27, 28, 29 July alsoo heeft Jenneken t'onsent genaeyt      0-7-0 
Den 3 - 6 8bris alsoo Jenneken t'onsent weer genaeyt     0-10-0 
Den 15 January 1681 7 pont boter dd met den pot die sloet 2 lb af    0-17-4 
Den 16 Marty per Jenneken gesonden        3-0-0 
Den 27 Juny bij Christine gesonden        2-10-0 
Int leste van Julius eenige planten van Jenne gecregen      0-6-0 
Den 5 xbris 4 lb boter 
Den 7 Jan. 1682 2½ lb boter wel gew       0-19-4 
Den 16 dito bij Morsmans soon 5 lb boter gesonden     0-15-0 
Den 27 4 lb boter 
Den 10 Febr. bij Morsmans soon 5 lb boter        1-7-0 
Den 28 bij Christ. 2 lb boter, den 20 Marty bij Gerrit 2¼ lb boter    0-12-6 
dito 2 mudde gerste het schepel ad 18 st        7-4-0 
            ______ 
Den 27 Marty 1682 met Jenne gerekent dederat ut supra     18-9-2 
adde tot de 9-2-0 van M 80 en 81        32-21-8 
            ______ 
Van dese afgetrocken de 18-9-2 rest mij       14-12-6 
Ende 4 voer turfs 
Den 13 Jenne selfs gebracht boter met de pot cost voor de steke van 6 pond 1 lb tegen 3½ st, de 
pot staet off derde half pond als bij Cremer Geerd den 30 Apr. geweg is 
Den 28 April bij onse Jenne gestiert 2½ lb        1-1-0 
Den 25 Jan. 1683 Jenneken de dochter gebracht 3 mudde gersten het schepel tegen  
18 st            10-16-0 
            ______  
tesamen           11-17-0 
affgetrocken van bovenstaende         14-12-6 
            ______ 
blijven voor mij          2-15-6 
Nestens i v noch, hierbij comen van Martini 83        12-0-0 
            ______ 
summa 5 voer turffs ende         14-15-6 
Den 22 Febr. bij onse Jenne gestiert 2¼ lb het lb 3½ st boter  
Den 13 Marty bij Christine gestiert 2 lb 3 loot 
Den 30 2 lb min ¼ bij onse Jenne boter gesonden 
Den 17 Apr. 2 lb boter, den 8 xbris bij haer dochter Jenneken 3 lb elks tot 3½ st  
Den 24 Jan. 1684 Jenneken 4 lb 
Den 20 Febr. Jenneken gebruikt 7 lb, den 20 Marty 5 lb boter 
Den 22 2 mudde geersten het schepel ad 16 st, in 't leste van den April 2 lb boter 
Den 23 May 2 lb item Jenneken naeyen    
Den 24 en 25 Juny gebracht 3 voer turff, den 30 dito noch 1 voer turfs 
Postridie 13 post Tr. 1 voer turff  
Den 28 January 1685 ons gebracht 7 sch gersten en 1 sch het schepel tegen 28 st, wanneer wij 
oock met malcander rekenden het ghene op Martini 83 en 84 vervallen was, mede insluitende en 
bevonden in dato dat mij in dato schuldig bleef 1 scheer mests en an gelde  16-12-14 
segge sesthien gl twalfste veerthien penningen 



Nb d' abuis en dat eerst meende 't waren maer 4 gl 12 st 14, quam daer van dato dat mij hadde 
verschreven boven voor 82 schrijvende 83 sijnde het 82 jaer, anders niet berekent ende kunnen 
Den 25 Jan 83 oock niet rekenen Martini 83 is also 16-12-14 
Nb seid dat mij noch heeft in huis genaeit, dat niet mede berekent is 
Den 25 July 3 lb boter is 12 st, den x Aug. 3 lb, den 26 Sept. 2 lb, den 23 8bris 3 lb 
Den 3 xbris bij Marie gestiert 5 lb boter 
Ao 1686 den 3 January 2 lb boter, den 17 2 lb heeft geld doe 3½ st te Zwolle 
Den 31 deser bij Marie 2 lb boter gestiert, den 8 Febr. heeft Jenneken gebracht 2 lb boter f 7 st 
Den 27 bij Marie 2 lb boter gestiert, den x Marty bij Marie 3 lb boter gestiert 
Den 20 6 lb, den 23 9¼ sch gersten het schepel 16 st f 17-8-0 
1686 den 10 Jan. bij Marien gestiert 6 gld 
Den 23 May 87 in 't Venne Gerrit geholpen, den 27 gegraven, den 12 July 2 voer turff dd, den 23 
Gerrit rogge gemaeit, den 1 Aug. gras gemaeit, den 28 8bris 3 lb boter het lb 3½ st 
Nae mijnen anslag stond het dan, als den 31 Jan. 1688 het opgenomen hebbe also van de laetste 
rekeninge de van 85, den 28 Jan. resteerden mij aen geld     16-12-14 
hierbij kwam Ao 85 een voer turfs en        12-0-0 

          Ao 86 een voer turfs en        12-0-0 
           Ao 87 een voer turfs en         12-0-0 
            _______ 
summa deses restants mij te goede 4 voer turfs en      52-12-14 
Waerop waren betaelt 2 voer turfs ende       21-13-8 
            _______ 
dewelke afgetogen resteerden mij noch hiervan      30-19-6 
En heeft mij in bovenstaende dato hierop Hendrick Custers an Jalings huis betaelt  6-19-6 
            ______ 
en resteerden also mij hier noch van        24-0-0 
Nb dese 24 gls sijn voor mij in handen van Jaling te Deventer betaelt Ao 1694 in 't midden 
omtrent January 
Den 1 May Gerrit geholpen in 't Venne  
Den 2 mijne vrouwe nae Eybergen gebracht, den 19 haer weer gehaelt, item den 29 met mij nae 
Eybergen geweest, item te Pinxster Maendag 's middags mee ons uitgevaeren nae Bentem etc en 
sijn 's volgenden Saterdag middags weer te huis gekomen  
Den 18 Juny rövesaet gemaeit en het land weer bemesset, den 18 Sept. weite gedorscht f 2 st, den 
3 8bris nae de meule geweest 
Den XII ixbris Helenen weder van Eybergen gehaelt 
Ao 1691 den 12 Jan. hebbe ick met Gerrit Costers gerekent en stond so boven de 24 gls die mij 
noch van den 31 Jan. 1688 tegoede sijn, dae noch resteerden van Mart. 88, 89, 90 36-0-0 
hier op wierde verdient bevonden        12-0-0 
            ______ 
resteeren mij also hiervan oock noch        24-0-0 
hierop 110 lb schincken mede genomen nae Deventer, Jenneken 2 hemde voor Christinen 
gemaeckt 
Den 5 Aug. gras in 't Slag gemaeit, den 3 Sept. Helenen nae Eibergen gebracht, den 23 nae de 
meule geweest, den 14 8bris Helenen weder gehaelt, den 19 - 22 also 4 dagen met ons nae de 
Gronouwe geweest, den 30 xbris gedorscht 



Den 14 Marty 1692 met Jenneken gerekent en wierde bevonden op de naest bovenstaende vier en 
twintig gls dat betaelt waren (vijf gulden die denselven dage Jenneken medebrachte) hiermede 
ingerekent           11-9-0 
Den 18 April gekarret, den 28 helpen ...., den 9 May Helenen mede van Deventer gebracht, den 6 
en 7 Juny met mij nae Niewenhuis geweest, den 23 7 karren mes op 't rödeland gebracht van 2 
uiren tot 6, den 30 Juny de Vasenden nae Zwolle gebracht f 2-10-0, den 15 7bris met mij geweest 
Goor, den 25 8bris met mij nae Welsum      
Ao 1690 den 25 Aug. hebbe ick het land, 't welke Hendrick Cösters van de Pastorie te Markel 
gepachtet en in 't leste Gerrit Kösters heeft in gebruik gehad, weder ingedaen an Broeck Evert op 
de naest volgende ses jaeren voor deselve pacht, daer 't die vorige hebben gehad, te weten 
jaerlicks twaalf guldens en een voer turf suiver, waer van het eerste jaer sal verschenen sijn op 
Martini 91 en het laetste eindigen op Martini 96, sonder naedeel evenwel van mijn naevolger en 
met conditie, dat hij sich met Gerrit Kösters over tijkene die met recht daeran noch pretendeeren 
kan, sich verdrage en het land nae verloop van geseide ses jaeren los liggen blijve G S P tot M  
Ao 91 den 6 7bris buiskolen etc mede van Deventer gebracht 
Op 't ghene mij te Martini 91 verschenen was heeft Arend gebracht den 3 January 1692 6-0-0 
Den 1 Aprils mij van Deventer medegebracht, den 26 May mij en mijn vrouwe, den 5 Juny 
Samuels mandetjen 
Den 16 July eene tonne kalks medegebracht f 3 st, den 21 een voer stubben gebracht voor 't voer 
turfs welke van verleden jaer schuldig was, daer hem 4 st opgeven sonden, den 28 July rogge 
ingevoert en groen gesaeit, den 9 Aug. Hermen gras gemaeit, den 13 en 15 gras gemaeit, den 31 
een verkjen van hem gekregen sal gelden als 't niet vinnig en is 55 st 
Ao 1692 den 20 9bris met Arend gerekent en stont so hij was mij van Martini 91 en 92 schuldig 
an geld            24-0-0 
waerop betaelt en verdient bevonden wierde       14-0-0 
            ______ 
so dat mij hiervan resteert een voer turfs en an geld      10-0-0 
Den 14 Febr. 1693 heeft hij 't resteerende voer turfs gebracht en     2-0-0 
6 May Amelis koffer medegebracht, den 3 July Hermen in 't Appengoer gemaeit, den 18 July 
gerste gemaeit en Hermen gras gemaeit in 't Slag den 23, 25 en 26   
Den 7 Aug. het 1e mede met het stuckjen bij het vlas gebout, den 4 Sept. Hermen gedorscht 
Den 14 en 15 Sept. Hermen gedorscht en gewallet, den 27 gedorscht, den 17 8bris 16 bond 
sprankels elk 2 st, den 26 Hermen gedorscht, item den 8 9bris gedorscht, den 9bris een vat nae 
Deventer gebracht, den 29 9bris dd 4 gls 4-5-0, dito met malcander gerekent ende stont so van de 
laetste rekeninge resteerden         10-0-0 
hierbij quaemen van Martini 93        12-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          22-0-0 
hierop wierde betaelt bevonden         12-8-8 
            ______ 
resteert mij also hiervan noch een voer turfs en an gelde     9-11-8 
hierop hij den 7 xbris gedorscht 
Den 29 Jan. 1694 Hermen gedorscht, Krijghsman mij spurt halve helpen ruimen den 26 Febr., 
idem den 27 en 28  
Nb Angaende de 24 gls mij toekomende uit de rekeninge de anno 1688 den 31 Jan. heeft mij 
Henrick Custers met handtastinge belooft den 5 Jan. 1694 dat volgenden of des daags daeran die 
soude brengen an de makelaer bij de welke hem de quitance hiervan oock hebbe gestiert 



Den 8 ixbris heeft hij ons Gerrit Costers door Vennebeken Gerrit nae de Gronouwe gebracht, sijn 
weder gekomen den 11 
Den 21 9bris hebben wij gerekent en stond so hij hadde op de an de andere sijde  
staende            11-9-0 
betaelt of verdient           8-9-0 
            _____ 
             3-0-0 
1693 den 5 Febr. met mij nae 't Weldam, den 20 in 't Venne, den 22 in 't Venne, den 1 May 1693 
in 't Venne, den 3 May in 't Venne, den 10 May nae de meule, den 15 Sept. in ons huis genaeit, 
den 7 8bris met molten nae de meulen 
Den 15 Febr. nae 't Venne, den 7 en 8 Marty also in 't Venne, den 9 Mart is dit afgerekent en 
onbetaelt bevonden 
Item heeft Gerrit in 't Venne geholpen, daer bij voer, den 1 May heeft .... schepel ontfangen, 
krijgt segge acht schepel en daerbij 2 schepel, dewelke hij mij de naest volgende .... sal betaelen, 
heeft daerop geholpen in 't Venne, den 19 July gerste gebracht  
De 2 schepel heeft Jenneken weergebracht den 14 Aug. 1694 
Nb hij heeft eenige reisen ons geholpen 
Den 24 May 95 weeder 1 mudde rogge gekreegen, behalven dat in 't Venne geholpen heeft en hij 
wel weesen sal, heeft hij mij de 5 Febr. 96 met de karre tot het hofjen geholpen, den 21 en 30 
April in 't Venne, den V Mart item 
Den 3 May 1694 heeft Broeck Arend gebracht 8 nieuwe schellingen en 4 beesemen maeckt 
tesamen 2-6-0, den 13 Juny heeft Arent gebracht het eene voer turf van verleden en oock eene 
voor dit jaer, den 29 Juny drie schoft tot het rovesaet te dorschen 
Den 13 Gerrit de knecht rogge gemaeit 
Nb den 19 hadde hij oock Helene meede nae Deventer genomen op de kermisse, den 20 Gerrit 
gras in 't Apengoor gemaeit en in 't Slag, den 31 July en den 1 Aug, it 2 en derden also, den 17 
Henrick gedorscht, item den 5 dito, den 2 8bris gedorscht, den 16 gedorscht 
Den 18 dito heeft hij gebracht 5 gls, item ene mande voor 3 paer buiskoole 3 st, item 3 bessem 
Dito met malcanderen gerekent en wierde bevonden dat bovenstaende restant van 9-11-8 hadde 
hij goedgemaekt           11-10-0   
also betaelt bovengemelte restant, de turf van verleden en dit jaer, hadde oock noch op 't gheene 
Martini 94 verscheenen was betaelt 1-18-8, den 10 xbris gedorscht 
Ao 1695 den 25 Febr. gedorscht, hierbij dese 2 dage dorschen gerekent makende tesamen 32-8-8, 
resteerden also mij van Martini 94 9-11-8, daerop heeft hij mij 2 verkens gedaen voor 17 gls en 
ick hem deese 9-11-8 daerop gekort en de overige 7-8-8 dadelick daerbij betaelt, is geschied den 
31 Marty 1695 
Den 18 April Henrick mes gevat, den 20 gegraven, den 25 en 26 also in 't Venne 
Nb hij brachte meede den aker en 1 spint sout, daer voor pretendeert 1 st, den 29 April Egbert 
needer gestoken, den 30 Henrick en dito Egbert in 't Venne met haer lijf geholpen, item den 18 
May Gerrit, den 25 May een en ander van Deventer meede gebracht f 2 st 
Den 11 Juny 95 heeft Arend een voer pachtturf gebragt, den 15 Juny heeft hij van Deventer 
Helene mede gebracht, den 22 Henrick gegraven, den 12 Henrick in Apengoor gemaeit, den 13 
dito Egbert gehoeit, item den 15 item noch, den 19 gerste gemaeit 
Nb die was maer tot den middagh, wanneer 't sterk regende de volgende sch.., item den 25 rogge 
gemaeit, den 29 gerste gemaeit, den 9 Aug. Henrick gras gemaeit in 't Slag, den 18 gemaeit, den 
17 Sept. Henrick drie schoft gedorscht, den 20 7bris drie schoft gedorscht 



Nb het eerste mael was rijkelik, den 14 Egbert gedorscht, den 30 8br van Deventer medegebragt 
een sluytmande voor sust. Wagemans, den 15 9bris Hendrick gedorscht, den 27 gedorscht, item 
voor 't de medebrengen voor Amelie in mijn afweesen hem goed gedaen 6 st, den 4 xbris met 
Arend gerekent en bevonden op 't gheene Martini 95 verviel    12-0-0 
waren betaelt           7-15-8 
            _____ 
resteert also van Martini 95 mij noch       4-4-8 
Den 6 xbris de schrom meede van Deventer gebracht, eischt 2 st, den 12 gedorscht 
Den 10 Febr. 1696 tot het hofje Henrick geholpen, den 14 een sack erwten meede gebracht, is 
mijn deel 1 st, den 22 Hendrick het hofken omgeset, den 2 Marty gedorscht, den 25 Egbert 
gedorscht, item den 26 Henrick, item den 28 Egbert, item den 30 Henrick 
Den 2 April en den 3 Egbert gegraven, den 12 May 1696 Gerrit Costers 2 sch rogge geleent, die 
mij so haer de rogge ingevoert is, weerbrengen moet en wel den 8 8bris, den 4 Juny 12 bond 
sprankels elk 2 st tesamen 24 st, den 8 gegraven, den 13 July Egbert rövesaet gedorscht, den 26 
Aug. mij meede van Deventer gebracht, den 13 xbris dd 4-10-0 den 3 Juny 1697    
Dito gerekent en stond so bij de bovenstaende restanten      4-4-8 
was gekomen van Martini 96         12-0-0 
            _____ 
maekende tesamen          16-4-8 
hierop was betaelt           8-3-0 
            _____ 
resteert mij also hier van noch          8-1-8 
Den 8 marty 97 een voer tuinholts gebracht, hij seide van 25 en ick van 20 st, den 3 Juny ons 
beide van Deventer gebracht, item den 16 July, den 13 Sept. 5 lb boter, den 30 8bris 20 buiskolen 
en eene sak appels van Deventer gebracht, den 20 gebracht 3 gls 6 
hierbij quam op Martini 97         12-0-0 
            _____ 
            20-1-8 
En wierde hierop den 20 xbris betaelt gevonden       7-8-0 
            ______ 
So dat mij hiervan noch te goede blijft       12-13-8 
Nb de turf resteert 
Ao 98 9 lb heeden garen was den 22 Marty, den 27 April meede van Deventer genomen 2 mudde 
roggen en 40 elle linnen 9 st, den 15 Juny 3 kinder mede genomen en 6 klad ik mede gekocht f 10 
st, noch heeft hij mij eene klaet en dus 2 keren meede gebracht, den 16 July 3 kinder meede van 
Deventer gebracht, Dn 14 p Trin. Arend gebragt vier gls, den 26 8bris 8 lb hopjes mede gebragt, 
den 11 xbr Arend gebragt 3 gls, dito een vaatjen traen van Deventer mede gebragt 
Dito met malkanderen gerekent en bevonden het stont soo op bovenstaende 12-13-8, wierden 
betaelt bevonden          10-7-0 
            _____ 
die affgetrocken rest           2-6-8 
Hier bij quaemen van Martini 98        12-0-0 
            _____ 
Blijft hij dan nog in dato schuldig nevens drie voer turf aen gelde    14-6-8 
Den 23 Febr. 99 Arend gebragt een voer turf voor 36 st en een voer hout voor 30 st, den 10 Mart 
Arend nog een voer turf gebragt voor 36 st, den 12 Marty wat hout 25 st 
D 24 p Tr dd 4 gls segge vier gls 



Ao 1700 den 8 Sept. dd 7 gls 
Dn 9 p Tr 1701 met hem gerekent en bevonden het stont soo bij de bovenstaende 14-6-8  
waeren gekomen van Mart. 99 en 1700       24-0-0 
            ______ 
te saemen           38-6-8 
Hierop wierden dan betaelt bevonden       17-7-0 
            ______ 
rest            20-19-8 
Dito heeft hij hierop betaelt 10 ggls        14-0-0 
            ______ 
die affgetrocken blijft hij daer in dato nog schuldig nevens 5 voer turf aen geld  14-0-0  
            ______ 
Dit is Jalinck toegevallen         6-19-8 
Dit land is Martini 1700 weder verpagt aen Arent Nienhuys ubi vide 
 

Gerardus Gorckinck custos 
     20 guld. 

wegens een gaerden, dogh ik genietende 't miskooren moet an hem geven so van tractement als 
meister, coster van 50 guld  
Nb voor deese 20 gls heeft de custos in pagt 1½ haverland, de Kranenbree omtrent ½ mudde en 
Kostverlooren omtrent 1½ schepel groot 
Ao 1670 den 4 Jann. den custos en sijn vrouw gegeven 30 guld en hier bij de 20 guld gerekent, 
hebbe hem 't jaer 69 so als op Paeschen deses jaers eerst was verschenen ten volle betaelt 20-0-0 
1676 den 26 February 1677 heneg gesonden p Christinam      7-10-0 
Den 3 Marty eidem per varam et Christinam      7-10-0 
Den 22 Juny per Christinam         10-0-0 
Den laetsten Aug. per Christinam        5-0-0 
1677 den 15 Marty 1678 Christinam gesonden      10-0-0 
Den 17 Juny 1678 Christinam gesonden       10-0-0 
Den 12 7bris Christ. en Samuelem         6-6-0 
Den 3 xbris Christina en Sam        3-14-0 
1678 den 2 May 79 per Christ en Samuelem gesonden     12-0-0 
1679 den 24 Juny per Christ en Sam hem gesonden      6-6-0 
Den 23 9bris Saram en Saluem gesonden 3 ducatons     9-9-0 
Den 9 xbris Christina gelangt de oude Costersche in bijsijn van de jonge   2-5-0 
1679 off vele meer 't geene verschijnt op Paesschen 80, hierop gestiert den 23 Juny 1680 
Samuelem           15-0-0 
Den 23 9bris Samuelem         10-0-0 
Dominica Quinquay 1681 bij sijn susters soontje Gerhardus gesonden   4-2-0 
Van te vooren was hem een schepel roggen gedaen      0-18-0 
Op 't gene dat te Passchen viel 81 gestiert per Samuelem den 15 May   10-0-0 
Mijn vrouwe gebracht den 28 Juny        5-0-0 
4 July per Samuelem          5-0-0 
Den 10 Aug. per Samuelem         10-0-0 
Op 't gene te Paesschen 82 viel den 2 Juny p Samuelem     15-0-0 
Den 9 7bris P Samuelem         7-10-0 



Den XII 8bris den coster in sijn huis gebracht      7-10-0 
Op 't gene te Paesschen 83 viel hebbe ick hem gebracht 30 Apr.    10-0-0 
Den 2 July den meester gelangt in mijn huis       15-0-0 
Den 20 Novembris hem gelangt in mijn huis      5-0-0 
Den 30 Apr. 1684 hebbe ick op 't ghene Paesschen dito verschenen, was de meester in  
mijn huis gelangt          10-0-0 
Den 27 Juny p Samuelem gestiert        10-0-0 
Den X January 85 p Samuelem        10-0-0 
Ao 1685 hebbe ik dat op Paesschen deses jaers verschenen was bij Marien de Köster  
gestiert den 9 July           15-0-0 
Den 21 Sept. heeft hem meyne vrouwe gestiert      10-0-0 
Den 12 Jan. 1686 Jenneken en Willam       5-0-0 
Ao 1686 hebbe op 't ghene te Paesschen deses jaers verschenen was bij Marien den  
5 July gestiert           10-0-0 
Den 29 9bris bij Marien hem gestiert       10-4-0 
Den 5 Marty 1687 bij Jenneken        9-16-0 
Ao 1687 hebbe op 't ghene te Paesschen deses jaers verschenen was bij Jenneken den  
18 July gestiert          10-0-0 
Den 9 ixbris bij Marie hem gestiert        10-0-0 
Ao 1688 den 31 Jan. hebbe hem gelangt in Jalings huis     6-0-0 
Item van te voren hem gelangt 5 catechisaties f 3-0-0 waer van afgaende 2 st, blijven 2-18-0 
Item den 26 May 6 schepel roggen        5-8-0 
            _____ 
also dat bovenstaende jaer hiermede is afgedaen        34-6-0 
en betaelt op 't jaer 88          4-6-0 
Den laesten Juni per Mariam gestiert        10-14-0 
Den 9 Aug. per Jennen gestiert        10-0-0 
Den 19 Febr. 89 bij Christijntjen betaelt op 't ghene de Paesschen 89 verschenen was 5-0-0 
¾ ziem papier           3-0-0 
Den 28 July 1689 Helenam Hendrina       12-0-0 
Den 12 ixbris bij Marien gestiert        5-0-0 
Den 27 xbris bij Marien         5-0-0 
Den 5 Febr. gestiert          5-0-0 
In Majo 1690 op 't ghene te Paesschen des jaers verschenen was 6 sch roggen  6-0-0 
Den 14 July per Christinam 180 st        9-0-0 
Den 25 7bris per Christinam 4 daeler       6-0-0 
Den 21 xbris hebbe ick hem selven gelangt in onse huis     6-0-0 
1691 den 1 May p Christinam gestiert en sijn die also weder hadde ge... den 8 May 3-0-0 
Op 't gene te Paesschen 1691 verschenen was hebbe ick hem gedaen den 8 May  7-8-0 
Dito noch an rogge 6 sch het schepel tot 22 st      6-12-0 
Den 15 July hebbe ick hem nae de bede uire in de kerke gelegt    7-10-0 
Den 24 7bris hebbe ick hem in onse huis het overig gegeven, namelik   8-10-0 
Op 't ghene te Paesschen 92 verschenen was hebbe ick bij Christinam gestiert den 9  
May            9-0-0 
Den 6 Juni 6 schepel roggen         6-0-0 
Den 13 July 2 schepel roggen        2-0-0 
Den 2 Aug. p Christinam         9-0-0 



Den 9 8bris p Anna Judith         4-0-0 
Op 't ghene te Paesschen 93 verschenen was hebbe ick bij Jennen 4 May gestiert  6-14-0 
Den 6 May hebbe ick hem gedaen 7 schepel rogge 12 schepel 3 st    13-6-0 
Den 21 July hebbe ick hem gestiert, selfs gebracht      10-0-0 
Op 't ghene te Paesschen 94 verschenen was hebbe ick den 14 May p Christ gestiert 10-4-0 
Den XI Juny bij Christinen gestiert        9-18-0 
Den 6 Sept. an Jalings huis voor hem goedgemaeckt an rundvlees    4-0-0 
Dito per Christinam hem gesonden        1-8-0 
Den 23 dito het laeten trekken voor H. Huiskens dootkiste     4-10-0 
Op 't gheene te Paesschen 95 verschenen was hebbe ick p Chr den 30 Mart  10-0-0 
Den 30 April Christinam 40 m elle schellingen      11-0-0 
Den 25 Juny hem in onse huis gelangt, item hadde hij een spint lijn gekregen  8-16-0 
Op 't gheene te Paesschen 96 verschenen was hebbe ick hem gelangt den 26 Aprilis 15-0-0 
Den 20 dito een spint lijn         0-10-0 
Den 6 May hem in de kerke gelangt        14-10-0 
Op 't gheene te Paesschen 97 verschenen was hebbe ick hem gesonden door dochter en  
eene van haere kinders den 17 Aprilis       11-0-0 
Item hebbe ick mijn dochter betaelt het gheene haer van de .... toequam den  
22 Febr. 1697           4-0-0 
Item hebbe ick hem den 2 May bij sijn soone gestiert en hij ontfangen   15-0-0 
Op 't gheene te Paesschen 98 verschenen was, is betaelt mijn dochter   4-0-0 
Item den 30 April          22-16-0 
Item 2 schepel roggen         3-4-0 
Op 't gheene te Paesschen 99 verschenen was is mijne dochter betaelt    4-0-0 
Den 22 heeft de mr ontfangen        26-0-0 
waermede dan 't jaer 98 hem is voldaen 
Op 't ghene te Paesschen 1700 verscheenen was is vrouw Wagemans betaelt  4-0-0 
Den 8 Aprilis hebbe hem gelangt hier in huis      11-0-0 
Den 22 Juny hebbe hem gelangt hier in huis       11-0-0 
Den 14 July p Jan Henrick hem gestiert       4-0-0 
Op 't gheene te Paesschen 1071 (!) verscheenen was hebbe ick mijn dochter betaelt 4-0-0 
Den 12 Marty oock anticipando hem hier in huis gelangt     16-0-0 
Den 30 Apr. de mr ontfangen de nog hier van resterende      10-0-0 
Den 18 Juny 1702 hebbe ick hem hier in huys gegeven     16-0-0 
Item aen suster Wagemans wegens hem aen rente      14-0-0 
            _____ 
tesaemen           30-0-0  
Soo dat hier mede het geene op Paschen deeses jaers verschenen was voldaen is 
Den 24 May 1703 hem gegeven hier in huys      16-0-0 
Voor suster Wagemans ingehouden        14-0-0 
            _____ 
tesaemen           30-0-0 
soo dat hier mede voldaen is 't geene op Passchen deeses jaers verschenen was 
Den 9 may 1704 hem gestiert bij de nigten Jalincks      16-0-0 
en voor suster Wagemans ingehouden       14-0-0 
            _____ 
tesaem            30-0-0 



Soo dat voldaen is het ghene op Passchen deeses jaers verschenen 
Den 4 May 1705 door Jenne aen den custos gestuirt     16-0-0 
En voor Sr Wagemans ingehouden        14-0-0 
            _____ 
tesaemen           30-0-0 
Waermede voldaen is het ghene hem op Passchen deeses jaers verschenen was 
Den 1 May 1706 door Christina aen den custos gestuirt     16-0-0 
En voor de nigte Wagemans ingehouden       14-0-0 
            _____ 
tesaemen           30-0-0 
Soo dat hiermede voldaen is het ghene hem op Passchen deses jaers verschenen was 
Omtrent den 7 off 8 May 1707 door Chrsitina gesonden     16-0-0 
En voor de nigten Wagemans ingehouden       14-0-0 
            _____ 
tesaemen           30-0-0 
Waermede voldaen is het ghene op Passchen deeses jaers hem verschenen was 
Den 9 Apr. 1708 hier te huis hem gegeven        16-0-0 
En voor de nigten Wagemans ingehouden       14-0-0 
            _____ 
tesamen           30-0-0 
Waermede voldaen is het ghene op Passchen deeses jaers verschenen is  
Den 23 Apr. 1709 p Christinam gesonden       16-0-0 
en voor de nigten Wagemans ingehouden       14-0-0 
            _____ 
tesamen           30-0-0 
Soo dat voldaen is het ghene op Passchen deeses jaers verschenen is 
Den 9 May 1710 p Christinam gesonden       16-0-0 
En daer bij gevoegt de rente voor de nigten Wag.      14-0-0 
            _____ 
fac            30-0-0 
Waermede dan voldaen is het ghene op Passchen deeses jaers verschenen was 
Den 27 Apr. 1710 per Christinam gesonden       20-0-0 
En daer bij gevoegt de rente voor de nigten Wagem      10-0-0 
            _____ 
fac            30-0-0 
waermede dan voldaen is het ghene verschenen was op Passchen deeses jaers 
Den 8 Apr. 1712 aen de custos gegeven       24-0-0 
waerbij gevoegt de rente voor de nigten       6-0-0 
            _____ 
fac            30-0-0 
waermede dan voldaen is het ghene verschenen was op Passchen deeses jaers 
Den 14 May 1713 aen den custos gesonden       24-0-0 
Waerbij gevoegt de rente voor de nigten       6-0-0 
            _____ 
fac            30-0-0 
Waermede dan voldaen is hetghene verschenen was op Passchen deeses jaers 1713 
In 't begin van Apr. 1714 betaelt         24-0-0 



Waerbij gevoegt rente voor de nigten die inhouden      6-0-0 
           _____ 

fac            30-0-0 
Waermede voldaen is het ghene verschenen was op Paasschen deeses jaers 1714 
Den 16 Juny 1715 betaelt         24-0-0 
Waerbij gevoegt de rente van de nigten, die inhouden     6-0-0 
            _____ 
fac            30-0-0 
Waermede dan voldaen is hetghene verschenen was op Paasschen 1715 
Den 5 Juni 1716 betaelt         24-0-0 
Hierbij gerekent de rente van de nigten Wagemans      6-0-0 
            _____ 
tesaemen           30-0-0 
Soo dat voldaen is het verschenene op Passchen 1716 
Den 28 Apr. 1717 heeft mijn vrouwe betaelt      26-0-0 
hierbij gerekent rente voor de nigten Waegeman      4-0-0 
            _____ 
tesaemen           30-0-0 
Waermede dan voldaen is het verschenene op Passchen 1717 
Den 13 May 1718 betaelt         26-0-0 
Waerbij gerekent rente voor de nigten Wagemans      4-0-0 
            _____ 
komen            30-0-0 
Waermede dan voldaen is het verschenene op Passchen 1718 
Ick hadde aen de custos voor nieuwjaer 1719 geleend 25 gld    25-0-0 
Den 2 Febr. 1719 heb ick aen de vrou nog gegeven      1-0-0 
Waer bij gerekent rente voor de nigten Wagemans die in dit jaer 1719 verschijnen sal 4-0-0 
            _____ 
komen            30-0-0 
Waermede dan voldaen is het gheen voor den custos verschijnen sal op Passchen 1719 
Den 21 Apr. 1720 hebbe ick aen de meester hier in huis getelt    26-0-0 
Waerbij gereekent voor de nigten Waegemans rente nu in dit jaer sullende vervallen 4-0-0 
            _____ 
sijn tesaemen           30-0-0 
Waermede dan voldaen is het gheen hem toequam op Paasschen deeses jaers 1720 
Den 5 May 1721 heb ick aen de custos gegeven hier in huis in presentie van neev  
Snethlaege           30-0-0 
Waermede voldaen is het gheen hem toequam op Passchen 1721 
Den 27 Apr. 1722 heb ick aen den custos in sijn huys getelt    30-0-0 
Waermede voldaen is het gheen hem toequam op Paasschen 1722 
Den 12 Apr. 1723 aen vrou Gorckings in haer huys gegeven in tegenwoordigheyt van haer beyde 
soonen Jan Hendrick en Abraham 30 gls, waermede voldaen is het gheen verschenen was op 
Passchen deeses jaers 1723     
Den 18 May 1724 heb ick aen vrou Gorcking gegeven in tegenwoordigheyt van haer soon Jan 
Hendrick en de maegt de summa van 30 gls, waermede dan voldaen is het ghene verschenen was 
op Passchen deeses jaers 1724 



Den 19 Apr. 1725 hebbe ick aen handen van de meester getelt 30 gls, verschenen op Passchen 
deeses jaers, als oock het schoolgelt voor Hoseas en Samuel 
Den 15 Mart 1727 heb ick aen de meester gegeven 30 gls verschenen geweest op Passchen 1726. 
En hebbe ick dat land het welck hij in 't gebruick hadde voor 20 gls des jaers (de wijl hij het selve 
aen andere verhuirde dat volgens landregt niet geschieden mag) aenhem verhuirt (tot Revocatie 
toe) jaerlijcks voor 25 gls, dog met magt om het selve dan aen andere te meugen verhuiren nae 
sijn welbehaegen 
Den 18 Nov. 1727 hebbe ick aen Abraham Gorcking hier in huis gegeven in tegenwoordigheyt 
van Hendrick Conings en mijn vrouw vijf car gls. Als men daer nu bij rekent de pagt van het land 
mij nu van hem op Mart. toekomende 25 gls komen 30 gls. Waer mede dam voldaen is het ghene 
hem vervallen was op Paasschen 1727 
Den 29 May 1728 hebbe ick aen Jan ter Riet 25 gls, sijnde een half jaer, wanneer hij de schoole 
heeft waergenomen, verschenen op Passchen 1728, blijvende de andere 25 gls tot naedere 
dispositie 
Nb van deese 25 gls heb ick gegeven aen Hendrick ten Dam 6 gls voor 6 weken school houden. 
En oock 19 gls wegens sijn pretensie die nog hadde wegens het waernemen der costerie, den 19 
Mart 1730 
Den 2 Apr. 1728 heb ick met Jan Hendrick Gorcking gesproocken over dit land en geaccordeert 
dewijl sijn broeder Abraham Gorcking affgaet van den schooldienst en waerschijnlijck desselfs 
broeder Gerrit Jan in sijn plaetse sal succederen, dat ick gemelde land sal laeten aen hem Gerrit 
Jan Gorcking jaerlijcks voor 25 car gls (tot den tijd van revocatie toe) aenvang nemende met 
Passchen 1728. En verbindet sig Jan Hendrick Gorcking voor sijn broeder Gerrit Jan bij aldien 
sijn broeder Abraham nog eenige pratensie mogt maeken wegens het mesregt. Van het bouwland 
hier toe behorende sij daervoor sullen caveren sonder dat ick daerover sal aenspreekelijck sijn. 
Dog alles van mijn kante ad revocationem en onder conditie dat de huurder alle de swaerigheden 
en lasten die mogten staen op deese landen alleen sal draegen, actum als boven 
Den 30 May 1729 heb ick aen Gerrit Jan Gorcking en onse schoolmeester betaelt 25 gls waer bij 
gerekent de mest van 't land, oock 25 gls, is voldaen het gheen hem op Passchen deeses jaers 
verschenen was        
Siet 't nieuwe boek 
 

       Hendrick ten Damme 
Den 15 Apr. 1726 heeft Teunisken een dag gewasschen f 5½ st, den 11 May weergebragt 6 
stucke gaeren ad 1¾ st het stuk, den 21 en 22 Aug. een en halve dag Hendrick genaejet, den 27 
en 28 wederom een en halve dag genaejet, den 19 Oct. een dag genaejet, den 14 Nov. 
weergebragt ses stucke en 18 bind ad 1¾, den 16 Dec. weergebragt 7½ stucke gaeren ad 1¾. Dit 
is verrekent den 22 Dec. 1726, den 24 is gemaeckt 2 paer kinder hanschen 
Den 21 Febr. weergebragt 7 stucke gaeren ad 1¾ st, den 30 Apr. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 2 
May opgewasschen f 4 st, den 6 3 schoft, dito Hendrick genaejet, den 8 Teunisken 3 schoft, den 9 
wederom drie schoft, den 10 3 schoft, den 17 Teunisken 1 dag schoongemaeckt, dito Hendrick 3 
schoft genaejet, den 19 en 20 2 daegen gewedet, den 26 & v. Teunisken 3 daegen 
schoongemaeckt, den 31 Teunisken gewedet en Hendrick 2 uiren genaejet, den 5 Juny Teunisken 
een dag gewedet, den 10 wederom Teunisken een dag geholpen, den 17 Hendrick voor mij een 
linnen borstrock in sijn huis gemaeckt f 4 st, den 25 drie schoft gewasschen f 4 st, den 27 
opgewasschen f 2 st, den 30 drie schoft geplantet, den 1 July 3 schoft gestreken, den 31 July 
Teunisken f 4 st, den 1 Aug. f 2 st, den 18 Aug. 3 schoft genayt f 4½ st 



Den 1 en 2 Sept. Hendrick en de knegt 2 daegen genaejet f 18 st, den 8 Hendrick genaejet f 3 st, 
den 11 Teunisken 3 schoft gewasschen f 4 st, den 13 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 10 een 
schoft f 1 st, den 18 Nov. gewasschen f 5½ st, den 29 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 13 Dec. 
een schoft genaeyt f 1½ st 
Den 7 en 8 Jan. 1728 met de knegt gearbeydet 3 schoft en een dag f 16 st, den 11 Apr. 1728 is dit 
bovenstaende met Hendrick ten Damme verrekent en hebbe hem terselver tijd gegeven het geld 
van 't verkogte Kosters saet en het vlas tot nu toe bij mij in bewaeringe geweest, dog niet het 
ghene hem van 6 weken schole te houden toequaem, het welck hier tot naerigt aentekene 
Den 22 Juny Tonisken 3 schoft gewasschen f 4 st, den .. 3 schoft schoongemaeckt f 3 st, den 12 
Aug. Teunisken in den hof f 2 st, den 18 Aug. Hendrick genaejet f 6 st, den 21 Teunisken 
gewedet f 2 st, den 27 3 schoft gewedet, den 23 3 schoft, den 24 3 schoft geschrobbet f 3 st, den 
28 3 schoft vuil linnen natt gemaeckt f 3 st, den 29 3 schoft gewasschen f 5½ st, nog gekeert f 1½ 
st, den 4 en 5 Oct. gestreeken telckens 3 schoft f 6 st, den 11 Teunisken, den 12 3 schoft, den 15 3 
schoft, den 20 en 21 2 daegen schoon gemaeckt f 12 st, den 22, 23 en 24 Hendrick 2½ dag 
genaejet 
Den 7 May 1729 Teunisken Huiskes gearbeydet 3 schoft f 3 st, den 9 3 schoft f 3 st, den 10 3 
schoft gewasschen f 4 st, den 11 Teunisken 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 12 opgewasschen  
f 4 st een dag, den 16 3 schoft gestreeken f 3 st, den 27 Hendrick een dag genaejet, dito is met 
Hendrick ten Damme verrekent het bovenstaende en het ghene staet op de voorige bladsijde, 
waeronder gerekent die ses gls van 6 weeke school houden, waervan oock te vooren gewag 
gemaeckt is 
Den 19 Mart 1730 hem nog op ordre van de Heere van Stoevelaer gegeven 19 gls, soo dat door 
mij voldaen sijn 25 gls van het schoolmeesters tractement 
Den 21 Teunisken een dag, den 22, 23, 24, 25 telckens drie schoft schoongemaeckt, den 20 July 
een dag schoongemaekt en den 21 drie schoft, den 22 Aug. 1 dag gewasschen f 5½ st, den 24 3 
schoft opgewasschen f 3 st, den 25 een dag f 4 st, den 27 3 schoft gestreken f 3 st, den 3 Oct. 3 
schoft gewasschen f 3 st, den 5 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 8 f 2 st, den 10 3 schoft f 3 st, 
den 11 3 schoft f 3 st, den 13 Hendrick een dag genaeyt 6 st, den 28 & v. 3 daegen genaeyt, den 3 
Nov. Teunisken 3 schoft gewasschen f 4 st, den 5 halve dag opgewasschen, den 7 ½ dag 
gestreken f 2 st, den 8 ½ dag gestreken f 2 st, den 13 July 3 schoft genaeyt en Jans borstrock 
mede nae huis genomen en mouwen daer in geset f 1 st 
Den 11 Jan. 1731 met meester Hendrick ten Damme deese reekeninge naegesien en bevonden 't 
sedert den 19 Mart 1730 waeren verdient 4 gls en 12 st, die affgetrocken van de rente verschenen 
in termino 1730, blijft hij daer van te quaede 4 gls 12 st, sijn voldaen den 1 Juny 1731 
Den 12 en 13 Juny Hendrick en sijn soon 7 schoft genaejet f 14 st, den 27 Aug. Hendrick en sijn 
soon elck 3 schoft 
Den 31 Mart en 1 April 1732 7 schoft f 10½ st, den 8 en 9 May 7 schoft f 10½ st, de soon 3 
schoft f 2¼ st, den 28 met Henderck ten Damme verreekent ....... 
  

  Boom Harmen 
    2 guld. 10 st. 

1676 Nae de affrekeninge des 75 jaers bevonden dat op dit jaer 76 al heeft affverdient vier en 
twintig stuiver 
Den XI 7bris dorschen helpen, item den 29 dito, it den 8 9br 
1678 Marty in 't busken helpen ommesetten 
Den 15 dito elsen potten getrocken ende geset 



Item heeft hij mij voor en nae gebracht tot 14 potten van wilgen die mij hadde ingeset het stukke 
voor eenen stuiver 
April 3 helpen graven, noch in dito maend helpen grave me abs 
Den 10 roggen en gerste gemaeyt van 11 tot ses uir s'avonds 
Den 31 July een uir off wat daernae van 2 tot den avond, den 2 Aug den haver in 't busken 
gemaeyt 
Den 19 gedorsscht, dito affgerekent ende bevonden luit het bovenstaende dat op 't gene mij in 
Mart 76 en 77 verschenen was, resteeren 19 stuiver 
Den 24 Septembris gedorsschet, den 26 gedorsschet 
Den 3 8bris gedorsschet, den 17 dito gedorsschet 
Den 30 gedorsschet ende geleem 
Den 8 9bris gedorscht ende gewallet 
Den 17 en 18 Jan. 1679 gedorschet, den 31 gedorsscht 
Den 28 Marty graven geholpen 
Den 7 July deels de deele vermaeckt, deels gegraven tot de planten 
Den 14 dito roggen helpen maeyen 
Den 29 gras helpen maeyen, den 22 Aug. gedorsscht  
Den Saterdag voor 18 D p Trin. getuint, den 17 9bris gedorscht 
Den 19 en 20 Febr. 1680 gedorscht 
Den 25 Febr. 1680 hebbe ick met Gerrit gerekent en de bevonden dat hij mij schuldig was van 
oudts 19 st van Mart. 78 en 79 5 gl, maeckten te samen     5-19-0 
Dan dat hierop verdient hadde luit het bovenstaende      4-0-4 
            _____ 
Soo dat van geseide jaeren mij resteeren       1-18-4 
Den X May op 't Veene daelgestoken ende den XI       0-12-0 
Den 13 ende 14 in de kuile geholpen        0-12-0 
Den X Juny de dochter den turf gebanckt       0-2-0 
Den 23 dito turf gestoken ende Jutte afgedragen      0-9-0 
Den 23 plaggen gemaeyt, den 16 July Jutte geplantet     0-10-0 
Den 17 geplantet, den 3 Aug. gras gemaeyt       0-12-0 
In mijn afwesen nae Tekelenborg weite gedorsscht      0-2-4 
Den 31 7bris gedorscht         0-5-0 
Den 31 8bris dack helpen gaderen, den 1 9bris gedorscht en getuint   0-8-0 
Den 27 gedorscht          0-5-0 
            _____ 
Met Gerrit gerekent, den 28 ixbris 1680 en bevonden tot de resteerende 1 gl 18-4 gedaen 
't geene van op Martini 1680, 2-10-0 maeckt 4 gl 8-4, hiervan affgetrocken  3-17-4 
            _____ 
resteert mij in dato          0-11-0 
Den 17 xbris gedorsscht 
die gedaen voor nieuwjaer 1 sch rogge t 18   
Ao 1681 gedorscht den 4 en 5 January 
Den 26 heeft Gerrit noch een schepel rogge gehaelt 
Daertegen heeft Jutte gesponnen2 lb garen       0-18-0 
Den 21, 22, 23, 24 Febr. alsoo 4 dagen gedorscht en getuint 
Den XI Marty gerekent dat hij mij schuldig sijnde 47 st ick hem 53 affgetrocken, deselve bleef 
ick hem schuldig 6 st 



Den 15 dito hij gebracht 6 wilgenpotten 
Den 18 een schepel rogge gekregen, den 8 April poppels gecort etc 
Den 19, 20, 21 alsoo 3 daegen in 't Venne, item den 23 
Den 28 weer een schepel roggen hij gehaelt 
Den IV segge den 4 July gerekent met Gerrit, hij bleef mij schuldig   0-1-0 
dito Gerrit gebangt een schepel roggen       1-1-0 
Den 18 July rogge gemaeyt, postridie D X post Trin. gerste gemaeyt, den 30 7bris in 't busken 
queque geschudt, den 3 8bris gedorscht en queque geschudt, dito mense 2 bodems in manden 
gemaeckt, den 15 gedorsscht, den 28 een schaep geslacht en mes gevat, in mijn affwesen  
de deele verbetert, den 9 xbris gedorscht 
Den 14 xbris gerekent bevonden dat betaelt sijnde 44 st, ick hem schuldig bleef  1-2-0 
hiertegen comt van Martini 81        2-10-0 
            _____ 
blijft mij Gerrit in dato schuldig        1-8-0 
addidi een schepel roggen         1-2-0 
            _____ 
kwete 't hem voor 22, blijft dan schuldig in dato      2-10-0 
Den 19 Jan. 1682 gedorsscht en den X Febr., item den 22 en 23  
Den 16 Marty gedorsscht en getuint, den 6 Aprilis gegraven, den 12 July rogge gemaeyt, den 24 
en 25 gerste 
Den 1 Aug. gras gemaeyt, den 17 it, den 18 gehoeyt 
Den 8 7bris gedorsscht, den 27 gedorscht, den 23 8bris gedorsscht 
Den 24 9bris gedorsscht, den 19 en 20 gedorsscht 
Nb den 21 hebbe ick hem een schepel roggen gedaen     1-0-0 
1683 den gedorsscht 
Den 24 Jan. met Gerrit gerekent en bevonden dat behalven het bovenstaende noch hier  
toecomt van Martini 82          2-10-0 
            _____ 
summa            6-0-0 
hierop sijn verdient          4-8-0 
            _____ 
in dato hiervan resteert mij         1-12-0 
Den 26 Febr. gedorsscht, den 5, 12, 13, 14 it. 
Den 2 Apr. gedorscht, heeft een schepel rogge gekregen 
In mijn afwesen nae Bentem in de kuile dale gestoken 
Item 30 Aprilis en 1 May in de kuile geholpen 
Den 7 May Herman gewedet, den 9 July it, den 10 gemaeyt 
Den 14 tot acht uir gerste gemaeit 
Den 16 7bris 1684 bevonden met Herman rekenende dat mij in dato resteerde  3-2-0 
            _____ 
Hierbij comt op Martini deses 84 jaers       2-10-0 
            _____ 
            5-12-0 
Hierop ontfangen den 19 Marty 85 6 st garen en 8 st     1-0-0 
Den 16 Aprilis wederom ontfangen 6 st garen      0-12-0 
            _____ 
            1-12-0 



Den 28 April 2 stucks twerens gesponnen       0-5-0 
Den 23 xbris 16½ st gaerens facit        1-13-0 
adde laten sup           1-12-0 
            _____ 
facit            3-10-0 
adde Martini 85 (doorgestreept), dese affgetogen van 5-12     2-10-0 
            _____ 
            6-0-0 
dit bovenstaende is in haestigheit geconfundeert, behoorde soo te staen, mij rest. van  
Martini 84            5-12-0 
Den 23 xbris 85 daerbij comende van M. 85       2-10-0 
            _____ 
't ghene mij doe resteerden facit tesamen also      8-2-0 
hierop bevonden in dato den 23 xbris doe tesamen rekenden dat daer op hadde te korten  
eerst als bovenstaet          1-0-0 
daernae den 16 Apr. 6 st         0-12-0 
den 28 2 st twerens          0-5-0 
nu den 23 xbris          1-13-0 
            _____ 
Van bovenstaende 8 gl 10 st affgetrocken dese      3-10-0 
blijft mij in dato noch te goede        4-12-0 
Den 31 Jan. 1686 Jutte wedergebracht 16 st       1-12-0 
Den 4 Apr. uit den armen stock voor haer te baer      0-12-0 
Ao 1686 den 22 8bris          0-19-0 
int laetste van xbris 2 lb garens weergebracht f 14 st     3-3-0  
            _____ 
rest hiervan           1-9-0 
            _____ 
op den 1-9-0 dd 14 st bovenstaende rest       0-15-0 
Adde Martini 86          2-10-0 
1687 den 29 Jan. wedergebracht gaeren vonde       3-5-0 
voor de oude 15 st sijn resteert mij also noch      2-10-0 
Den 12 Aprilis gebracht         1-0-0 
In Sept. 4 gansen dd f          1-4-0 
Ao 1687 Jutte gebracht         1-10-0 
Ao 1688 den 11 April Jutte gebracht        1-0-0 
            _____ 
rest mij in dato van alles noch        0-6-0 
Den 23 Aug. 2 ganssen, item te Michaëlis 1 gans 
Ao 1691 den 10 Marty gerekent hij bleef schuldig      2-2-0 
Hierop en op 't ghene Martini 91 daerbij quam      2-10-0 
            _____ 
tesamen           4-12-0 
sijn betaelt den 14 9bris 1691        1-4-0 
            _____ 
            3-8-0 
 



Ao 1692 in Majo nae 't Venne en gewieden, item in 't midden van Junius in mijn afwesen  
nae Gronouwe in 't Venne geholpen, hiervan geen an aerbeid     0-12-0 
            ______ 
en blijft also hier van rest         2-16-0 
daerbij komen van Martini 92        2-10-0 
            _____ 
maeckt tesamen          5-6-0  
waerop Jutte heeft gebracht den 22 xbris 1692      1-4-0 
Item den 2 Febr. 1693         0-12-0 
Den 26 May Jutte geweedet, den 14 9bris 22 st, den 21 Jan. 1694 gebracht  1-6-0 
3 lb gaerens gemaekt          1-4-0 
hierbij comt van Martini 93         4-6-0 
rest mij also hier van noch         1-4-0 
in bovenstaende latere rest noch        1-0-0 
hierbij comt van Martini 93         2-10-0 
            _____ 
tesamen           3-10-0 
Den 21 May 1694 gewied, item den 22 
Den 8 en 9 Sept 1694 dd 4 gansen        1-4-0 
Item den 30 9bris 3 lb garen gesponnen, elk lb 3st      1-4-0 
dito met malcander gerekent en wierde bevonden op bovenstaende 3-10-0 was goed  
gemaecket           2-14-0 
dewelke afgetrokken blijft mij hier van tegoede      0-16-0 
hierbij is nu oock gekomen van Martini 94       2-10-0 
            _____ 
tesamen makende          3-6-0 
hierop sijn gebracht 3 lb gesponnen garen f 1-4-0 en den 20 May en den 21 gewiedet, 
den 5 Sept f 1-10-0 
dit gerekent dat op 't bovenstaende was        3-0-0 
en resteeren daer also noch van        0-6-0 
hierbij komen nu van Martini 95        2-10-0 
            _____ 
maeckt tesamen           2-16-0 
1696 den 19 Sept. dd, den 20 9bris 1-9-0, tesamen      2-9-8 
dewelke afgetrokken blijft hier van         0-6-8 
hierbij komen nu van Martini 96        2-10-0 
            _____ 
makende tesamen          2-16-8 
hierbij komt van Martini 1697        2-10-0 
            _____ 
maeckt tesamen          5-6-8 
hierop is betaelt den 27 9bris 1697        1-0-0 
nog betaelt den 2 Aug. 1700         1-10-0 
die affgetrocken rest          2-16-8 
hierbij komen van Martini 98 en 99        5-0-0 
            _____ 
blijft hij dan in dato nog schuldig        7-16-8 



Den 27 xbr 1700 gebragt         1-2-0 
            _____ 
die affgetrocken rest          6-14-8 
Hier bij komt van Martini 1700        2-10-0 
            _____ 
blijft dan schuldig          9-4-8 
1701 den 4 Maert dd 1-10-0 
Den 18 Juny Jutte en den 20 en 21 geweedet 
Den 13 viibr gebragt 7 malle schellingen fac 1 gls 18 st 8 p 
Den 31 xbr dd 1-13-0, dito met haer gerekent en stont soo bij 't bovenstaende restant  
waeren gekomen van Mart. 1701        2-10-0 
            ______ 
tesaemen           11-14-8 
Hierop wierden betaelt bevonden        5-11-8 
            _____ 
die affgetrocken blijft dan in dato nog schuldig      6-3-0 
Den 10 Febr. 1702 weergebragt 16 stucke gaeren facit     1-8-0 
            _____ 
rest            4-15-0 
In 't halve jaer tot Passchen 1702         1-15-0 
            _____ 
komt voor de Erfgenaemen         6-0-0 
En blijft Mart. 1702 voor mij 1-5-0, die 12 xbr betaelt heeft  
De 2-10 verschenen op Mart. 1703 heeft se met spinnen verdient 
Den 31 xbr 1704 weergebragt 11 stukke gaeren  fac 23 st 
Den 30 Jan. 1705 weergebragt 1 st gaeren   fac 23 st 
Den 22 Febr. weergebragt 11 st gaeren  fac 23 st 
                __ 
tesaam                      69  
Waermede dan het verschenene op Mart. 1704 betaelt is en het resterende haer in de hand 
gegeven. Den 22 Berend tot den hoff 
Den 23 Jan. 1706 weergebragt 8 stucke gaeren ad 1¾ stuiv 't stucke, den 5 Mart weergebragt 9 
stucke gaeren ad 1¾ st 't stucke, den 10 weergebragt 7 stucke en 3 bind ad 2 st het stucke, den 17 
Apr. weergebragt 9 st en 13 bind gaeren ad 1¾ st 
Dito gerekent en bevonden het stond soo het ghene verschenen was op Mart. 1705. Was betaelt 
en daerenboven 1-5-8, die haer aanstonds in handen gegeven hebbe 
Den 23 xbr 1706 weergebragt 13½ stucke gaeren ad 1½ st 't stucke 
Den 18 Jan. 1707 weergebragt 6 stucken en 15 bint gaeren ad 1¾ st  
Den 25 Febr. weergebragt 6 stucke en 17 bind ad 1¾ st 
Den 23 Mart weergebragt 6 stucken en 14 bind ad 1¾ st 
Den 8 Apr. 7 stucke en 10 bind ad 1¾ st 
Dito met haer gerekent ende bevonden sij hadde voldaen het ghene verschenen was op Mart. 
1706 en verdient 18 st en 12 p, die haer in handen gegeven hebbe 
Den 21 Jan. 1708 betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1707 
Den 26 8br 1708 weergebragt 3½ stucke gaeren ad 1¾ st 't stucke fac 6 st 12 pen 
Den 9 Febr. 1709 weergebragt 7 stuck en 8 bind gaeren ad 1¾ 
Den 9 Mart weergebragt 10 stucke en 16 bind ad 1¾ st en maekt alle het geene nu verdient is  



1-17-0, den 11 Apr. weergebragt 10½ stucke en wierde bevonden sij hadde hiermede 5 st 8 pen 
overbetaelt boven het ghene verschenen was op Mart. 1708 die haer gegeven sijn 
Den 23 9br 1709 heeft Jutte gebragt het ghene op Martini deeses jaers verschenen was ad 2-10-0 
Den 10 xbr 1710 heeft Jutte gebragt het ghene op Mart. deeses jaers verschenen was ad 2-10-0 
Den 11 ixbr 1711 gesponnen 12 stucke gaeren fac 21 st 
Den 15 Febr. gesponnen 7 stucke en 12 bindgaeren f 15 st 
5 April gesponnen 21 stucke garen het stuck 1-12 
Het spennen is verreekent en de pacht van 1710 is daer af getrockken 
Den 19 8br 1712 weergebragt 2 stucke en 2 bind gaeren f 3 st 8 p 
Den 17 xbr weergebragt 3 stucke en 6 bind fac 6 st 8 pen 
Den 12 Jan. 1713 weergebragt 4½ stucke gaeren f 9 st 
Den 26 weergebragt 11 stucke en 6 bind ad 2 st het stucke f 1 gl 2 st 8 p 
Den 4 Apr. weergebragt 8 stucke en 14 bind ad 2 st het stucke 
Dito de rekeninge naegesien en bevonden hetghene verschenen was op Martini 1712, hadde op 
verdient met spinnen op eenen stuiver nae die hiervan te quade blijft, dog is voldaen den 3 May 
Den 30 ixbr 1713 gebragt 1 gl op de pagt van Mart. deese jaers 
Den 29 Jan. 1714 gebragt 1 gl 1 st en soo veel gaeren gesponnen dat de pagt verschenen op 
Martini 1713 voldaen is  
Den 12 Nov. 1714 betaelt het ghene op Martini deese jaers verschenen was 
Den 21 Nov. 1715 betaelt hetghene verschenen was op Martini deeses jaers met 2 gls 10 st 
Den 23 Nov. 1716 betaelt hetghene verschenen was op Martini deeses jaers met 2 gls 10 st 
Den 29 Nov. 1717 betaelt het gheen verschenen was op Mart. deeses jaers met 2 gls 10 st 
Den 24 Nov. 1718 heeft Jutte Booms betaelt het gheen verschenen was op Martini 1718 met  
2-10-0 
Den 21 Nov. 1719 betaelt het ghene verschenen was op Martini deese jaers met 2 gls 10 st 
Den 5 Dec. 1720 betaelt het gheen verschenen was op Martini deeses jaers met 2 gls 10 st 
Den 10 xbr 1721 betaelt het ghene verschenen was op Mart. deeses jaers met 2 gl 10 st 
Den 28 Dec. 1722 is betaelt het ghene verschenen was op Mart. deeses jaers met 2 gl 10 st 
Den 3 Jan. 1724 betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1723 met 2-10-0 
Den 5 Jan. 1725 gestuirt 2-10-0 verschenen op Mart. 1724 
Den 29 Dec. 1725 gestuirt 2-10-0 verschenen op Mart. deeses jaers 
Den 7 Febr. 1727 betaelt het ghene verschenen was Mart. 1726 
Den 19 Jan. 1728 betaelt het gheen verschenen was op Mart. 1727 
Den 1 Febr. 1729 is betaelt hetgheen verschenen was op Mart. 1728 
Siet het nieuwe boeck 

 
Papen Derck alias Rensinck  

      20 guld. 
1 paer hoend. 2 karre turf doch die tot zijn discretie wegens een stuck an den 
Diepenwegh en de helft van de Kraenenbreed 
Ao 1669 den 2 Septemb. de hoender bet 
Ao 1670 den 31 Jann. van Derck ontfangen op rekeninge 10 guld 
1676 den 15 July 2 karre turf gebracht, de hoender in Junio et Julio 77 
In Novembri gerste ontvangen en het voorige jaer betaelt sijnde daer van op dit over 
geschooten            3-19-0 
Den 21 xbris Gese gebracht         2-0-0 



Den 18 January Gese gebracht        12-0-0 
1677 dd twee hoender 1 8bri        rest 2-1-0 
adde het jaer 77          20-0-0 
            _____ 
            22-1-0 
Op dese 22 gls 1 st ontvangen den 19 9bris boter woog met de pot 22 lb elk lb 4 st,  
desen pot woog 6 lb, den XI Marty ergo       3-4-0 
Item den 30 ixbris twee mudde gersten het schepel tegen eene gulden   8-0-0 
Den 12 Marty ontvangen 2 lb boter lb 3½ st noch 2½ lb     0-16-0 
Noch in April 2 lb boter         0-7-0 
Noch den 14 de vrouwe gebracht        1-9-0 
Den 29 Juny 1678 een karre turff dd dito dd oock de andere de 77 
Den 4 July noch eene karre rest 1 die het hem quytgeve        
Den 5 boter ontvangen eenen pot wegende 26 lb het lb boter tegen 3½ stuiver die hij  
twee pond noch sal overhoop geven        3-10-0 
Den 16 Aug. Christinam gesonden        0-6-0 
Den XI 7bris noch gecregen een pot met boter 16 lb wegende, de pot 4 lb affgeslagen  
rest 12 lb elk segge 4 st         2-8-0 
noch 1½           0-6-0 
            _____ 
Den 20 9bris met Gese affgerekent en bevonden op bovenstaende 22-1-0 sijn betaelt 20-6-0 
            _____ 
rest            1-15-0 
adde het gene op Martini 78         20-0-0 
            ______ 
            21-15-0 
1678 hierop ontfangen den 27 9bris twee lb boter       0-8-0 
noch in xbri in mijn affwesen nae Tekelenborg 3 lb      0-12-0 
Item den 19 dito 9 schepel gersten het sch 18 st       8-2-0 
Den 10 January twee boter lb          0-8-0 
Noch eenige dagen nog een te vooren was oock gebracht      0-8-0 
De boter was veraccordeert seid mijn vrouwe, dat sal sijn voor den gl 15 st van voorlede jaer 
Den 17 Marty Evertjen an mijn vrouwe gebracht      5-18-0 
Den 5 July een karre turffs dd  
Den 6 Septembris Evert gebracht        1-0-0 
Den 17 9bris filiam Gesen gestiert 2 lb boter      0-7-0 
Den XI xbris 6 lb boter 3½ het pond        1-1-0 
Den 17 Jan. 1680 5 lb boter 't lb 3½ st bij sijn dochter     0-17-4 
Den 6 February mijn vrouwe van daer gehaelt 3 lb boter     0-10-4 
Den 17 Febr. de oudste dochter gebracht 2 lb      0-7-0 
Den 26 Febr. gerekent met Derck die mij brengende 30 st en belovende 20 lb boter,  
het 78 is betaelt 
Den 26 Febr. gebracht 6 schepel geersten het schepel ad 18 st bedraegt sich, die betaelt  
sijn op 't gene Martini 79 was verschenen       5-8-0 
de twee pond boter bij de affrekeninge des vorigen jaer mij te goede blijvende, sijn  
vermelt den 3 Marty 
Den 16 Marty 1680 Gese de moeder heeft mij gebracht     5-12-0 



Den Stille Vrijdag 2 lb boter van hem, mijne magd gehaelt  
Den 19 April mijne maegd 2 lb boter gehaelt 
propridie Misecordias sijn dochtertjen een lb boter gebracht    1-0-0 
Den 8 en 9 twee karren gebragt turffs 
Den 15 ixbris de beide hoender dd   
Den 23 January 1681 een stucke doeks geweest 49 ellen     7-12-0 
Den 14 marty 1681 met Derck gerekent, bevonden dat van 't gene 79 was verschenen  
was betaelt, behalven dat resteerden        0-8-0 
dito ontfangen 2 mudde gersten 't schepel 17 stuivers makende tesamen 6 gl, 16 affgetrocken 8 st 
bovenstaende soo was 't oude betaelt en op Martini 80 oock    6-8-0 
Den 2 May an 't linnen gecort dat nae Vollenhove quam     5-18-4 
Den 7 noch daeran gecort         1-2-0 
            _____ 
summa van dit           13-8-4 
resteert mij van voorl. Mart         6-13-4 
Den 3 Juny de moeder Gese hierop gebracht      4-0-0 
Den 6 July 2 karren turffs dd, den 9 Sept. Gese twee hoender dd 
Den 20 8bris een pot met boter woogh negen pond, de boter alleen 7 elk 3 st  1-1-0 
In 9br in mijn affwesen nae Amsterdam dd Derck 6 lb boter    0-18-0 
Item een sack knollen          0-10-0 
            _____ 
            6-9-4 
Den 29 door Gese de jonge knollen voor de rest gebracht, so dat 't gene op Martini 80 verschenen 
was ten vollen is affbetaelt 
Op 't ghene Martini 1681 verschenen was den 6 xbris Gese J. 6 lb boter    0-18-0 
Den 22 xbris Derck gebracht een mudde gerste het sch tegen 18 st    3-12-0 
Den 26 3 lb boter 
Den 14 Jan. 1682 twee pond         0-15-0 
Den 7 May Gese de moeder gebracht       5-0-0 
pridie D 5 p T 2 karren turff gebracht, post D 9 T Gese     3-5-0 
Den 29 7bris 2 hoender dd 
Den 13 Marty ontfangen 5 sch gersten 1683       4-10-0 
In mijn affwesen 2 karre turffs op eenen wagen, noch een karre met haver uit het busken 
Den 30 Aug. de knecht tot acht uire gedorsscht 
Den 8 Septembris heeft hij mij gebracht in 't bedde       7-10-0 
Den XII 8bris 2 hoender dd, den 18 dito bij de moeder gestiert    3-10-0 
Dito gerekent met Gese en bevonden 't ghene op Martini 81 verschenen was, dat was  
betaelt en op Martini 82 oock        9-0-0    
Van dat jaer resteert          11-0-0 
hierop heeft ons dito noch gebracht 2 mudde knollen     1-12-0 
Den 14 Aprilis 1684 heeft Gese gebracht       5-19-0 
Den 27 dito heeft mij Gese in 't bedde gebracht die hieran resterende 3 gl 9 st, daermede  
het jaer 82 betaelt          3-9-0 
dito heeft se gebracht op 't jaer 83 noch       6-1-0 
Den 21 Juny 2 karren turff dd, den decker handlangen, 's abuis en van Vennebeek, den  
V xbris een vercken gekregen voor          11-0-0 
Den 23 Marty 1685 heeft Gese gebracht       6-10-0 



            ______ 
dito gerekent ende bevonden dat sedert leste rekeninge dd     23-11-0 
waermede het jaer 83 is betaelt en op 't gene Martini 84 was verschenen en daerboven  
noch            3-11-0 
Den 3 July heeft Derck hiertoo gebracht       9-0-0 
Den XI dito twee karren turfs gebracht 
Den 19 Sept. 3 hoender gebracht, rest 1 
Den 12 Febr. heeft Evert gebracht        5-18-0 
Den 18 April boter 9½, den 19 April Geesjen      4-7-0 
Den 6 May Derck selfs gebracht        7-10-0 
voor de boter           1-13-6 
            _______ 
Dito met Derck gerekent en bevonden dat sedert de laetste rekeninge en wat doe wierde  
betaelt dd in alles is          31-19-12 
Is also het ghene op Martini 84 vervallen was ten een en mael voldaen en op 't ghene  
verschenen was 85 betaelt         12-0-0 
Den 30 Juni 1686 an geweven linnen verdient       6-6-0  
Den 7 Aug. Gese gebracht 3 hoender, den 27 Aug. dd 2 karren turf  
Den 20 May 87 heeft met mij Gese gerekent en bevonden van ' t vorige in 85 resteerden  
mij            1-14-0 
Hier quaemen toe van Martini 86        20-0-0 
            ______ 
somma            21-14-0 
Hierop brachte mij Gese an gelde         6-8-0 
an rekeninge oock dat voor jaren hadde geweven      2-10-0 
            ______ 
somma            8-18-0 
Dese afgetrocken van de 21-14-0 blijft mij van 't bovenstaende noch te goede  12-16-0 
segge 12 gl 16 st 
Den 8 July 2 karren turf dd 
Den 25 7bris Geertjen genaeit, item den 7 en 8 8bris     0-2-0 
Den 8 9bris heeft mij Derck gebracht       10-16-8 
            ______ 
            11-5-8 
resteert mij afgetrocken van bovenstaende 12-16-0      1-10-8 
Hierbij komen van Martini 87        20-0-0 
            ______ 
te samen           21-10-8 
Den 9 Juny Gese gewedet, in mijn afwesen nae Holland in Junio geweven linnen voor  
jasen gelevert ad 4 b ellen de 2 st         4-12-0 
Dito an geld daerbij gebracht         11-0-0 
Den 17 July 1 karre turf, item de 2de den 4 Aug., Gese geholpen item, den 6 en noch eenig ....  
Den 23 Aug. Gese gebraket, item den 24 
Ao 90 den 24 Juni hebbe ick met Derck alles uit dit en uit het kleine boeck naegesien, hetselve 
opgenomen en berekent, voordien dan het stond so 
Derck was mij schuldig gebleven van ouds        1-10-8 
Hierbij quam doe 't jaer 87 en nu noch 88 en 89 die tesamen maken   60-0-0 



            ______ 
en dit alles           61-10-8 
Hierop was nu betaelt          39-3-0 
              ______ 
Dewelke afgetrocken resteerden mij noch in bovenstaende dato    22-7-8 
segge twee en twintig gls seven st 8 penn 
Ao 1691 den 20 Jan. heeft Derck gebracht       4-0-0 
Ao 1691 den 16 April heeft Derck gebracht       5-2-0 
Den 21 en 22 Gese op 't Venne helpen stayken, den 29 May Gese mede nae 't Venne  
geweest, den 3 Juny Gese nae 't Venne 
Den 14 Juny heeft mij Derck gebracht       7-0-0 
Den 2 8bris een hoen dd  
Den 4 Marty 1692 brachte Gese        7-0-0 
            _____ 
dito met malkander gerekent en stond so tot de bovenst     22-7-8 
quamen van Martini 90 en 91        40-0-0 
            _____ 
makende tesamen          62-7-8 
hierop waren betaelt          23-14-0 
            ______ 
So dat mij hier van noch resteert        38-13-8 
Den 23 Juny 1692 heeft Gese gebracht       16-0-0 
Nb sijnde van 't jaer 91 de turf niet betaelt heeft hij den 30 Aug. 1 karre gebracht met een  
weinig turfs, dito weder so vele en noch 2 sulker karren, daermede 91 en 92 soude betaelt sijn 
15 Sept. 2 hoender dd, item noch eene 't welke van ouds schuldig was   
Anno 1693 den 9 April heeft Hermen Rensinck gebragt twintig gulden   20-0-0 
Den 16 Juny 1 voer turfs dd 
Den 3 Aug. 1693 heeft Gese gebracht       6-0-0 
            _____ 
            42-0-0 
dito gerekent met malcanderen en stond so van dese afrekeninge    38-13-8 
            ______ 
was also 't bovenstaende afbetaelt hiermede en over      3-6-8  
dan hiertegen weder schuldig geworden van M. 92      20-0-0 
waerop bovenstaende betaelt sijnde          3-6-8    
            ______ 
resteert hiervan          16-13-8 
hierbij comt van Martini 93         20-0-0 
3 xbris dd 2 hoender          ______ 
            36-13-8 
waerop Gese gebracht heeft den 26 Febr. gebracht  6-0-0 
Item den 26 May noch    5-0-0 
Den 24 July de pacht turf, den 31 een voer hoei uit het Apengoor gehaelt, den 16 gebracht 2 
hoender en 5 gls 
Ao 1695 den 7 Juny heeft mij Geese gebracht 8 gls, item 66 elle doecks de elle doek 3½ st, 
maecken in 't geheel 11-11-0 
dito met malcander gerekent en is bevonden op bovenstaende 36-13-8 was betaelt 35-17-0 



            ______ 
en resteert mij also van 't bovenstaende       0-16-8 
Nu is hierbij noch te voegen van Martini 94       20-0-0 
            ______ 
            20-16-8 
13 Juny Hermen dd 1 voer pagtturf 
hierop heeft Hermen gebracht den 21 Aug 1695      10-16-8   
Item Geese den 5 Aprilis 1696 gebracht       10-0-0 
Waermeede het jaer 94 is betaelt, behalven van 2 jaer de hoender 
Dan hij weder schuldig geworden oock op Martini 95     20-0-0 
Den 1 Juny dd het voer pachtturf, den 1 9bris heeft Hermen gebracht 2 paer hoender en 
an geld            7-0-0 
            _____ 
deese afgetrocken blijven hier van noch       13-0-0 
Daer bij comen van Martini 96        20-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen          33-0-0 
hierop betaelt den 7 Febr.1697 7-0-0 en Nb 2 paer hoender, den 23 Juny 1 voer turf 10-0-0 
Ao 1697 korte Hermen, den 25 ixbris mijne soon en het armenlaken meede van Deventer 
gebracht, seyde dat het onsen besten was, den 13 xbris Geese gebracht 9-0-0, tesamen 26-0-0 
            _____ 
an gelde resteerden van den vorigen rekeninge      7-0-0 
hierbij comen van Martini 97         20-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen an gelde         27-0-0 
Hierop heeft Hermen gebragt Ao 98 den 8 May      6-0-0 
Item den 10 July          6-0-0 
Den 10 Sept. 4 hoender, Ao 99 den 23 Juny Hermen gebracht, dito gebracht 2 voer  
pachtturf           8-15-0 
            ______ 
maecken samen          20-15-0 
dewelke afgetrocken van vorige restant        6-5-0 
waerbij komt van Martini 98         20-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          26-5-0 
Den 28 Aug. dd 2 hoender, den 9 May 1700 gebragt     14-0-0 
            _____ 
die affgetrocken blijft          12-5-0 
Waerbij komt van Martini 1699        20-0-0 
            _____ 
blijft hij dan in dato nog schuldig        32-5-0 
Nb de turf en de hoender sijn tot Martini 1699 in dussive betaelt, 1700 den 6 Juny dd 1  
voer pachtturf 
Den 30 Jan. 1701 Hermen gebragt 11 gls, dito met malkanderen gerekent en bevonden  
het stont soo, bij de bovenstaende 32-5-0 waeren van Mart. 1700 gekomen  20-0-0 
            _____ 
tesaemen           52-5-0 



Hierop sijn nu betaelt nevens de turf van Mart. 1700 aen gelde    11-0-0 
            _____  
blijft hij dan nog schuldig nevens de hoender van 1700 aen gelde    41-5-0 
Den 13 July dd 1 voer turf, den 28 dd 1 paer hoender, den 7 Aug. dd 1 paer hoender, soo  
dat de hoender van 1700 en 1701 betaelt sijn 
Den 30 viiibr 1701 gebragt         20-2-0 
            _____  
die affgetrocken blijft in dato schuldig       21-3-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        10-0-0 
            _____  
komt voor de Erfgenamen         31-3-0 
Den 29 8br 1702 heeft hier opgebragt       15-1-0 
            _____ 
die affgetrocken blijft hiervan nog schuldig       16-2-0 
Den 11 viibr 1707 gebragt         12-0-0 
            _____ 
blijft hier van te quaede         4-2-0 
Mij komt toe het halve jaer verschenen Mart. 1702       10-0-0 
Den 28 Aug. dd 1 voer turf, den 7 viibr 1 voer van 't vorige jaer 
Den 13 dd 6 hoender 2 van dit, 2 van 't voorige jaer en 2 verkondige hoender  
Bij de bovenstaende 10 gls sijn gekomen van Mart. 1703     20-0-0 
            _____ 
tesaemen           30-0-0 
Den 2 9br 1704 hierop betaelt        14-0-0 
            _____ 
rest            16-0-0 
Den 15 July 1705 gebragt 6 gls, dito 1 voer turf en nog een voer turf resterende van 1704 
Den 30 Jan. 1706 gebragt 10 gls, dito gerekent en bevonden het stont soo, bij de aen de  
oversijde staende          16-0-0 
Waeren gekomen van Martini 1704 en 5       40-0-0 
            _____ 
tesaemen           56-0-0 
Hierop nu waeren betaelt (de hoender van 1704 en 1705 resterende)   16-0-0 
            _____ 
blijft in dato dan schuldig         40-0-0 
Den 12 viibr gebragt          15-0-0 
            _____ 
rest            25-0-0 
Den 31 xbr gebragt 4 hoender 
Den 2 July 1707 gebragt 2 voer turf en aen geld      10-0-0 
            _____ 
rest            15-0-0 
Dog hier bij komt het ghene verschene is op Mart. 1706       20-0-0 
            _____ 
komen            35-0-0 
Nb de turf is betaelt tot 1707 incluis, maer de hoenders van 1706 en 7 resteren 
Den 9 viibr gebragt 2 hoender, den 9 9br 2 hoender 



Hierbij komen van Martini 1707        20-0-0 
            _____ 
tesaemen           55-0-0 
Den 13 April 1708 hierop betaelt        20-0-0 
            _____ 
blijft dan (de turf en hoender tot Mart 1707 incluis betaelt) te quaede   35-0-0 
Den 2 July gebragt 1 voer turf, den 6 xbr gebragt 2 hoender   
Voegt hier bij van Martini 1708        20-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen          55-0-0 
Hierop heeft hij betaelt den 25 Aug 1709 (de hoender en turf van 1708 sijnde betaelt) 15-0-0  
            _____ 
blijft dan in dato te quaede         40-0-0 
Den 27 viibr gebragt de turf en hoender van Mart. 1709   
Voegt hier bij de geldpagt van Mart. 1709       20-0-0 
            _____ 
te saemen           60-0-0 
Den 20 July 1710 heeft hij hier op betaelt       15-0-0 
            _____ 
blijft dan schuldig          45-0-0 
Den 20 Aug. gras uyt het Slag gevaeren, den 22 gras uyt gevaeren, den 26 3 voer hoy  
van den berg gehaelt, den 27 1 voer witte weyte van de Huistede in huis gebragt 
Den 15 xbr gebragt een paer hoender van Mart. 1710, den 7 Jan. 1711 ontfangen een  
vercken ad 9-10-0 
Den 22 Juny 1711 gebragt twee voer turf 
Den 24 Dec. 1712 gebragt 10 gls en 4 hoender 
Den 20 Jan. 1713 weergebragt 5½ stucke gaeren ad 1½ st het stuck 
Den 21 Febr. weergebragt 7 stucke en 15 bind ad 1½ st 
Den 3 Apr. weergebragt 7 stucke en 10 bind ad 1½ st 
Den 3 May weergebragt 4 stucke en 13 bind ad 1½ st, dito gebragt aen geld 20 gls 
Dito den 3 May 1713 de rekeninge naegesien en bevonden bij het bovenstaende restant waeren 
gekomen van Mart. 1710, 11 en 12 en alsoo van drie jaeren, neven turf en hoender 60-0-0 
            ______ 
tesaemen           105-0-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      45-8-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato nog te quaede      59-11-8 
Nb de hoender sijn betaelt, dog de turf van 1712 is nog te quaede 
Den 1 8br mijn vrouwe nevens andere nae Nede gebragt fac 6 st 
Den 8 xbr gebragt 2 hoender 
Den 20 Jan. 1714 gebragt 20 gls 
Dito gerekent en bevonden bij bovenstaende restand waeren gekomen van Mart. 1713,  
neven turf en hoender          20-0-0 
            ______ 
tesaemen           79-11-8 
Hierop wierden nu betaelt en verdient bevonden      20-6-0 
            ______ 



Die affgetrocken blijft in dato te quaede       59-5-8 
Nb de turf van 1713 is nog te quaede 
Bleef  Papen Hermen off Hermen Renssing mij schuldig     59-5-8 
Den 12 Febr. 1714 weergebragt 8 stucke en 4 bind gaeren ad 1½ st het stucke, den 11 Oct. 
gebragt 2 hoender 
Den 28 Jan. 1715 gebragt 20 gls, dito de rekeninge naegesien en bevonden op  
bovenstaende restand waeren gekomen van Mart. 1714, nevens turf en hoenders  20-0-0 
            ______ 
tesaemen           79-5-8 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      20-12-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        58-13-8 
Nb de turf van 1714 staet nog open, waervoor sijn dogter ons 6 schoft sal helpen weden 
Den 26 Mart weergebragt 8 stucke min 3 bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 14 Apr. 
weergebragt een stucke doeck lang 52 elle fac arbeydtsloon 5 gls, den 12 Septemb.  
gebragt 2 hoender 
Den 13 Mart 1716 in sijn huis ontfangen 20 gls, den 11 Apr. weergebragt 3 stucke en 6  
bind gaeren ad 1½ st, den 15 Decembr. 1716 gebragt 19-19-8 
Dito de rekeninge met Hermen naegesien en bevonden bij bovenstaende restand waeren  
gekomen van Mart. 1715 en 16, nevens turf en hoender     40-0-0 
            ______ 
tesaemen           98-13-8 
en betaelt bevonden          45-16-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        52-17-0 
Nb de hoender verschenen op Mart. 1716 sijn nog te quaede, als mede de turf van 1714,  
15, 16, den selven dag heeft Hermen nog gebragt 2 hoender 
Den 20 Febr. 1717 weergebragt 6 stucke en 19 bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 24  
Juny de dogter gewedet, den 23 9br 1717 gebragt twee hoender, den 27 Dec. 1717 Hermen 
gebragt 16 gls, den 27 Dec. 1717 met Hermen de rekening naegesien en bevonden op  
Mart. 1717 waeren bij het nog resterende gekomen, nevens turf en hoender  20-0-0 
            ______ 
tesaemen           72-17-0 
De turf van 1714, 15, 16 en 17 wierd gerekent het voer op 6 st f      1-4-0 
            ______ 
tesaemen           74-1-0 
Hier op wierden nu verdient en betaelt bevonden       16-12-8 
            ______ 
blijft dan te quaede, de hoender sijnde voldaen      57-8-8 
Den 27 Febr. 1718 weergebragt 6 stucke 18½ bind gaeren ad 2 stuiv het stuck, den 1 Apr. 
weergebragt 7 stucke gaeren ad 2 st, den 25 May gewedet niet op eygen kost 
Den 9 Juny gewedet f 4 st, [den 11 gewedet 4 st, den 13 Gerrit met de karre nae Goor geweest en 
tweemael te voet de jonge, den 14 met mij nae Deventer geweest, den 19 met mij nae Deventer 
geweest, den 17 gewedet 4 st, den 25 gewedet f 4 st, den 26 Dn. Meiling van Goor gehaelt]. Dit 
alles moet staen op de rekening van Venebeek, daer het oock te vinden is 
Den 5 Aug. geplantet f 4 st, den 15 Aug. Meiling en de vrou nae Ootmarsum gebragt, den 22 met 
mij nae Stouvelaer geweest, Nb is blijft in staet 



Den 29 met de jongeluiden nae Borkulo geweest, den 1 Sept. met ons nae Deventer geweest, dito 
ontfangen 39 eyers f 7 st, den 27 Dec. ontfangen een vercken wegende 104 pond ad 2 st en 6 pen 
het pond, f 12 gls en 7 st 
Den 31 Jan. Dn. Meiling en de vrou nae Goor gebragt, den 6 Febr. met ons nae Stouvelaer 
geweest, den 23 gebragt een voer mes voor een voer turf, den 15 Apr. weergebragt 3 stucke en 13 
bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 6 Juny Drees heen en weer met ons nae Deventer geweest, 
den 13, 14, 15, 16 met ons nae Swartsluis geweest f 4-10-0, den 2 Sept. met ons nae Deventer 
geweest, den 23 Oct. met ons nae Deventer geweest, den 6 Nov. mijn vrou en nigt Raelte nae 
Goor gebragt, den 7 Decemb. Fenne gebragt 4 hoender, den 11 ontfangen een vercken wegende 
104 lb ad 2½ st het pond, f 13 gls 
Den 1 Mart 1720 gebragt en voer mes, den 12 May met mij nae Delden geweest, den 22 Fenne 
gewedet f 4 st, den 4 Aug. gebragt 2 hoenders, den 8 Sept. met mij nae Delden geweest 
Den 26 Jan. 1721 ontfangen een vercken voor 12-15-0 
Den 26 Febr. 1721 heb ick met Hermen Rensing de rekeninge naegesien en bevonden bij die aen 
de voorige sijde nog open staende        57-8-8 
waeren gekomen van Martini 1718, 19, 20       60-0-0 
            ______ 
tesaemen           117-8-8 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden       57-1-8 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede aen geld         60-7-0 
Nb de hoender sijn betaelt dog resteert nog een voer mes van Mart. 1720 
Den 6 July met mij nae Delden geweest, den 27 met mijn vrou en de nigten nae Goor geweest, 
den 28 gewedet f 2 st, den 29 weder f 2 st, den 30 met mij, neef Toelaer en Jaling tot 
Diepenheym geweest, den 31 den waege weder van Diepenh. gehaelt, den 6, 7, 8, 9 Oct. met ons 
nae de Swarte Sluis geweest, den 9 Nov. met mij nae Delden geweest, den 28 Dec. met mij nae 
Delden geweest 
Den 5 en Jan. 1722 met mij nae Deventer geweest, den 22 een verken ontfangen swaer 122 lb  
f 13 gls 14 st, den 23 mij gebragt tot aen den Wipstrick, den 3 Mart mij en mijn vrou gebragt tot 
Goor, den 9 Mart gebragt een voer mes, den 23 Meyling en de vrou nae Goor gebragt, den 31 met 
mijn vrouwe en neef Toelaer nae Goor geweest, den 6 Apr. 's avonts met mijn vrou en mij nae 
Goor geweest, den 9 met neef Toelaer en mij nae Goor geweest, dito gebragt 4 stucke gesponnen 
gaeren ad 1½ st het stuck, den 29 May Geertrui 3 schoft f 3 st, den Dom. Trinit. met mij nae 
Delden geweest, den 1 Juny drie schoft gewedet, den 2 met mij nae Deventer geweest, den 11 
gewedet f 2 st, den 14 mijn dogter en schoonsoon van Goor gehaelt, den 15 & v. met mijn 
vrouwe en mij nae de Swarte Sluis geweest, den 30 Juny turf van de Borckel gehaelt f 12 st, dito 
gewedet f 2 st, den 24 July met mijn vrou en mij nae Goor geweest, dito met mij nae Lochum, 
den 9 Aug. met mij nae Delden geweest, den 18 en 20 Aug. Geertruid telckens 3 schoft gewedet  
f 6 st, den 1 Sept. met mij en Meyling nae Deventer geweest, den 1 met mijn vrou en mij nae 
Goor geweest, den 13 Sept. met mij nae Delden geweest, den 26 Sept. gebragt 2 hoender, den 30 
Geertruid drie schoft in den hof fac 3 st, den 3 Nov. aerdappels opgestoken f 2 st, den 5 Dec. 
Geertruid gewasschen f 5½ st 
Den 19 Jan. 1723 ontfangen 2 schincken wegende 21½ lb ad 2½ het pond f 2 gls 13 st 12 p, oock 
was te vooren gebragt 1 paer hoender 
Den 19 Jan. 1723 met Hermen Rensing de rekeninge naegesien en bevonden bij die aen de 
voorige sijde staende          60-7-0 
Waeren gekomen van Mart. 1721 en 22       40-0-0 



            ______ 
tesaemen           100-7-0 
hierop nu sijn verdient en betaelt bevonden       44-11-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       55-16-0 
Nb de hoender tot op 1722 Martini sijn voldaen. Dog blijft te quaede 2 voer mest, deese 2 voer 
mest sijn gebragt den 20 Febr 1723 
Den 10 Mart & v. land omgesett op eygen kost 7½ dag, den 3 Apr. Geertruid gewedet, den 6 
weder 3 schoft, den 7, 8, 9, 10 Juny mij tot aen den Wipstrick gebragt, den 2 July met mij nae 
Deventer geweest, den 9 gewedet f 2 st, den 15 plaggen gemaejet, den 16 plaggen gevaeren, den 
7 Aug. 2 hoender gebragt, den 22 & v. Sept. 3x tot de putte geholpen f 1 gl, den 24 met mij nae 
Diepenheym geweest, den 5 Oct. met mij nae Deventer geweest tot aen den derden dag, den 21 
met mij nae Zutphen geweest, den 8 Nov. met mij, Eibergen en Meiling nae Delden geweest  
f 1-10-0, den 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dec. met ons nae Swartsluis geweest 
Den 10 May 1724 gewedet f 2 st, den 24 May gewedet 2 st, den 26 wederom gewedet, den 13 
Juny met mij nae Deventer geweest, den 14 Geertruid gewasschen f 3 st, den 16 met een brief nae 
Diepenheym geweest 2 st, dito gewedet, den 18 Juny met mij nae Deventer geweest, den 24 mij 
weder van Deventer gehaelt. En is geduirende die tusschentijd van 6 daegen Geertruide in onsen 
dienst geweest f 28 st, in Aug. te voete nae Delden geweest, den 26 Nov. gebragt 2 hoender 
Den 25 jan. 1725 met ons nae Diepenheym geweest, den 25 Mart met mij nae Haxbergen 
geweest, den 5 Apr. 2 mael met de paerde nae Goor geweest, den 29 Apr. weergebragt 7 stucke 
gaeren ad 1½ st het stucke, den 13 May met mij nae Haxbergen geweest, den 15, 16, 17, 18 May 
met ons nae de Swarte Sluis geweest, den 3 Juny met mij nae Haxbergen geweest, den 24 July 
mijn vrou nae Holten gebragt, den 2 Aug. nae Diepenheym geweest om mijn vrou van daer te 
haelen, den 23 Sept. onse kinders van Goor gehaelt en oock wederom gebragt, den 25 Oct. met 
mij nae Sutphen geweest, den 4 Dec. 30 sch rogge nae Hengel gebragt f 30 st, den 18 nigte Jaling 
nae Deventer gebragt, den 20 met mijn vrou nae Goor geweest 
Den 5 Jan. 1726 mijn dogter en kinders nae Goor gebragt, den 8, 9, 10  Jan. 1726 met mij nae 
Deventer geweest, den 1 Febr. mijn vrou nae Goor gebragt, den 3 Febr. met mij nae Diepenheym 
geweest, den 4 met mij nae Goor geweest, den 6 stroo nae Goor gebragt, den 15 met ons nae 
Goor geweest, den 22 Febr. gebragt 3 voer mest 
Den 25 Febr. 1726 heb ick met Drees de rekeninge naegesien en bevonden bij de laetste 
rekeninge was hij schuldig gebleven        55-16-0 
Hier bij waeren gekomen van Martini 1723, 24 en 25, nevens met en hoender  60-0-0 
            _______ 
tesaemen           115-16-0 
hierop nu wierden verdiend bevonden        47-10-0 
            _______ 
blijft dan te quaede           68-6-0 
De mest is betaelt, maer rest 1 paer hoender van Martini 1725 
Den 2 Marty met ons nae Holten geweest f 8 st, den 24 weergebrag 6½ stucke gaeren ad 1¾ st 
het stuck, den 21 May weergebragt 6 stucke 5 bind ad 1¾ st het stucke, den 22 July 2 deeltjes hoy 
uyt het Slag gehaelt, den 11 Oct. met de meestersche, mijn vrou etc nae Deventer geweest, voor 
mijn vrou 15 st, den 22 Oct. gebragt 4 hoender, den 26 Oct. & v. met ons nae de Swartsluis 
geweest, den 11 Dec. & v. met mij, Meyling en Slaterus nae Deventer geweest f 3 gls, den 17 
gebragt 14 gls, den 17 Dec. 1726 de rekeninge met Hermen Rensing naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restand waeren gekomen van Mart. 1726, neven hoender en mes  20-0-0 



            ______ 
komen            88-6-0 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden (hoender en mes sijnde voldaen) 24-13-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       63-12-8 
Den 1 Jan. 1727 weergebragt 7 st 10 bind gaeren ad 1¾ st, den 6 Jan. mijn vrou en nigt nae Goor 
gebragt f 8 st, den 27 gebragt een voer mes, den 31 Jan. met ons nae Goor geweest, den 9 Febr. 
weergebragt ses stucke gaeren ad 2 st 't stuck min een oortjen, den 4 Mart met ons nae Goor 
geweest, den 9 Juny & v. met ons nae de Swartsluis geweest, den 8 July rogge gesackt f 2½ st, 
den 9 met 35 sch rogge nae Deventer geweest, den 25 July een voer rogge gehaelt van het nieuwe 
land, den 28 2 voer hoy uyt het Slag gehaelt, den 3 Sept, met mij nae Borkelo geweest f 1 gl, den 
28 Oct. mijn dogter van Goor gehaelt f 8 st, den 19 Nov. ruim gewannet f 3 st, den 20 25 schepel 
rogge nae Hengelo gebragt f 1 gl 5 st, den 21 met ons nae Goor geweest f 8 st, den 15, 16, 17 
Dec. met mij, Meiling en Slaterus nae Deventer geweest f 54 st 
Den 2 Jan. 1728 onse kinders van Goor gehaelt en weeromgebragt f 16 st, den 5 Jan. 1728 met 
ons nae Goor geweest f 8 st, den 7 gewannet f 4 st, den 8 32 sch saet nae Enter gebragt f 16 st, 
den 19 met ons nae Goor geweest f 8 st, den 2 Febr. 1728 met mijn vrouwe nae Diepenheym 
geweest f 8 st, den 3 gebragt een voer mest, den 18 Apr. weergebragt 8 stucke gaeren ad 1½ st 't 
stuck, den 19 te voete nae Borculo geweest f 8 st, den 9 en 10 Aug. 2 voer hoy uyt het Slag 
gehaelt, den 19 Sept. Slaterus van Goor gehaelt en weeromgebragt f 16 st, den 30 Aug. gebragt 4 
hoender, den 28 Dec. 1728 heeft Hermen Rensing gebragt 14 gls, dito met Hermen Rensing de 
rekeninge naegesien en bevonden bij voorige restant van      63-12-8 
Waeren gekomen van Martini 1727 en 28, behalven turf en hoender   40-0-0 
            _______ 
tesaemen           103-12-8 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden, nevens mest en hoender    34-18-2 
            _______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quade        68-14-6 
Den 4 Febr. 1729 gebragt een voer mest 
Siet het nieuwe boeck 
 

Straeten Jan  
    25 guld.  

wegens den Ymehof of de Kraenebreed en 1 stuck in den Kostverlooren 
Ao 1670 van Jan ontfangen den 3 Jann. op 't jaer bij den 3 Jann.    19-4-0 
Den 4 Mart ontfangen 5 guld 16 st en also dit jaer betaelt     5-16-0 
1676 Straeten Eefsen gebracht gaeren gesponnen ad 30 st en an gelde 7 gl  8-10-0 
Item den 11 January gedaen aen mij vierthien schepel gersten het schepel 23 stuiver 16-2-0 
Item den 28 January 2 lb boter het lb ad 4 st       0-8-0 
            _____ 
Is also dit jaer daer op betaelt         25-0-0 
1677 Hierop heeft deselve mij gebracht 3 mudde gersten 't schepel eenen gulden  12-0-0 
Den 5 February noch negen schepel elks ad 18 st, so dat dit jaer teweten wat op  
Martini 77 verschenen was ten vollen betaelt is       8-2-0 
            ____ 
En noch over op d' anstaende M. 78        0-2-0 



1678 Den 4 xbris heeft mij Jan gebracht       3-0-0 
Den 8 January 1679 bij mijnen maget gestiert      1-10-0 
Den 20 January ons gebracht drie mudde gersten 't sch 18 st      10-16-0 
Op Stille Vrijdag Eefse gebracht an dubbeltjens      5-0-0 
Den X May voor ons nae de windmeule geweest      0-6-0 
Den X Juny Jan mij gebracht         4-6-0 
            _____ 
Is alsoo op betaelt facit         25-0-0 
1679 Hierop ontfangen den 6 Febr. 1680 15 schepel gersten 't sch 18 st   13-10-0 
Den 18 Febr. de dochter gebracht 2 lb boter        0-7-0  
Den 12 Marty Christina gehaelt 1 lb van Eefse       0-3-4 
Den 19 Aprilis bij mijne maegd gestiert         3-0-0 
Den 23 May Eeffse gebracht         4-10-0 
Voorigen tijd an Schot Aeltjen gedaen een lb boter       0-3-4 
Den Dominica 1 post Trin. Jan selfs mij gebracht       3-6-0 
            _____ 
Is alsoo het gene op 79 Martini verschenen was betaelt     25-0-0 
1680 Den 29 January 1681 ontfangen 14 sch gerste 't schepel 16 st   11-4-0 
Den 18 Aprilis nae Deventer geweest        0-6-0  
Den 1 Juny Eefse gebracht          8-0-0 
Den 18 July booter het pond voor 3¼ woeg met de pot 15 lb, de pot woeg veer lb, XI pond 
maecken 35 st 6 penning, hierbij comt de pot die gebrooken is anderthalve stuiver 1-17-2 
Den 4 Septembris heeft Jan gebracht         3-0-0 
Den 1 8bris 5 lb boter en voor hen noch 2 lb        1-1-0 
            _____ 
            25-0-0 
en op Martini 80           0-8-2 
Den 25 january 1682 14 sch geerste 't schepel 17½ stuiver     12-5-0 
In mijn affwesen een sack knollen en eene nae de meulen     0-16-0 
Den 13 - 17 Febr. met mij nae Gronouwe geweest       3-0-0 
            _____ 
Dito met Jan affgerekent, heeft betaelt op Mart. 81      16-9-2 
Den 6 Febr. 1682 heeft Eefse gebracht van ons vlas gesponnen garen ses stucke, den 19  
weder 6 stucke, maken dese beide posten       1-4-0 
Den 31 Marty nae de meule, den 26 April 3 sch welke elk sey 15 st   2-11-0 
Den 23 July Eefse gebracht         3-0-0 
Den 4 January 1683 mijne vrouwe ontfangen 13 sch gersten het sch 17 st   11-1-0 
Ao 1683 op Quasimodo den 15 April gerekent en bevonden het geene op Martini 82  
verschenen was, hadde Jan betaelt en noch op Martini 82 boven betaelt   9-5-2 
dito heeft hij daer bij gebracht        8-0-0 
Den 25 xbris heeft mij Jan gebracht        4-0-0 
Den 17 7½ lb boter het pond 3½ st        1-6-6 
Den 12 een karre turff en Margrete nae Goor      0-18-0 
Den 16 Febr. 12 schepel gerste dd het schepel tegen 16 st     9-12-0 
Den 17 Marty mij nae Diepenheim en rövesaet nae de Slaemeulen gebracht, den 4 Aprilis 
2 lb boter, den 19 2 lb          0-6-0 
Int leste van den April 2 lb boter        1-4-0 



propridie adsensus en den 6 May heeft hij mij een kar an betalinge gedaen voor  
achtthien gls           18-0-0 
Noch eens Diepenheim mij gebracht        0-6-0 
            ______ 

52-17-8 
Den 4 8bris 1684 met Joan gerekent en bevonden op de jaeren 82 en 83 't welk vijftig gls 
bedraegt mij was betaelt summa segge twee en vijftig guldens 17 st 9 p, waermede die  
beide jaeren sijn betaelt en over 2 gls 17½ st 
Den 22 is hij voor ons nae de meule geweest en denselven naemiddag mes op den camp  
gevoert, den 3 xbris met molt nae de meule  
Den 16 jan. 1685 ontfangen 12 sch gerste 't sch ad 28 st, den 12 Febr. nae de meule  
geweest, dito met Jan gerekent en bevonden hij heeft mij op 't gene 84 Martini was  
verschenen betaelt in alles         20-17-8 
            ______ 
reste in dato mij           4-2-8   
Den 11 Aprilis 1 lb boter ad 4 st, den 15 1 lb daer segt van datse niet voor 4 geven van, ergo ut 
Dijking 4½ st tot het lijn zaeyen 6 st, den 23 nae de meule geweest  
Den 2 May 2 lb boter 8 st, den 5 2 lb cort hiernae noch 2 lb ende den 20 noch 2 lb, den 8 Juny 6 
lb, den 4 Aug. 5 karren roggen ingevoert van de kamp, den 10 5 voer gersten ingehaelt, den XI 6 
lb boter 24 st, den 24 5 lb boter, den 30 7bris 2 lb, den 5 8bris 2 lb 
Den 16 Jan. 1686 twee hammen wegende 22 lb het lb ad 3½    3-11-8 
Den 2 Febr. 1686 4 mudde gerste dd 't sch 17 st      13-12-0 
was oock voor desen met mij nae Haexbergen geweest      1-0-0 
Den 7 May 1686 met Jan gerekent en stond aldus hij bij de laetste rekeninge mij  
schuldig gebleven sijnde als bovenstaet 4 gl 2½ st, komt hierbij van Martini 85 25 gl  
maeckt dit te samen          29-2-8 
hierop sijnde in dato betaelt         25-10-0 
            ______ 
resteert mij daer voor noch         3-12-8 
Den 9 May met mij nae Haexbergen geweest      1-0-0 
Den 25 hebbe hem eenen ham weder overgelaten woeg nu 9 lb, den 23 Aug. 2 sch  
weiten, de schinken en weite staen tegen       1-14-0 
1687 den 22 Jan. ontfangen van Jan 14 sch gerste het schepel tegen 16 st   11-4-0 
In 't leste van Martini 20 lb boter        3-0-0 
Den 26 April heeft Jan mij gebracht        9-0-0 
            _____ 
            24-4-0 
dito met hem gerekent en bevonden het stond so, bij de laetste rekeninge was hij mij  
schuldig gebleven 3-12-8, hierbij quam van Martini 86 25-0-0, maeckte tesamen 28-12-8,  
hierop betaelt sijnde als boven 24-4-0 resteert mij hiervan      4-8-8 
Den 9 Juny 7 lb boter het lb 3 st, den 26 dito 7 lb, den 12 July 7 lb. den 24 3 lb, den 20  
Aug. 7 lb, den xbris een half kalff 12½, den 8 5 lb boter het lb 3½ st, den 22 7 lb 
Ao 88 den 13 Jan. 4 lb boter het lb 3 st, item in de maitijd 2 sch 32 st 
Met Jan gerekent den 20 Jan. 1688 en bevonden dat sedert de laetste rekeninge mij  
heeft betaelt           9-11-8 
waermede de resteeren 4-8-8 sijn voldaen en noch op de 25 gls verschenen op Martini  
87 betaelt           5-3-0  



verders hebbe ick an gerste bij hem bedongen het mudde tegen 3 gl 6 st, ontfangen 4½  
mudde ofte 2 sch 
Den 17 Febr. Margareten en Christinen nae Scherpenseel gebracht, den 2 May de maget  
geholpen in 't Vennen, item den 5 May, den 6 Aug. de maget in 't hoejen geholpen, in  
Aug. oock noch hoey uit het Slag 3 st 
Ao 1688 den 22 Decembris met Jan gerekent en bevond sich dat van bovenstaende  
rekeninge verders noch was betaelt        18-4-0 
            ______ 
maeckt samen           23-7-0 
en resteert mij hier noch van          1-13-0 
Hierbij komt 't ghene op Martini 88 verschenen was     25-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          26-13-0 
Met Jan gerekent den XII 9bris 1689 ende bevonden dat op bovenstaende 26-13-0 heeft  
betaelt            18-8-0 
            _____ 
so dat mij van 't bovenstaende noch resteerde      8-5-0 
welke in dato van te laet ontfangen, hebbe ick dat hiermede het bovenstaende klaer is en  
nu alleen voor mij noch resteert 't ghene Ao 1689 op Mart. vervallen is   25-0-0 
Ao 1690 den 8 Febr. hierop ontfangen 15 sch gersten het schepel ad 19 st   14-5-0 
Ao 1691 den 19 Febr. ontfangen 18 sch het schepel ad 18 st    16-4-0 
            ______ 
summa            30-9-0 
dese dertig segge dertig gls en negen stuiver sijn betaelt op de 50 gls van de jaeren 89  
en 90 als dit so onder ons beiden den 25 Febr. 1691 naegesien en bevonden is en hiervan  
dan noch resteerende            19-11-0 
ontfangen hierop den 13 May 6 lb boter het lb ad 3½ st     1-1-0 
Den 3 Juny 8 lb boter het lb ad 3½ st       1-8-0 
Den 23 8 lb boter, 8 July 9 lb         2-19-8 
 
Den 20 July heeft Eefse gebracht 7 gls daer onder waeren an nieuwe Deventer stuiver 
3 gl 2 st, die ick met jaren protestatie angenomen en bij provisie    7-0-0 
Den 31 July 9 lb boter, den 16 Aug. 8 lb boter, den 11 Sept. 8½ lb boter, den 20 8bris  
boter met de steen wegens 12½ lb, den 9 xbris 12 eyer 3 st 
1692 den 28 Jan. 11 pond met de pot, het pond 3¼ 24 st, den 17 Febr. ontfangen 19 sch  
2 spint gersten ontfangen het schepel 17-11-0 
dito ick segge den 17 Febr. 1692 hebbe ick de rekeninge met Jan naegesien en stond so  
van de laetste rekeninge zelfs als bovenstaet       19-11-0 
hierbij quaemen van Martini 91        25-0-0 
            ______ 
makende tesamen          44-11-0 
hierop was betaelt          37-9-0 
            ______ 
en blijft mij also hier van noch te goede        7-2-0 
Den 17 Marty 8 lb boter het lb 3 st, den 20 Apr. met aerd en meskarre geholpen, den 11 Juny een 
vaetjen met boter wegende 26 lb 't welke an nemen voor 3½ gl, den 15 July hetselve vaetjen voor 
deselver prijs 



Ao 1692 den 7 7bris met Jan gerekent en bevonden het bovenstaende is voldaen en op 't  
ghene mij op Martini 92 verschijnt, daer mij de man voor blijft noch betaelt  1-10-0 
en heeft hij mij met eenen 't land daarbij opgeseid 
Oock hebbe ick dito hetselve land voor deselve pacht en op deselve conditien, als 't Jan in gehad 
en gebruikt heeft, ingedaen Jurrien Condering op de drie naestvolgende jaeren waer van het 
eerste op Martini 93 en het laetste 95 sal verschenen sijn, doch sonder naedeel van mijn naesaete 
en hij annemende de pacht jaerlicks richtig te voldoen  
Nb oock hebbe ick Straete Jan uitdrukkelik daerbij beduid of het pastorie land door sijn 
toespreken nu bleef bij sijn land, dat sulks gheen gevolg in gaf, noch de meeninge hadde, als of 
dat so altijd en onverbrekelik was en een pastoor met macht hadde de huir jaeren uit sijnde, het 
sijne te verpachten elders waer en hoe 't hem beliefde en paste      
Noch is op 't ghene te Martini 92 verschijnen sal gegeven 7 lb boter 't lb 4 st  1-8-0 
noch komt hem van de schinke weder te rugge      0-8-0 
Den 6 Jan. 1693 heeft Jan gebracht 15 schepel gerst 't s ad 26 st    19-10-0 
dito noch an gelde          2-0-0 
            ______ 
summa            24-16-0 
resteert also noch 4 st daer mij dorschen eene voor helpen sal 
Den 24 en 25 Jan. also heeft Jan gedorsscht, item den 3 en 4 Marty, den 1 May in 't Venne, den 2 
eene karre turfs 12 st en den 3 May in 't Venne, dito 2 lb boter de lb 4½ st, den 22 July boter 8 lb 
de lb 4½ st, den 1 Sept. 6½ lb boter het lb tegen 5 st, den 16 8bris Jan gedorsscht, den 2 Nov. 
Amelia nae Deventer gebracht 
Den 6 Jan. 1694 heeft Jurgen gebracht 18 gls, dito met Jurrien gerekent en bevonden van 't ghene 
mij op Martini 93 an pacht schuldig geworden was, hadde voldaen op 8 p nae en stond so dat het 
meer waeren           24-19-8 
Den 26 Apr. met een paerd land gemoddert 1 gl, item den 28 en 14 7bris van 's morgens  
tot 3 uiren mes en queque bij een gebracht, den 5 8bris nae de meule 
Den 1 xbris 1694 met malcander gerekent en wierde bevonden van 't ghene mij op  
Martini 94 was geschuldig geworden, hadde hij betaelt met afverdienen 2-16-0, dito  
bracht hij mij 22-0-0, maeckt         24-16-0 
voor het hieran noch resteerende heeft hij mij deesen Decembris nae Diepenheim gebracht 
Den 6 Marty 95 met mij nae Diepenheim, den 7 uit de stal de mes op 't land gebracht, den 30 
April met sijn paerd in 't Venne, den 22 May met mij nae Stouvelaer, den 18 Juny rijklich 
rövesaet gemaeit, ingevoert en weer mes op 't land gebracht 8 st, den 26 Aug. eene karre met hoei 
uit het Slag gehaelt, den 31 Aug. nae de meule, den 20 Sept. hebben wij boter gekregen het pond 
tegen 3½ st met de pot wegende voor deselve van 10 lb, sij selfs seggen de pot dat 3½ woeg, den 
18 boter lb tegen 4 st 6 pond de boter wegen en met de pot 9, sonder depot 4 lb, den 10 9bris 3 lb 
boter het pond tegen 3 st 12 p, den D 26 p Trin. met mij nae Diepenheim, den 2 xbris de pot weer 
gehaelt, daer in waeren geweest 4½ lb boter het pont tegen 3½ st 2 p   
Nb in 't Venne sijnde hij en Gerrit Cösters also twee menschen moet ick noch 2 halve man 
betalen 3 st 
Den 9 January 1696 heeft Jurrien gebracht 15-10-0, dito met malcander gerekent en  
stond so op de vijf en twyntig gls, die op Martini 95     25-0-0 
was schuldig geworden, hadde hij betaelt 22-1-4 segge     22-1-4 
            ______ 
so dat mij hier van in dato noch schuldig blijft      2-18-12 



Den 25 Jan. 1696 heeft hij mij van Deventer gehaelt, den 5 Febr. is met de karre uit het höfken, 
den 18 .... van Helmich gehaelt, 30 Maert met mij nae 't Weldam geweest. Palm Sondag met ons 
volk nae Diepenheim geweest, dito 1 lb boter 4½ st, den 7 5/4 lb boter, den 6 Juny het rövesaet 
uit en mes weer in 't busken gebracht 2 st, den 3 8bris 3 lb boter het lb 4½ st, den 14 in den dijk 
gekarret, den 15 nae de meule, dito nae Stouvelaer, den 26 met mij nae Stouvelaer en de meule, 
den 6 8bris de boter pot weer omgestiert, waerin waren geweest 5½ lb het lb tegen 4½ st, den 11 
nae de meule, den 28 5 lb boter 
1697 Den 8 Maert met de karre geholpen, den 9 getuint, den 10 daegh getuint en mij in den 
gaerden gebracht 
Ao 1697 den 9 May met malcander gerekent en stont so boven het voorenstaende was mij 
verschenen op Martini 96         25-0-0 
            _______ 
maeckt met het bovenstaende        27-18-12 
dewelke mij in bovenstaende dato betaelt sijn 
Den 17 Sept. nae de meule, den 23 8bris nae de meule     0-12-0 
Anno 1698 den 26 April gebracht        24-8-0 
              ______ 
sijnde dit hetwelke op Martini 97 verscheenen was en hiermede is betaelt   25-0-0 
Den 30 Juny eenige karren mes nae de bleike 2 st 
Ao 98 dd 2 schinken swaer 22 lb het lb 4 st 4-8-0, den 28 xbr nae de meule 
Den 15 Marty 99 nae de meule, noch mes 4 st, noch mes 7½ st, den 27 hebbe gerekent en hem 
opbetaelt geworden, dito 3 voer mes nae den hutt, den 9 Apr. nae de meule geweest, den 20 mes 
in den hoff gebragt 5 st, den 22 na den meule, den 9 Juny nae de meule 
1700 den 27 Febr. nae de meule, den 18 Mart nae de meule, den 25 mes op 't land gebracht, den 
11 Juny 6 karren mes in 't busken, Jalings kinder nae Deventer f 18 
Ao 1700 den 20 xbris hebben wij gerekent en wierde bevonden op Martini 99 was verdient 3-6-8 
en wierde met eene het overige van gemelte jaer 99 in dito betaelt an mij 
Den 25 Jan. 1701 nae de meule geweest, den 26 2 karren spaender uyt Dreeses hoff gehaelt, noch 
6 karre, nog 2 karren, 2 Febr. gedorscht 
Den 4 5 sch gerste dd  het schepel tot 18 st, item 6 gls an gelde, den 8 Maert mes in den gaerden 
gebracht, den 1 Apr. mes gevaeren, den 22 assche en mes gevaeren, den 12 Juny nae de meule, 
den 20 7 voer mes in 't busken, den 19 een karre hoy uyt 't Slag gehaelt, den 12 8br een karre 
gerste nae Welmers gebragt       
Ao 1701 den 7 9br heeft Straten Jorrien gebragt      11-2-0 
Dito bevonden het stont soo (nae met hem de rekeninge naegesien te hebben), hij hadde hiermede  
affbetaelt het ghene op Martini 1700 verschenen was  
Ao 1702 den 22 Jan. nae de meule geweest, den 10 Mart nae de meule geweest, den 13 gebragt 9 
sch gerste fac 9-13-8, den 14 te paerde nae Deventer geweest, den 29 mes in de gaerden gebragt  
f 5 st, den 1 May 2 karre mes in den hoff gebragt, den 8 May deese rekeninge naegesien en 
bevonden op het ghene Martini 1701 verschenen was     25-0-0 
Was betaelt (D. Deventer reyse gerekent sijnde op een gulden)    11-12-8 
            ______ 
blijft dan in dato schuldig         13-7-8 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        12-10-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen         25-17-8 
Op deese 25-17-8 heeft aen mij betaelt 15-0-0 den 21 May 1705 



En blijft mij op Martini 1702 te goede       12-10-0 
Hierop heeft hij gebragt den 16 Jan. 1703 2 schincken wegende 21 lb, het pond 2 st 12  
penn f 2 gls 19 st 12 p, segge         2-19-12 
            ______ 
blijft te quaede          9-10-4 
Den 21 Febr. gebragt          9-7-0 
            _____ 
rest            0-3-4 
Den 20 Mart mijn vrouwe mede nae Deventer genomen ende wedergebragt fac 12 st,  
den 24 mes in den hoff gevaeren 
Den 22 April 1704 gelevert 2 verkens fac 16 gls, dito gerekent en bevonden bij de 3 st  
4 pen waeren gekomen van Mart. 1703       25-0-0 
            ______ 
tesaemen           25-3-4 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        17-0-0 
            _____ 
rest            8-3-4 
Den 16 Febr. 1705 heeft hij bovenstaende 8-3-4 betaelt 
Op Mart. 1704 sijn dan weder verschenen geweest      25-0-0 
Den 21 May 1705 heeft hij hierop betaelt       15-0-0 
            ______ 
rest            10-0-0 
Den 4 Juny rovesaet gemaejet tot 10 uyr        0-3-0 
            ______ 
blijven            9-17-0 
Hierbij komen van Mart. 1705        25-0-0 
            ______ 
tesaemen           34-17-0 
Hierop heeft hij betaelt den 24 May 1706       20-0-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato dan nog schuldig      14-17-0 
Den 1 9br van hem gekogt een keuken voor 7-10-0, mits dat mij dan met het paerd helpe 7-10-0 
            ______ 
Rest             7-7-0 
Voegt hyer bij het ghene verschenen is op Martini deeses jaers 1706   25-0-0 
            ______ 
komen            32-7-0 
Den 11 Jan. 1707 ontfangen 2 schincken ad 25 lb, het lb ad 2½ st facit 3-2-8  3-2-8 
            ______ 
blijven            29-4-8 
Den 26 Juny 1707 gebragt         11-4-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          18-0-8 
Voegt hier bij van Martini 1707        25-0-0 
            ______ 
tesaemen           43-0-8 
Hierop heeft hij betaelt den 24 Juny 1708       19-14-8 



            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       23-6-0 
Den 17 July 1708 mij gebragt tot aen de Oldemeule, den 26 viibr gebragt 6 gls, den 27 xbr 
gebragt 14 gl 2 st 
Dito den 27 xbr 1708 gerekent en bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen  
van Mart. 1708           25-0-0 
            ______ 
tesaemen           48-6-0 
Hierop wierden betaelt bevonden        20-17-0 
            ______ 
die affgetrocken blijft in dato te quaede       27-9-0 
Den 2 May 1709 heeft hij met ons nae Deventer geweest, den 24 gewedet, den 28 mij tot 
Bathmen gebragt, den 29 mij mede van Deventer gebragt, den 10 Juny ons nae Swolle gebragt, 
den 14 ons van Swolle weergehaelt, den 23 Dn. Meyling nae Goor gebragt, den 8 Aug. rogge 
gemaejet, den 18 viibr een karre weyte gehaelt van Rosedoms Hege, den 3 8br van hem een 
verken gekregen voor 7-10-0, mits dat hij mij dan een halve dag met het paerd helpe, den 7, 8, 9 
3x gedorscht 
Den 13 Jan. 1710 gebragt 6 gls en 2 schincken wegende 21 pond ad 3 st en ¼ lb facit 3-8-4 
Dito den 13 Jan. 1710 met Jurrien gerekent en bevonden bij het restant aen de voorige sijde 
staende ad            27-9-0 
Waeren gekomen van Martini 1709        25-0-0 
            ______ 
tesaemen           52-9-0 
hierop nu wierden betaelt bevonden         24-18-4 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       27-10-12 
Den 30 Apr. 1710 ontfangen 21 eyers ad 3½ st, den 15 viibr gebragt 20 gls waerbij 3½  
van de eyers           20-3-8 
            ______ 
blijft dan schuldig           7-7-4 
Den 21 en 22 Oct. gedorscht, den 18 9br mij met sijnen huisheer Jan Straeten tot aen den Menop 
gebragt, den 23 Mart gewasschen, den 8 Apr. gewedet, den 17 Geert queque geschuddet, den 18 
May met ons nae Deventer geweest, den 21 met mijn vrouwe nae Goor, den 23 gewedet 
Den 21 July 1711 gebragt 18 gls, dito gerekent en bevonden bij 't bovenstaende restant waeren 
gekomen van Mrt. 1710         25-0-0 
            ______ 
komen            32-7-4 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      20-15-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       11-11-12 
Den 22 Oct. Geert(jen) gewasschen 
Den 20 Febr. 1712 gewasschen, den 7 May gewasschen, den 18 3 schoft gewedet, den  
19 3 schoft gewedet, den 20 heeft hij gebragt aen geld 22 gls, dito den 20 May 1712  
gerekent en bevonden bij bovenstaende restand waeren gekomen van Martini 1711 25-0-0 
            ______ 
tesaemen           36-11-12 
hierop wierden nu betaelt en verdient bevonden      23-2-8 



            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       13-9-4 
Den 3 Aug. met ons nae Holten geweest, den 8 viibr een karre turf van de Borckel gehaelt, den 5 
ixbr Geert gewasschen, den 21 xbr gewasschen f 3 st 
Den 1 Febr. 1713 ontfangen 2 schincken wegende 15 lb fac 1 gl 19 st 8 p, den 19 weergebragt 7 
stucke 19 bind garen ad 1½ st, den 18 Mart gewasschen, den 20 Apr. weergebragt 8 stucke en 4 
bind ad 1½ st, den 23 May 3 schoft gewedet, den 6 Juny gewedet, den 15 juny gebragt 18 gls, den 
6 9br gewasschen, den 22 9br weergebragt 4 stucke garen ad 1½ st 't stuck, den 4 Apr. en 5 
gevrugtet en gegraeven, den 9 gewasschen, den 4 May 2 st eyers ontfangen, den 8 met mijn vrou 
en dogter nae Goor geweest, den 25 Geert gewedet 
Den 11 Juny 1714 heeft Jurrien gebragt 20 gls, dito de rekeninge met hem naegesien en  
bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1712 en 13  50-0-0 
            ______ 
te saemen           63-9-4 
Nu waeren betaelt en verdient op gemelde        63-9-4 
de summa van           44-9-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       18-19-12 
Den 30 Aug. gelevert 6 sch gerste doe kostende op het meeste 18 st 
Den 9 Jan. 1715 gebragt 2 schincken wegende 25 lb ad 3 st en 4 pen het pond fac 4-1-4, den 30 
gewasschen, den 20 Febr. Jurrien drie schoft geholpen in den hof, den 21 weer, den 25, 26, 28 3x 
in den hoff, den 1 Mart, den 18 id, den 19 id, den 21 id, den 8 Apr. in den hoff, den 26 May 1715 
heeft Jurrien gebragt 20 car gls, dito de rekeninge met hem naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restand waeren gekomen van Mart. 1714     25-0-0 
            _______ 
tesaemen           43-19-12 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden        33-0-4 
            _______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       10-19-8 
Den 9 Sept. plaggen gemaejet, den 7 9br met mijn vrou en dogter nae Goor geweest, den  
26 met ons nae Stoevelaer geweest, den 16 Mart gewasschen, den 17 Apr. met mij nae  
Goor geweest, den 13 Juny gebragt 20 gls, dito met Jurrien gerekent en bevonden bij 
bovenstaende restant was gekomen van Mart. 1715      25-0-0 
            ______ 
tesaemen           35-19-8 
Hierop waeren verdient en betaelt        21-7-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        14-12-0 
Voegt hier bij het gheen verschenen was op Mart. 1716     25-0-0 
            ______ 
komen            39-12-0 
Den 11 May 1717 heeft Jorrien hierop gebragt      21-18-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato nog te quaede      17-13-8 
Den 15 Juny Geert gewasschen f 3 st, den 28 May gewasschen f 3 st, den 6 July gewasschen  
f 3 st, den 9 Nov. gelevert 10 schep gerste die doe tot Goor kostede 19 a 20 st 
Den 24 Dec. 1718 heeft Jorrien Straeten gebragt 10 gls, den 24 Dec. 1718 met Straten  



Jurrien de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restand waeren gekomen  
van Mart. 1717 en 18          50-0-0 
            ______ 
tesaemen           67-13-8 
Hierop nu wierden verdiend en betaelt bevonden      20-9-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       47-4-8 
In Jan. 1720 ontfangen 12 sch gerste f 12 gls, den 21 May heeft Jurrien gebragt 8 gls 
Is hier mede dan op bovenstaende restant betaelt      20-0-0 
            ______ 
rest            27-4-8 
Voegt hier bij van Martini 1719        25-0-0 
            ______ 
blijft dan schuldig          52-4-8 
In 't begin van Nov. 1720 heeft Jurrien gelevert 3 sch gerste ad 17½ a 18 st het sch 
Den 13 Jan 1721 ontfangen een verken swaer hondert en een pond ad 2½ st het pond, den 19 
Sept. 1721 gedorscht 8st, in November gelevert 13½ sch gerste f 10-2-8, den 23 Dec. heeft 
Jurrien gebragt 15 gls 
Den 11 Febr. 1722 ontfangen 2 schincken swaer 27½ lb ad 2 st 12 p. Oock hadde Jurrien te 
vooren nog gelevert 14 sch gerste ad 18 st het schepel. Dito den 11 Febr. 1722 heb ick met 
Straeten Jurrien de rekeninge naegesien en bevonden bij die aen de voorige sijde staende en 
resterende           52-4-8 
Waeren gekomen van Mart. 1720 en 21        50-0-0 
            ______ 
tesaemen           102-4-8 
hierop nu wierden betaelt bevonden          57-3-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       45-1-0 
Den 16 Aug. gewedet en geplantet f 2 st, den 22 Oct. stroo nae Goor gebragt, verdiend  
dan 8 st, affgetrocken           0-8-0 
            ______ 
bleven            44-13-0 
hier bij komen van Mart. 1722        25-0-0 
            ______ 
komen            69-13-0 
Hierop heeft Jurrien nu gebragt den 27 Jan. 1723      25-0-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        44-13-0 
Den 1 Mart gewasschen f 5½ st, den 10 & v. land omgesett op eygen kost 9 daegen, den  
15 July plaggen gemaeyet, den 22 & v. 3x tot de putt f 20 st, den 16 Nov. het koorn uyt  
het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st, 6 sch gerst tegen 19 st sch 
Den 3 Apr. 1724 heeft Jurrien gebragt 15 gls. Dito de rekeninge met Jurrien naegesien,  
bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1723   25-0-0 
            ______ 
tesaemen           69-13-0 
Hierop nu wierden verdient ende betaelt bevonden      26-11-0 
            ______ 



Die affgetrocken blijft in dato te quaede       43-2-0 
voegt hier bij van Mart. 1724         25-0-0 
            ______ 
komen            68-2-0 
Hierop heeft Jurrien betaelt den 20 Decembr. 1724      20-0-0 
            ______ 
Blijft dan in dato te quaede         48-2-0 
Den 18 Apr. gewasschen f 5½ st 
Den 22 Apr. 1726 heeft Jorrien gebragt 25 gls, waer bij den dag wasschens gevoegt ad  
5½ st, is           25-5-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        22-16-8 
Dog hier komt weer bij de pagt verschenen op Mart. 1725     25-0-0 
            ______ 
is dan de schult          47-16-8 
Den 2 July Geert gewasschen f 3 st 
Den 26 Jan. 1727 heeft Jurrien betaelt met gelt en schincken 23-3, waer bij 3 st van 't  
wasschen, is            23-6-0 
            ______ 
blijven            24-10-8 
Hierbij komt nu van Mart. 1726        25-0-0 
            ______ 
blijft dan schuldig          49-10-8 
Den 30 April 1727 3 schofft gewasschen f 4 st 
Den 27 Jan. 1728 heeft Jurrien Straeten gebragt 22 gls en 2 schincken swaer 24 pond ad 2¾ st het 
pond, 3 gls 6 st. Dito met Jurrien de rekinge naegesien en bevonden als eerder te sien dat hij 
schuldig bleef           49-10-8 
Voegt hierbij van Mart. 1727         25-0-0 
            ______ 
komen            74-10-8 
hier op nu wierden betaelt bevonden        25-10-0 
            ______ 
Die affgetrocken sijnde blijft dan te quaede       49-0-8 
Den 21 Sept. 1728 Geertjen gewedet, den 22 en 23 wederom telkens gewedet f 4 st, den 29 3 
schoft gewasschen f 4 st, den 30 Teunisken en 1 Oct. gewasschen, den 28 & v. tot den 7 incluis 
Teunisken wederom 6 daegen, den 20 gebacken 
Den 9 Febr. 1729 heeft Jurrien gebragt 25 gls. Dito met Jurrien de rekeninge naegesien en 
bevonden bij bovenstaende restant van 49-0-8 waeren gekomen van Martini 1728 25-0-0 
            ______ 
komen            74-0-8 
hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden      27-4-8 
            ______ 
Die affgetrocken sijnde blijft dan in dato te quaede      46-16-0 
Siet het nieuwe boeck 
 
       



Ao 1715 den 10 Septembr. heb ick de oude huistede, soo verre nu met klaver besayet is, verhuirt 
aen Straeten Jurrien jaerlijcks voor 3 schep gerste en een goede karre mest, sullende het eerste 
jaer verschenen sijn op Martini 1716. Dog sullen de appelboomen en het gheen daer op wast tot 
mijn vrije gebruick en dispositie blijven. En sal dit accoort duiren tot dat het selve van jaer tot 
jaer van de een off ander kante word tijdig opgesegt 

 
  Wansinck  

        11 sch boeckw.  10 sch rogge 
wegens het Lange en Brede stuck aghter den Berge zijnde 3 mudde gesaeis   
Ao 1669 den 23 Septemb. van Wansinck ontfangen 5 sch boeckweite 
Ao 1670 den 23 Jan. wegen door Fennebeke van hem ontfangen 5 sch rogge 
Nb heeft Smit Jan van Wansinck overgen. 3½ scheepel gesaeyts waerom Wansinck soo veel 
minder in paght moet geven 
   

    Smit Jan  
4 mudde weit en 4 mudde rogge en 10 guld.  1 paer hoender en 1 gans van 't 
Breede, Lange en Rijtberghs stuck noch 3½ schepel gesaayts van Wansinck 
daer voor  
Ao 1669 den 4 Sept. ontfangen 1 mudde boeckweite 
Den 29 dito ontfangen 5 sch boeckweite 
Den 7 Aug. en den is dito gehaelt het miskoorn daeges 1 guld  is 2 gld 
Ao 1670 ontfangen 1 paer hoend den 6 Jann. 
Den 20 dito ontfangen 1 mudde rogge 
Den 14 xbris affgerekent met Smit Jan over 't geene mij aen 't gene op Martini 75 was vervallen 
en bevonden dat mij betaelt was  
aen rogge  den 18 8bris  1m-0-0 

den 9 9bris 1m-0-0 
den 20 dito 1m-0-0 
  _____ 
  3-0-0  rest 1-0-0 

aen weite den 18 8bris 1-0-0 
  den 2 9bris 1-0-0 
  den 20 dito 1-0-0 
  den 8 xbris 0-2-0 
    ____ 
    3-2-0  rest 10-2-0 
Item van Wansing resteert rogge 2-2-0 
          weite 2-3-0 
op 't geld heeft vijff voer mes gevoert 
in 't busken hetselve gebouwen en gesaeyt  0-12-0 
item nae 't Marcloff ter Meulen geweest  0-7-0 
twee dage geholpen     0-10-0 
het miskorn gesamelt twee dage, wil hebben 3-0-0 
de sevendehalff schepel van 't Dorp Diepenheim  1-10-0 
den 24 Febr. een halve dag stroi gegaedert in H. 0-12-0 



den 28 boome besnoeyt    0-2-0 
den 8 en 9 Juny 6 voer turff gehaelt   1-16-0 
vlas mede genomen en weergehaelt   0-12-0 
den 27 Aug. een stuksken geegget   0-3-0 
       _____ 
       9-4-0  rest 0-16-0 
Dese resteerende sesthien stuiver sijne mij van de soon gebracht den 30 Aprilis 1677 
Item den 21 Aprilis heeft mij Smit Jans vrouwe Jenneken int jaer 1678 ses ende eenen halven gl 
1676  
den 8 Novembris den camp te saeyen 0-3-0    weite 
Item noch voorheen tottet busken  0-1-0  den 30 8bris    2m-0-0 
noch van te vooren gebracht6 July 75 0-2-0  den 9 9bris mede laten malen  0-2-0 
Item den 2 Aug. des jaers 75   0-2-0  den 15 dito filus dd    0-2-0 
      _____      ______ 
gerekent den XIV xbris summa  2-0-0       3-0-0 
Het miskoorn twee dage gegadert daervoor dat eischet      3-0-0  
Den 30 Aprilis mij de soon gebracht 1677        7-0-0 
Den XI May hij selffs mij gebracht        20-16-0 
1677 
hierop gesonden den 25 7bris 1 s roggen   weite, den 27 8bris   2-2-0 
daer in onse schepel een moey deel an    den X ixbris    2-0-0 
gebrack     0-1-0  sijn also 2 sch overbetaelt dit jaer, 
6 8bris noch dry schepel   0-3-0  moeten elders gepast worden 
27 dito filium     1-0-0 
30 9bris filium Deventer mate  3-0-0 
1678 
den 3 7bris 1678 Deventer maete  1-0-0  weite, den 29 8bris D.m. 5-0-0 
heeft mijn vrouw den XIII 9bris Schätting 
gedaen         D. 0-2-0 
den 23 dito filius gebracht      D. 2-2-0 
Item Goorsche maete    1-3-0 
Den 21 Juni 1679 heeft mij de soone Jan Smitman op rekeninge gebracht negenthien gl  
ende seventhien stuiver segge        19-17-0 
Rogge vervallen op Martini 1679   Weite vervallen op Mart. 79 
den 28 Jan. 1680 D.M.  3-2-0  In 't saeyen D.M.   0-1-0 
de 2 reste schepel hebbe wij het kind gegeven, den 30 8bris    1-0-0 
resteeren also de X schepel van Wanssing  waren te min twee copjes 
den 30 dito gorte medegebracht van Deventer den 14 9bris D.M.   1-0-0 
voor 16½ stuivers     den 4 xbris D.M.   2-3-0 
       den 3 Febr. Junior  an geld  5-3-4 
Den 4 May Jenneken gebracht 6 gl 1 st 
Den 4 Juny Ao 80 gerekent in beider des soons en vaders tegenwoordigheit het gene op Martini 
79 was verschenen an saet en gelde en stond de rekeninge aldus, geld was  10-0-0 
an rogge Deevnter M. was betaelt geheel  
Goorsche M. resteerden X schepel het schepel ad 18 st     9-0-0 
an boeckweite ontf  D.M. in summa 5 mudde 
resteert G.M. 1 M. 3 sch het schepel ad 14 st      4-18-0 



            ______ 
summa            23-18-0 
Hierop ontfangen in summa eertijds        12-1-0 
            ______ 
resteert alsoo van dit jaer         11-17-0 
In voors dato hierop ontf         10-0-0 
            ______ 
resteert mij van 't gene op Mart. 79 was verschenen, behalven wat van de voorige rest 1-17-0 
Ao 1680 den 15 Octobris ontfangen weite Deventer maeten  1-2-0 
was in der daet een sch weite minder den 6 9bris    2-2-0 
doch omdat seide met Wymerings schepel was voorts gemeten, ick hebt  
hem volgeschreven, dito Goorsche M.     2-3-0 
          _____ 
          6-4-0 
Ao 1680 den 16 9bris heeft mij Jan de Jonge gebracht 2 ducatons, daer mede sijn  
betaelt van 't voorige jaer de resteerende ende hierboven staende    1-17-0 
op 't gene an gelde desen Martini 80 mij weder is verschenen namlick an de overige 4-9-0 
Dito is affgesproocken van Wanssings land als ick late Deventer mate gelijck het ander is en een 
schepel boekweite vallen, dat blijven tien schepel rogge ende soo vele schepel weiten desen post, 
te samen 5 mudde saets ende den anderen 8 mudde summa, summeren 13 mudde saets half weite 
en half rogge, dat dan mij hij Jan tevergeefs en sonder daervan yets in rekeninge te brengen, het 
miscorn uit Stockum en Harcke jaerlicks sal gaderen, oock dit jaer daer met ingeslooten ende 
hetselve voor eerst duiren de naestvolgende 6 jaeren  
Anno 1681 den 7 Marty heeft Smitman de Jonge verdongen die sevende halve mudde roggen 
Deventer maete, het schepel ad 16 stuiver facit ses ducatons ende 38 st ofte 20 gl 16 waerop hij 
heeft gebracht ses ducatons ende 12 st, resteert mij van de rogge 26 ik   
Den 6 July medegebracht van Deventer een schepel kalck     0-8-0 
Den 9 Augusti heeft mij Jan gebracht, nae dat schuldig was als boven staet an gelde daerop 
waeren betaelt vier gl negen stuiver, noch  5-11-0 
van de rogge noch    1-6-0 
      _____ 
te samen     6-17-0 
hij heft segge mij gebracht ses gl 9 stuiver adde acht stuiver, waerbij comede de acht van de 
kalck, soo is 't ghene op Martini 80 viel betaelt en resteert alleen van de naest voorigen jaeren 
daer een bijsondere rekeninge van is   
Ao 1681 heeft hij op 't ghene naest v Martyni verschijnt gebracht twee schepel roggen 0-2-0 
Volgt 't gene op Martini 1681 verschijnt 
Daerop betaelt rogge      weiten 
in mijn afwesen  0-2-0    3 9bris Jan J.  1-0-0 
        Item in mijn afwesen 5-2-0 
Den 30 Juny 1682 gebracht an gelde        5-0-0 
resteert mij alsoo an rogge van voorleden Martini vijff mudde, daervan affgetrocken 
bovenstaende vier schepel en 2 schepel, vereert van mijn vrouwe  an 't kind 
En dese vijff mudde borge ick hem tot anstande Martini, wanneer deselve mij an rogge betalen 
sal, off tegen de zaeyeltijd, mits conditie die van ouds resteerende twee en seventig gls, alsoo 
daervan een bijsonder extract hierin liggende is, sal betalen, te corten sonder eenig dings sy 
verpondinge, opstuivers off hoe namen heeft, volgender gestalt kerst en dit jaer sal hij geven 



beseyde noch resteerende vijff gls van dit jaer van 't geseide oude achtien gls, te samen drie en 
twintig gl tegens nu anstaende Rijssener 8br marckt    
hierop den 12 7bris          18-0-0 
En de drie naestvolgende jaeren met het gene jaerlicks valt, van 't oude telkens noch achthien gls, 
soo oock met handtastinge heeft belooft 
Hierop gebracht den 4 Aug. 1682  0-2-0 
In mijn affwesen    1-0-0 
den 12 7bris     0-2-0 
den 22 8bris weite    6-2-0 
1683 den 16 January Jan de Jonge gebracht tien schepel, resteert alsoo hiervan noch twee schepel 
1683 Pinxter Dingsdag heeft Truide gebracht 5 gl, den 2 8bris Truide gebracht 10 gl 
Item voorhenen 1 sch appel  
Nb den 30 Novembris 1683 heeft hij de    weite 
resteerende 2 schepel van 't jaer 81 en twee    1683 dd 
schepel roggen op 't jaer 82 met gelde als    den X 9bris 0-3-0 
naemelick vier gl en 2 stuiver, ick hem dit   den 23 dito 5-3-0 
daer voor latende, doch sonder consequense   Hiermede is de weite van 't jaer 83  
betaelt, resteert alsoo an rogge van 82 noch    betaelt 
6 mudde. Adde rest van rogge in 't jaer 83 
6-2-0 
Ao 1684 heeft hij gebracht an gelde pridie ascensus achthien gls 
Den 9 May eenen dag in de kuile op 't Vene neder gestoken 
Den 10 Octobris 1684 Jan gebracht X gls, den 5 9bris 18 sch weiten dd 
Den 19 Maert 1685 Truie dd 6 gl 10 st oft 2 ducatons 1 st 
Den 13 Juny 4 voer turffs van 't Venne gehaelt 
Den 14 Aug. 1 mudde roggen, den 24 dito 2 sch weite 
Den 2 Sept. 1 m 2 sch roggen, den 13 p Tr 2 sch weite 
Den 28 Sept. 1 mudde roggen, den 7 8bris 2 sch weiten 
den 7 8bris 2 sch rogge, den 21 gedaen 5 sch roggen en 6 sch weiten, daermede en met het mold 
oock nae de meule is geweest 
Den 14 dito 1 sch roggen 
Den 28 8bris 4 mudde en 1 sch weiten 
Den 7 xbris 6½ mudde roggen, den 15 2 verken voor 10 gls 
Den 1 April door Stockum dack gegadert, in mijn affwesen voer turfs gehaelt 
Ao 1686 den 22 8bris dd 13 sch weiten, den XIII 9bris XI schepel weiten 
Ao 1687 den 27 Jan. noch gebracht 14 schepel rogge, Ao 1687 den 21 Octobris gebracht 6½ 
mudde weite, item den 1 Novembris 1 mudde roggen 
A 88 den 16 Jan. 5 M 2 sch roggen, den 8 July 4 hoender f 14 st, heeft in 8bri door Harke dack 
gegadert, heeft in den beginne desselven gegeven weite  2-1-0  
Item pridie XX post Trin. weite    3-2-0 
Den 18 January an rogge     6-0-0 
Sijnde mij Smit Jan, als uit het angespelde blad blijkt bij de vorige rekeninge gehouden den 24 
Jan. 1690 schuldig te sijn bevonden   
Roggen    Boekweiten    Geld 
22-2-0     6-2-0     74-8-0 
 
 



So komt hier nu van Martini 1690 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
______    ______    ______ 
29-0-0     13-0-0     84-8-0 
hierop wierde betaelt gevonden 
1-0-0     6-2-0     16-17-0 
dewelke afgetrocken sijnde, resteert mij hier van noch 
28-0-0     6-2-0     67-11-0 
aldus naegesien en opgenomen onder ons den 27 Febr. 1691 
Hierop den 23 Aprilis 1691 mes op 't land gevoert f 25 st 
In 't begin van Julius 3 voer turfs gevoeren, den 7 Sept. 1 mudde roggen, den 11 9bris 2 mudde 
weiten, den 5 xbris 2 verken voor 9-6-0 
Den 22 January 1692 dd 5 mudde roggen en 2 sch dito, met malcanderen gerekent en stond so bij 
de restant van verlede rekeninge quam noch van Martini 1690   
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
maeckt tesamen 
35-0-0     13-0-0     77-11-0 
hierop was betaelt 
6-2-0     2-0-0     11-9-0 
resteert also noch mij van dese rekeninge 
28-0-0     11-0-0     66-2-0 
hierbij quamen te Martini 92 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
maeckt tesamen 
34-2-0     17-2-0     76-2-0 
hierop sijn betaelt 
Rogge     weite     geld 
3-0-0     6-2-0     0-0-0 
resteert mij also hier noch van 
31-2-0     11-0-0     76-2-0 
aldus opgenomen den 7 Febr. 1693  G. Sertorius 
Hierbij komt te Martini 1693 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
tesamen maekende 
38-0-0     17-2-0     86-2-0 
hierop is betaelt 
1-0-0     3-2-0     0-0-0 
resteert mij also hier noch van 
37-0-0     14-0-0     86-2-0 
Geert Sertorius 
     Jan Smits 
Ao 1694 den 24 May heeft hij hierop gebracht thien gls 
Nb van bovenstaende jaeren tot hier an is een bijsonder conditie gemaeckt en de obligatie hiervan 
opgericht. Nu is hierenboven op Martini 94 verscheenen 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
hierop is betaelt 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 



en also dat jaer voldaen 
Ao 1695 waeren verschenen 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
't welker berekent en betaelt bevonden is den 15 July 1696 
Ao 1696 waren verscheenen 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
hiervan is het fact betaelt en op de thyen gls    1-11-0 
Ao 1697 den 11 8bris heeft hij gebracht de hiervan overige 8-9-0 
        ______ 
summa        10-0-0 
Ao 1697 waren verscheenen 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
Ao 1698 waeren verscheenen 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
Deese beyde jaeren sijn voldaen, gelijk stuckswijse in Jan sijn boeckjen aengetekent staet 
Op Martini 1699 waeren weer verschenen 
6-2-0     6-2-0     10-0-0 
Hier van is de weyte den 27 viiibr betaelt. En heeft hij de rogge  
veraccordeert te willen voldoen met       52-0-0 
          ______ 
die bij de bovenstaende 10 gls gerekent, uytmaecken   62-0-0 
Dog hierop wort nog betaelt gevonden aen arbeydtsloon   3-14-0 
          ______ 
die affgetrocken blijft hij in dato nog schuldig    58-6-0 
Den 4 Juny 3 voer plaggen uit het Broeck gehaelt, den 29 reuvesaet gedorscht, den 1 July in 't 
Apengoer gemaeyet, den 11 July 2 voer turf gehaelt, den 13 dito 3 voer id, den 24 gemaeit, den 
25 oock, den 2 Aug. rijkel. een schoft gedorscht 2 st, den 28 een voer turf van de Borckel gehaelt, 
den 18 gedorscht, den 24 2 sch appel fac 1 gl, den 30 gedorscht, den 3 8bris op het 3de stukke 
seven voer mes gebracht, den 4 gedorscht, den 21 met mout nae de meulen, den 7 Nov. 6-2-0 dd, 
den 17 xbr 3 voer rogge van den doef ingevoert, den 20 Huzen Jan gedorscht, den 22 mes 
uitgedragen   
Ao 1701 den 17 Jan. mes uitgeschoven, Febr. 2 gedorscht, den 10 mes uytgeschoven, den 4 
Maert 5-2-0 rogge, den 7 gedorscht 
Den 29 April heeft Jan gebragt aen gelde 31-12-8, dito met hem gereekent en bevonden het stont 
soo bij de aen de oversijde staende        58-6-0 
Waeren gekomen nevens 6-2-0 rogge en 6-2-0 bw van Martini 1700, aen geld  10-0-0 
            ______ 
maeckt tesaemen          68-6-0 
Van de rogge nu blijft hij te quaede 1 mudde. De weyte heeft hij geheelick betaelt. En wierden nu 
op de nevenstaende geltsommen, soo aen gelt als arbeytsloon betaelt bevonden  40-1-0 
            ______ 
Soo dat hij dan in dato nog schuldig blijft       28-5-0 
Nb het te quaede sijnde mudde rogge sal hij betaelen met      4-8-0 
            ______ 
maeckt tesaemen          32-13-0 
Den 2 May Jan mes gevaetet, den 28 Juny rovesaet gemayet, gemesset en gebouwet, eyscht 25 st, 
den 18 viiibr gedorscht, den 20 mij mede nae mijn suster Anna Judith van Deventer gebragt 



Den 11 Jan. 1702 met Jan gerekent en bevonden op bovenstaende restant waeren aen  
arbeytsloon betaelt          2-12-8 
            ______ 
die affgetrocken rest          30-0-8 
Hierbij komt nu het gene verschenen was op Martini 1701 6 mudde 2 sch rogge,  
6 mudde 2 sch w. en aen gelt         10-0-0  
            ______ 
De rogge nu heeft hij in dato deses betaelt. Blijft dan schuldig de weyte en aen gelt 40-0-8 
Den 18 Apr. met mout nae de meule geweest f 12 st, den 3 Marty gebragt 2 sch weyte 0-12-0 
            ______ 
blijft 6 mudde weyte en         39-8-8 
Den 2 Juny gebragt          27-0-0 
            ______ 
blijft dan te quaede 6 mudde weyte en        12-8-8 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702 3 M. en 1 sch rogge, 3 M. en 1 sch weyte en  5-0-0 
            ______ 
komt voor de Erfgenaemen 3-1-0 rogge en 9-1-0 weyte en     17-8-8 
En komt op Martini 1702 voor mij 3-1-0 rog en 3-1-0 weyte    5-0-0 
Hierop heeft hij den 12 Juny 1702 een kaste gehaelt van Rijssen, den 23 het rovesaet land in 't 
Busken fac 5 st 8 p, dito mes uytgeschoven, den 19 July een schofft rovesaet gedorscht, den 31 
July gemaejet, den 1 Aug. gemaejet, den 4 een stukke met groen besaejet, den 1 Sept. dd 1 
schepel weyte, den 11 Juny gegraeven, den 17 8br Albert een schoft gedorscht, dito dd 1 sch 
weyte, den 26 haxel gesneden, den 30 gedorscht, den 10 9br gedorscht, den 11 dd 24 sch weyte 
soo dat de weyte deeses jaers, soo voor mij als swaeger H. Toelaer, voldaen is. Dito met hem 
gerekent en bevonden de weyte was betaelt en aen gelt     3-12-0  
            _____ 
rest 3-1-0 rogge en aen gelt         1-8-0 
Voegt hier bij van de obligatie hierop affgeschreven     9-5-0 
            ______ 
komt aen gelt           10-13-0 
Den 9 Mart dd voor mij 3 mudde en 1 schep rogge en voor broer Hendr. Toelaer 5 schep en sal 
de resteren 
Den 14 gedorscht, den 24 gegraeven, den 2 gedorscht, den 3 gewannet, den 17 gedorscht, den 30 
een schoft met de stortekarre mes gevaeren, den 25 May 't 7e stucke met boeckweyte besaejet, 
den 31 gegraeven, den 12, 13, 14, 15 Juny met ons en Hendrick Toelaer naer Bentheym geweest, 
den 16 Toelaer nae den Clauenberg gebragt, den 18 een schoft rovesaet gemaejet en drie schoft 
gegraeven, den 7 een schoft gevrugtet, den 2 Aug. gebouwt, den 31 Aug. eene schofft weyte 
gebonden, den 13 viiibr gedorscht, den 15 gemesset en gebouwet, den 16 gebouwt, den 23 
gebout, den 1 9br gedorscht, den 9 dd 26 sch weyte van Mart. deeses jaers 1703, den 27 een 
waegen met rogge nae den Rosedom gebragt 
Den 25 Febr.1704 gebragt 12 sch roggen, blijft hier van te quaede 14 sch 
Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo, bij de aen de oversijde staende 10-13-0 
waeren gekomen van Mart. 1703 6-2-0 rogge, 6-2-0 W en geld    10-0-0 
            ______ 
tesaemen           20-13-0 
Hierop wierden nu betaelt bevonden voor soo verre het verdiende mij aengaet 
3-0-0 rogge, 6-2-0 W en geld         9-12-0 



            ______ 
Rest 3-2-0 rogge, 0-0-0 W en geld        11-1-0 
De rogge neemt hij aen tegen 19 st 't sch, tesaemen      13-6-0 
            ______ 
blijft in dato hiervan mij nog schuldig       24-7-0 
(Nb van Toelaer heeft hij verdient    3-11-0 
Die affgetrocken van de     48-12-8 
       ______ 
die Toelaer schuldig was, blijven   45-1-8) 
Den 1 Apr. gebouwet, den 2 een schoft gebouwet, den 7 gedorscht, den 18 van 7 tot 10 uyr 
geegget en thoen tot s'avonts getuint, den 21 mes gevatt, den 22 een stucke met gerste gesaejet, 
den 24 May de boeckweyte gesaeyt 24 st, den 11 Juny gewallet, den 14 July rovesaet gedorscht, 
den 25 een ymme aen mij verkogt voor 2-10-0, den 2 Aug. 2 st met groen besaejet, den 23 Aug. 
het rovesaetsland geegget, den 29 ½ schepel appels, den 27 8br gedorscht, den 15 9br getuint, den 
18 een stucke gemesset, den 19 hetselve gesaejet, den 24 gebragt 26 sch boeckweyte, den 26 een 
keuken gekogt voor 45 st, den 31 gedorscht, den 19 xbr gedorscht 
Den 18 Febr. gebragt 26 sch rogge. Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo bij 
bovenstaende 24-7-0, waeren gekomen op Mart. 1704 6-2-0 rogge, 6-2-0 weyte en an gelt 10-0-0 
               ______ 
tesaemen              34-7-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden, de rogge en boeckweyte en      12-14-0 
               ______ 
Die affgetrocken blijft dan nog schuldig         21-13-0 
Den 16 Mart 2 stuckjes land bestrecken, dito weergebragt 7 stucke gaeren ad 2 min ¼ het stucke, 
den 19 die beyde stucken geeggen ruim een schoft, den 6 gegraeven, den 7 een schoft, den 8 
getuint, den 9 3 schoft, den 28 gemesset, gebouwet, geegget f 15 st, den 4 Juny daele gestooken 
in 't Veene, den 5 modde in de karre geslaegen, den 7 July het rovesaet lant gemesset van 6 tot 8 
uyr, dito Aele 3 schoft gegraeven, den 29 viibr het 1e stucke geegget omtrent een schoft, den 20 
tot den hoff en gekarret, den 31 die streepjes agter en tegen den hoff gemesset en besaejet, den 5 
9br gedorscht, den 30 9br gebragt de weyte, dito Albert gemesset, den 2 xbr gedorscht 
Den 8 Jan. 1706 Albert gemesset, den 8 Febr. uyt den stal met de stortekarre mes in den hoff 
gevaren, den 18 gedorscht, den 22 de hegge helpen versetten, den 2, 4, 5 Mart weer, den 16, 17, 
18 it, den 23 mes met de karre in den hoff gevaeren, den 25 gegraven, den 30 gekarret, den 31 en 
1 April plaggen gemaejet, bleyke belegt, den 6 getuint, den 9 tot omtrent 11 uir met de waegen 
mes gevaeren en voorts dien dag gegraeven, den 10 gegraeven, den 12 gegraeven en de 
naedemiddaegs in den Ouden Hoff ruim een schepel land gebout en besaejet, den 17 het 
boeckweyten land bestreeken, den 20 en 21 Apr. gedorscht, den 22 tot 8 uir gewannet, den 23 
aerdbesien gesogt, den 7 May het boeckweyten land geegget, den 14 weergebragt 8 stucke gaeren 
ad 2 st min een oortjen het stucke, dito gebragt aen geld 19 gls 10 st 
Dito den 14 May 1706 gerekent en bevonden het stont soo bij de aen de voorige sijde  
staende           21-13-0 
Op Mart. 1705 waeren gekomen 26 sch rogge 26 sch weyte en     10-0-0 
De weyte nu betaelt sijnde heeft hij de rogge aen genomen te betaelen met   20-0-0 
            ______ 
tesaemen           51-13-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        36-5-0 
            ______ 



die affgetrocken blijft in dato nog schuldig       15-8-0  
Den 25 May 1 stucke met boeckweyte gesaejet, den 21 Juni tot 8 uyr rovesaet gemaejet en verder 
geholpen tot aen den middag en 's naedemiddags 3 voer mes op 't rovesaetland gebragt 
Den 23 Aug. het haverland in 't Busken omgescheurt en onderhand geegget, den 2 viibr weyte 
gemajet, den 9 9br gedorscht, den 10 gedorscht en getuint, den 19 mes uyt geschoven 
Den 25 9br 1706 de rekeninge naegesien en stont soo op bovenstaende restant waeren  
verdient           2-10-8 
            ______ 
die affgetrocken rest          12-17-8 
Hier bij sijn nu verschenen op Mart. 1706 26 sch rogge 26 sch boeckweyte en aen geld 10-0-0 
            ______ 
komen            22-17-8 
De weyte is in dato deeses voldaen 
Den 13 xbr gedorscht, den 21 mes uytgeschoven 
1707 den 3 Jan. bomen geplanten, den 4 elsen planten, den 13 gedorscht, den 7 Mart gedorscht, 
den 8 gearbeydet, den 9 met het lijf en met het paerd, den 10 tot de asparges bedden, den 21, 22, 
23 in den hoff, den 30 en 31 id en drie schoft, den 18 tot elf uir mes uytgevaeren en voorts tot 's 
avons gegraven, den 19 en 20 gegraeven, den 21 de haver gesaejet, den 29 's naedemiddaegs de 
voer gerste gesaejet, den 2 May aen de Blaerenmaete gevrugtet, den 5 nog id, den 17 May mudde 
in de karre geslagen, den 24 tot 8 uyr boeckweyte gesaejet, den 3 Juny gebragt 5 gls en 8 penn 
Dito den 3 Juny 1707 gerekent en bevonden het stont soo op bovenstaende 22-17-8 waeren 
betaelt            21-13-8 
            _____ 
blijft dan in dato nog schuldig nevens de rogge verschenen op Mart. 1706 aen geld 1-7-0 
Dito hebben die 26 sch rogge hem overgelaeten om ten eersten betaelt te worden met  19-0-0 
            ______ 
tesaemen           20-7-0 
Den 6 Juny gevrugtet aen de Blaerenmaete, den 18 2 voer turf uyt het Vene gehaelt, den 24 met 
de stortekarre mes gevaeren, den 1 July met de stortekarre sant gevaeren in den hoff, den 6 sant 
gekarret, den 23 rogge gemaejet, den 1 Aug. drie schoft gebouwet en ingevaeren, den 2 gras 
gemaejet, den 22 en 23 Aug. 2 voer hoy uyt het Apengoer gehaelt, den 3 viiber een schoft 
boeckweyte gemaejet, den 8 het stuckjen agter den hoff gebouwet 's morgens voor agt uir, den 10 
hetselver geegget, den 12 ons nae Deventer gebragt, den 15 2 deeltjes boeckweyte van den Camp 
ingevaeren, den 16 en 17 gedorscht, den 3 9br plaggen gemaejet, den 4 die aen den hoop gebragt, 
den 7 gedorscht, den 2 xbr gedorscht, den 10 gedorscht, den 6 Febr. 6 voer spaenen gehaelt en 
omtrent gevlegen          
In 't jaer 1707 den 3 Juny hebbe ick een nieu accoort ingegaen met Smitjan op deese voet: in 
plaetse dat hij jaerlijcks gegeven heeft 26 schepel rogge, 26 schep boeckweyte en aen geld 10 car 
gls, sal hij nu geven voor het een en ander aen geld jaerlijcks 60, segge sestig car gls, te betaelen 
de halfscheyt op Martini ende de andere halfscheyt op May sonder foute. En sal dit accoort 
duiren de ses naest agtereenvolgende jaeren, het eerste sullende verschijnen op Martini deeses 
jaers 1707, dog soo dat het soo de eene als de andere vrij sal staen dit accoort te vernietigen nae 
verlopene drie jaeren 
Den 10 Febr. 1708 mes uytgedraegen, den 14 en 15 gedorscht, den 5 Mart omgescheurt het 
stucke in 't busken, den oldenhoff ende een stucke op den camp, den 8 en 9 getuint, den 10 het 
land met de groote egge geeget, den 12 en 13 gegraeven, den 31 Mart met de kleyne egge 
geegget, den 12 gegraeven en mes uytgevaeren, den 13 gebouwet en gegraeven  



Den 16 tot 10 uir met de paerde geholpen en de vrouwe voortaen gegraeven, den 17 Albert 
gegraeven, den 21 gemesset en gebouwet in 't busken, den 30 gewallet, den 19 May heeft Jan 
gebragt aen geld 60 car gls, den 25 de boeckweyte gesaejet, den 19 Juny drie schoft gegraeven, 
den 31 July gerste gemayet en gegraeven en drie voer mes op de huisstede gebragt, den 4 Aug. en 
den 5 gemaejet, den 7 & v. onse rogge en gerste ingevaeren ad 8 voer, item onse land met groen 
besaejet t.w. de oude hoff en het ghene agter en tegen de nieuwen hoff is, den 27 het gersten land 
in 't busken omgescheurt voor 8 uir, den 6 viibr dat land geegget omtrent een schoft, den 19 
gedorscht, den 1 viiibr datse toe weder gebouwet en geegget omtrent 1 dag, den 17 en 18 
gedorscht, den 22 & v. 3x gedorscht, den 4 telgen gaeten gegraeven, den 6 in Broeking kamp 
hout gehouwen met sig tween, idem den 7 eene en eene tot 10 uir, dito 2 voer hout van daer 
gehaelt, den 8 nog 2 voer, den 10 gedorscht 
Den 4 Jan. 1709 mes uytgedraegen, den 3 Febr. mes uytgedraegen, den 14 Mart gemest met de 
stortekarre, den 15 rogge gewannet, den 18 Aele gewasschen, den 25 en den 26 hout gehouwen 
Den 29 Mart 1709 met Jan de rekeninge naegesien en bevonden hij hadde 't sedert de laetste 
affrekeninge (wanneer) schuldig bleef als eerder te syen is     20-7-0 
verdient           29-0-0 
            _____ 
heeft dan overbetaelt          8-13-0 
Welcke agt gls en 13 st aenschrijve op de rente van het capitael van 100 gls soo nog bij hem 
hebbe uytstaende 
Dito den 29 Marty heeft Jan gebragt op de pagt verschenen op Mart. 1708 29-19-8, den 2 Apr. & 
v. 4x getuint, den 13 gebouwt, den 17 nauw met de paerde geholpen, dito Albert en Jan 
gegraeven, den 18 mes gevaeren, den 19 het gerste land gebout en gesayet tot ruim 10 uir, den 27 
in Bröking camp met sig tween, den 21 May hout gekloven, den 24 gewedet, den 26 July een 
schoft gevrugtet, den 27 gerste gemaejet, den 29 tot 7 uir 's morgens mes in den olden hoff 
gevaeren en voorts dien dag gegraven, den 30 een schofft gegraeven, den 6 Aug. het gersten land 
agter den hoff met groen besaejet, den 8 rogge gemaejet, den 10 gras gemaejet, den 15 gras 
gemaejet, den 18 een stucke op den kamp met groen besaejet en de tielstede in 't busken 
Den 1 8br 1709 hebbe ick met Jan deese rekeninge naegesien ende bevonden, hij hadde  
verdient op die          30-0-0 
nog resterende van Mart. 1708         7-7-0 
            ______ 
rest            22-13-0 
Nu heeft hij in dato deeses betaelt        24-10-0 
            ______ 
Waermede betaelt sijn die dertigt gls en nog over      1-17-0 
welke 1 gl 17 st ick aenschrijve op de rente van het capitael van 100 gls 
Den 14 8br den ouden hoff omgescheurd, den 16 den ouden hoff gemesset en met rogge besaejet, 
den 17 en 18 gedorscht, den 24 het stucke agter den hoff gemesset, den 25 hetselve met rogge 
besaejet, den 11 mes gevaeren in 't busken, den 12 hetselve land gebouwet en besaejet 
Den 29 Jan. 1710 gelevert 20 eyers fac 4 st, den 5 Febr. mes uytgedraegen, kort daer nae nog 8 
eyers, den 17 Mart getuint, den 18 in den hoff, den 24, 25, 26 3x in den hoff en op Broking, den 2 
Apr. de hegge geschooren, den 7 ruim een schofft met de stortekarre mes uytgevaeren op den 
naedenmiddag ende de overige tijd gegraeven, den 8 gegraeven, den 26 het gersten land op den 
camp gemesset en gebouwet, den 23 May 1710 gebragt aen geld 54 gls. Dito gerekend ende 
bevonden, hij hadde betaelt ende verdient 61-6-0, waermede dan betaelt is het ghene verschenen 



was op Martini 1709 en daerenboven nog 1-6-0, die aenschrijve op de rente van de 100 gls 
capitael 
Den 21 July saetroven gedorscht, den 23 hegge geschooren, den 30 July ruim een schoft rogge 
gemaejet, den 1 Aug. wederom een schofft en Aele telkens gebonden, kort te vooren een spint 
suikerpeeren gelevert, den 13 met de paerde geholpen en den 14 omtrent een schoft, den 28 
gedorscht, den 9 gedorscht, den 26 ixbr gedorscht 
Den 2 Jan. 1711 gedorscht, den 27 jan. 1711 met de stortekarre mes uytgevaeren, den 12 Febr. 
heeft Smitjan gebragt 28 gls, den 13 Mart mes uytgedraegen, den 16 & v. 4x getuint & v., den 1 
en 2 Apr. tot het hout geholpen in Dreeses hoffte, den 3 gegraeven, den 7 hout gekloven, den 1 
May gegraeven, den 20 gevrugtet, den 21 de boeckweyte gesaejet agter en tegen den hoff 
Den 1 Juny 1711 gerekent en bevonden op de 60 gls verschenen op Mart. 1710 waeren betaelt en 
verdient 35 gls, soo dat mij daer van nog toequaemen 25 gls, welcke 25 gls mij in dato voldaen 
sijn, als mede 2 gls die aenschrijve op de rente van 't capitael van 100 gls 
Den 25 Juny een schoft hegge geschoren, den 13 July gegraeven, den 7 Aug. des naedemiddaegs 
3 voer gerste ingevaeren en de tielsteede omgebouwt, den 1 viibr ontfangen een spind peeren, den 
3 9br gedorscht 
Den 22 Jan. 1712 mes uytgevaeren met de stortekarre, den 1 Mart mes deels uytgedraegen, deels 
met de stortekarre gebragt op de klaever, den 9 gegraeven, den 10 1 schoft, den 29 en 30 Mart 5x 
gegraeven en getuint, den 10 Apr. gegraeven en gevrugtet, den 21 drie schofft gevrugt, den 22 
dito heeft Albert het gerstenland geegget omtrent 2 uiren, den 2 May heeft Smitjan gebragt 51 gls 
2 st, den 6 gegraeven en gevrugtet, den 3 Juny drie schoft sand in den hoff gekarret, den 8 July 
hegge geschoren 8 st, den 9 nog een schoft 2 st, den 12 een schoft rovesaet gedorscht, den 27 
gerste en rogge gemaejet en Aele gebonden, den 17 2 voet turf van de Borkel gehaeld, den 1 viibr 
R.A. gesogt, den 6 heeft Cloppers knegt voor hem een schoft boeckweyte gemaejet, den 18 viibr 
2 voer turf van de Borkel gehaelt, den 17 Decemb. gedorscht 
Den 2 Mart 1713 gevrugtet, den 7 gegraeven, den 28 gegraeven, den 29 op Broking, den 5 Apr. 
met de stortekarre gevaeren, den 6 gevrugtet, den 28 gevrugtet, den 30 May op de jagt geweest, 
den 31 gegraeven, den 9 Juny de gerste van de klaver gemaejet ruim een schoft, dito gebragt 9 
jonge hoender en 31 eyer, den 4 July hegge geschooren, den 5 geschooren, den 6 hegge 
geschooren, den 20 July heeft Smitjan gebragt 20 gls en 1 st, den 23 Aug. Jan de klaver 
affgemaejet, den 13 viibr wat paeren ontfangen, den 24 9br gebragt 30 gls 
Den 24 9br 1713 gerekent en bevonden het ghene verschenen was op Mart. 1711, 12 en 13 
bedroeg de summa van         180-0-0 
Hierop wierden verdient ende betaelt bevonden      117-9-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede         62-11-0 
Den 5 Febr. 1714 met de stortekarre mes uytgevaeren, den 27 Apr. heeft Jan gebragt 22 Car gls, 
den 7 Juny Albert en schoft klaver gemaejet, den 26 met een brief nae Almeloo geweest, den 27 
rogge gewannet f 2 st, den 3 July hegge geschooren f 8 st, den 15 en 17 telkens een schoft f 4 st, 
den 26 de klaver affgemaejet f 2 st, den 29 Aug. de klaever affgemaejet f 2 st, den 17 Nov. heeft 
Jan gebragt 29-19-0, dito de rekeninge naegesien en bevonden op bovenstaende  62-11-0 
Waeren betaelt en verdient         53-16-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft hier van nog te quaede      8-14-8 
Den 20 en 21 Febr. 2 daegen in den hof, den 25 en 26 in den hoff, den 28 in de hoff 3 schoft, den 
1 Mart id, den 18 id, den 19 id, den 21 id, den 8 Apr. in den hoff, den 8 Juny een schoft bonen 
stocken gehouwen, den 25 en 26 hegge geschooren, den 9 July Jan gebragt 27 gls 



Dito den 9 July 1715 met Jan de rekeninge naegesien en bevonden bij de aen de voorige sijde 
staende           8-14-8 
Waeren gekomen van Martini 1714        60-0-0 
            ______ 
tesaemen           68-14-8 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      30-6-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        38-8-8 
Den 9 Sept. plaggen gemaejet, den 16 de plaggen van den kamp gehaelt omtrent een  
schoft, den 30 8br Albert in den hoff, den 26, 27, 28 9br 3x telgen gestoken en geplant  
op eygen kost, den 17 Febr. mes in den hoff gedraegen, den 23 Apr. getuint 
Den 26 Mart 1716 met Jan de rekeninge naegesien en bevonden op bovenstaende  
restand waeren verdient         2-3-0 
            _____ 
die affgetrocken bleef te quaede        36-5-8 
Dito den 26 Mart 1716 heeft Jan gebragt       36-0-0 
            _____ 
rest             0-5-8 
Hier bij komt nu de pagt van Mart. 1715 ad       60-0-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          60-5-8 
Den 9 May rogge gewannet, den 19 Juny gebragt 15 gls, den 6 July & v. een dag en drie schoft 
hegge geschooren, den 21 en 22 Oct. op eygen kost gedorscht, den 2 Nov. op eygen kost hout 
gehouwen, den 5 op eygen kost hout gehouwen, den 24 Novemb. heeft Jan gebragt 20 gls 
Den 4 jan. 1717 gevrugtet, den 25 Jan. Jan aen mijn vrouwe getelt 11-2-0, den 8, 9, 10, 11 Febr. 
4x gedorscht op eygen kost, den 8 en 9 Mart gegraeven op eygen kost, den 15 een schofft, den 16 
gegraeven op eygen kost, den 2 Mart elst geplant niet op eygen kost en al te vooren 3 schoft de 
hegge affgesneden & v. dog niet op eygen kost, den 14 palm ingeplant niet op eygen kost, den 7 
May aerdbesien planten gehaelt en gegraeven 3 schoft niet op eygen kost, den 14 Juny het 
claverland affgemaejet, dito den 14 juny 1717 heeft Jan gebragt 7 gls en 2 st en hebbe deselve tijd 
de rekeninge met hem naegesien en bevonden, hij hadde soo veel verdient en betaelt, dat mij van 
het gheene verschenen was op Mart. 1715 nog toequaemen     1-13-0 
Waerbij gevoegt het gheen verschenen was op Martini 1716    60-0-0 
            ______ 
is hij dan in dato te quaede         61-13-0 
Den 5 July hegge geschooren f 8 st, den 8 weder geschooren, den 9 weder geschooren, den 9 
Sept. hout gekloven op eygen kost, den 22 en 23 telkens hout gekloven op eygen kost, den 12 en 
13 9br gedorscht op eygen kost, in 't begin van Nov. gelevert 6 sch gerste en koste de gerste tot 
Goor 19 a 20 st, den 19 hout geklooft op eygen kost, den 16 Dec. 1717 heeft Jan gebragt 31 gls 8 
st, dito den 16 Dec. 1717 met Jan de rekeninge naegesien en bevonden van hetghene verscheenen 
was op Mart. 1715 was hij te quaede           1-13-0 
Hetghene verschenen was op Mart. 1716       60-0-0 
Hetghene verschenen was op Mart. 1717       60-0-0 
            _______ 
tesaemen           121-13-0 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden       39-10-0 
            ______ 



blijft hij dan in dato nog schuldig         82-3-0 
Den 17, 18, 19, 20 Jan. 1718 4 daegen gedorscht op eygen kost, den 28 een voer turf van de 
Borkel gehaelt, den 4 Mart gevrugtet op eygen kost, den 5 weder op eygen kost, den 5 Apr. drie 
schoft op eygen kost gearbeydet, den 8 met de stortekarre geholpen op eygen kost f 9 st, den 12 
drie schoft gearbeydet op eygen kost, den 26 Apr. met de stortekarre sand gevaeren in den hoff 
op eygen kost, den 27 het sand van malkander gesmeeten op eygen kost, in Juny 3x hegge 
geschoren f 1 gl, den 27 met onse volck nae Harcke geweest, den 13 July ontfangen 4 jonge 
hoender f 16 st ofde datse doen 2 golden, den 16 Aug. gedorscht f 4 st, den 18 Oct. de jonge Jan 
gedorscht op eygen kost, den 27 Oct. stoelen nae Goor gebragt, den 30 8br 1718 heeft Jan 
gebragt 21 gls 18 st, den 30 8br 1718 met Jan gerekent en bevonden hij hadde verdiend en betaelt 
op bovenstaende restand         29-13-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       52-10-0 
Den 10 en 11 Nov. heeft Albert op eygen kost gedorst, den 24 op een avond nae Goor gevaeren  
f 6 st off 7½ st 
Den 2, 3, 4 Jan. 1719 3x gedorst f 24 st, den 24 en 25 Febr. gegraeven f 16 st, den 21 en 22 Mart 
in den hoff f 16 st, den 23 id f 4 st, den 26 met mout nae de meule geweest, Albert 2 halve daegen 
palen geschooren f 8 st, den 23 getuint f 4 st, den 4 May met een paerd de oude vrou Meiling nae 
Goor gebragt, den 2 Juny den graeven uytgeruimt f 8 st, den 29 en 30 Juny hegge geschooren 
omtrent een dag en drie schoft, den 5 July mijn vrou en dogter nae Goor gebragt omtrent een 
schoft, den 8 's avonts mijn vrou met een paerd nae Goor gebragt, den 7 8br een schoft gedorscht 
f 2 st, den 24 gedorscht f 4 st, den 5 Nov. gedorscht f 4 st, den 6 Nov. Jan gebragt 28 gls 10 st 
Dito den 17 Oct. 1719 met Smit Jan de rekeninge naegesien en bevonden op die aen de voorige 
sijde staende            52-10-0 
hadde hij verdient en betaelt         36-9-8 
            ______ 
blijft daervan dan te quaede         16-0-8 
Dog komt hier bij het gheen verscheenen was op Mart. 1718     60-0-0 
            ______ 
tesaemen           76-0-8 
Adde Mart. 1718  
Den 27 een schoft gewannet f 2 st, den 18 en 19 gedorscht f 12 st 
Den 15 Mart 1720 Albert omtrent 1 dag gearbeydet tot een vleesblock, den 7, 8 en 9 gegraeven 
op eigen kost, den 4 Apr. met maut nae de meule geweest, den 25 Apr. Albert in den hoff f 4 st, 
den 10 Juny op de oude huistede land omgeset f 2 st 8 p, den 27 Juny 1720 heeft Smitjan gebragt 
16 gls en 8 p, den 19 Sept. gedorscht f 8 st, den 23 plaggen gemaejet 4 st, den 25 Oct. met mij 
nae Deventer geweest f 1-5-0, den 20 Nov. gewannet f 4 st, den 4 dec. 1720 heeft Smitjan 
gebragt aen geld 24-14-0 
Den 9, 10, 11 Jan. 1721 3x gedorscht f 1 gl, den 7 Mart met de stortekarre mes in den hoff 
gebragt f 7½ st, den 8 en 9 gegraeven f 16 st, den 24 gegraeven f 4 st, den 20 May 1721 heeft 
Smitjan gebragt 21 gls, dito heb ick met Smit Jan de rekeninge naegesien en bevonden bij 
bovenstaende en resterende         76-0-8 
Waeren gekomen van Mart. 1719 en 20       120-0-0 
            ______ 
maeckt tesaemen          196-0-8 
Hierop nu wierden betaelt en verdiend bevonden      68-15-8 
            ______ 



Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       127-5-0 
Den 27 May ontfangen 3 lb boter f 9 st, den 29 May met ons nae Goor geweest met 1 paerd f 6 st, 
den 30 3 schoft rogge gewannet & v. f 3 st 12 p, den 13 en 14 Juny hegge geschooren f 16 st, den 
16 gegraeven & v. f 5 st, den 27 met een paerd mijn vrou nae Goor gebragt f 6 st, den 29 met ons 
nae Goor geweest, den 19 Sept. gedorscht f 8 st 
Den 10 ixbr 1721 heeft Smit Jan gebragt aen geld 17 gls 18 st, den 14 een schoft gewannet f 1 st 
8 p, den 20 plaggenhoop gemaeckt, den 4 de schoppe gesprenckelt f 2 st ½ 
Den 29 Jan 1722 & v. 4 daegen gedorscht op eygen kost, den 9 en 10 Mart telckens een halven 
dag geholpen f 8 st, den 11 drie schoft f 6 st, den 18 en 19 telckens 3 schoft f 12 st, den 20 en 21 
telkens f 8 st, den 23 f 4 st, den 2 Apr. in den hoff f 4 st, den 20 aerdbesen planten gehaelt en 
gesett f 8 st, den 19 May Albert in den hoff f 4 st, den 27 en 28 Albert 12 st hout gehouwen & v., 
den 3 Juny buiskool geplant f 4 st 
Den 5 Juny 1722 heeft Albert en Jan een halve dag rijsen opgebonden f 8 st, den 6 een voer rijsen 
van den Hogencamp gehaelt, den 10 en 11 hegge geschooren f 12 st, den 22 Juny een schoft gras 
gemaejet f 2 st, den 30 Juny turf van de Borckele gehaelt f 12 st, den 4 Aug. heeft SmitJan 
gebragt 15 gls, den 15 Sept. gedorscht 8 st, den 29 Sept. 1 schoft tot de putte f 2 st, in Novemb. 
gelevert 6 sch gerste, den 13 Nov. met ons nae Goor geweest, den 2 Dec. ½ last rogge helpen 
wannen en sacken f 2 st, den 21 Dec. 1722 heeft SmitJan gebragt     14-14-0 
Dito den 21 Dec. 1722 hebbe ick met SmitJan de rekeninge naegesien en bevonden bij  
die op eerdere fol. staende         127-5-0 
Die hij te quaede bleef 
Bij de laetste affrekeninge waeren gekomen van Martini 1721 en 22   120-0-0 
            _______ 
tesaemen           247-5-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      63-11-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       183-14-0 
Den 11, 12, 13 Jan. 1723 3x gedorscht f 24 st, den 15 een voer stroo nae Goor gebragt, den 20 
Febr. mesthoop gemaeckt f 4 st, den 9 Mart & v. land omgesett op eigen kost 19 daegen, den 22 
& v. 3x in den hoff op eygen kost, den 30 mijn dogter met de waege nae Goor gebragt, den 2 en 3 
Apr. in den hoff, den 5 mes gestroyt en ingelegt, gelijck Aele oock deede op den naedenmiddag, 
den 25 mijn vrou met een paerd nae Goor gebragt, den 29 mijn vrou weder van Goor gehaelt, den 
29 en 30 den palm geschooren f 12 st, den 10 May mijn vrou nae Goor gebragt, den 31 met mij 
nae Broking Broeck geweest f 6 st, den 22 Juny Albert buiskool geplant f 2½ st, den 28 en 29  
dag hegge geschooren f 12 st, den 15 July plaggen gemaejet, den 7 Sept. graeven opgeruimt, den 
18 weyte gehaelt van het nieuwe land bij den Hogenkamp, den 19 met mijn vrou en mij nae Goor 
geweest, den 22 & v. 3x tot de putte geholpen f 24 st, den 4 Oct. 5 schoft gedorscht f 18 st, den 
30 ontfangen 6 gansen f 1-10-0, den 1 9br id, den 2 drie schoft gedorscht f 14 st, den 4 een voer 
stroo nae Goor gebragt, den 10 hout in 't Broeck gesnoejet f 8 st, den 11 een voer hout uyt het 
Broeck gehaelt, den 23 met mout nae de meule geweest, gelevert omtrent die tijd 6 sch gerste ad 
8 st, den 29 & v. 4x tot eikelplanten op eygen kost, den 16 met sig tween hout uytgereydet f 8 st, 
den 18 wederom met sig tween f 8 st, den 19 eene een dag f 8 st, dito hout nae Goor gebragt, den 
22 met sig tween f 16 st, den 24 en 25 met sig tween f 1-12-0, den 26 met de stortekarre mest op 
het busken gevaeren, den 7 Albert gearbeyd f 4 st, des naedemiddaegs gekarret, den 8 gekarret, 
den 9 Albert gearbeydet f 8 st, den 10 f 4 st, den 13 f 8 st, den 15, 16, 17 3x tot Goor f 15 st, den 
23 berckenplanten gestoten f 8 st, den 27 Albert en Jan elck gegraeven, den 28 Albert en Jan id, 
den 31 Albert en Jan elck, den 17 Apr. mijn dogter met een paerd van Goor gehaelt f 6 st 



Den 19 Jan 3 schoft aerdbesyen planten gehaelt 6 st, den 20 Albert die geplantet f 4 st, den 21 
Apr. mijn dogter nae Goor gebragt f 6 st, den 25 mijn vrou nae Goor gebragt met 1 paerd f 6 st, 
den 13 May hout geklovet f 4 st, den 16 hout geklooft f 8 st, den 18 busschen gebonden, den 22 
met ons nae Goor geweest met 2 paerden, den 24 mijn vrou met een paerd nae Goor gebragt f 6 
st, den 3 July Albert en Jan bij de putte gestraetet f 16 st, den 4 Albert en Jan 3 schoft gegraeven f 
14 st, den 25 July  gebragt 8 gls, dito 2 voer rogge gehaelt van het nieuwe land, den 6 Sept. 
Albert medicijnen van Deventer gehaelt, den 14 gedorscht, den 27 Sept. gedorscht, den 16 Oct. 
Jan, den 17 en 18 Albert en Jan elck, den 6 Nov. gelevert 8 schepel gerste ad 1 gl, den 21 met 
mout nae de meule geweest, den 22 tonnen van Goor gehaelt 
Den 22 Jan. 1725 met mij en mijn vrou nae Goor geweest, den 31 een schoft omtrent met de 
stortekarre gevaeren f 4 st, den 1 Mart met ons nae Goor geweest, den 6 en 7 getuint f 16 st, den 
15 en 16 in den hoff, den 17 & v. 4x in den hoff, den 9 Apr. met ons nae Goor geweest, den 18 
Apr. Albert en Jan in den hoff f 8 st, den 23 met ons nae Goor geweest, den 25 met mij en mijn 
schoonsoon nae Deventer geweest, den 27 Albert en Jan elck in den hof f 8 st, den 4 May in den 
hoff f 8 st, den 11 en 12 hegge geschooren f 16 st, den 22 & v. 4x hout gehouwen en busschen 
gebonden, den 26 May gebragt 10 gls, den 28 met mij en neef Huining nae Goor geweest, den 29, 
30, 31 met mij en Meyling nae Deventer geweest, den 29 Albert hout gevlegen f 8 st, den 2 Juny 
buiskool geplant, den 22 gras gemayt f 4 st, den 15 Aug. een schoft distelen gestoken f 2 st, den 
30 Oct. heeft Albert gebragt 12 gls en omtrent een schoft gearbeydet, den 1 Nov. 1725 met Albert 
de rekeninge naegesien en bevonden bij het restand aen de voorige sijde   183-14-0 
waeren gekomen van Mart. 1723 en 24       120-0-0 
            _______ 
tesaemen           303-14-0 
hier op nu wierden verdiend en betaelt bevonden       99-2-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        204-12-0 
Den 1 Nov. gedorscht 1 dag en 3 schoft, den 20 schraemen gemaeckt en bomen gesnoeyt f 8 st, 
den 3 Decemb. Albert en Jan elck rogge gesackket, den 28 Dec. met ons nae Diepenheym 
geweest 
Den 15 Jan. 1726 twee daegen en drie schoft gedorscht, den 8 en 9 Mart Albert en Jan telckens 
halve dag land omgesett f 16 st, den 26 met ons nae Goor geweest f 8 st, den 27 en 28 Albert en 
Jan hegge gesneden f 1 gl 12 st, den 4 Apr. Albert en Jan 3 schoft gegraven f 12 st, den 5 Albert 
en Jan elck een dag f 16 st, den 10 Albert 3 schoft f 6 st, den 12 Albert en Jan een halve dag f 8 
st, den 24 elck een dag f 16 st, den 25 elck ½ dag f 8 st, den 11 May Albert in den hoff f 4 st, den 
16 en 17 hout gekloven f 12 st, den 18 Juny 1726 heeft Albert gebragt 5 gls, den 26 juny 1726 
wederom gebragt 5 gls, dito en den volgenden dag 5 schoft hegge geschoren f 10 st, den 5 een 
voer hoy uyt het Broeck gehaelt en nae Goor gebragt, den 17 July Albert en Jan elck 3 schoft gras 
gemaejet f 12 st, den 29 Jan een schoft gedorscht f 2 st, den 7 Sept. Albert gebragt 5 gls, den 4 
Novembr. gebragt 10 gls en heeft een schoft gevrugtet f 2 st, den 21 gedorschet, den 5 en 6 Dec. 
2 dagen gedorscht 
Den 24 Febr. gebragt 2 schincken swaer 14 lb ad 3 st het pond f 2-2-0, den 4 Mart gebragt 20 
schepel boeckweyte en 10 sch rogge, den 19 Mart gearbeydet f 4 st gelijck oock te vooren f 4, 
den 20 oock f 4 st, den 10 Apr. & v. voor en nae gearbeydt 3 daegen, den 22 gearbeydet, den 30 
id, den 1 May id, den 2 May id, den 14 May gebragt 15 gls, den 19 Albert en Jan elck, den 20 Jan 
gegraeven, den 28 Juny Albert op de comcommers wat gemaeckt f 4 st, den 6 Nov. Albert en Jan 
gedorscht f 16 st, den 22 Dec. gebragt 20 sch weite 



Den 14, 15, 16 Jan. 1728 onder sig tween gedorscht, den 17 1 schoft met sig tween en eene nog 
een schofft gewannet f 5½ st, den 22 gebragt 2 schincken swaer 18½ lb ad 2 st en 12 pen f 2-10-
6, den 8 Mart Albert en Jan elck 3 schoft geholpen, den 10 Albert 3 schoft en Jan halve dag, den 
13 Albert en Jan elck een schoft, den 15 Albert halve dag, den 16 Albert en Jan elck een dag, den 
17 elck een dag, den 18 elck een dag, den 22 en 23 elck twee daege, den 9 Apr. Albert en Jan  
elck een halve dag f 8 st, den 15 Jan aertbesien planten gehaelt f 4 st, den 16 Albert deselve 
geplanten f 8 st, den 20 met mij nae Borculo geweest f 1 gl, den 22  Albert en Jan elck f 8 st, den 
26 Apr. gebragt 19 sch rogge, den 4 May Albert en Jan elck een dag, den 7 Jan 1 schoft en Albert 
een dag, den 8 met mij nae Borckulo geweest f 1 gl, den 11 28 sch rogge nae Enter gebragt f 24 
st, den 13 Albert f 4 st, den 14 f 4 st, den 15 palen geschoren f 8 st, den 19 een schoft hegge f 2 st 
Den 25 May met ons nae Deventer geweest f 26 st, den 14 & v. Juny met ons nae SwartSluis 
geweest f 4 gls 10 st, den 30 Aug. voor en nae gewaeckt 15 nagten f 30 st, den 6 7br mijn dogter 
van Goor gehaelt en weerom gebragt, den 14 3 schoft in den hoff, den 26 Dn. Slaterus van Goor 
gehaelt en weerom gebragt f 16 st, den 11 Oct. gebragt 10 gls, den 18 en 19 onder sig tween 
gedorscht f 1-12-0, den 21 Nov. Meiling van Goor gehaelt f 8 st, den 10 Dec. gebragt 20 schep 
boeckweyte, den 13 & v. 2 daege en een schoft met sig tween gedorschet f 1 gl 16 st, den 18 met 
mout nae de meule geweest 
Den 4 Jan. 1729 onse kinders van Goor gehaelt en wederom gebragt, den 10 Mart nigt Jaling nae 
't Hoff te Boeckholt gebragt f 1 gl, den 17 Mart met ons nae Goor geweest f 8 st, den 31 Mart en 
1 Apr. onder sig tween gegraeven f 24 st, den 4, 5, 6, 7, 4x beyde gearbeydet f 3 gl 4 st, den 20 
onse kinders van Goor gehaelt en weerom gebragt f 16 st, dito 20 schepel rogge gelevert, dito 
rogge gewannet f 4 st, dito 32 schep rogge nae Rijssen gebragt, dog heeft Snel daer nog bij 
gedaen 6 schep f 15 st, den 2 May Albert en Jan elck f 16 st, den 3 Albert f 8 st, den 4 Albert f 4 
st, den 9 Albert f 4 st, den 10 Albert en Jan f 16 st, den 11 Albert en Jan f 16 st, den 24 & v. 
Albert 2 daegen de hegge geschoren f 16 st, den 7 Juny onse kinders van Goor gehaelt en 
weeromgebragt f 16 st, den 13 met ons nae Goor geweest f 8 st, den 14 met mij en mijn 
schoonsoon nae Deventer geweest, den 20-24 Juny met mij nae de Sluis geweest f 4-10-0, den 28 
vrou Meyling en vrou Slaterus van Goor gehaelt en weerom gebragt f 16 st, den 4 Juny ontfangen 
geld van 5 sch rogge die hij van onse rogge gelangt hadde aen Nieumeyer, den 10 Jan met een 
kerckenspraek voor Patkul nae Rijssen geweest f 4 st, den 11 met ons nae Goor geweest, den 30 
en 31 Aug. met mij en Meiling nae Deventer geweest f 45 st, den 5 Sept. de schoppe uytgeboend 
f 4 st, den 22 mijn schoonsoon nae Lingen gebragt f 6 gls, den 29 met mijn vrou nae Goor 
geweest f 8 st, den 2 Oct. met mij nae Goor geweest f 8 st, den 23 met mij nae Goor geweest f 8 
st, den 26 met sig tween gedorst f 16 st, den 31 Oct. Dn. Slaterus nae Goor gebragt f 8 st, den 2 
Nov. met mij nae Diepenheym geweest f 8 st, den 21 Dec. Albert en Jan een schoft rogge gesackt 
f 4 st 
Den 6 Jan. 1730 2 schincken ontfangen swaer 20 lb f 55 st, den 17 en 18 Jan. 2 daegen met sig 
tween gedorscht f 32 st, den 19 Mart met ons nae Stoevelaer en Goor geweest f 8 st, den 28 halve 
dag met sig tween f 8 st, den 29 en 30 2 daege onder sig tween f 1-12-0, den 30 gebragt 25 sch 
rogge, den 2 Apr. met mij nae Diepenheym geweest f 8 st, den 5 Albert in den hoff f 4 st, den 6  
4 st, den 7 met mij nae Stoevelaer geweest f 8 st, den 14 met mij en Meiling nae Stoevelaer en 
Goor geweest f 8 st, den 17 onse kinders nae Goor gebragt f 8 st 
Siet fol 50 nieu boek               

 
 
 



Gerrit Fennebeke  
       15 guld. 2 paer hoend. 

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 
            ______ 

27-14-4 
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 
Siet het nieuwe boeck 

      Paescher in Stockum 
      6 guld.  2 paer hoend.    

Ao 1669 den 26 Septemb. ontfangen 3 hoend 
1676 dd een paer hoender, den 9 7bris item, den 22 January het geld voor een paer hoender, 
hebbende hem een paer resteerende van voorlede jaer doch sonder consequentie nae gelaeten 
Den 1 Aprilis heeft mij mr Henrick gebracht op dit jaer     2-0-0 
Den 20 9bris twee paer hoender gebracht, dito een mudde gersten, te corten soo de Repel  
heeft betaelt, hij seid een gl 't sch         4-0-0 
is alsoo 't jaer 76 betaelt resteere van 77 't eene hoen       
1677 Hierop heeft mij mr Henrick gebracht den 28 April 1678    3-10-0 
pridie Dnica Trin. helpen naeyen        0-6-0 
den oude man den 27 8bris 1678 neffens vier hoender     2-4-0 
Is alsoo dit jaer op betaelt, rest een henthoen 
1678 Den X post Trin. een hoen dd 
Den Maendag nae XVIII post Trin. 1679 mr Henrick gebracht    3-0-0 
In Novembri dd an Jan Cremer dry hoender 79 
Den X Marty 1680 een ducaton an de karre mij gebracht     3-3-0 
Den 7 Sondag post Trin. ofte den 25 July mr Henrick dd      3-7-0 
Den 31 Octobris 1680 4 hoender dd 
Den X May heeft mij Jenneken in 't voorbijgaen gelangen     3-3-0 
Den 13 8bris 4 hoender Jan Cremer dd 
Den Hemelvaertsdagh 1682 meester Hendrick mij gebracht    5-7-0 
            _____ 
            18-0-0 
blijft alsoo hij in dato mij noch schuldig een geheel jaer     6-0-0 
In 7bri en achter 9bris in mijn huis genaeyt       0-12-0 



Hemelvaertsdag heeft mij Jenneken gebracht 1683      3-3-0 
Den XI 9bris 3 hoender  
Den 10 Aug. 1684 dd 2 hoender, den 28 Sept gebr.      2-5-0 
dito 3 hoender, den XI 8bris 85 dd 4 hoender, den 6 xbris mr Hendrick mij gebracht 6-0-0 
1686 den 30 Aug. dd 4 hoender 
Den XII xbris meester Hendrick gebracht       6-0-0 
1687 den 9 July genaeyt in ons huis, dito 1 hoen medegebracht    0-6-0 
Den 21 Aug. met onse volck nae Eibergen geweest, den 2 8bris 3 hoender dd 
1688 den XII ixbris dd 4 hoender 
1690 den 26 Sept. mr Hendrick gebracht       6-0-0 
Dito met meester Hendrick gerekent en stond so hij was mij van de laeste rekeninge  
gehouden Hemelvaertsdag 82 schuldig gebleven      54-0-0 
segge vier en viiftig 
waerop betaelt bevonden is          25-1-0 
            ______ 
blijft hij also van 't bovenstaende mij schuldig      28-19-0 
Ao 1691 den 18 Aug. dd 4 hoender, den 23 dd ancilla     3-0-0 
Ao 1692 den 1 May dd          3-0-0 
Ao 1692 den 7 Sept. Jenneken gebracht       3-0-0 
Den 15 7bris 4 hoender en an gelde gebracht 10 glds     3-0-0 
Ao 1693 10 7bris hij selfs aen mij gelangt reduceerde schellingen    3-8-0 
Den 22 8bris heeft hij gebracht 4 hoender 
Den 3 Juny 1694 heeft Jenneken gebracht       3-0-0 
Den 5 Sept. dd 4 hoender, dito 95 Dnica Reminiscere   2-4-0 
Den 7 July Hermken mij an de karre gebracht    6-0-0 
Den 12 Aug. dd 1 hoen, den 3 8bris noch drie 
1696 den 26 Aprilis dd mr Jan      6-1-0 
            ______ 
dito met hem gerekent en stond so de Paesscher was mij schuldig an gelde  58-19-0 
en an hoender 5 paer 
hier op waeren betaelt an gelde        35-5-8 
            ______ 
resteerde mij dan hieran noch         23-13-8 
de hoender sijnde tot Martini 95 betaelt 
Den 5 July dd 1 hoen, den 10 Sept. 3 hoender 
hierbij sijn nu sedert van Martini 96 gekomen an geld     6-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen          29-13-8 
hierop hebbe ick den 27 April des jaers 1697 een verken van hem in betaelinge genomen 8-10-0 
Nb oock koft ick noch bij dit van hem een verken voor 8 gls welcke hem so daedelick  
hebbe betaelt, so dat hij mij van 't bovenstaende in dato noch schuldig blijft  21-3-8  
Ao 97 den 10 7bris 4 hoender dd 
Ao 98 den 16 Febr. 1½ lb boter f 7½ st; Dn 4 p Trin. een hoen, Kr Willem 3 hoender 
Den 16 8bris 5-15-8 
Ao 99 in xbri boter 0-6-0 
Ao 1700 den 2 January heeft mr Jan gebracht 10-5-0, dito met malkander gerekent en  
stond so tot de bovenstaende rekeninge quamen de jaren 97, 98 en 99   18-0-0 



            _____ 
maeckt tesamen          39-3-8 
hierop wierde betaelt gevonden        16-13-8 
            ______ 
dewelke afgetrokken blijft hij in dato noch schuldig 4 hoender en    22-10-0 
Den 17 Juny dd 8 kuikens van dit jaer en 99 
Hierbij komen van Martini 1700        6-0-0 
            ______ 
tesaemen           28-10-0 
Hierop heeft hij den 10 July 1701 betaelt       4-10-0 
            ______ 
die affgetrocken rest          24-0-0 
Den 23 viiibr dd 4 hoender, den 3 9br Jan gebragt      13-10-0 
            ______ 
die affgetrocken rest          10-10-0 
Hierbij komen nu van Martini 1701         6-0-0  
            ______ 
te saemen           16-10-0 
Den 15 May 1702 gebragt         12-0-0 
            ______ 
blijft            4-10-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        3-0-0 
            _____ 
komt voor de erfgenaemen         7-10-0 
Op deese bovenstaende 7-10-0 heeft swaeger Jan Toelaer ontfangen 4-10-0, den 11 8br dd 2 paer 
hoender, den 9 mij gegeven de overige 3 gls, item die mij toequaemen 
Ao 1702 den 10 Juny heeft Jan Passchers dit land op 't nieuwe weder aengenomen op conditien 
als volgt: Hij sal geven in plaetse van boter 2 paer hoender die tot nog toe gegeven heeft 
jaerlijcks 7-10-0 en een hoen sijnde het cothoen waerop getaxeert staet en 't welck in veele jaeren 
niet betaelt is. Op deese voet wort hem dit land verschrijve voor den tijd van ses jaeren, dog met 
drie jaeren op te seggen, waer van het eerste aenvang nemen sal met Martini 1702. En moet hij 
deese pagt jaerlijcks tijdig en rigtig inbrengen off bij ontstentenisse van dien sal hij van sijn 
mesregt verstoken sijn      
Den 12 May 1704 heeft hij gebragt op het ghene verschenen was op Mart. 1703  4 gls 
Den 10 8br ontfangen in sijn huys 7-10-0, waermede dan betaelt is het ghene op Mart. 1703 
verschenen is en op het ghene verschijnen sal Mart. 1704  4gls, rest daervan  3-10-0 
Voegt hier bij het ghene verschenen is Mart. 1705 en 6     15-0-0 
            ______ 
tesaemen           18-10-0 
Hierop heeft hij nu gebragt Ao 1706 den 28 9br      7-10-0 
            ______ 
die affgetrocken blijft te quaede        11-0-0 
Voegt hierbij het gene verschenen is Mart. 1707 en 8     15-0-0 
            _____ 
tesaemen           26-0-0 
Hierop heeft hij betaelt den 18 9br 1708       7-10-8 
            ______ 



rest            18-19-8 
Den 25 8br 1709 hier op gebragt        7-13-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan nog schuldig       11-6-8 
Voegt hier bij het ghene verschenen was op Mart. 1709 en 10    15-0-0 
            _____ 
komen            26-6-8 
hierop nu is betaelt den 26 viibr 1712        5-0-8 
            _____ 
blijft dan schuldig          21-6-0 
Den 2 Febr. 1717 heb ick uyt handen de Heer Procurator Pothof ontfangen die bovengenoemde 
schuld ad 21-6-0. En is deese post hier mede affgedaen    
Dit land dat de Paasscher in 't gebruick heeft gehad, hebbe ick weder verhuirt aen mr Evert 
Alberts of Gruiter in Stockum. jaerlijcks voor 7-10-0, sullende de eerste pagt verschenen sijn op 
Mart. 1711  
De pagt verschenen op Martini 1711 is mij betaelt den 4 Octobr 1712 met 7-10-0 
In May 1713 heeft meester Evert verdient aen het timmeren van Broking schoppe 7-18-0, soo dat 
daermede voldaen heeft hetghene verschenen was op Mart. 1712. En nog 8 st bovendien. Dog 
deese 8 st sijn hem bij het kopen van rogge gevalideert 
Den 12 Juny 1715 heb ick met mr Evert verrekent de pagt verschenen geweest op Mart. 1713 en 
14. Soo dat tot daertoe voldaen is. 
Den 26 Aug. XI heeft mr Evert nog aen Brokings huis gearbeyt 7½ dag fac 3 gls. Die aenschrijve 
op de pagt die verschijnen sal op Mart. deeses jaers 
In Julio 1716 mr Hermen aen Broking gearbeyd 2 dagen fac 16 st en Jan 4 daegen f 28 st.  
Den 8 Nov. 1716 met meester Hermen Overbecking gerekent en hebbe hem in de hand gegeven 
13-19-0 wegens arbeydtsloon en geleverde waere, affgetrocken sijnde het ghene wegens de huire 
van dit land toekwam tot aenstaende Mart. 1716 incluis. Soo dat ick tot die tijd toe voldaen ben 
wegens de geldpagt, maer niet van wegen de hoender die mij nog toekomen van die tijd aen dat 
dit land aen mr Evert verhuirt hebbe jaerlijcks 1 paer, dog die jaerlijcks voor 1 paer endvogels 
gelaeten hebbe. Dog rekene mij voldaen wegens de hoender die verschijnen sullen nu op Mart. 
1716  
Anno 1718 den 14 July heb ick dit land verhuirt aen meester Hermen Overbecking voor den tijd 
van 6 jaeren, waervan het eerste sal vervallen sijn op Mart. deeses jaers 1718, dog soo dat het en 
hem en mij vrije sal staen met drie jaeren van dit accort afftesien, mits dat te behoorlijcker tijd 
daervan kennisse worde gegeven en dat jaerlijcks voor de summa van 7-10-0 en een paer 
endvogels tijdig omtrent Martini te betaelen, staende de verpondinge alleen tot lasten van den 
huirman 
Nb meester Evert Alberts heeft voor sijn schoonsoon dit land van mij gehuirt en belooft bij aldien 
sijn schoonsoon in het paer endvogels niet en mogte willen bewilligen, dat hij dan selve daervoor 
wilde staen            
In 't begin van 1719 heeft mr Hermen gebragt een paer endvogels 
Den 25 Sept. 1720 heeft hij hierop betaelt 4 gls, in mindering van de pagt verschenen op Mart. 
1717, rest van Mart. 1717 nog        3-10-0 
Voegt hier bij van Mart. 1718, 19 en nu dat verschijnen sal op Mart. 1720 te saemen 22-10-0 
            ______ 
komen behalven de endvogels van 1719 en 20      26-0-0 
Den 28 Nov. 1720 ontfangen een paer endvogels 



Den 18 Dec. gebragt 7 gls. Den 8 Sept.1721 aen sijn huis ontfangen 2 gls en eenen entvogel 
Dit land is in de pagtjaeren mij opgelegt, dog hebbe ick wegens de agterstaende en nog lopende 
pagt arrest laeten doen op het saet wijten staende op het land, den 3 Aug. 1722. Waerop Hermen 
ten Busche Koicker in 't Broeck den 5 Aug. bij mij geweest is met versoeck dat ick van het arrest 
mogt affsien en presentatie dat hij selve binnen den tijd van 14 daegen off 3 weecken aen mij 
wilde voldoen al het agterstaende tot Martini 1721 incluis. En dan mede op Martini 1722 het 
ghene alsdan nog vervalt het welck te verstaen is, soo wel van de endvogels als van de geldpagt. 
En heb ick deese aenbiedinge aengenomen. Dat Hermen ten Busche voornoemt deese schult 
aenneemt te betaelen als sijn propre eygene schulden dat op die wijse als gesegt is, blijckt uyt sijn 
eygenhandige onderschrift, Marckelo den 5 Aug.des jaers 1722. Hermen ten Busghe 
Mij voldaen wegens de agterstaende en lopende pagt off die nog verschijnen sal op Mart. deeses 
jaers 1722 met 32 gls en vijf endvogels. En heb ick hem wegens deese schuld gequiteert 
Den 10 Aug. 1722 heb ick dit land dat nu laetst gehad heeft in gebruick Hermen Overbecking, 
weder verhuirt aen Jan Schreurs voor het aenstaende jaer 1723 tegen 7 gls 10 st en een paer 
hoenderen, daerenboven nog een schepel boeckweyte en een paer hoender, dewijl hij dit land 
ontfangt in soo verre in den mes dat hij daer boeckweyte op saeyen kan sonder messem  
En dan voor de volgende 3 jaeren te weten 1724, 25 en 26 tegen 7 gls 10 st en een paer hoender 
op Martini jaerlijcks rigtig te betaelen, mits dat de verponding alleen staet tot lasten van den 
huirman, soo wel van het eerst komende als van de drie naevolgende jaeren 
Den 16 July 1726 heeft Jan Schreurs gebragt 15 gls 
Op Martini 1726 is hij dan nog schuldig aen gelt 15 gls alsmede 1 schepel boeckweyte nevens 5 
paer hoender 
Den 16 Sept. 1726 heb ick dit land wederom aen hem verhuirt voor den prijs als vooren en dat 
voor 't jaer 1727, 28 en 29. Onder voorwaerde nogtans hij sal mij op Mart. 1726 betaelen alle de 
agterstaende hoender, 1 sch boeckweyte en een jaer geldpagt. En dan verder de pagt tijdig en 
rigtig betaelen sonder het eene jaer in het ander te laeten lopen off dat hij van sijn pagtjaeren en 
mesregt sal versteeken sijn 
Den 22 Oct. 1726 heb ick ontfangen 1 schepel boeckweyte en 4 paer hoenders 
Den 3 Sept. 1727 heeft Jan Schreurs betaelt 9 gls. Den 31 Oct. gebragt 2 paer hoender 
Den 18 Nov. weergebragt 4 stucke en 12 bind gaeren ad 2 st het stucke, den 16 Dec. 
weedergebragt 4 stucke en 4 bind gaeren ad 1½ st  
Den 28 Jan. 1728 weergebragt 7 stucke en 8 bind gaeren ad 1½ st, den 14 weergebragt 7 stucke 
gaeren ad 1½ st. Den 8 Mart weergebragt 6 stucke gaeren ad 2¾ st, den 27 Mart 5 stucke en 13 
bindgaeren ad 2¾ st 
Den 9 Apr. 1728 weergebragt 3 stucke en 9 bindgaeren ad 1½ st 
Dito den 9 Apr. 1728 met Marie Schreurs de rekeninge naegesien en bevonden bij het  
restand van            15-0-0 
aen de vorige sijde staende nevens 5 paer hoender waeren gekomen op Martini 1727  
1 paer hoender en           17-0-0 
            ______ 
komen 6 paer hoender en          22-10-0 
hierop nu wierden verdient ende betaelt bevonden neven 6 paer hoender   13-0-0 
            _____ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        9-10-0 
Den 12 Aug. 1728 heeft Jan Schreurs gebragt       7-0-0 
            _____ 
blijft te quaede          2-10-0 



Den 30 Dec. 1728 weergebragt 5 stucke en 9 bind gaeren ad 2¾ st 
Den 20 Febr. 1729 weergebragt 3 stucke en 15 bind ad 1½ st, den 22 May 3 stucke en 17 bind ad 
1½ st 
Den 6 Jan. 1730 weergebragt 8 stucke en 8 bind ad 2¼ st, in Jan. ontfangen gelt voor een paer 
hoenders, den 29 Jan. weergebragt 7 stucke en 9 bind gaeren ad 2 st min een oortjen, den 10 Mart 
weergebragt 10½ stucke ad 3 st, den 22 Apr. weergebragt 8 stucke 1 bind gaeren ad 2 st, den 26 
Juny weergebragt 7 stucke en 19 bind ad 2 st, den 28 Oct. weergebragt 7 stucke en 17 bind ad 2 
st, dito weergebragt 2 hoender, den 3 Novemb. weergebragt 7 stucke en 12 bind garen ad 2 st 
Dito den 3 Nov. 1730 met Marie de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restand 
ad            2-10-0 
waeren gekomen van Mart. 28 en 29 nevens 2 paer hoender    15-0-0 
            ______ 
te saemen           17-10-0 
Hierop wierden betaelt bevonden neven de twee paer hoender    9-2-0 
            _____ 
blijft dan te quaede          8-8-0 
Den 12 Nov. weergebragt 7 stucke 18½ bind ad 2 st het stucke 
Den 8 Jan. 1731 weergebragt spyntgaeren ad 9 st, nog drie stucke f 4½ st, nog 4 st en 14 bind ad 
2 st het stucke 
Siet het nieuwe boeck 
 

Gozen Morsman 
      42 guld.  3 paer hoend.  2 voer turf 

Ao 1669 Den 2 Novemb. de hoend. ontfangen 
Ao 1670 Den 1 Jann. van Gozen ontfangen 30 guld 
1676 Een groot voer turff  't welke voor twee soude goed sijn, den 6 Juny drey hoender dd 
Den 15 February sijn dochter gebracht       6-10-0 
Den 20 dito een voer rijse bij sijnen knecht gestiert      2-0-0 
Den 3 Marty de vrouwe gebracht        9-10-0 
Den 5 May de vrouwe wedergebracht       10-0-0 
Den 17 mijn vrouwe en dry kinderen medegenomen te scheep nae Dev.(enter)   0-10-0 
Item doen an haer verschooten        1-10-0 
Den 22 8bris door sijn dochter gestiert een ducaton en goutgl    4-11-0 
Den XV xbris den rest alsoo dit jaer op betaelt      7-9-0 
1677 Dry hoender dd den 27 7bris 
Een voer turffs dat in dese somer 77 brengen soude gebracht den 9 Juny 1678 
Den XV Decembris heeft mij Goossen hierop gebracht        4-0-0 
Den 5 February per saram gestiert        1-10-0 
Een voer rijse           2-0-0 
Den Maendag nae D Trinitatis Aele mij gebracht      14-0-0 
Den 14 Juny een voer turff gebracht 
Den 12 Septembris Aele mij gebracht       7-0-0 
Den XI 8bris 3 hoender 
Den 17 8bris p saram          6-10-0 
Den 3 xbris Gossen gebracht         5-10-0 
voor de resteerende daler sal mij koeken medebrengen, daerop heeft hij mij gebracht p  



servum 12 koken, nae dat andere hebben gecocht 9 st, item een oxhooft alsoo 1 besneet  1-10-0 
Den 30 Marty Hendrickjen sijn dochter gesonden      5-0-0 
Den 14 May gantsch ende den halven 15 met tyn paerden helpen modden   3-0-0 
Den 17 May van Deventer medegebracht een oxhooft     1-0-0 
1 schepel assche 10 st, een mudde hoppe 15 st      1-5-0 
den 20 hij Goossen selfs an gelde gebracht       14-15-0 
Den 25 July een groot voer turff dd, den 4 8bris dry hoender dd 
Den 23 9bris 1679 Aele gebracht met de assche incluis     4-0-0 
Dnica 2d Adventus Aele gebracht        6-10-0 
Den 1 Marty 1680 door sijn knecht Gerhart twee schepel assche van Deventer  1-0-0 
Van Morsman gecregen den 14 Aprilis 1 schep assche en 3 sch haver   2-0-0 
postridie misericordias Aele selfs gebracht       3-10-0 
waermede 't gene op M. 78 verschenen was, is betaelt  
Den XIII ende XIV May in de Vennekuile met de paerde ende karre gemoddert   4-0-0 
Den Mercurii post 2 p Trin. 1680 Mette gebracht 4 ducatons ende eenen rijcksdaeler  
specie facit tesamen           15-2-0 
Den 7 Aug. 1680 een voer turfs gebracht   
Den 27 9bris an de Cremer dd drie hoender 
Den 13 xbris Goossen selfs mij gebracht       11-0-0 
Retresterende heeft mij Aele gebracht en betaelt alsoo het gene op Martini negende en  
seventig verschenen was den 17 May 81 Namd      11-18-0 
dito op 't gene Martini 1680 verschenen was      1-0-0 
Den 21 May bij Mette gestiert        13-0-0 
In Junio en mijn afwesen nae Amsterdam een voer turfs dd 
Den 23 7bris heeft Aele gebracht        6-6-0 
3 xbris dd drie hoener an den Cremer 
Den 3 Febr. 1682 bij sijnen knecht Jan mij gestiert      12-0-0 
Morsman in de Vennekuile helpen uitvoeren      2-0-0 
Den 2 Juny 1682 Aele gebracht het overige namelick     7-14-0 
Dito op ' t ghene Martini 1681 verschenen was      12-6-0 
Morsman in mijn afwesen den turf gebracht 
Den 15 7bris 4 stuiver voor ayuin en acht gulden min een stuiver    8-3-0 
Den 20 8bris Morsman dd 5 schepel weite ende postr D 20 post Trin. noch 7 schepel  
segt het sch 15 st          9-0-0 
Den 17 9bris Mette gebracht drie hoender 
Den 13 dito met mijn vrouwe en kinderen nae Benthem geweest en den 22 die weer  
van Schulte te Wijnen huis gehaelt        9-0-0 
1683 den 28 Aprilis mij gebracht, waermede het jaer 81 is betaelt    3-11-0 
dito heeft Goessen op 't genen Martini 82 verschenen was, daerbij gedaen   13-0-0 
Morsman is met mij en de vrienden nae Zwolle geweest     5-0-0 
Den 18 Sept. 1 voer turff dd 3 hoender dd den Cremer 
In Novembri den 29 dito bij Hendrick gestiert      5-18-0 
Dominica Cantate 1684 Goossen gebracht       30-2-0 
            _____ 
dito met hem gerekent bevonden dat nae de leste rekeninge dd    54-0-0 
So dat hiermede betaelt is het jaer 82       42-0-0 
            _____ 



is alsoo op 't ghene Martini 83 verschenen was noch betaelt    12-0-0 
Den 8 May een voer brouwturfs dd an betalinge voor     2-0-0 
Den 13 Juny een voer van 't Elssener Venne gehaelt     0-10-0 
Den 24 een voer pachtturff, den 18 8bris 2 voer plaggen gehaelt    0-15-0 
Den 6 Febr. 1685 1½ sch assche van Deventer gebracht bij Straetemans   0-15-0 
Den 19 dito dd drie ducatons          9-9-0 
Den 2 Aprilis dd          16-11-0 
            ______ 
summa            42-0-0 
waermede het jaer 83 is voldaen 
5 May Jan de knecht helpen nedersteken in 't Venne, den 6 wederom, dito den 6 heeft Goossen 
oock met de paerden geholpen, den 8 de knecht in 't Venne geholpen, den 11 de knecht weder in 
't Venne, den 4 7bris 1 voer turf, den 31 7bris 6 hoender 
Den 29 8bris heeft mij Metjen gebracht        8-19-0 
Den 25 Marty 1686 gestiert bij Christinen       11-0-0 
Den 15 Aprilis mij met vrouwen gebracht       25-0-0 
Den 20 met de paerde geholpen in 't Venne 
Dnica Triniti met Goessen gerekent en stond so hij was mij schuldig de jaren 84, 85 84-0-0 
hierop bevonden dat sijn betaelt        51-19-0 
            ______ 
resteert mij also van 't bovenstaende noch       32-1-0 
In mijn afwesen een voer turfs gebracht 
Heeft van de kermisse Samuel en D. Osicius nae Deventer genomen 
Den XI 8bris 1 voer brouturf         0-10-0 
Den 19 3 hoenders, den 18 Juny 1687 dd een voer turfs 
Den 26 Juny Jan gebracht         24-0-0 
Den 28 met de vrienden nae Zwolle geweest      5-0-0 
Den 2 July Margrete nae Eibergen gebracht       2-0-0 
Den 16 de vrienden nae Enschede gebracht       3-0-0 
Den 8 Sept. 3 hoender gebracht      
Den 5 May 1688 Jan met de paerde gemoddet in 't Venne     2-0-0 
Den 3 July Jan gebracht         23-16-0 
            ______ 
Dito met Jan gerekent ende stond so op bovenstaende 32 gls 1 st    60-6-0 
was betaelt 60-6-0, dit hiervan afgetrocken was overig     28-5-0 
Dese sijn dan betaelt op de jaeren 86 en 87       84-0-0 
so dat hiervan afgetrocken geseide 28-5-0 mij van alle jaeren noch resteert  55-15-0 
adde een voer brouturfs van den 1 8bris 't welke niet mede uitgetrokken was  1-16-0 
            ______ 
dit noch afgetrocken resteert mij van dit       53-19-0 
Den 5 7bris drie pachthoender dd 
Jan Morsman 88 den 26 xbris eene vracht na Deventer gebracht    3-0-0 
1689 14 Jan. dd het voer turfs van voorlede jaer 8 Marty     20-0-0 
3 May en den 4 in 't Venne geholpen        3-0-0 
5 een voer brouwturff          1-10-0 
15 Juny de vrienden nae Swolle gebracht       5-0-0 
28 July gebracht          15-0-0 



            ______ 
Dito met Jan gerekent en stond so summa van 't gene betaelt is, was    27-10-0 
dese affgetrocken van bovenstaen 53 gl 19 st, blijft mij te goede    6-9-0 
Item 't ghene Martini 88 verschenen was       42-0-0  
            _____ 
facit tesamen           48-9-0 
Nb oock heeft mij Jan den 1 July hujus 89 een voer pachtturf gebracht 
Den 29 heeft Goossen 3 voer vlas van den Rosendom gehaelt 
1691 den 6 Jan. Jan gebracht 6 gls 
Dito namelick den 6 Jan. 1691 met Jan gerekent en stond so van de laetste rekeninge  
bleef mij te goede          48-9-0 
En quaemen hierbij van de jaeren 89 en 90       84-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          132-9-0 
waerop betaelt bevonden sijn         20-19-0 
            _______ 
so dat mij van 't bovenstaende noch restet       111-10-0 
Den 19 dito dd een voer brouturfs, den 12 July de pachtturf 
Den 12 July 1691 Jan gebracht op rekeninge      30-0-0 
Den 2 8bris 1691 Jan wyders gebracht       9-0-0 
Den 27 3 hoender dd 
Ao 1692 den 20 January bij een jonge gestiert      6-0-0 
Den 8 Maii heeft Goossen gebracht        12-0-0 
Den 21 9bris sijn bij Henrik gestiert        12-0-0 
1693 den 25 May heeft Jan Roleving an 21 ggl meest nieuwe en de rest an kleine geld  
gebracht, 't welke ick op 't beraed van eenen dag ontf     30-0-0 
            ______ 
dito gerekent en betaelt bevonden hierop       99-10-0 
dewelke van bovenstaende slot van rekeninge afgetrocken, resteert noch voor mij 12-0-0 
Ao 1694 den 28 8bris hierop betaelt 8-10-0, dito heeft Metjen noch 2 gls hierbij gebracht, item 
hadde Jan Helene eens mede nae Deventer gebracht, dat oock resteerde 6 gl 4 st dit vallen laet, 
soo dat dese anstont .... nog eenen mael is afgedaen en wij so gescheiden luiden sijn 
Jan Morsman met Jan Roleving hebbende dit land liggen laeten op Martini 91 segge een en 
negentig, so hebbe ick hetselve in vorige pacht doch sonder naedeel van mijn naesaete an Berend 
Gelking op de ses naestvolgende jaeren ingedaen, het eerste van die beginnende met Martini 91, 
daer 't land angekleeft heeft en het laetste eindigen met Martini 97, luid onser beiden 
eigenhandige onderschrift.   G. Sertorius  P. tot Marckel       Berent Gelkinck 
Het ghene an gelde op Martini 92 verschenen was dd den 13 9bris, oock den 24 dito den turf en 
den 25 de hoender          42-0-0 
Den 13 9bris 1693 heeft Gelking (de turf al in de somer hebben betaelt) de hoender en 't  
ghene deeser so naest verlede Martini verscheenen was, betaelt met 42 gls 
Den 2 Juny 1694 dd de turf, den 25 9bris die hoender en      42-0-0 
Ao 1695 den 17 July dd de turf, den 1 xbris dd de hoender en     42-0-0 
1696 den 10 Juny dd de turf, den 12 9bris dd an geld en drie hoender 
1697 den 26 8bris dd de turf, den 22 9bris dd 3 hoender en     42-0-0 
1698 den 14 9bris dd 3 hoender en 42 gls, den 28 Jan. 99 de turff    42-0-0 
1699 den 14 Juny de turf, den 7 xbris 42 gls en den 8 dito 3 hoender   42-0-0 



1700 den 17 Juny de turf, den 22 ixbr gebragt nevens 3 hoender aen gelt   42-0-0 
Den 7 July 1701 dd 1 voer turf, den 7 9br dd 3 hoender 
Ao 1701 den 15 10br betaelt het ghene op Martini deeses jaers verschenen is  42-0-0 
Het halve jaer tot Passchen 1702 komt voor de erfg. 1 hoen en aen gelt 21 gls 
Den 16 Juny 1702 dd de turf, den 27 ixbr dd 3 hoenders 
Den 20 xbr heeft hij betaelt het ghene op Mart. 1702 verschenen was   42-0-0 
Den 3 Juni 1703 dd 4 hoender, waervan het eene een verhendige hoen 
Den 27 Aug. dd de turf, den 1 Jan. 1704 dd het gelt      42-0-0 
Den 10 July 1704 dd de turf, den 27 8br dd 2 hoender 
Den 18 Jan. 1705 dd de geldpagt verschenen Mart. 1704     42-0-0 
Den 1 Aug. 1705 dd de turf, den 15 9br dd de hoender 
Den 18 Jan. 1706 dd de geldpagt verschenen Mart. 1705     42-0-0 
Den 16 Aug. 1706 dd de turf, den 4 viibr dd de hoender 
Den 17 xbr gebragt de pagt verschenen op Mart. deeses jaers 1706   42-0-0 
Den 25 Juni 1707 gebragt de turf, den 19 Jan. 1708 gebragt de pagt verschenen op  
Martini 1707 (gelijck oock te vooren de hoender)       42-0-0 
Den 14 July 1708 gebragt de turf, den 22 Aug. de hoender 
Den 27 xbr gebragt de geldpagt van Mart. deeses jaers 1708    42-0-0 
Den 19 viibr 1709 gebragt de turf en hoenders 
Den 22 xbr gebragt de geldpagt van Mart. deeses jaers 1709    42-0-0 
Den 21 Aug. 1710 gebragt de turf, den 30 dito gebragt de hoender 
Den 16 Jan. 1711 gebragt de geldpagt verschenen op Martini 1710   42-0-0 
Den 7 Aug. 1711 gebragt de turf, den 23 Octobr. gebragt de hoender 
Den 20 Jan. 1712 gebragt de geldpagt van Martini 1711 ad     42-0-0 
Den 5 Aug. 1712 gebragt de turf, den 12 8br gebragt de hoender 
Den 3 Mart 1713 gebragt de geldpagt van Mart. 1712 ad     42-0-0 
Den 17 Oct. gebragt de hoenders en turf 
Den 29 xbr gebragt de pagt verschenen op Mart. 1713 ad     42-0-0 
Den 11 July 1714 gebragt de turf 
Den 1 Dec. 1714 gebragt de hoender en geldpagt van Martini deeses jaers  42-0-0 
Den 3 July 1715 gebragt de turf. De 11 Septembr. gebragt de hoender    
Den 16 Febr. 1716 gebragt de geldpagt verschenen geweest op Mart. 1715  42-0-0 
Den 20 Aug. gebragt de turf en de hoender 
Den 1 Mart 1717 gebragt de pagt verschenen op Martini 1716 ter summa van   42-0-0 
Den 7 Sept. 1717 gebragt de hoender. Den 13 Sept. gebragt de turf 
Den 18 Jan. 1718 heeft Gerrit Gelking gebragt de pagt verschenen op Mart. 1717  
ter summa van           42-0-0 
Den 17 Aug. 1718 gebragt de turf. Den 17 Sept. gebragt drie hoender 
Den 6 Jan. 1719 heeft Gerrit gebragt de geldpagt verscheenen op Mart. 1718 met  42-0-0 
Den 22 Juny 1719 heeft Gelking gebragt de turf. Den 12 Sept. gebragt 3 hoenders 
Den 5 Jan. 1720 heeft Gerrit Gelcking gebragt de geldpagt verschenen geweest op  
Martini 1719 ad          42-0-0 
Den 6 Aug. 1720 heeft Gelking gebragt de turf. Den 16 Oct. 1720 ontfangen 3 hoender 
Den 19 Juny 1721 ontfangen een kinnetjen boter f 3 gls 
Den 24 Aug. 1721 ontfangen 5 lb boter f 15 st 
Den 13 Sept. ontfangen een kinnetjen boter f 3 gls. Dito ontfangen 1 voer turf van dit nu lopende 
jaer 



Dito den 13 Sept. 1721 heeft Hermen Gelcking nog gebragt aen geld 35-5-0. Die gerekent sijnde 
bij de ontfangene boter is dan daermede voldaen, de pagt verschenen geweest sijnde op Mart. 
1720            42-0-0 
Sijnde mede nu betaelt het voer turf dat verschijnen sal op Martini deeses jaers 1721 als vooren te 
syen is. Den 12 ixbr gebragt de hoender op Martini 1721 verschenen 
Den 8 Juny 1722 hebbe ick ontfangen de geld pagt ad 42 gls (soo waere als geld) verschenen 
sijnde geweest op Martini 1721 
Den 28 Aug. 1722 ontfangen den turf sullende nu op Mart. verschijnen. Daernae 3 hoender 
Den 5 Juny 1723 heeft Gelcking betaelt de geldpagt verschenen geweest sijnde op Mart. 1722. 
Sijnde met het vaetjen boter 42 gls 
Den 3 July 1723 ontfangen den turf sullende verschijnen op Martini deeses jaers 1723. Den 13 
Oct. drie hoender 
Den 21 Aug. 1724 heeft Gelcking gebragt de pagt verschenen op Mart. 1723 ad 42 gls, dito een 
voer turf sullende verschijnen op Mart. 1724 en kort daer nae 3 hoender 
Den 25 Oct. 1725 gebragt 1 voer turf sullende verschijnen op Martini deeses jaers 
Den 27 Oct. 1725 heeft Hermen Gelcking de geldpagt voldaen sijnde verschenen geweest op 
Martini 1724 ad 42-0-0. Den 15 Nov. gebragt de hoender van Mart. 1724 
Den 4 July 1726 gebragt de turf sullende verschijnen op Mart. deeses jaers 
Den 26 Aug. heeft Hermen Gelcking betaelt de geldpagt verschenen op Mart. 1724 met waere en 
geld. Den 20 Sept. gebragt 3 hoender 
Den 22 May 1727 heeft Hermen Gelking betaelt de geldpagt verschenen op Mart. 1726 met 42 
gls 
Den 30 Aug. 1727 heeft Hermen Gelking gebragt 1 voer turf. Den 3 Dec. gebragt 3 hoenders 
Den 16 Aug. 1728 heeft Hermen Gelking gebragt de pagt verschenen geweest op Mart. 1727 met 
42 gls, dito gebragt een voer turf sullende verschijnen op Mart. 1728. Den 15 Nov. gebragt 3 
hoender 
Den 24 Aug. 1729 heeft Hermen Gelking gebragt de geldpagt ad 42 gls verschenen geweest op 
Mart. 1728. En een voer turf sullende verschijnen op Martini 1729. Den 24 Oct. gebragt 3 
hoender 
Den 22 Apr. 1730 heeft Hermen Gelcking betaelt de pagt verschenen op Mart. 1729 met 42 gls 
Den 13 Sept. gebragt een voer turf, den 16 Oct. 3 hoender 
Den 23 July 1731 betaelt de geldpagt van Mart. 1730 en een voer turf van 1731, den 14 Oct. 
gebragt drie hoender 
Siet het nieuwe boeck  
 

Gruppen Jan 
     18 St. 1 paer hoend. 

1675, 76 de geldpacht betaelt 1677 den 20 Aug. 
1677, 78, 79 de soone, soo in de schole hier gaet, gebracht den 5 Febr. 1680 
Ao 1682. op onse kermisse een paer endtvogels gestiert 
1680, 81, 82, 83 Ao 1686 den 12 Febr. sijn van Delen met 3 gl 12 st betaelt 
1687 op onse kermisse hij gebracht 1 paer hoender en 36 st 
1688 den 19 Sept. dd 1 paer hoender 
1689 den 6 dd 1 paer hoender 
1690 den 24 8bris 3 kleine kuiken souden voor 2 hoender gaen 
1692 den 11 Sept. also op onse kermisse gestiert 2 hoender 



Den 27 10bris Jan gebracht 9 schellingen en stond so van de jaeren 80 tot 92 beide incluis, also 
13 die maken, resteerden         11-14-0 
en waren daerop betaelt eens 3-12-0, eens 1-16-0 en nu 2-14-0, thans     8-2-0 
            ______ 
noch vinde ick in 't kleine boeckjen aangeteikent 't welker hij dese rekeninge vergeten is 3-12-0 
Ao 1689 den 10 Juny Deelen Jans jonge        1-16-0 
resteert also hier noch van           1-16-0 
Den 1 Sept. 1693 gebracht 2 hoender, den 9 7bris dd 2 hoender 
Den 7 Sept. 1695 dd 2 hoender, 1696 den 13 7bris dd 2 hoender 
hierbij comen de jaeren 93, 94, 95, 96 also vier jaeren      3-12-0 
            ______ 
maeckt tesamen           5-8-0 
waerop den 18 Aug. 1697 sijn betaelt       2-13-0 
en resteert also hiervan noch         2-15-0 
Ao 99 den 29 Aug. dd 2 hoender, den 12 Sept. dd 2 hoender 
Den 8 May 1702 deese rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restant waeren 
gekomen van de jaeren 1697, 98, 99, 1700, 1701 vijf paer hoender en aen gelt  4-10-0 
Hierop sijn betaelt 2 paer hoender 
is dan schuldig 3 paer hoender en aen gelt       7-5-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702 1 hoen en       0-9-0 
komt voor de erfgenaemen 7 hoender en       7-14-0 
Den 29 xbr 1702 dd 2 paer hoender, dito 5 gls 8 st, waermede dan mij betaelt sijn 1 hoen  
en de nu op Martini verschene 9 st en oock op 't gene de erfgenaemen toekomt   4-19-0 
            ______ 
blijft den erfgenaemen te goede        2-15-0 
Dito hebbe ick dit bovenstaende land wederom verpagtet aen bovengenoemde huirman voor den 
tijd van 6 agtereenvolgende jaeren waervan het eerste verscheenen sal sijn op Martini 1703. En 
dat voor 1 daeler ad 30 st en een paer hoender jaerlijcks, welke pagt hij dan oock aenneemt op 
Martini off daeromtrent rigtig te betaelen. En sal hij gehouden sijn als de pagtjaeren ten eynde 
sijn, sig weder aen te geven en op 't nieuwe te pagten, indien niet het land wil laeten leggen 
Nb dit land leggende bij Vinckers is in sijn omtreck ruim hondert schreden  
Den 6 xbr 1704 gebragt 2 paer hoender en aen geld 3 gls, soo dat hier mede betaelt is de pagt 
verschenen op Mart. 1703 en 1704 
Den 24 9br gebragt 3 hoender waer van eene op die 2 paer nog resterende, dito gebragt de pagt 
verschenen op Mart. deeses jaers 1705 ad 30 stuiver 
Den 14 9br 1707 gebragt 2 paer hoender 
Den 11 Mart 1711 gebragt 3-0-8, waermede betaelt is de pagt verschenen op Mart. 1706 en 1707, 
dito gebragt 2 hoender. En sijn de hoender betaelt hiermede tot op Martini 1708 incluis. Dog 
resteren van oudts nog 3 hoender 
Den 19 Dec. 1716 gebragt 6 hoender, dog dewijl deese affaires gedaen hadde aen handen van de 
Heere Pothoff, soo heeft sijn Weled wegens deese post aen mij voldaen 11-14-8 wegens 
agterstaende geldpagt en wegens 7 hoender die mij nog toequaemen 1-14-0. Waermede ick dan 
voldaen ben wegens deese post 
Den 18 Aprilis 1714 heb ick dit land verhuirt aen Hendrick Wilbers en dat voor 1 daeler off 30 st  
ider jaers, nevens een paer hoender en dat voor den tijd van ses agtereenvolgende jaeren, waervan 
de eerste pagt verschenen is op Martini deeses nu lopenden jaers 1714, als wanneer de huirman 



verpligt sal sijn de pagt voorn. te weten 1 daeler en 1 paer hoender te betaelen off sal bij aldien 
het eene jaer niet uyt het andere houdet, van sijn huirjaeren versteeken sijn  
Den 7 Sept. 1714 gebragt de hoenders die verschijnen sullen op Mart. deeses jaers 
Den 2 Oct. 1715 de geldpagt verschenen op Martini 1714 ad 30 st. En de hoender van Mart. 
deeses jaers 1715 
Den 28 Aug. 1716 gebragt de geldpagt verschenen op Martini 1715 ad 30 st 
Den 10 7br 1720 ontfangen op deese rekeninge 2 hoender, den 4 Dec. 2 hoender 
Van het bovenstaende en heb ick niets gekregen, dewijl de huirman in 't jaer 1720 is weggelopen 
In het jaer 1721 heb ick dit gaerdeken weder verhuirt aen Berend Wilbers voor den tijd van 6 
jaeren jaerlijcks voor 1 gls en 10 st en een paer hoender, waervan het eerste jaer verschenen is op 
Martini 1721 
Den 18 ixbr 1721 heeft Berend Wilbers gebragt de pagt verschenen op Mart. 1721 namentl. aen 
geld 1 gl en 10 st en een paer hoender 
Den 21 Sept. gebragt 1 paer hoender van 1722 
Den 7 May 1723 heeft Berend Wilbers gebragt de geldpagt verschenen op Mart. 1722 ad 1-10-0 
Den 20 Nov. 1723 gebragt de hoender verschenen op Martini deeses jaers 
Den 23 Dec. 1724 gebragt de hoender verschenen op Mart. deeses jaers, dito gebragt de geldpagt 
1-10-0 verschenen op Mart. 1723  
Den 24 Oct. 1725 Hendrickjen Heuten uyt naeme van haer vaeder gebragt 1-10-0, sijnde de pagt 
verschenen op Martini 1724, als mede de hoender verschijnen sullende op Mart. 1725 
Den 20 Nov. 1726 betaelt de geldpagt verschenen op Martini 1725 en de hoender van Martini 
1726 
Den 28 Nov. 1727 heeft Jan Wilbers betaelt de hoender verschenen op Mart. deeses jaers en de 
geldpagt van Martini 1726  
Den 10 Nov. 1728 heeft Jan Wilbers gestuirt de hoender van Martini deeses jaers en de geldpagt 
ad 30 st verschenen op Martini 1727 
Den 1 Nov. 1729 heeft Jan Wilbers gestuirt de hoender van Martini deeses jaers en de geldpagt 
ad 30 st verschenen geweest op Mart. 1728 
Den 2 Juny 1730 gebragt de geldpagt van Mart. 1729 ad 30 st 
En heb ick nu weder dit land aen deselve verpagt voor den tijd van 6 jaeren mits de pagt rigtig 
betaelende op conditien als vooren 
Den 2 Nov. 1730 gebragt de geldpagt ad 30 st en oock de hoender, beyde sullende verschijnen op 
Mart. deeses jaers 1730 
Den 1 Decemb. 1731 gebragt de geldpagt en hoenders verschenen op Mart. deeses jaers 1731 
Den 18 October 1732 betaelt de geldpagt van jaer 1732 en 1 hoen 
Den 11 December 1734 heeft de vrou van Jan Wilbers gegeeven 22-8 van de pagh van de 3 
veldel jaers van 1733 
Den 15 December 1734 gebragt 3 hoender zoo dat desen post ten vollen betaelt is 
Luckretia Stockman wed. Sertorius 
 

   Effinck  
10 guld. 19 st, geeft nu tegenwoordigh 9-9-0 wegens clachte dat hij 
tegenwoordigh soo veel uyt de paght niet cunden maecken 
1676 den 25 May heeft mij de jonge vrouwe ons de gerste weiden helpende met eenen oock 
gebracht            3-3-0 
Den 24 July Henrick hoey gemaeyt        0-8-0 



Item den 4 Augusti hoey gemaeyt        0-8-0 
Den 10 May 1678 Henrick met paerd op 't Venne gemoddet, daer oock een jonge bij  
was            1-5-0 
Den 9 July rogge gemaeyt en de vrouwe gebonden       0-12-0 
Den 17, 18, 19 dito hoey gemaeyt facit       1-4-0 
            _____ 
            7-0-0 
Het jare 75 hadde van bovenstaende 9-9-0 nae gelaten de vijfde penning makende 1-16-6, 
daervan resteerden mij dan 7-12-2 die betaelt sijn tot op      0-2-2 
1676 hebbe hem dit hoeyland ingedaen voor      8-10-0 
1677 idem           8-10-0 
1678 idem           8-10-0 
            ______ 
            25-12-0 
tot bovenstaende 7 gl comt noch eenen dag moddens die bij Jan Hanssens was angeschreven en 
naedat sich hebben hierom verdragen Henrick Effing oock hiervan noch toe 25 st  8-5-0 
1679 den 22 Febr. doe dit wierde affgerekent heeft Henrick gebracht   4-0-0 
            _____ 
facit            12-5-0 
mij rest also huiden den 22 Febr. ao 1679       13-7-0 
Den 29 en 30 July alsoo 2x gras gemaeyt       0-16-0 
Den 7 Septembris een voer etgroen gebracht voor sesde halve gulden hoewel hij seide  
van sesse            5-10-0 
Den 19 Hendrick gedorsscht, den Vrijdag voor 17 p Trin. gedorsscht   0-10-0 
Den 27 8bris gedorscht         0-5-0 
Den 19 9bris het koorn door 't Dorp Diepenheim gegadert     0-12-0 
Den 17 xbris gedorscht. 1680 den 13 Jan. gedorscht     0-10-0 
Den 19 en 20 Febr. 1680 gedorscht        0-10-0 
Den postridie Misecordias bij Anna Elisabeth      1-17-0 
Den 6 8bris heeft Hendrick ons gesaeyt een stucke te bede voor     0-12-0 
Den 26 8bris gebracht een ducaton        3-3-0 
Met Hendrick gerekent den 26 8bris 1680 dat betaelt sijn     14-5-0 
Comende hiertoe de bovenstaende 13 gl 7 st 't gene op M. 79 was verschenen, alsoo met 
malkander makende          21-17-0 
hiervan affgetr. de 14 gl 5 st          14-5-0 
            ______ 
resteert mij in dato          7-12-0 
Den 1 9bris gedorsscht en getuint, den 27 gedorscht     0-10-0 
Den 22 Aprilis 1682 dd hij selfs        3-3-0 
dito in de Vennekuile hij en Veltlubbers met de karre geholpen, oock voorhenen het  
miscooren in 't Dorp Diepenheim gegadert       0-8-0 
affgetrocken van de bovenstaende 7 gl 12 st dese 4 gl 1 st, rest    3-11-0 
hierbij comt van 't jaer 80         8-10-0 
            ______ 
resteert mij dan in dato den 22 Aprili       12-1-0 



Nb Sondag Jubilate hebbe ick een pachtcedule van dit hooyland uitgelangt op de naestvolgende 6 
jaeren, het eerste van die 81 sijnde, mits conditie dat Veltl.(ubbert) jaerlicks 17 gl geven en mij 
eenen dag met de karre sullen moeten helpen in de Vennekuile, soo als in gem. cedule is te sien 
Den 27, 28, 29 gras maeyen         1-0-0 
Den 7 Sept. een half voer etgroen gedaen vide Lubbers 
Den 5 xbris met Jan Hanssen het corn uit het dorp van Diepenheim gehaelt  0-6-0 
(In de Vennekuile sij beide mij eenen dag met de paerden geholpen) 
Den XI 7bris sijnde Bede dag hij Hendrick gebracht     5-11-0 
1682 den 28 9bris het coorn uit het dorp Diepenheim gehaelt    0-6-0 
Ao 1683 den 19 Jan. hebbe ick met Henderick gerekent en bevonden de leste rekeninge  
bleef hij schuldig          12-1-0 
Comende hiertoe van de beide Martini 81 en 82       17-0-0 
            _____ 
            29-1-0 
hierop betaelt           10-3-0 
            ______ 
rest in dato           18-18-0 
Den 30 April heeft Effing met Lubbert gemoddert       3-0-0 
Item 1 May, item post Pentecosten Effing alleen in de kuile gemoddert met sijne  
paerden, den 4 Juny hij gegraven            0-2-8 
Den 5 8bris sijn knecht gegraven tot de rogge, idem den 6 en 8 facit, den 25 gedorsscht,  
den 20 en 21 9bris gedorsscht        0-5-0 
            _____ 
Den 23 ixbris met Effingh gerekent hadde gearbeid ad      4-12-8 
Dese affgetrocken van de bovenst. 18-18-0, rest      14-5-8 
Adde van Martini 83          7-10-0 
            ______ 
Summa           21-15-8 
hierop te corten het miskorn hij alleen uit het Dorp D. gehaelt    0-12-0 
1684 den X Juny de knecht gedorscht, den 11 en 12 Febr. also gedorsscht, den 12 Marty de 
knecht gedorsscht, den 18 hij getuint, den 25 getuint, den 26 getuint 
Den 13 May hebbe mij Effing en Lubbert volgens contract in 't Venne gemoddert, boven dat 
heeft hij Hendrick in 't Venne nog geholpen, den 14 met het lijff, item met de karre, den 15 hij en 
Lubbers te samengespannen, geld elk halff 
Den 1 July in 't Slag gemaeyt, den 9 op de camp rogge gemaeyt, den 12 de knecht gerste helpen 
maeyen, den 16 July Effing, Lubberts en Hanssen in 't Slag gemaeyt en noch een daghwarck toe 
resteerende, sij hebben den 17 het affgemaeyt 
Naederhand een voer te stroeyen gebracht 't welk sijn broer hadde gemaeyt, den 20 8bris de 
knecht gedorsscht 
In Aug. mij van Deventer gebracht, dd onderweegs 2 kanne b., item gewallet, den 11 Sept. 
gedorscht, den 11 8bris de knecht gedorscht, den 21 9bris het saet uit het D.(orp) D.(iepenheim) 
gehaelt 
Den 22 9bris met Hendrick gerekent hebbende bevonden dat soo stond uit de voorige rekeninge, 
bleef hij mij schuldig          21-3-8 
Adde het ghene verscheen op Martini 84       7-10-0 
            ______ 
summa            28-13-8 



hierop was verdient als 't opgenomen was       6-15-0 
            ______ 
resteert mij alsoo in dato van Effing noch       21-18-8 
Ao 1685 Gerrit den 12 January gedorsschet, den 9 Febr. Gerrit gedorscht, den 15 Marty 
gedorsscht, den X Aug. gras gemaeyt, den 13 en 14 gemaeyt, den 2 9bris gedorsscht 
Den 18 het miskoorn met sijn broer uit het D.D. gehaelt, den 26 9bris gedorsschet 
Den XI Jan. 1686 gedorsschet, den 25 en 26 Jan. also 2x gedorscht, dito met Effing gerekent ende 
stond so bij de bovenstaende 21-18-8 quam van 't modden, 't welke Lubberts alleen hadde gedaen 
en die goed gedaen is          1-0-0 
Noch van Martini 85          8-10-0 
            ______ 

30-8-8 
hierop was verdient          3-16-0 
            ______ 
resteert mij van dato an Effing        26-12-8 
Den 8, 9, 10 Febr. also 3x plaggen gemaeyt, den 17, 18, 19, 20 also 4 x gevruchtet, den 22 tot de 
plaggen geholpen, den 24 en 25 it, den 5 en 6 Marty also 2x gedorscht, den 22 April hij en Jacob 
Lubbers volgens contract geholpen met de paerden in 't Venne 
Jacob in mijn affwesen hout gehouwen, den 27, 28, 29 en 30 July gerste, haver en gras gemaeyt, 
den 29 en 30 7 bris gedorscht, den 22 8bris gedorsscht, den 29 SlootJan voor Effing gedorscht, 
den 1 gedorsscht dito Hendrick gebracht 4 gl 10 st, den 21 xbris gedorscht, item an gelde 
gebracht 4½ gl, den 28 gedorscht 
1687 den 27 en 28 Jan. gedorsscht, den 31 Jan en 1 Febr. gedorsscht, den 14 Febr. gegraven, in 
Majo gemoddet met Lubbers so bedongen was, den 9 9bris Jan Landweers voor hem gedorsscht, 
Effing met sijn broeder uit het D. Diepenheim 't miskoorn gehaelt, den 28 gedorscht, den 21 xbris 
gedorscht 
Ao 1688 den 19 Jan. gedorscht, den 13 Marty gedorscht en gegraven, den 15 gegraven, den 27 
gegraven, den 9 July gras gemaeit, den 19 July wever Berend gemaeit, den 3 en 4 Aug. gras 
gemaeit also 2x, den 14 gegraven, den 6 de jonge gegraven, den 29 gedorscht en gewallet 
Den 15 8bris gedorsscht en gewallet, uit het Dorp Diep. 12 st 
Den 15 9bris dito met Hendrick gerekent en wierde bevonden met de 4½ gl bovenstaend abuis en 
waer eens te rekenen en stond dan so, uit de vorige rekeninge bleef mij te goede  26-12-8 
hierbij quamen de jaeren 86, 87, 88         25-10-0 
            ______ 
maeckt te samen          52-2-8 
hierop was betaelt en verdient ad, segge seventhien gl 9 st     17-9-8 
            ______ 
dese affgetrocken blijven mij te goede        34-13-8 
segge vier en dertig gl 13 st 8 
Den 23 9bris gedorsscht, den 19 en 20 gedorscht 
Ao 1690 den 19 xbris met Hendrick gerekent en stond so van de laetste rekeninge  
resteerde mij               34-13-8 
Hierbij komen de jaeren 89 en 90        17-0-0 
            ______ 
maekt tesamen          51-13-0 
Hierop was verdient          7-11-8 
            ______ 



resteeren mij also hier van noch        44-2-0 
en heeft hij mij de pacht hiermede opgesegt 
Den 25 Jan. 1691 hebbe ick dit deel ingedaen weder an Henrik Siggers op de ses naestvolgen 
jaeren, sullende het 96 hiervan het eerste sijn, dus mij sal jaerlicks geven 8½ gl en daerenboven 
noch met helpen afverdienen 1 gl, hem is daervan in deeser een huircedule van gegeven 
Den 28 heeft de Effingsche nu Nieuw Meyersche op bovenstaende restant gebracht 4 gl, item den 
10 May 1692 op 't Venne gemoddert 2-0-0, item den 15 8bris 1692 heeft Henrick gebracht 6-0-0, 
hadde oock de rogge op Martini 92 uit het Dorp Diepenheim gehaelt 12 st, den 10 8bris Jenneken 
gebracht 4-10-0 
Den 17 9bris 93 het miskoorn uit het dorp Diepenheim gehaelt 
Den 6 May 1694 Jenneken gebracht 3 gl, den 23 July dd 6 gls, den 16 8bris mij bij Jan Berendsen 
gestiert 12 gereduceerde schellingen 3-6-8, den 14 9bris 1694 het miskoorn in 't dorp van 
Diepenheim gegadert 
Ao 1695 den 9 8bris Hendrick gebracht 6-1-0, dito met malkander gerekent en bevonden 
Hendrick bleef hier van noch schuldig 7-9-0 
Den 3 May 1696 heeft mij Jenne bij hem inwonende gebracht 10 malle schellingen 2-15-0, den 
17 9bris het miskoorn uit het dorp Diepenheim gehaelt 
Den 14 xbris 98 het miskoorn 12 st 
Ao 99 in 9br het miskoorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt 
Ao 1700 in 9br het miskoorn uyt 't Dorp Diepenheym gehaelt 
Ao 1701 in Nov. het koorn uyt 't Dorp Diepenheym gehaelt. Dito met hem gereekent en 
bevonden het stont soo op bovenstaende       7-9-0 
wierden betaelt bevonden          6-19-0 
            _____ 
blijft dan nog schuldig         0-10-0 
Ao 1702 het miskoorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt en hebbe hem boven de 10 st nog twee 
stuwers in de hand gegeven, waermede dan deese reekeninge is afgedaen 
Ao 1691 den 5 9bris is Joost Lubbers gecomen seggen, dat hij van de Sigger de helfte hadde 
overgenomen en met hem gehoeit, mij brengende hetghene op Martini deses jaers hiervan 
verschijnt namelik          4-15-8 
Ao 1692 2 Jan. heeft de Sigger gebracht 't ghene Mart. 91 versch.    4-5-0 
Den 21, 22, 23 gedorscht, resteeren de helpe dagen van hem 
Ao 1693 den 4 Marty bij de groeve van Heuw Rolefs knecht heeft mij in Cösters huis Hermken, 
de Siggers vrouwe, gelangt van haer selfs en van Joost Lubbers 8-10-0, so dat den gulden van den 
halven dag moddens, also van elks 10 st, noch an dit jaer resteert 
Nb Henrick Siggers neemt den ½ gl an van Lubbers als hij oock alleen de maete angenomen 
heeft en selfs seyt, die dan daerop oock den 14 en 15 Maert also 2x heeft gedorsscht 
Den 8 July 1693 gerste gemaeit 
Ao 1694 den 21 Jan. heeft Henrick gebracht dat van Mart. 93    8-10-0 
Ao 1695 den 5 Jan. heeft Henrick gebracht dat van Mart. 94    8-10-0 
Item den 29 Jan. gedorsscht, den 25 Febr. gedorscht, den 18, 19 en 20 Marty gegraven, wilgen 
gekapt en getuint   
Ao 1695 den 19 Aug. Joost Lubbers anticipande betaelt 't gheene Martini 95 verscheenen was 
met       4-15-0 
Ao 95 den 16 xbris Henrick Siggers dd 4-0-0 
      _____ 
tesamen maekt    8-15-0 



en resteert mij hier van noch   1-15-0 
96 den 14 April helpen graven      
Den 3 January Ao 1697 heeft Joost Lubbers het gheene Martini 96 verschenen was betaelt 4-15-0 
Den 7 Jan. Ao 1697 heeft Hendrick Siggers betaelt het ghene op Martini 96 verscheenen was  
4-15-0 
Dit was Hendrick Siggers op bovenstaende conditien noch ses achtereenvolgende jaeren 
gecontinueert, dus geaccordeert Ao & die ut supra 
1697 den 19 April putte gegraven, item den 20 Aug. de bleeke 
1697 den 24 ixbris dd 9½ gls en heeft also het geld en de dagen op Martini deeses 97 jaers 
onlangs verladen hiermeede dd  
1699 den 9 january heeft mij Henrick gebracht 8½ gls so dat mij hiervan noch resteert voor 't 
arbeiden 1 gls verscheenen op M. 98 
Den 17 Febr. Hendrick een dag gegraven en it. den 21 en den 16 Marty, den 21 Apr. gegraven 
1700 den 5 Jan. heeft Hendrick het ghene op Mart. 99 verschenen was met 8-10-0 betaelt, dog 
soo dat 4 daegen arbeyden resteren 
Den 5 en 7 Mart alsoo 2 daegen gegraeven, den 2 Apr. gegraven 
Ao 1701 den 17 Jan. heeft Herman gebracht       8-10-0 
Ao 1701 den 20 viiibr heeft Herman het ghene verschijnen soude op Martini deeses jaers 
betaelt met           8-10-0 
Het halve jaer tot Passchen 1702 maeckt 4-5-0, die de erfgenaemen te goede komen 
En blijft voor mij oock 4-5-0 
Den 14 xbr betaelt 8-9-0, soo dat 1 st resteert en 9 daegen arbeydens 
Ao 1703 den 6 Jan. dd de weyte, de quo soo loco 
Den 24 Mart 1703 gegraeven, den 22 Febr. 1704 gedorscht, den 18 Mart gedorscht 
Ao 1703 den 6 Jan. hebbe ick dit deel van de Blaerenmaete weder ingedaen en verpagtet aen 
Willem Siggers voor den tijd van 6 jaeren (dog met 3 jaaren wedersijdts op te meugen seggen), 
waervan het eerste verscheenen sal sijn Mart. 1703. En sal hij jaerlijcks daervoor nu geven 10 gls 
10 st, welcke pagt hij aenneemt jaerlijcks op Martini off daeromtrent rigtig te willen betaelen  
Ao 1704 den 22 Febr. dd op 't gene verschenen was Mart. 1703 19-18-8 
Ao 1705 den 2 Mart. gedorscht, den 5 gedorscht 
Den 13 May gebragt 10 gls, waermede dan (de twee daege dorschen daer bij gerekent sijnde) 
betaelt is het ghene verschenen was op Mart. 1704 
Den 12 Jan. 1706 gedorscht, den 9 Mart gedorsscht 
Den 3 Febr. 1707 gebragt 8-10-0, den 29 xbr 1707 gedorscht en op deesen post betaelt 1 gl  
Den 30 gedorscht en thoen de rekeninge naegesien en bevonden het ghene mij vervallen was op 
Martini 1705, 6 en 7, waeren         31-10-0 
Hierop waeren nu betaelt, het dorschen mede gerekent     10-10-0 
            ______ 
blijft dan schuldig          21-0-0 
Den 14 Febr. 1708 gedorsscht, op Mart. 1708 is hier bij gekomen van 't jaer 1708 10-10-0 
            ______ 
te saemen           31-10-0 
Hierop heeft hij nu den 11 Nov. 1708 betaelt       9-0-0 
            ______ 
die affgetrocken blijft in dato van deese post schuldig     22-10-0 
Den 16 xbr heeft hij gebragt 8-10-0, dog waer van 3-3-4 aengeschreven hebbe voor de  
pagt van 't Dwarsslag, rest dan 5-6-12, die hier aentekenen     5-6-12 



            ______ 
die affgetrocken blijft hij schuldig        17-3-4 
Den 23 Jan. 1709 gedorscht, den 28 gedorscht 
Ao 1709 den 11 Mart hebbe ick dit deel van de Blaerenmaete wederom verpagtet aen Willem 
Siggers voor den tijd van 6 jaeren (dog met drie jaeren wedersijdts op te meugen seggen), 
waervan het eerste sal verschenen sijn op Martini deeses jaers. En sal hij daer van jaerlijcks op 
Martini tijdig en rigtig geven aen geld 9 gls ende daerbij 4 daegen dorschens, mits alleen de 
verpondinge betaelende      
Den 14 9br 1709 heeft hij betaelt 11 gls, den 7 en 8 Febr. 1710 gedorscht 
Den 15 xbr 1710 op deesen post gebragt 9 gls en 1 st 
Dito gerekent met hem en bevonden bij bovenstaende     17-3-4 
Waeren gekomen van Mart. 1709 en 10, behalven het dorschen    18-0-0 
            ______ 
te saemen           35-3-4 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        20-1-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato nog schuldig       15-2-4 
Nb het dorschen van Mart. 1710 resteert nog t.w. 4 daegen 
Den 12 Jan. 1711 4 x gedorscht, is dan 't dorschen van 1710 voldaen, dog rest van 't  
voorige jaer 2½ dag 
Bij bovenstaende restant waeren gekomen van Martini 1711, behalven het dorschen 9-0-0 
            _____ 
te saemen           24-2-4 
hierop heeft hij nu betaelt den 18 Dec. 1711       7-19-0 
            ______ 
Blijft dan in dato te quaede aen geld        16-3-4 
Den 18 xbr gedorschen, den 19 en 20 Jan. 1712 gedorscht, den 25 gedorscht 
Den 21 xbr 1712 gebragt 9 gls, den 10 en 11 Jan. 1713 gedorscht, den 26 en 28 gedorscht, den 8 
Apr. gegraeven, den 6 xbr gedorscht, den 20 sijn dogter gebragt 7 gls 10 st 
Den 18, 19 en 20 Jan. 1714 gedorscht, den 28 xbr gebragt 9 gls den selven en vervolgens 4 
daegen gedorscht 
Den 23 Juny 1715 gebragt 9 gls 8 pen. 
Ao 1715 den 23 Juny hebbe ick aen Willem Siggers weer verhuirt, dat deel van de Blaerenmaete 
dat nu eenige jaeren heeft in 't gebruick gehad, voor den tijd van 3 jaer, waervan het eerste sal 
verschenen sijn op Mart. deeses jaers 1715 en dat jaerlijcks voor 10 car gls, die jaerlijcks tijdig en 
rigtig op Martini sullen betaelt worden, blijvende de geheele verpondinge tot lasten van den 
huirman 
Den 10 Jan. 1717 gebragt 8-10-0 
Den 15 May 1718 heeft de soon Hendrick gebragt 5 gls, den 15 July 1718 heeft Willem gebragt 9 
gls.  
En heb ick thoen dit land hem weder verhuirt voor 3 jaer, waervan het eerste sal verschenen sijn 
op Mart. deeses jaers 1718 en dat op conditien als vooren 
Den 8 Aug. 1720 heeft Willem Siggers in sijn huis mij gegeven 10 gls 
Den 7 July 1721 heeft Willem Siggers gebragt 6 gls 
Den 10 Febr. 1722 heeft Willem Siggers gelevert 2 sch gerste ad 15 st het schep 
In May ontfangen 30 elle doeck ad 9 st 4 pen de elle 
Den 10 Mart 1723 land omgesett op eygen kost 17 daegen 



Den 6 May 1726 heeft Willem gebragt 5 gls. Dito den 6 May 1726 met Willem de rekeninge 
naegesien en bevonden, als eerder te sien, bleef hij te quaede hetghene verschenen was op Mart. 
1711 mede gerekent          16-3-4 
Voegt hier bij van Mart. 1712, 13, 14, jaerlijcks 9 gls     27-0-0 
Van Mart. 1715 tot 1725 beyde incluis en also van 11 jaeren, jaerlijcks 10 gl, tesaemen 110-0-0 
            _______ 
tesaemen gerekent komt voor schult        153-3-4 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden      99-14-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        53-9-4 
Den 4 Aug. 1726 heeft Hendrick Siggers betaelt      10-0-0 
            ______ 
rest            43-9-4 
Den 23 Jan. 1727 heeft Hendrick Siggers gebragt       8-0-0 
            ______ 
blijven            35-9-4 
Dog hier bij komt van Mart. 1726        10-0-0 
            ______ 
is dan de schult          45-9-4 
Voegt hier bij van Mart. 1727        10-0-0 
            ______ 
komen            55-9-4 
Den 13 May 1728          10-0-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        45-9-4 
Den 16 Januar 1729 ontfangen een verken swaer 72 pond ad 2 st het pond f 7 gls 4 st 
Den 1 Augustus Hermen Siggers gebragt 1 gulden 8 pengen 
Den 15 Augustus 1732 met Hermen Siggers afgereekent, zoo dat daer het jaer van 1732  
meede is verreekent en is zij noch schuldeg gebleeven van de jaaren 1728 en 29 en 30  
en 31 en 32, zoo van 5 jaren,          50-0-0 
en noch 2 gulden van boeckweite        2-0-0 
rest van eerder           45-9-4 
            ______ 
zijn te saemen           97-9-4 
hierop warren betaelt          18-4-8 
            ______ 
afgetrockken           79-4-12 
De boekweyte daer is zij ock noch van schuldeg 24 schepel en noch 8 hoeders en dat op een 
ander plaesse ock moet aen geschreven worden 
De 8 hoeders zijn betaelt, van de boekweyte is betaelt 12 schepel 
 

 
 
 
 
 



Mr. Jorrien Smit 
    1 guld. 15 st. 

Ao 1669 den 7 Aug. met mr. Jorrien gerekent koomende hem in de quaede wegens gemaeckt 
werck 2 guld. 19 st dat hij mij wegens den str... sal korten 
1675 } 
1676 } Anno 1677 den 7 xbris met mr Jurrien Alberts gerekent dewelke van arbeidsloon  
1677 } schuldig blijvende noch 1.8.0, soo hebbe ick sulcks an de armen angenomen en alsoo hij 
              dese dog jaeren mij ten vollen betaelt, siet in 't Armenboek 
1678 Mr Jurrien is tot mij gecomen den 20 Juny 79, daer dan met malcander gerekent ende 
bevonden dat hij schuldig was an mij en de de armen als volgt: an mij  1-15-0 
beide verschenen Mart. 78, an de armen     7-16-0 
          _____ 
          9-11-0 
Hierop heeft hij mij gelevert an rekeninge voor mij selfs   1-13-0 
voor de weeme        5-14-0 
an gelde daerbij gedaen       2-4-0 
          _____ 
als boven         9-11-0    
1679 den 19 xbris dd epse 
80, 81 dd mr Arend den 15 xbris 1681 
82, 83 dd mr Jurrien den 30 Juny 1684 
84 dd mr Jurrien den 27 April 1685 
85, 86, 87, 88, 89 mij noch resteerende heeft mij mr Arend den 12 Febr. 1690 daerop gebracht an 
rekeninge voor mij 7-15-8, so dat mij noch resteerden hieran 0-19-8, maer heeft an de Pastorie 
gearbeit voor 4-7-0 
Staet dan also dus 7-15-8 voor mij 
        4-0-0 voor de kerke  
       ______ 

    11-15-8  daerop mij mr Arend de 19 st 8 p belooft dadelik te stieren en neme 
dan ick tot mijnen lasten als des vele gedaen hebbe noch die 4 gl    
Nb de 19 st 8 p sijn betaelt 
Van Martini 90 is mij den 25 Juny 1691 betaelt 
Van Martini 91 en 92 is mij den 16 May 1693 betaelt 
Van Martini 93 is mij betaelt den 27 9bris 1693 
Van Martini 94 is mij betaelt den 16 xbris 1694 
Den 24 Febr. 99 met mr Arend gerekent en hij op de agterstaende jaeren aen rekeninge als betaelt 
ingebragt    3-1-8   
En daer nevens betaelt 3-18-8 
    _____ 
te saemen   7-0-0 
Waermede dan de jaeren 95, 96, 97, 98 sijn affbetaelt 
De jaeren 99 en 1700 sijn mij betaelt den 25 Nov. 1700 
Ao 1702 den 26 Jan. betaelt het ghene verschenen was Mart. 1701 
Voor de erfgenaemen komt van 't halve jaer tot Passchen 1702 15 st 
Ao 1703 den 15 Jan. betaelt het ghene verschenen was op Martini 1702 met 1 gls 15 st 
Ao 1704 den 14 Febr. met mr Arend verrekent het ghene op Mrt. 1703 verschenen was 



Ao 1705 den 1 Juny met mr Arent verrekent het ghene verschenen was op Mart. 1704 
Den 5 April 1706 met mr Arend verrekent het ghene verschenen was op Mart. 1705 
Den 16 Mart 1707 met mr Arend verrekent het ghene verschenen was op Mart. 1706  
Den 7 Mart 1708 met meester Arend verrekent het ghene verschenen was op Mart. 1707 
Den 17 Jan. 1710 verrekent met mr Arend het ghene verschenen was op Mart. 1708 en 9 ad  
3-10-0 
Den 18 Jan. 1711 heeft mr Arend een rekeninge ingebragt ad 22 st en daerbij gegeven aen geld 
13 st, soo dat voldaen is het ghene verschenen was op Mart. 1710 
Den 4 Jan. 1712 heeft mr Arend met rekeninge en geld voldaen het ghene verschenen was op 
Mart. 1711 
Den 2 Dec. 1713 heeft mr Arend met rekeninge en geld betaelt het ghene verschenen was op 
Mart. 1712 en 13 
Den 19 Nov. 1715 heeft mr Arend met rekeninge betaelt het ghene verschenen was op Mart. 
1714 en 15 met 3-10-0  
Den 27 Juny 1719 heeft mr Arend een rekeninge ingebragt groot 2-11-0 en aen geld gegeven 
19st, waermede dan voldaen is het gheen verschenen was op Mart. 1716 en 17 
Den 1 July 1721 hebbe ick aen meester Arend Smit 18 gls geleent om deselve binnen 14 daegen 
weder te ontfangen  
Den 27 Jan. 1723 heeft meester Arend van de landhuir betaelt het gheen verschenen was op Mart. 
1718 en 19 met 3 gls 10 st 
Den 19 Jan. 1727 heeft Hendrickjen ter Riet betaelt de 18 gls die ick aen haer zal. man geleent 
hadde den 1 July 1721. Blijft dan alleen te quaede de bovenstaende pagt sijnde van de jaeren 
1720, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 jaerlijcks 35 st 12-5-0 
Den 25 Nov. 1726 heb ick dat land dat tot hiertoe meester Arend Smit heeft gehadt, verhuirt aen 
Riet Jan voor den tijd van 4 jaeren, waervan het eerste vervallen is op Mart. 1727 en doet 
jaerlijcks voor 2-10-0, segge twee gl 10 st vrij geld, die jaerlijcks op Martini sullen worden 
betaelt, sonder dat de pagt van het eene jaer in 't ander sal lopen; off sal de huirman van sijn pagt 
jaeren versteeken sijn, als was het dat hij nog volgens mesregt nog pretensie hadde 
Den 29 Nov. 1727 heeft Riet Jan betaelt de pagt verschenen geweest op Martini deeses jaers met 
2-10-0 
Den 5 Dec. 1728 heeft Arend Rietmans gebragt de pagt verschenen geweest op Martini deeses 
jaers, sijnde 2-10-0 
Den 19 Dec. 1729 heeft Arend Rietmans gebragt de pagt verschenen op Mart. deeses jaers ad  
2-10-0 
Den 27 Dec. gebragt 2-10-0, sijnde de pagt van Martini 1730 ad 2-10-0 
Dewijl de pagtjaeren uyt sijn met Martini 1730, soo is geaccordeert dat hij Arend Rietman dit 
land nog weer sal gebruicken in pagt voor den tijd van ses jaeren, waer van het eerste jaer sal 
verschenen sijn op Mart. 1731 en dat op conditie als te vooren, te weten jaerlijcks twee gl en tien 
st vrij geld  
Den 2 Feberwary 1736 heeft Derk Smes gebragt 2 schenken zwaer 23 pondt, het pondt 2 stu 6 
penger het pondt 
Den 2 Desem. 1737 hebbe ick van Derk Smet ontfangen 4 schepel gerste die hij aen Welmers 
gebragt heeft 
1739 heeft de Smet gebragt 4 schepel gerste 
Siet het nieuwe boeck 
 



 Velt Lubberts 
10 guld. 10 st., noch van 1 stuck 5 guld. 2 hoend. of de 5 sch. garste p meo 
cubitu 
Nb geeft nu oock weegens clachten van het boove 9-9-0 
Ao 1670 den 21 Jann. ontfangen 5 sch garste 
Nb tegenwoordig heeft hij van 't 1676 jaer af, dit was het eerste, tot het 1680 incluis, sijnen deel 
ad 8½ gl, Effingh oock, in de Blaerenmaete  
1676 den achtienden Novembris sijn suster gebracht twee hoender 
1676 den XII February Jan op rekeninge gebracht      1-8-0 
Den 28 Aprilis Jan wederom gebracht       3-3-0 
Den 18 May met sijn broeder oock met karre en paerden ons modden geholpen op 't  
Veen            2-0-0 
Dnica 3 post Trinit Joost mij gebracht       2-3-0 
Den 4 Augusti Joost eenen dagh hoey gemaeyt      0-8-0 
Den 8 7bris dd          1-18-4 
            _____ 
            10-0-4 
Den 31 xbris 1677 heeft mij Joost gebracht 5 schepel gerste welke ick op 't voorige 76  
daerinne mij noch te goede waren   
Ontfangen, alsoo met malcander gerekent, dat geseide 76 betaelt    8-10-0 
            _____ 
oock op 't volgende 77 op M. verschenen, betaelt is      2-10-4 
1677 2 hoender dd pridie 13 p Tr 
Den 10 May Jan en Jost mij helpen modden 1678      2-6-0 
Den 21 9bris 2 hoender an de Kremer voor 9 st, rest het kenthoen 
Den 24 Jan. 79 gebracht vijff schepel gerste       5-0-0 
Den 16 Juny Jan gebracht         4-0-0 
dito met Jan alles weder opgenomen van de voorige jaeren ende bevonden dat mij nu noch 
schuldig blijft van pacht en hooyland 10 gl ende 10 st dico     10-10-0 
79 den 2 Aug. dd 4 hoender 
Hierbij komt van hoeypacht verschenen op Martini 79     8-10-0 
            ______ 
Item 5 schepel geerste, dewelke mij Jan den 20 Jan. 80 dd, summa   19-0-0 
Den 30 Juny heeft mij Jan Lubberts in sijn huis hierop dd      10-0-0 
Den 21 January 1681 heeft hij mij gebracht 5 sch geerste 
De thien gl van de 19 affgetr, rest 9 dico         9-0-0 
adde 't gene op Martini 1680 was verschenen      8-10-0 
            ______ 
summa            17-10-0 
Den 8 Aprilis Jan mijne vrouwe gebracht hierop       1-10-0 
Den 27, 28, 29 gras gemaeyt         1-0-0 
ende daerbij an gelde een rijcksdaler dd       2-10-0 
Den 7 7bris een half voer etgroen gedaen, doe ick nae Deventer was, hadde hij en Effing geseid 
in de maete was haer voor 't gehele voer 7 gl geboden maer soo vele en souden wij niet geven, 
wilden ons daer wel om verdragen, is voor Jan's deel     3-0-0 
Den 17 xbris de vijf schepel geersten gebracht 



Den XIII Jan. 1682 dd de Pässcher voor 2 hoender 12 st 
Den 18 July Jan Snellings oude knecht gras voor hem gemaeyt    0-8-0 
Den 16 Aug. heeft mij Egbert op de Brinck voor 't huis dd      2-12-0 
Ao 1683 den 19 January heeft mij Jan Lubbers vijff schepel gersten, die mij op Martini 1682 
waren verschenen, voorts oock gerekent en bevonden dat van de laeste rekeninge mij was 
schuldig gebleven          17-10-0 
comende hierbij van Martini 81 en 82       17-0-0 
            ______ 
summa            34-10-0 
Hierop sijnde betaelt          11-0-0  
            ______ 
resteert mij in dato          23-10-0 
Hierbij verhaelden Jan dat den VII Jan. hujus anni heeft Cremer Jan mijner halven gedaen twee 
hoender, die nu ten minsten 14 st gelden, rest twee keuthoender van de beide naestverlede jaeren 
Den 30 Aprilis Velt Lubbers en Effingh gemoddert  
Den 1 May noch daertoe een halve dag gemoddert   
In 't leste van 7br Joan Cremer dd 2 hoender 
Jan Lubbers den 8 8bris helpen graven, den 25 helpen dorsschen, den 20 en 21 9bris gedorscht 
1684 den X Jan. gedorscht, den 26 dd 5 sch geersten verschenen op Martini 1683, den 11 en 12 
Febr. Jacob gedorsschet 
Den XII Marty Jan gedorsscht, den 18 getuint, den 25 getuint, den 26 getuint 
Den 14 May volgens contract met Effing gemoddert, den 15 met Effing noch eenen geld elk 
halft, dito sijne maget hierbij gedaen 
Den 12 July gerste gemaeyt en de maget gebonden, van 't leste gras maeyen, siet in Effings 
rekeninge 
Den 11 Sept gedorsscht, den 20 de knecht gedorsscht, den 11 9bris de knecht gedorscht, den 1 
xbris dd 2 hoender 
Den 12 xbris 1684 met Jan gerekent en bevonden tot de bovenstaende 23-10-0 comende de beide 
jaeren als Martini 83 en 84         17-0-0 
            ______ 
summa            40-10-0 
waerop van arbeid te korten is        6-10-0 
            ______ 
soo dat in dato mij resteert van Lubbers in gelde       34-0-0 
en daerenboven 5 sch geersten ende 4 kenthoender 
Ao 1685 den 12 Jan. gedorsschet, den 19 4 sch geersten daerbij, hij bracht agt voor 't 1 sch, den 9 
Febr. gedorsscht, den 15 Marty gedorsscht, den 2 Aprilis dd 2 ducatons, den 8 May Jan alleene 
sonder Effing met de paerden in de Vennekuile geholpen, wederom alleen met de paerden 
Den X Aug. Jacob gras gemayt, den XI van 8 uir gehoeyt, den 12 tot 2 uir, den 13 en 14 gemout, 
den 5 7bris 3 hoender dd    
Den 23 de Sigger voor Lubberts gedorsscht, den 26 9bris Johan Landweers voor hem gedorsscht 
Den XI Juny 86 gedorsscht, den 20 Jan. 1686 Jan gebracht vijff schepel gerste van 85, dito 
gerekent met Jan en bevonden op de 34 was betaelt 12 gl-9-0, rest mij also noch an gelde 21-11-0 
en de bovenst vier kenthoender 
adde van voorleden Martini 85          8-9-0 
              ______ 
Van dato an gelde blijft mij in summa dan schuldig        30-0-0 



Den 25 en 26 also 2x gedorscht, den 8, 9, 10 also 3x roggen gemaeyt, den 17, 18, 19, 20 Febr. 
alsoo 4 x gevruchtet ende den 22 tot de plaggen geholpen, item den 24 en 25, den 5 en 6 Marty 
also 2x gedorscht 
Van in 't Venne te helpen vide Effing, den 1 July Hendrick Siggers gemaeit, den 31 Aug. 
gebracht 5 hoender en an gelde 4 gls, doen rekenden met malcander en bevonden dat op 
bovenstaende 30 gls heeft goedgemaekt       8-3-0 
            ______ 
en resteert mij also van 't bovenstaen        21-17-0 
Den 29 en 30 Sept. also 2x gedorscht, den 22 8bris gedorscht, den 29 gedorscht, den 21 xbris 
Welmer voor Jan gedorsscht, den 23 5 schepel gersten gebracht, den 28 gedorscht 
1687 den 27 en 18 Jan. gedorsscht, den 31 Jan. en 1 Febr. gedorsscht, den 12 Marty Jan 
gegraven, den 29 en 30 getuint, item den 31 Maert en 1 April also 2x, den 6 gegraven, den 20 
May met Effing in 't Venne met de paerde geholpen als bescheiden is, den 23 Lubbers alleene, 
den 9 9bris Schoppen Roelef voor hem gedorsscht, den 28 gedorscht, den 9 xbris5 schepel 
gersten gebracht, den 21 gedorscht 
Ao 1688 den 19 Jan. gedorscht, Velt Lubbers met Effing den 2 May gemoddet, item den 5 Jan 
Effing bij was en Derck Hanssen 
In Junio 5 voer turfs van 't Venne gehaelt, den 3 en 4 Aug. gras gemaeit de knecht 
Den 6 Aug. vijf hoender, den 17 Sept. gedorscht, den 29 gedorscht en gewallet, den 15 gedorscht 
en gewallet 
Den X ixbris 1688 dd 5 gersten, den 23 Nov. de knecht gedorsscht, den 19 en 20 xbris gedorscht 
Den 19 xbris 1690 brachte Jan de gerste, doe wij oock met malkanderen rekenden doe noch de 
hoender en gereken waren betaelt an gelde, soo komt mij te goede bij hem uit de laeste rekeninge 
gehouden den 31 Aug. 1686         21-17-0 
Hierbij quaemen de jaeren 86, 87, 88, 89, 90 also 5 jaeren     42-10-0 
            ______ 
maeckt tesamen          64-7-0 
hierop is betaelt gevonden         17-0-8 
            _____ 
komt mij also noch te goede uit dese rekeninge      57-6-8 
Hierop den 5 Jan. 1691 de Welmer voor hem gedorsscht, voor hem gedorscht den 22 Henrick 
Siggers en den 23 Sliche Willem, den 19 Febr. de knecht, den 20 heeft hij gratis uitgevoert op 't 
Venne, item den 22 de knecht ons geholpen aldaer met sijn lijf, den 27 uitgevoert op 't Venne 
gratis 
Den 7 Juny heeft hij gebracht 6 gls, den 28 sijn knecht rogge gemaeit, den 30 Jan Rengering in 't 
Apengoor gemaeit, den 4 en 5 Aug. Willem gras in 't Slag gemaeit, den 7 dito 3 hoender gestiert     
Den 15 jan. 1692 de rekeninge naegesien en bevonden het stond so 1691 op Martini was 
verschenen an geld          8-10-0 
(de gerste doemaels verschenen sijnde brachte hij selve mede) 
            ______ 
            65-16-8 
dito als rekenden heeft hij oock gebracht 2 gls dewelke tot het bovenstaende weder  
de vorige rekeninge gedaen, bedragen tesamen      12-18-0 
            ______ 
            52-18-8 
Den 23 en 24 also 2x de knecht gedorscht, den 7 May 92 hij met de paerde en de knecht  
geholpen in 't Venne, den 14 dd        7-18-0 



noch waren daerbij 4 stucke voor eene halve schelling gelegt sijnde maer stooters,  
waerbij gelegt heeft den 31 Aug. 2 st       0-12-0 
Dito heeft van niens gebracht noch        5-10-0 
Den X dito 3 hoender dd den 21 xbris bij de knecht 5 sch gerste 
            ______ 
1693 den 3 Marty gerekent en stond so       16-10-0 
rest hiervan noch          36-18-8 
hierbij komen van Martini 1692        10-0-0 
            ______ 
maeckt in alles           46-18-8 
Nb ick hebbe boven den dag modderns vol gerekent als betaelt, daer mij eenen halven dag 
moddens 1 gls en voor de knecht, also hij selfs andere daer in is geweest, hem 6 toekomt, 
waermede het so quam te staen        17-4-0 
Ick hebbe door abuis nae de eerste titul van zal. D. Arendsens hand het jaer 1692 gerekent  
10-10-0, daer hem in de contract in Effings rekeninge te sien, jaerliks sijn deel hebbe  
ingedaen voor 8-10-0 en moeten horen dan an geseide 17-4-0, 0-1-10 gekort wort 
en stond dan so          8-14-0 
            ______ 
maeckt tesamen          5-14-0 
dewelke afgetrocken van         52-18-8 
            ______ 
            35-14-8 
hiervan afgaende bovenst          2-0-0   
            ______ 
blijft noch           33-14-8 
Van Martini 92 dewelker afgetrokken van       52-18-8 
blijven            17-4-0 
            ______ 
            35-14-8 
hierbij quaemen van Martini 92         8-0-0 
            ______ 
hem sijn deel 92 en vervolgens uit consideratie sijnde gelaeten jaerlicks voor 8 gls 43-14-8 
Den 3 May gemoddet, den 1 Aug. 1693 heeft Jan gebracht hierop     8-0-0 
Den 8 dito Egbertjen 3 hoenders, den 19 xbris dd 5 sch gerste 
1694 den 26 gemoddet, den 27 sijn dochter gebracht 4 gls, den 8 Juny dd 6 gls, dito met 
malcanderen gerekent en stond so op de 43-14-8 van de laetste rekeninge mij resteerende,  
was betaelt 20 gls en resteerden        23-14-8 
waerbij quam van Martini 93          8-0-0 
            ______ 
maekt tesamen also 't ghene mij hiervan resteert noch     31-14-8 
Den 3 8bris dd 3 hoender 
Ao 1695 den 3 Jan. dd vijf schepel, den 5 April heeft hij gebracht 8 gls, dito met  
malcanderen gerekent en bevonden op voorgaende restant was betaelt nu    8-0-0 
            ______ 
also dat daervan noch resteert        23-14-8 
hierbij komt van Martini 94          8-0-0 
            ______ 



maekt tesamen          31-14-8 
Den 18 May met sijne paerden in 't Venne, dito sijn dochter, den 12 Aug. 3 hoender dd 
Ao 1696 den 11 Jan. dd 5 schepel gerste, den 1 Febr. 1696 dd 8 gls 
hierbij quaemen van Martini 1695         8-0-0 
            ______ 
maeckende tesamen          39-14-8 
en was daerop betaelt           9-4-0 
            ______ 
so dat mij in dato hier van noch te goede blijft      30-10-8 
hierop den 4 May gemoddert, den 30 Juny dd 8 gls, den 15 Aug. dd 2 hoenders, den  
11 9bris dd Jan Hanssen 
Den 19 Jan. 1697 dd 5 sch gerste, den 5 Febr. dd 7-19-8 
dito gerekent en stond so van Martini 96 quam hierbij      8-0-0 
            ______ 
makende tesamen          38-10-8 
hierop wierden betaelt gevonden        16-19-8 
            ______ 
so dat hier van mij noch resteert        21-10-0 
hierop den 7 May gemoddert  en sijn dochter gestreken den 13 Aug. dd 3 hoender den  
5 8bris            8-0-0 
Den 29 xbris 5 sch gerste 
Anno 1698 den 20 Jan. gedorscht, den 7 Juny met de paerden in 't Venne, den 23 July 5  
voer turfs uit het Venne gehaelt, den 28 xbris 5 schepel gerste dd, den dito gerekent en  
stond so bij bovenstaende mij bij de naeste rekeninge resteeren    21-11-0 
quamen de jaeren Martini 97 en 98        16-0-0 
            ______ 
            37-11-0 
hierop was betaelt          12-0-0 
            ______ 
dewelke afgetrocken blijft mij hiervan te goede      25-11-0 
dito hem angesegt dat weer op de vorige pacht voortaen moet namelick 8½ gl 
Den 18 Febr. 1699 Jan hierop gebragt 10 gls, den 10 en 11 May met de paerden in 't Venne, den 2 
Aug. 3 hoenders gebragt, den 23 xbr 1699 Jan gebragt de 5 schepel gerste, item 7-12-0 
Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo bij bovenstaende 25-11-0, waeren  
gekomen van Martini 99         8-10-0  
            ______ 
te saemen           34-1-0 
Hierop wierden nu betaelt bevonden        21-12-0 
            ______ 
Soo dat hij dan in dato nog schuldig blijft       12-9-0 
Den 2 Aug. 1700 dd 3 hoender, den 20 Aug. geegget 
Den 10 Jan. 1701 heeft Jan gebragt de 5 sch gerste, dito aen gelt 10 gls, dito met malckanderen 
gerekent en bevonden het stont soo, de gerste en hoenders sijn betaelt van Mart. 1700 en bij de 
bovenstaende 12-9-0 was aen geltpagt van Mart. 1700 gekomen    8-10-0 
            ______ 
te saemen           20-19-0 
hierop wierden betaelt bevonden         10-10-0 



            ______ 
Die affgetrocken blijft hij in dato dan nog schuldig      10-9-0 
Den 23 viibr gebragt drie hoender 
Ao 1702 den 3 Jan. Jan gebragt de 5 sch gerste, item 8 gls 
Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo, de hoender en gerste verschenen op Mart. 
1700 waeren betaelt, maer bij 't bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1701 8-10-0 
            ______ 
te saemen           18-19-0 
hierop sijn nu betaelt           8-0-0 
            ______ 
blijft dan in dato schuldig         10-19-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702 1 hoen 2½ sch gerste      4-5-0 
            ______ 
komt voor de erfg. 1 hoen 2½ sch gerste       15-4-0 
En blijft voor mij 2 hoender 2½ schepel gerste en        4-5-0 
Den 28 Aug. dd 3 hoender, waervan het eene swaeger Jalincks toekomt 
Den 5 Febr. 1703 dd 2½ sch gerste, item aen gelt       4-5-0 
Ao 1703 den 5 Febr. hebbe ick dit deel van de Blaeremaete op 't nieuwe weder verpagt aen Jan 
Lubbers voor den tijd van 6 jaeren, dog soo dat het elck partie vrije sal staen met drie jaeren de 
pagt op te seggen. Op deese voet hij sal van nu voortaen jaerlijcks weder geven thien gls thien st, 
die hij jaerlix tijdig en rigtig omtrent Martini belooft te willen betaelen. En wat aengaet het stucke 
saejeland sal hij houden op de oude pagt 
Nb het eerste jaer sal verschijnen op Martini deeses jaers 1703 
Ao 1703 den 15 Aug. dd de hoender 
Ao 1704 den 21 Febr. heeft hij betaelt de gerste, item op de geldpagt 8 gls 10 st, den 6 viibr dd de 
hoender 
Ao 1705 den 22 Jan. gebragt de gerste verscheenen op Mart. 1704, item aen geld 11-10-0, 
waermede dan betaelt sijn de nog resterende 2 gls van 't jaer 1703. En op het ghene verschenen 
was op Martini 1704 9 gls 10, resteert hier van dan nog 1 gls 
Den 2 Mart gedorscht, den 5 Mart gedorscht, den 25 viibr dd de hoender 
Den 12 Jan. 1706 gedorscht, den 28 Jan. 1706 gebragt de gerste verschenen op Mart. 1705, item 
aen geld 10 gls, resteren mij dan nog (de daegen dorschens bovenstaende mede berekent sijnde) 
15 stuiver. Den 9 viibr dd de hoender    
Den 4 Jan. 1707 gebragt de gerste verschenen op Martini 1706, den 2 April 1707 gebragt 10 gls, 
rest van 't ghene op Mart. 1706 verschenen was 10 st en van 't vorige 15 st 
Den 15 viibr gebragt de hoenders 
Den 24 Febr. 1708 gebragt de gerste verschenen op Mart. 1707, den 22 July 1708 gebragt 10 gls, 
den 30 viibr gebragt de hoender, den 27 xbr gedorscht, den 28 gedorscht 
Den 23 Jan. 1709 gedorscht, den 28 gedorscht, den 11 Mart gebragt de gerste verschenen op 
Mart. 1708. Blijft mij te quaede de geldpagt verschenen op Martini 1708   10-10-0 
En nog van 't voorige (de daegen dorschens mede gerekent sijnde)     0-15-0 
            ______ 
te saemen           11-5-0 
Den 16 Juny 1709 hierop ontfangen 10-0-0, den 13 8br gebragt de hoender 
Den 11 Mart 1709 hebbe ick dit deel van de Blaerenmaete weder verpagt aen Jan Lubbers voor 
den tijd van 6 jaeren (dog met 3 jaeren wedersijdts op te meugen seggen), waervan het eerste 



verschenen sal sijn op Martini deeses jaers 1709. En sal hij daer dan jaerlijcks van geven aen geld 
9 gls en 4 daegen dorschens. En sal de verpondinge alleen staen tot sijnen lasten 
Den 18 9br gebragt 5 schep gerste, den 7 en 8 Febr. gedorscht 
Bleef daer te quaede van ouds        1-5-0 
En het ghene verschenen was op Mart. 1709 aen geld     9-0-0 
Den 6 Apr. 1710 gebragt         9-0-0 
rest            1-5-0 
Van 't dorschen sijn 2½ dag te quaede, den 5 Oct. gebragt de hoender, den 28 de gerste 
Den 12 & v. Jan. 4x gedorscht, den ixbr gebragt de hoender, den 18 xbr gedorscht 
Den 19 en 20 Jan. 1712 gedorscht, den 25 gedorscht, den 23 Febr. 1712 gebragt de gerste van 
Martini 1711 off het geld daer voor, den 25 Juny 1712 heeft Jan gebragt 10 gls, den 1 Nov. 1712 
gebragt de hoender 
Den 10 en 11 Jan. 1713 gedorscht, den 26 en den 28 gedorscht, den 28 Jan. 1713 gebragt het geld 
voor de gerst van Mart 1712, soo hij voor mij verkogt hadde het sch ad 20 st, den 8 Apr. 
gegraeven, den 16 Oct. een voer turf van de Borckel gehaelt 
Den 8 9br gebragt de gerste ad 5 sch en 3 hoender van 1713. Dito den 8 9br 1713 de rekeninge 
met Jan naegesien en bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1710, 11, 12 
en het ghene nu verschijnen sal 1713, alsoo van 4 jaeren, jaerlijcks 19 gls, f  36-0-0 
            ______ 
tesaemen           37-5-0 
hierop nu wierden betaelt en verdiend bevonden      10-18-0 
            ______ 
Blijft dan te quaede (gerste en hoender tot Martini 1713 incluis sijnde voldaen) aen geld 26-7-0 
Den 6 xbr gedorscht, den 18, 19, 20 Jan 1714 3x gedorscht, den 21 Aug. een voer turf van de 
Borckel gehaelt, den 13 Sept. 1714 gebragt 3 hoender, den 3 8br gebragt 5 gls, den 1 Novemb. 
gebragt de gerste, den 28 Dec. & v. 4x gedorscht 
Den 6 Jan. 1715 gebragt 2 schincken swaer 29 lb ad 3 st 4 p het pond, f 4 gls 14 st 4 pen, den 21 
Jan. 1715 gehaelt een voer turf van de Borckel, den 31 May in sijn huis ontfangen 10 gls, den 30 
Aug. 2 voer turf van de Borckel gehaelt, dito sijn broer Jan Leuvelinck voor hem nog een voer 
gehaelt, den 2 Nov. 1715 gebragt 3 hoender, den 18 Nov. gebragt 5 sch gerste 
Den 5 July 1716 gebragt 10 gls. Dito de rekeninge met Jan Lubbers naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restand waeren gekomen van het jaer1714, behalven het dorschen, 9 gls en van het 
gheen verschenen was op Mart. 1715 10 gl, tesaemen      19-0-0 
            ______ 
komen            45-7-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      33-19-0 
            ______ 
Die affgetrocken sijnde blijft dan te quaede       11-8-0 
Nb de gerste en hoender tot Mart. 1715 incluis sijn voldaen 
Den 25 Sept. 1716 gebragt 3 hoender, den 18 Nov. gebragt 5 schep gerste 
Ao 1715 den 23 Juny heb ick dat deel van de Blaerenmaete, het welck tot nog toe heeft in 't 
gebruick gehad Jan Lubbers, wederom aen denselven verhuirt voor den tijd van 3 jaeren, waervan 
het eerste sal vervallen sijn op Martini deeses jaers 1715 en voor thien gls jaerlijcks rigtig te 
betaelen op Martini, mits dat de gehele verpondinge sal blijven tot laste van den huirman 
Den 24 Nov. 1717 gebragt 5 schepel gerste verschenen op Mart. deeses jaers en 2 endvogels en 
een haen 



Den 7 en 8 Febr. 1718 gehaelt 2 voer turf van de Borckel, den 15 July 1718 heeft Jan Lubbers 
gebragt 10 gls. En heb ick thoen dit land aen hem weder verhuirt op dieselve conditien als vooren 
voor den tijd van 3 jaer, waervan het eerste sal verschenen sijn op Mart. deeses jaers 1718 
Den 11 en 12 Nov. 1718 heeft Jan Lubbers twee voer turf van de Borckel nae Goor gebragt, den 
16 gebragt 3 hoender, den 23 gebragt 5 schep gerste, den 15 2 voer turf van de Borckel gehaelt en 
den 18 een voer van de Borckel nae Goor gebragt, den 29 Oct. gebragt 3 hoender 
In Nov. 1719 gebragt 5 sch gerste 
Den 30 Sept. 1720 in sijn huis ontfangen 8 gls, den 19 Nov. ontfangen 3 hoender, den 20 halve 
last rogge nae Hengelo gebragt, den 3 Dec. gebragt vijf sch gerste voor pagt en nog 7 schepel 
gerste tegen 18 st 't schep 
Den 16 Juny 1721 heeft Gerritjen Lubbers gebragt 8 gls, den 21 Juny 1721 met Jan Lubbers de 
rekeninge naegesien en bevonden bij die aen de vorige sijde staende   11-8-0 
Waeren gekomen van Mart. 1716, 17, 18, 19 en 20, nevens gerste en hoender, aen geld,  
jaerlijks 10 gls           50-0-0 
            ______ 
tesaemen           61-8-0 
Hierop wierden nu betaelt bevonden (behalven gerste en hoender tot Mart. 1720 incluis) 42-14-0 
            ______ 
Blijft dan in dato te quaede         18-14-0 
Dito den 21 Juny 1721 hebbe ick dit deel wederom verhuirt aen Jan Lubbers voor den tijd van 3 
jaeren, waer van het eerste sal vervallen sijn op Martini 1721, op conditien als vooren 
Den 29 Oct. 1721 gebragt 3 hoender 
Den 4 Jan. 1722 een voer turf van de Borckel gehaelt, den 10 Febr. 1722 heeft Jan Lubbers 
gebragt 5 schep gerste verschenen op Mart. 1721 en 5 sch gerste tegen 15 st het schep, den 10 
Juny 1722 in sijn huis ontfangen 3 gls, den 10 Oct. gebragt 3 hoender, dito een voer turf van de 
Borckel gehaelt, den 16 Dec. heeft Jan Lubbers gebragt 5 schepel gerste, pagtgerste van Mart 
1722, en nog 6 schepel tegen 13 st het schepel, dito met Jan Lubbers de rekeninge naegesien en 
bevonden bij de aen de voorige sijde staende      18-14-0 
Waeren gekomen van Mart. 1721 en 22 (behalven gerste en hoender) aen gelt  20-0-0 
            ______ 
tesaemen           38-14-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      12-9-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       26-5-0 
De gerste en hoender tot Mart. 1722 incluis sijnde betaelt 
Den 26 July 1723 2 voer turf van de Borckel gehaelt, den 13 Novembr. 1723 heeft Jan Lubbers 
gebragt de gerste ad 5 sch en nog 2 sch om se te betaelen, soo als se geld ad 19 st, alsmede aen 
geld 4-5-0 en 3 hoenders 
Den 19 July 1724 ontfangen in sijn huis 5 gls, in Aug. gelevert een deeltjen hoy, den 6 Sept. 2 
voer turf van de Borckel gehaelt, den 30 Oct. gebragt 3 hoender, in Nov. 1724 gebragt 5 
schgerste van Mart. deeses jaers 
Den 22 Oct. 1725 2 voer turf van de Borkel gehaelt, den 15 Nov. 1725 gebragt 5 sch gerste en 
drie hoender 
Den 1 Apr. 1726 11 mudde rogge D.M. nae Hengelo gebragt f 2 gl, den 27 Apr. heeft Jan 
Lubbers gebragt 10 gls, dito den 27 Apr. 1726 met hem de rekeninge naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restant waeren gekomen van de jaeren 1723, 24, 25, nevens gerst en hoender, aen 
geld            30-0-0 



            ______ 
komen            56-5-0 
hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden (de gerste en hoenders sijnde betaelt) 31-15-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede         24-10-0 
Den 30 July een voer turf van de Borckel gehaelt, den 5 Aug. 2 voer turf van de Borkel gehaelt, 
den 26 gebragt 3 hoenders, den 8 Sept. een voer turf gehaelt, den .. Nov. gebragt 5 sch gerste 
Den 24 May 1727 heeft Jan Lubbers gebragt 6 gls. Dito de rekeninge met hem naegesien en 
bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen, nevens gerste en hoender van Martini 1726, 
aen geld           10-0-0 
            ______ 
komen            34-10-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden, nevens de gerst en hoender, aen geld  9-12-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       24-18-0 
Den 19 Aug. een voer turf gehaelt, den 21 2 voer turf gehaelt, den 4 Nov. gebragt 5 schep gerste 
en 3 hoender 
Den 1 Juny 1728 heeft Jan Lubbers gebragt 11 gls, den 20 Aug. 2 voer turf van de Borckel 
gehaelt, den 21 Oct. gebragt 3 hoender, in 't begin van Nov. gebragt 5 sch gerste 
Den 12 en 13 Sept. 1729 gehaelt 4 voer turf, den 19 & v. nae Lingen gevaeren, den 20 Oct. nae 
Linge gevaeren, den 18 Nov. gebragt 5 sch gerste 
Den 19 Aug. 1730 gebragt 5 gls en 6 hoenders, den 16 gehaelt een voer turf, den 20 2 voer turf 
gehaelt, den 22 Nov. gebragt 5 schep gerste 
Den 23 July 1731 gehaelt twee voer turf van de Borckel, den 19 Aug. gebragt 5 daeler off 7 gl en 
10 st en drie hoender, in Novemb. 1731 gebragt 5 schep gerste 
Den 29 May Jan Lubbers gebragh 11 gulden, 1732 den 6 August gebragt 3 hoeder, den 12 
Augusti gebragt 4 gulden, den 12 Augustus 1732 met Jan Lubbers de reekege nagesien en 
bevonden dat hij ons noch schuldeg was van ous van de jaren 24 gulden 18, daer koomt bij van 
de jaren 1727 tot 1732 meede daer ingereekent, zijnde 6 jaren, was dan de scult 84 gulden 18 
stuver, segge            84-18 
hier op werden betaelt en verdien bevonden       57-12 
            ____ 
            27-6 
de hoeders tot Martiny 1732 toe betaelt, maer de gerte is hij noch schuldig, 5 schepel gerte, zoo 
dat Jan Lubbers nu noch schuldeg is 27 gulden 6 stuvers en het jaer van Mertyny 1732 daer 
meede is ingereekent 
Zie het nieuwe boek p. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jan Hansen 
    15 guld. 

Jan Hansen geeft nu tegenwoordigh oock weegens clachte 13-19-0 
heeft dit als Velt Lubberts voor 12 gl ubi vide 
1676 Miskorn helpen gaderen den donderdag nae den Bededag xbris   2-0-0 
Ao 77 den 29 8bris met Jan Hanssen den Ouden gerekent en bevonden dat (betaelt hebbende 29 
st, dewelke oock schuldig was gebleven van wegen rogge mijnent halven in 't dorp van 
Diepenheim ontvang en dat dese pacht niet an en gaet) mij brengende eenen gl eenen  
stuiver, mij noch schuldig bleef van de pacht al voorleden Martini 76 verschenen  9-16-6 
hierop gebracht 9 lb heede gaeren, den 3 Aprilis 1678 elk tot 4½ st    2-0-4 
Item is met de karre nae Swolle met ons geweest den 16 April, den 26 heeft ons met  
deselve van Nieuwenhuis weer gehaelt        4-0-0 
1677 het miskoorn helpen gaderen den 26 en 27 9bris     2-0-0 
Den 10 May sijn dochter en paerd op 't Venne gemoddet, noch in de weke voor  
Pinxteren dael gesteken en gemoddert       1-13-0 
Den 1 July gerste Jan gemaeyt tot 's avonds te ses uiren, dito Aele oock soo lange  
gebonden           0-10-0 
Den 17, 18, 19 dito also 3x hoey gemaeyt       1-4-0 
1678 den 27 en 29 9bris het miskoorn gesamelt      2-0-0 
            _____ 
            13-7-4 
1679 den 22 February heeft Jan den Jongen met mij gereekent en is den staet  aldus  
bevonden, van 76 resteerden mij         9-16-6 
adde 77           12-0-0 
adde 78           12-0-0 
            ______ 
facit            33-16-6 
daerop heeft hij mij doe mede gebracht        3-0-0 
adde bovenstaende          13-7-4 
            ______ 
facit            16-7-4 
rest            17-9-2 
Item is Jan Hanssen met mij ende mijn vrouwe nae Tekelenborg geweest, quaemen door dien het 
paert te Gilhuis kranck wierde, den derthienden dag weder den 12 Aprilis, oock is hem tot sijn 
schoenen verschoeten onderweegs van mijn vrouwe 4 st 
Den 29 dito tot het lijn helpen graven       0-5-0 
Den 29 en 30 July alsoo twee dagen helpen gras maeyen     0-16-0 
Den 14 Augusti helpen graven 't vierkante stucke      0-5-0 
Den 19 Sept. Jan gedorsscht         0-5-0 
Den 23 dito een beestken an betalinge       9-0-0 
Den vrijdag voor 17 post Trinit Jan gedorscht, item den 27 8bris 
Den 10 9bris heeft Jan Margreten nae Nieuwenhuis gebragt, den 17 xbris gedorscht 
Den 31 xbris Margareten van Nieuwenhuis gehaeld    
Den 7 January 1680 deselve werom gebracht, so was 't voor maer gieng niet voort 
Den 13 Jan. 1680 gedorscht, den 19 en 20 Febr. gedorscht 
Den 17 Marty gegraven tot wortelen en boonen 



Den laetsten Marty hebbe ick met Jan Hanssen den Ouden gerekent ende bevonden dat soo met 
malcander stonden, eerst was hij mij schuldig gebleven van 't voorige    17-9-2 
Hier quam bij 't gene op M. 79 was verschenen de 2 gl voor 't miskoorn te vergaderen 
affgetrocken           10-0-0 
            ______ 
Summa           27-9-2 
Hierop is mij goed gedaen en afverdient loon      15-6-0 
            ______ 
rest            12-3-2 
waerop hem Jan Hanssen de Tekelenborgische regte noch te goede blijft 
den 2 Aprilis eenen brief nae Nieuwenhuis in de Graefschap Bentem gebracht 
propridie Misericordias gegraven ende postr dit was voor lijn dat gecregen hadde 
Den dingsdag daernae met de karre mij ende mijne beide dochters Anna Elisabet ende Sara nae 
Nieuwenhuis gebracht, ben eerst den Donderdag met hem weergecomen 
Den 19 May den graven om den kamp opgemaeckt, den 2 en 3 Aug. gras gemaeyt, den 31 7bris 
gedorsscht, den 1 9bris gedorscht en gewallet den 27  
Den 8 Aprilis heeft Jan an mijne vrouw gebracht      2-0-0 
Vasttet miskoorn in 't jaer 80 gegadert, competeert hem     0-5-0 
Nb Sondag Jubilate hebbe hem 6 jaren het land weer in pacht gedaen, sal mij geven jaerlix daer 
van 14 gl, soo dat het miscoorn aenseggende en vergaderende en daer an hem te corten blijft, te 
berekenen jaerlicks met hem 12 gl, desen 81 den eersten sijnde 
Den 24, 25, 26 May 1681 is hij met mij, mijn vrouwe en soon nae Enschede en voorts nae 
Gronouwe geweest 
Den 27, 28, 29 July hoey gemaeyt, item Jan Hanssens suster Aele in 't Venne helpen strijken, den 
18 July gras gemaeyt, den 8 en 9 Aug. also 2x noch gras gemaeyt 
Den 6 7bris nae Benthem geweest te voete 
Den 9 en 10 9bris gewallet, den 12 Margreten van Schoonheten gehaelt 
Anno 1682 den 29 ixbris hebbe ick met Johan gerekent ende bevonden dat soo stond van de 
laetste rekeninge           12-3-2 
Martini 80 was noch          10-0-0 
Martini 81           12-0-0 
Martini 82           12-0-0 
            ______ 
summa            46-3-2 
hierop was betaelt en verdient        22-15-0 
            ______ 
in dato resteert dan mij en blijft voor mij te goede      23-8-2 
Den 16 Jan. 1683 Geertjen te spinnen, mede gedaen met de sack 26 lb spijts en met de sacken en 
hij een dag tot het verken slachten geholpen 
Den 4 xbris verken helpen slachten, den 17 Aele weer gebracht heden gaeren, woeg scherp 20 lb, 
segge twintig           4-0-0 
Is den Maendag met mij uitgevaren nae Misericordias en Saterdags weer 't huis gecomen van 
Benthem te drie uir 
Den 1 May Jan Hanssen met sijn lijff in het Venne geholpen     
post Pentecosten oock dito, sijn suster oock 
Den 4 Juny Jan en Aele beide gegraven, den 5 8bris Jan en Aele beide gegraven tot de rogge, den 
6 dito Jan en Derck beide, den 8 Jan alleen, den 25 gedorsscht 



1684 den X Jan. Jan gedorsscht, den 11 en 12 Febr. gedorsschet, den 25 Aele 3 lb garen gebracht, 
den 12 Marty gedorsscht, den 18 getuint, den 25 getuint, den 26 getuint, den 15 Apr.van 9 uiren 
tot den avond getuint, den 13 en 15 May Aele alsoo in 't Venne geholpen, den 1 July Jan in 't Slag 
gemaeyt, den 9 op de camp rogge gemaeyt, den 12 gerste gemaeyt, van 't laeste gras maeyen siet 
in Effings rek. naederhand een voer te stroeyen gemaeyt, in Aug. gewallet, den 11 Sept. 
gedorscht, den 20 8bris gedorscht, den 11 9bris gedorscht, den 9bris tot het slachten geholpen 
Ao 1685 12 January gedorsscht, den 19 Febr. gedorsscht, den 15 Marty gedorscht, den 16 met 
nichte Geesken nae Delden geweest en voormiddags gearbeidt, den 18 en 22 alsoo 2x plaggen 
gemaeyt, den 25 hout gehouwen, den 9 April getuint, den 27 en 29 May also 2x an de dele 
gearbeid, den 31 July Aele van 8 uir geplantet, den X Augusti gras gemaeyt, den 23 Sept. 
gedorsscht, den 2 9bris gedorscht, den 26 gedorsschet 
Den 14 9bris gerekent en stond so van de laeste rekeninge resteerden als bovenstaet 23-8-2 
adde Martini 83          12-0-0 
Martini 84           12-0-0 
Martini 85           12-0-0 
            ______ 
facit            59-8-2 
hierop hadde hij te korten nae het bovestaende      21-5-8 
            ______ 
resteert mij alsoo van M. 85 an hem        38-2-10 
Den 15 xbris vercken helpen slachten en een gat an de kamp toe gemaeckt 
Den 11 Jan. 1686 gedorsscht, den 25 en 26 also 2x gedorscht, den 8, 9, 10 Febr. also 3x plaggen 
gemaeit, den 17, 18, 19, 20 alsoo 4 x gevruchtet en den 22 tot de plaggen geholpen, den 24 oock, 
item den 25, den 5 en 6 Marty alsoo 2x gedorsscht, den 20, 21, 22 April Jan geholpen in 't Venne, 
in mijn afwesen berckhout gehouwen, den 1 July gemaeyt, den 6 gemait, den 9 July Derck gerste, 
den 27, 28, 29, 20 Jan gerste, haver en gras gemaeyt, den 29 en 30 Sept. also 2x gedorsscht, den 
22 8bris gedorsscht, den 29 gedorscht, den 1 9bris de waschkamer geleemt, den 21 xbris Derck 
gedorsscht, den 28 gedorscht 
1687 den 27 en 28 Jan. gedorsscht, den 31 Jan en 1 Febr. gedorsscht, den 21 dito Jan en Derk 
beide gegraven in 't busken het buskool en klaverland, den 24 met molt nae de meule gewest, den 
1 Marty hij en Derck gewallet, den 2 die beiden oock, den 5 Jan knollen gedorscht, den 12 Derck 
en Jan, den 14 Jan alleen gegraven, den 29 ende den 30 getuint, item den 31 Maert en eersten 
April also 2x 
Den 6 nae den meule, dito gegraven, 14 en 14 also 2x mes vatten etc, den 18, 19, 20 May in 't 
Venne geholpen, den 30 gegraven buiskools land, den XI Juny Margreten nae Nieuwenhuis 
gebracht, den 30 Juny gewallet, item den 7 en 9 also 2x, July den 13 plaggen gem, den 15 derck 
geplagget, den 19 en 20 rogge gemaeit, den 1 Aug. Jan en den 2 en 3 alsoo 2x Derck gras 
gemaeit, den XI nog nae Nieuwenhuis met de karre gebracht, den 15 nae Deventer, den 10 Sept. 
te Laer van Eibergen gehaelt met de vrouwe, den 16 Margareten weerom gebracht, den 9 9bris 
gedorscht, met Effing uit het Dorp Diepenheim het miskoorn gehaelt en tot het slachten, den 28 
gedorscht, den 21 xbris gedorscht 
Ao 1688 den 19 Jan. gedorscht, den 12 Febr. met Chistinen nae Eybergen geweest, den 13 Marty 
Derck gedorscht en gegraven, den 15 Jan gegraven, den 27 gegraven, den 2 en 3 April deels 
gegraven deels helpen messen, den 21 May Derck in 't Venne geholpen, den 29 Stijne 
gewasschen, dit is Stijne Vennebeeke vide ubi, den 9 July Derck gras gemaeit, den 19 en 20 July 
also 2x roggen gemaeit, den 24 gerste, den 3 en 4 Aug. gras gemaeit also 2x, den 14 gegraven, 
den 16 gegraven den viver, den 17 Sept. gedorschet, den 29 gedorsscht en gewallet 



Den 15 ged. en gewallet, den 18 met mijne vrouwe en Helene nae Eibergen geweest, den 19 
weder gecomen, Jan den 28 nae Benthem brieven gebracht 
Den 15 9bris 88 met Jan gerekent en stond aldus uit de vorige rekeninge bleef mij  
te goede             38-2-10 
hierbij komen de jaeren 86, 87 en 88        36-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          74-2-10 
hierop was verdient als bovenstaende wijse staet       31-6-0 
            _______ 
en blijft mij uit desen te goede        42-16-10 
Nb bovenstaen 2 reisen nae Nieuwenhuis elke op 15 st gestelt moesten sijn telkens 20  
st, komen hem also noch te goede        0-10-0 
            ______ 
            42-6-0 
Den 23 Nov. gedorscht, den 19 en 20 gedorscht 
1690 den 14 Febr. getuint, den 19 gegraven, 27 Febr. nae de meule 
Ao 1690 den 22 xbris met Jan gerekent en stond so uit de bovenstaende rekeninge 42-6-0 
Hierbij komen de jaeren 89 en 90        24-0-0 
            _____ 
Somma           66-6-0 
hierop verdient bevonden         35-2-0 
            _____ 
resteert mij also uit dese rekeninge        31-4-0 
Nb volgende drie jaeren hebbe ick Jan 't hoeiland ingedaen jaerlicks voor 12 gls daer hij voor 't 
miskoorn anteseggen 2 gls heeft te korten en wij also maer 10 jaerlicks met malcanderen te 
verrekenen 
Hierop Ao 1691 den 5 Jan. Jan gedorscht, den 22 en 23 also 2x gedorscht, den 14 Febr. met 
Helenen nae Eibergen, den 19 gedorscht, den 9 Marty getuint, den 11 onsen dochter weder nae 
Benthem gebracht, den 17 getuint, den 18 nae de meule geweest, den 26 getuint, den 21 en 22 
April op 't Venne geholpen, den 23 mes gevat, den 4 Juny met ons nae Eibergen geweest, den 18 
July rogge gemaeit, den 21 gemaeit, den 24 it, den 30 Derck in 't Apengoor gemaeit  
Den 4 en 5 Jan. in 't Slag gemaeit 
Nb roggen uit het dorp Diepenheim gehaelt, den 8 Febr. 1692 nae de meule 
Nb noch eenen dag gewalt is abuis die van te vooren al berekent   
Dito met Jan gerekent en stond so, hierbij quaemen bij 't vorige van Martini 91  10-0-0 
            _____ 
            41-4-0 
hier waren op verdient         9-6-0 
            _____ 
dese afgetrokken resteert mij noch hiervan       32-3-0 
Nb is van 't wallen verandert was anders 31-18-0, seggen 32-3-0     
Nb bij de vorige rekeninge was maer berekent van een dag majens en waren te segge drie schoft, 
dies komen hem noch te goede 4 st hiervan, den 23 en 24 Febr. gedorsscht, den 21 en 22 Jan 
Cremers en den 23 Marty hij selfs gedorscht en gewallet, den 24 nae de meule geweest, 17 Apr. 
Margreten weder nae Eibergen gebracht, den 28 met de karre geholpen, den 2 May nae de meule, 
den 9 May in 't Venne, item den 10, item den 13 Juny met mij nae Enschede geweest en weder 
gekomen den 16, den 19 July rogge gemaeit 



Ao 1692 den 15 9bris gerekent en was op de bovenstaende 32-3-0 verdient  7-0-8 
            _____ 
resteert mij also hier noch van        25-2-8 
hierbij komen van desen Martini 92        10-0-0 
            _____ 
en is nu summa deses restants        35-2-8 
Den 17 jan. 1693 met mijn vrouwe en D. nae Eibergen 1 gls, den 2 Febr. molt nae de meule, den 
6, 7, 8 Marty met ons nae Deventer geweest, daer hem toelegge voor den 1 en 3 dat gevaeren 
heeft elk 15 st voor den middelsten 10 st en hebben een Evangelieboek hem gekort voor, voor 
dese was dit 38 st 
Den 14 en 15 dito also 2x gedorsscht, den 24 onse kinderen met de karre van Eibergen gehaelt, 
den 17 heeft hij D. Wolf wederom gebracht, den 27 July met mijne dochters nae Deventer, den 
maendag nae den 21 p Trin. met mij nae de Gronouwe geweest en den vrijdags weder gekomen, 
den 15 xbris nae de meule, 4 bessems den 16 Jan. 
Ao 1694 den 6 january met malcanderen gerekent en stond so bij de bovenstaende en mij van de 
naeste rekeninge rest          35-2-8  
quam Mart. 93          10-0-0 
            _____ 
maeckt samen           45-2-8 
hierop wierden betaelt gevonden        10-11-0 
            ______ 
resteert mij hiervan also noch         34-11-8 
In den Jan. nae Leus Luiken geweest, den 30 dito gemesset, getuint, den 26 Febr. item, it 27 en 
28, den 7 en 8 Marty also 2x op 't Venne, den 14 Maert ½ anker van Eibergen gehaelt, den 27 
Marty nae de meule, den 25 Apr. op 't Venne gegraven nae water, den 26 met sijn lijf helpen 
modden, den 6 Sept. Christinen nae Nieuwenhuis gebracht, den 22 8bris met mij nae 't Weldam 
Hierop is bij de rekeninge gehouden den 14 9bris 1694 an het bovenstaende  
betaelt bevonden          4-3-8 
            _____ 
dewelke afgetrocken blijft hij hier van mij schuldig      30-8-0 
waerbij komen van Martini 94        10-0-0 
            _____ 
makende tesamen          40-8-0 
Dito heeft mij Jan de huir van dit hoeiland opgeseid in tegenwoordigheit van sijn broer Henrick 
Nieumeyer  
Den 8 Marty 1695 nae de meule, den 18, 19, 20 gegraven en getuint, den 28 getuint, den 29 nae 
de meule, den 1, 2, 3 April also 3x getuint, den 6 April gegraven, den 10 paellen geset etc, den 15 
mijne dochters nae Deventer gebracht, den 17 assche van eene gebracht, den 18 nae de meule, 
den 20 gegraven, den 25 mijne dochter weer nae Bentem gebracht, den 7 May met mij en mijn 
soone nae 't Weldam, den 18 in 't Venne, den 27 May uitgevaren nae Gronouw en den 31 te 3 uire 
weergecomen, den 7 Juny met mij nae de Vrouwe van Hövel, den 11 met ons nae Deventer 
geweest, den 1 July hebbe ick hem 3 schepel rogge geleent met conditie dat mij deselve tegen het 
eerste zaejen in dit jaer weerbrengen moet, den 7 met mij nae Diepenheim, den 27 July rogge 
gemaeit, den 18 Aug. een half anckertjen LV gehaelt van de Sluise, den 10 Sept. Helenen goed 
nae Zwolle gebracht den 15, 16, 17, 18 met mij nae de Gronouwe geweest, den 25 9bris met mij 
nae Stouvelaer, den 3 xbris nae de meule 
 



Dito met malcanderen gerekent en stond so tot de 40-8-0 van de naeste rekeninge  
quamen op Martini 95 noch         10-0-0 
            ______ 
            50-8-0 
waerop Jan te corten hadde          17-15-8 
            ______ 
dewelke afgetrocken blijft hij mij schuldig 3 sch rogge     32-12-8 
Ao 1696 den 7 Jan. met mij nae Stouvelaer en de meule, den 30 nae 't Weldam, den 18 Febr. nae 
Diepenheim en Westervlier, den 10 Marty nae de meule, den 1, 2 en 3 April nae Deventer met 
mij geweest, den 12 met mij nae Goor, den 8 Juny met mij nae Deventer, den 7 July met mijne 
kinderen nae Nieuwenhuis, den 23 Sept. Palthe nae Benthem gebracht, den 11 8bris de 3 schepel 
rogge weergebracht, hadde het halve ancker tin an de Sluis gebracht en weergehaelt f 6 st 
Den 2 xbris 1696 met malcander gerekent en was op 't bovenstaende betaelt  9-1-0 
            ______ 
so dat van 't bovenstaende mij resteert       23-11-8 
hierbij comen van Martini 96         10-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          33-11-8 
Ao 97 den 19 Jan. het linnen van Goor gehaelt en nae de meule, den 4 Marty L.V. van Eibergen 
gehaelt, den 27 Marty en den 18 eene schoft in den gaerden geholpen en in April met molt nae de 
meule, den 16 ons van Deventer gehaelt, den 19 tot het putten graven, den 20 de bleeke, item den 
21, den 7 May in 't Venne, den 31 met ons nae Deventer, den 2 Juny planten van Ampsen gehaelt 
Ao 98 den 25 May Derck plaggen gemaejet, den 25 Juny L.V. van Eibergen, den 23 July gemaeit   
Johan Hanssen den 1 Aug. 1698 gemaeit, den 2 id, den 3 1 schoft, den 5 id, den 6 sijn vergeefs 
nae Eibergen geweest, den 17 ixbr het miskoorn uyt het Westervlier gehaelt 
Den 4 Febr. 1699 Jan nae de meule geweest, den 17 Febr. gegraeven, den 21 id, id den 16 Marty, 
den 20 gewallet, den 21 getuint, den 22 en 23 geplagget, den 27, 28, 29 also 3x plaggen gelegt, 
gegraven en gedorscht, den 21 Apr. Jan gegraeven, den 27, 28, 29, 30  4x plaggen gemaeit 
Ao 99 den 15 Novembris met malcanderen gerekent en stond so bij de laetste rekeninge was hij 
schuldig gebleven          33-11-8 
hier bij komen nu van Martini 97, 98 en 99, jaerlix 10 gl     30-0-0 
            ______ 
maekt tesaemen          63-11-8 
hierop wort nu betaelt gevonden        11-7-4 
            ______ 
blijft hij dan in dato nog schuldig        52-3-4 
Nb van drie schepel rogge hem dit jaer geleent is hij nog een schepel schuldig    
Den 21 nae Leus-Luiken geweest, den 5 en 7 Marty also 2x gegraven, den 2 Apr. gegraven, den 4 
een halve dag mes geladen, den 11 een halve dag mes gelaeden, den 22 met mijne dochter nae 
Nieuwenhuis geweest en den selven avond haer met haer suster hier weergebracht, den 5 May 
Sondags middags met mijn kinderen nae Nieuwenhuis en Bentem terug gebracht en gewacht en 
den 7 dito dingsdagh avonds weergekomen, den 29 May met Suster Wagemans nae Deventer 
geweest, den 26 Juny nae 't Nieuenhuys met karre en paerd geweest, den 7 July met de kinder nae 
Deventer kermisse, den 12 Aug. mijne susters van 't Nieuenhuys gehaelt, den 15 haer nae 
Deventer gebragt, te S. Marten het miskoorn omgesegt en helpen haelen 
1701 den 21 Febr. nae Leus-Luiken geweest, den 16 Apr. met suster nae Deventer geweest,  
den 6, 7, 8 Juny met karre en paerd nae Hasselt, den 9 L.V. van Eybergen gehaelt.  



Dito met hem gerekent ende stont so, op bovenstaende 52-3-4 wierden betaelt bevonden 15-16-0 
             ______ 
blijft hij dan in dato nog schuldig (nevens een schepel rogge) aen gelt    36-7-4 
Den 1 8br een bessem, den 16 nae Leus Luyken geweest, den 27 en 28 met karre en  
paerd nae Swolle geweest, in Novembr. 't miskoorn gehaelt 
Ao 1702 den 20 en 21 nae Swolle met de karre geweest. Dito met hem gerekent en  
bevonden op bovenstaende rest. waeren betaelt       7-3-8 
            ______ 
blijft dan schuldig          29-3-12 
Den 10 July met mij en mijn vrouwe nae Zwolle geweest, den 31 Aug. en 1 Sept. 2x plaggen 
gemaejet, den 2 oock plaggen gemaejet, Nb den 30 Aug. heeft hij oock gewallet en getuint, den 
11 8br met de karre nae den Nede Berg geweest, den 27 en 28 mijn schoonmoeder nae Swolle 
gebragt, den 6 een schofft haxel gesneden, den 12 miskooren gesaemelt, den 24 Mart gegraeven, 
den 29 Apr. gegraeven, den 30 id, den 20 en 21 Aug. mijn vrouwe nae Zwolle gebragt, den 1 en 8 
viibr van Zwolle weergehaelt, in 9br het miskoorn omgesegt en gehaelt 
Den 14 Febr. 1704 de rekeninge met Jan naegesien en bevonden op bovenstaende restant waeren 
betaelt            15-5-12 
            _______ 
blijft dan in dato schuldig (nevens een schepel rogge) aen geld    13-18-0 
Den 20 Mart 7 stucke 7½ bind garen wedergebragt fac 13 st 8 p, dito getuint, den 25 gegraeven, 
den 27 gegraeven, den 9 Apr. weergebragt 9 stucke gaeren f 18 st, den 2, 3, 4, 5, 6 Juny met ons 
nae Swolle geweest, in Novemb. het miskoorn versaemelt 
Den 28 Febr. 1705 weergebragt 1 lb gaeren ad 23 st  
Met Jan Hansen gereekent en bevonden het stont soo, op die bij de laetste rekeninge  
schuldig gebleven           13-18-0 
Waeren verdient           9-4-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan nog schuldig       4-14-0 
Oock is hij nog schuldig het schepel rogge 
In Nov. 1705 het koorn uyt Stockum, Harcke en Dorp Diepenh. opgehaelt 
Den 15 Mart 1706 weergebragt 8 stucke gaeren ad 1¾ st het stucke 
In Nov. 1706 het koorn opgehaelt en sijn hier mede dan voldaen de bovenstaende 4-14-0, 
uytgenomen het schepel rogge waervoor (alsoo de rogge aen hem in de diere jaeren geleent is) hij 
in 't jaer 1707 het koorn heeft opgehaelt 
Dit hoeiland op den 28 January 1700 (nae dat het een 8 a 10 dagen van te vooren door mijn soon 
Jan Hanssen was opgeseid en hij daer niet eens weer omge...) an Jan Weerdes de drie 
naestvolgende jaeren, het eerste daer van sijnde dit nalopende 1700 en het laetste 1702, verhuirt 's 
jaers voor 12 gls en 3 dagen dorsschen, pracis op Martini te betalen 
Ao 1700 den 20 en 21 xbr gedorscht 
Ao 1701 den 20 Jan. gedorscht, Ao 1701 den 27 Jan. heeft Jan Weerdes het gene verschenen was 
op Martini 1700 met 12 gls betaelt 
Ao 1701 den 27 xbr het gene verschenen was op Martini deeses jaers betaelt met 12 gls, den 28 
gedorscht 
Den 20 Jan. 1702 gedorscht, den 8 Febr. gedorscht 
Van 't halve jaer komt voor de erfgenaemen 6 gls en blijft mij Mart. 1702 te goede 6-0-0 
Den 14 xbr gedorscht 
Ao 1703 den 10 Jan. id, den 1 Febr. id 



Den 13 Jan. betaelt de mij van 't jaer 1702 toekomende      6-0-0 
Den 13 Jan. 1703 hebbe ick dit deel van de Blaerenmaete weder ingedaen en verpagtet aen Jan 
Weerdes voor dit nu lopende jaer 1703 voor de summa van 13 gls 
Ao 1704 den 5 Jan. gedorscht, den 22 gedorscht, den 22 Febr. gedorscht 
Den 13 Mart gebragt 9 gls, item heeft hij gekortet van 't hooftgelt en diensbodengelt 3 gls, 
tesaemen 12 gls, soo dat tot op Martini 1703 voldaen ben, uytgenomen dat mij eenen dag 
dorschens resteert, den 18 gedorscht 
Ao 1704 den 29 Mart hebbe ick dit deel van de Blaerenmaete weder ingedaen aen Jan Weerdes 
voor den tijd van 3 jaeren, jaerlicks voor 11 gls 10 st en 4 daegen dorschens 
Den 5 Jan. 1705 gedorscht, den 9 gedorscht, den 3 Febr. gedorscht, den 2 Mart gedorscht, den 5 
gedorscht 
Den 8 May 1705 heeft Jan Weerdes betaelt het ghene verschenen was op Martini 1704 
Den 11 en 12 Jan. 1706 gedorscht, den 8 en 9 Mart gedorscht, den 27 May 1706 Jan Weerds 
betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1705 
Den 12 Jan. gedorsch, den 13 id, den 3 en 4 Febr. gedorscht 
Den 30 Mart. 1707 betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1706 
Den 29 July hebbe ick dit land verhuirt voor dit nu lopende jaer 1707 aen Arend Nieuwenhuis en 
Gerrit Klooke voor 8 gls en 4 daege dorschens 
Den 7 May 1710 heeft Arend Nieuenhuys deese vier gls en twee daege dorschens betaelt met 9½ 
elle smaldoeck 
Den 15 Juny 1710 heeft de Kloocke sijn part ad 4 gls betaelt, blijvende de 2 daege dorschens te 
quaede 
Den 19 May 1708 hebbe ick dit land weder voor dit jaer verhuirt aen Jan Lubbers en Willem 
Sigger voor 9 gl 10st 
Den 14 xbr 1708 hebbe ick ontfangen op bovenstaende 9-10-0  6-6-12, moetende de rest ad 3-3-6 
betaelt worden door de Sigger, die deselve betaelt heeft den 16 xbr. 
Ao 1709 den 12 Mart hebbe ick dit land weder verhuirt voor den tijd van 6 jaeren (dog met drie 
jaeren wedersijdts op te meugen seggen) aen Jan Lubbers, Willem Siggers en Egbert Welmers, 
voor de summa van 10 car. gls, die sij jaerlijcks aennemen omtrent Martini te sullen rigtig 
betaelen en in eene summa. En sal dan de eerste pagt verschenen sijn op Martini deeses jaers 
1709, de verpondinge staet tot haeren lasten 
Den 6 Apr. 1710 hebben Jan Lubbers en de Welmer haere quote betaelt van de pagt verschenen 
op Mart. 1709. Den 15 xbr 1710 heeft de Sigger sijne quote hier van betaelt 
Anno 1712 den 12 Apr. hebbe ick dit Dwarsslag weder verhuirt voor den tijd van 6 jaer (dog met 
drie jaeren wedersijdts op te meugen seggen) aen Willem Siggers ende Hendrick Hanssen en dat 
voor de summa van 10 Car. gls, jaerlijcks onder conditie dat deese pagt telkens op Martini off 
daeromtrent in eene summa sal betaelt worden en dat de pagters alleen de verpondinge tot haeren 
lasten houden. En sal dan de eerste pagt hier van verschenen sijn op Martini deeses jaers 1712 
Den 23 July 1713 heeft Hendrick Hansen gebragt op de pagt die verscheen was op Mart. 1712 6 
gls. Den 15 July 1714 ontfangen 1 hoen f 4½ st, den 2 8br 1714 gebragt 2gls 
Den 5 April 1715 heeft Hendrick Hansen gebragt 5 gls 2 st 
Den 21 Juny 1715 heeft Hendrick Hansen gebragt 3 gls 8 p 
Dito gerekent en bevonden van Mart. 1712, 13 en 14 waeren verschenen   30-0-0 
hierop nu wierden betaelt bevonden        16-7-0 
            ______ 
bleef dan in dato te quaede         13-13-0 
Den 28 Juny heeft Hendrick nog gebragt       3-14-0 



            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        9-19-0 
Dito hebbe ick dit Dwersslag weer verhuirt aen Hendrick Hanssen voor de tijd van drie jaeren, 
waer van het eerste vervallen is op Martini deeses jaers 1715 en dat voor 10 gls 's jaerlijcks op 
Martini tijdig en rigtig te betaelen, mits dat de verpondinge in 't geheel staet tot lasten van den 
huirman 
Den 26 Mart 1716 weergebragt 5 stucke 10 bind gaeren ad 2½ st het stucke, den 12 May gebragt 
1-10-0 en weergebragt 5 stucke en 4 bind ad 2½ st het stucke, den 5 July 1716 weergebragt 6 
stucke en 15 bind gaeren ad 2½ st het stucke, den 6 Decemb. weergebragt 6 stucke en 7 bind 
gaeren ad 1¾ st. Dito gebragt 2 hoender die niet weet waer voor 
Den 15 Febr. 1717 weergebragt 7 stucke en 2 bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 2 Mart 
weergebragt 5 stucke en 18 bind gaeren ad 1¾ st het stuk, den 17 Apr. weergebragt 5 stucke en 
15 bind gaeren ad 1¾ st, den 28 May weergebragt 4 stucke en 5 bind ad 1½ st, den 23 Juny 
weergebragt 3 stucke en bind ad 1¾ st 't stuk, den 3 Dec. weergebragt 8 st gaeren en 3 bind van 
een pond vlas 
Den 3 Jan. 1718 weergebragt 8 stucke en 2 bind gaeren, den 30 weergebragt 8 stucke en 4 bind 
gaeren, den 27 Febr. weergebragt 7 stucke 18½ bind gaeren, den 27 Mart weergebragt 7 stucke 
en 16 bind gaeren, den 6 Apr. weergebragt 3 stucke en 12 bind gaeren, den 21 Juny weergebragt 
½ lb off 6 stucke en 3 bind gaeren, den 11 Nov. weergebragt 6 stucke 2 bind off ½ lb gaeren 
Den 16 Febr. 1719 weergebragt 12 st gaeren van een pond vlas, den 30 Mart weergebragt 11 
stucke en 5 bind van een pond vlas, den 17 Apr. weergebragt 6 stucke en 15 bind ad 1¾ st het 
stucke, den 1 Oct. weergebragt 7 stuck en 7 bind ad 1¾ st 't stuk 
Den 28 Febr. 1720 weergebragt 12 stucke gaeren van een pond vlas, den 25 Juny weergebragt 3 
stucke en 3 bind ad 1½ st, dito gebragt 3 gls en 8 pen 
Dito den 25 Juny 1720 de rekeninge met Hendrick Hansen naegesien en bevonden bij die aen de 
voorige sijde staende          9-19-0 
Waeren gekomen van Mart. 15, 16, 17, 18, 19      50-0-0 
            ______ 
te saemen           59-19-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden       21-0-12 
            ______ 
Die affgetrocken sijnde blijft in dato te quaede      38-18-4 
Voegt hier bij van Mart. 1720 10 gls        10-0-0 
            ______ 
komen            48-18-4 
Hierop heeft Hendrick Hansen gebragt deesen 21 Juny 1721      6-1-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       42-16-12 
Den 31 July weergebragt 8 stucke 10 bind gaeren f 17 st, den 8 Sept. 1721 weer ontfangen 4 st 1 
bind gaeren ad 1 st 8 p het stuck, den 13 Dec. weergebragt 3 stucke 9 bind gaeren ad 1 st 8 p het 
stuck 
Den 1 Mart 1722 weergebragt 18 stucke en 5 bind gaeren ad 2 st het stucke, den 15 Mart 
weergebragt 10 stucke ad 2 st het stucke, den 4 Apr. weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st het stuk, 
den 25 weergebragt 4 stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 26 Juny heeft Hendrick Hansen 
gebragt 4 gls 2 st 8 p, den 7 Decemb. weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st het stuck 
Den 10 Mart & v. land omgesett op eygen kost 9 daegen f 3-12-0, den 20 Juny wedergebragt 7 
stucke gaeren ad 2 st het stucke, den 16 Nov. weergebragt 3 stucke en 13 bind ad 2 st 



Den 7 Jan. 1724 weergebragt 7 stucke en 5 bind gaeren, den 25 Jan. 8 stucke en 10 bind, den 20 
Febr. weergebragt 8 stucke en 8 bind 
Dito den 20 Febr. 1724 met Hendrick Hansen de rekeninge naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restant waeren gekomen van Martini 1721, 22 en 23, jaerlijcks 10 gls 30-0-0 
            _______ 
komen            72-16-12 
Hier op nu wierden verdient en betaelt bevonden       19-2-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijft hij schuldig        53-14-4 
Den 5 Mart 1724 weergebragt 8 stucke en 4 bind gaeren ad 2 st, den 4 Apr. weergebragt 10 
stucke en 3 bind gaeren ad 1½ st, den 2 May 10 st gaeren wedergebragt ad 1½ st 
Den 5 May ontfangen een beestjen ad 13-16-0 
Den 7 Jan. 1725 weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st 't stuk, den 16 Febr. weergebragt 8 stucke en 
13 bind ad 2 st, den 19 Mart 9 stucke en 14 bind ad 1 st 12 p het stuck, den 25 May weergebragt 
16 stucke gaeren ad 2 st 
Den 17 Sept. 1725 ontfangen een karre hoy ad 3 gls 
Dito met Hendrick Hansen de rekeninge naegesien en bevonden bij de aen de voorige sijde 
staende            53-14-4 
Waeren gekomen van Mart. 1724        10-0-0 
            ______ 
tesaemen           63-14-4 
hierop wierden nu verdient en betaelt bevonden      23-12-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede         40-2-4 
Den 19 Sept. 1725 weergebragt 2 stucke gaeren f 4 st 
Den 9 Jan. 1726 weergebragt 8 stucke en 7 bind gaeren ad 2 st het stucke, den 12 Febr. 
weergebragt 7 stucke en 10 bind ad 2 st het stucke, den 6 Mart 1726 weergebragt van ½ lb vlas 5 
stucke en 15 bind gaeren ad 2½ st, den 11 Apr. weergebragt 6 stucke en 6 bind gaeren ad 1¾ st, 
den 27 weergebragt 6 stucke en 10 bind gaeren ad 1¾ st, den 4 Juny weergebragt 6 stucke en 4 
bind ad 1¾ st, den 13 9br weergebragt 10 stucke en 9 bind ad 2½ st het stuck 
Den 5 Jan. 1727 weergebragt 11 stuck en 19 bind ad 2½ st, den 26 Febr. weergebragt 11½ stucke 
gaeren ad 2½ st, den 19 Apr. weergebragt 10 stucke en 14 bind gaeren, den 2 July 1727 heeft 
Hendrick gebragt een karre hoy ad 2-15-0 
Dito met Hendrick de rekeninge naegesien en bevonden  op bovenstaende restant  
waeren betaelt           12-6-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijven         27-15-12 
Dog hier komen weder bij van Mart. 1725 en 26      20-0-0 
            _______ 
Is dan in dato te quaede         47-15-12 
Den 30 Nov. 1727 weergebragt 5 stucke en 16 bind gaeren ad 2½ st 
[Den 16 Dec. weergebragt 4 stucke en 4 bind gaeren ad 1½ st] dit voorstaende is te verstaen van 
Jan Schreurs daer het oock staet aengetekent 
Den 8 Jan. 1728 heeft Hendrick weergebragt 6 stucke en 1 bind gaeren ad 2½ st, den 1 Febr. 5 st 
18 bind gaeren ad 2¾ st, den 14 Mart weergebragt 6 stucke en 5 bind gaeren ad 2¾ st, den 21 
Apr. weergebragt 6 stucke gaeren ad 2¾ st, den 10 dec. 1728 weergebragt 6 stucke 3 bind gaeren 
ad 3 st 



Den 28 Jan. 1729 weergebragt 5 stucke 17 bind gaeren ad 3 st, den 22 Febr. weergebragt 6 stucke 
en 3 bind ad 3 st, den 20 Mart weergebragt 8 stucke ad 2 st het stuck, den 8 Apr. weergebragt 8 
stucke en 6 bind ad 2 st, den 22 May weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st 't stucke, den 15 July 
gebragt een karre hoy ad 2 gl 10 st, den 2 Dec. weergebragt 8½ stucke gaeren ad 2 st 
Den 22 Febr. 1730 weergebragt 8 stucke gaeren en 7 bind ad 1½ st. En 12 stucke en 3 bind ad 3 
st het stucke, den 17 Mart weergebragt 10 stukke en 15 bind ad 3 st, den 14 May weergebragt 8 st 
ad 2 st, den 25 Juny weergebragt 6 stucke en 3 bind ad 3 st, den 19 Nov. weergebragt 8 stucke en 
8 bind ad 2 st 
Den 7 Jan. 1731 weergebragt 9 stucke en 11 bind gaeren ad 2½ st het stuck, den 31 Jan. 
weergebragt 9 stucke en 3 bind ad 2½ st, den 11 Mart weergebragt 9 stucke en 15 bind ad 2½ st, 
den 14 Juny weergebragt 8 stucke en 16 bind ad 2½ st, den 23 Juny weergebragt 3 stucke en 14 
bind ad 1½ st, den 13 July weergebragt 3 st en 9 bind ad 1½ st, den 16 Dec. weergebragt 7 stucke 
en 5 bind ad 2 st 
Den 20 Jan. 1732 weergebragt 8 st en 15 bind ad 2 st 4 p, den 24 Febr. weergebragt 8 st en 10 
bind ad 2 st 4 p, den 16 Mart weergebragt 9 st en een bind ad 2 st 4 p, den 16 Apr. weergebragt 3 
st en 7 bind ad 1½ st, den 16 May weergebragt 3 stu en 10 bendt ad 1½ stu, den 12 Juny 
weergebragt 8 stuckke gaaren het stuck 2 stu en 4 pen, den 14 Augustus heeft Henderck Hansen 
mij gebragt een karre hooy de ick aenneeme tegen 3 gulden 
Den 14 Augustus 1732 met hem de reekege nagesien en bevonden dat hij, als eerder te sien is 
schouldeg was 47 gul 15-12, daer quamen bij van het jaer 1727 en 1728 en 1729 en 1730 en 
1731, zoo dan van 5 jaaren, des jaers 10 gulden, 50 gulden, zoo dat dan de som 97-15-12, hier op 
werden verdient bevonden 31-7-8, de dan afgetrockken blijt dan te quade 66-8-4 

 
     Bosch Jan  

   40 guld.  3 paer hoend. 
In 't plaas van Bos Jan sijn tegenwoordigh pachters Gerrit ten Nasele, Cap Jan, Heu Henderijck 
voor de somma van 36 gulden en soo haast die op Martini verscheenen sijnde, gelt ofte parate 
executie in present van Scholte van Marckel en Jalinck sulck gecontracteert 
1676 Wolter Nijlands vrouwe dewelke seyt sij hebbe daerinne het vierde deel en daervan de 
helffte van dit jaer gebracht den 4 Apr.       4-10-0 
Den 5 Juny Wolter Nijland selffs mij noch gebracht het resteerende van sijn vierendeel  
hem bij de pachters van de maete soo hij seid, overgelaten     4-10-0 
dito heeft mij Goossen oock gebracht        12-0-0 
Den 24 Juny Henrick Alberts mij gebracht, seide voor hem selffs    5-0-0 
Item 't gene van Goossen en Sylbernd, 't welk tot haerder naerichtinge daerbij teikene, 
hebbende andersints met haere contracten niet te doen     3-10-0 
Den 2 Aprilis heeft mij de Naesseler geschick bij mijn maegd 1678, 't welk ick sal annemen op 't 
eerste den 75 jaer 3-3-0 
1677 op dit jaer heeft mij Wolter Nijlands vrouwe, soo ick 't haeren begeeren en naerichtinge 
onderscheidentlijk hebbe willen anteikenen als boven oock, 't gheene seyt haere quota te sijn 
gebracht op den 14 Marty ad          9-0-0        
Item den 15 dito Hendrick Albers vrouwe noch thiende halve gl 
Den 15 Juny 1678 Hendrick Albers dd 4 gl 10 st, dito 3 gl, item 1 gl, item Gerrit te Naessele 6 gl, 
item Cap Jan seid van 't eerste jaer te weten op Mart. vijf ende seventig schuldig is gewest, 
daerop dd 1 gl-18. Dito den 16 Juny met Hendrick Alberts en Gerrit te Naessele de dry jaeren 
affgerekent dier voegen 



Hetgene verschenen was Martini 75 remisso den 5 penning  
bleef mij  28-16-0 
76   36-0-0 
77   36-0-0 
   _______ 

100-16-0 
Alle de boven in dit ende het voorige boock angeteikende posten beloopen salvo calculo  88-8-0 
resteert also            11-14-0 
Item              0-16-0 
Eindelijk is veraccordeert van dese dry jaeren Henrick sal mij leveren een gl en dan blijft  
mij Gerrit Nasseler daervan schuldig 9 gl 
Henrick Alberts heeft oock belooft bij handtastinge dat so wel van 't oude als het comstige  
van wegen Gerrit de Naesseler mij instaet 
Op bovenstaende negen gl heeft mij Gerrit de Naesseler een voer hoey gebracht juist op  
een Sondag 1678 den 23 Juny 't welk is bedong voor 6 gl 5 st 
Den Sondag Septuag 1679 Nijlands vrouwe gebracht     4-10-0 
Den 16 Marty Henrick Albers gebracht       9-1-0 
Nb Een stucke was voor een ducaton gelegt, daer selfs an twijffelden off maer een st  
mocht sijn, is voor een ducaton uitgegeven 
Dito den 20 Morsmans knecht een half sch assche      0-5-0   
Den Sondag misericordias sijnde de 4 May hij selve Nijland dd    4-10-0 
            _____ 
            18-6-0 
Den 30 Juny heefft mij Gerrit de Naesselaer gebracht een voer hoeys, 't welk angenomen  
voor 6 gl 10 st 
Staet dienvolgens de rekeninge met Gerrit aldus: het oude was negen gl f 9-0-0 
     van voorleden Martini 78 oock   9-0-0  
          ______ 
          18-0-0 
hierop betaelt de twee voer       12-15-0 
          _____ 
rest          5-5-0 
die belooft, behalven noch de gl in 't gemeen die hierboven is, op Marckeler kermisse dit jaer mij 
te betaelen sonder faute 
1679 Den Donnerdag nae 17 post Trin. heeft mij Hendrick Alberts schoonsoon Gerrit  
gebracht 12 schellingen in specie        3-12-0 
Den 8 9bris mijn magd gehaelt van Heu Henrick 30 st, daer Gossen noch hadde bij gedaen  
een halve ducaton, eenen enckelen stuiver, 2 schellingen, sijn dese beide poste tesamen 31-13-4 
Den 16 Marty 1680 Wolter Nijlands vrouwe gebracht     6-0-0 
Dito Agnes Hendricks, Gerrit Schröders vrouwe mij gebracht    6-15-0 
Den 21 Aprilis mijne maget Trijne van Nieland gebracht     3-0-0 
Den 2 May Willem Viven maget mij gebracht, segt van Goessen     2-5-0 
Den 5 Augusti Agnes gebracht, seid van Syl Berend 1 rijcksdaeler ende van haer vader  
een ducaton, maekt te samen         5-13-0 
            ______ 
            30-18-4 
Den 10 February 1681 Wolter Nijland selfs gebracht      9-0-0 



Den 24 Aprilis 1682 Goossen mij selfs gebracht      4-10-0 
postr enclus Sylbernd gebracht        4-10-0 
pridie 20 p Trin. Hendrick gebracht        3-10-0 
Dito Gerrit Naesselaer mij gebracht        2-0-0 
Dito oock gerekent met malcander en bevonden dat mij Gerrit noch schuldig blijft voor  
sijn deel              21-5-0 
Hierenboven noch Hendrick         11-15-4 
beloven anstaende Kerstijd sich in te stellen  
Den 19 May 1683 Hendrick Alberts heeft gebracht      6-2-0 
dito heeft hij mij an Vennebecke angewesen ende ick angenomen    1-18-0 
en eenen st toegedacht 
Den 12 Marty 1684 Heu Hendrick mij gebracht      1-15-4 
rest alsoo Heu Hendrick an mij te betaelen boven 't ghene daerover voor de Naesselaer heeft 
ingestaen noch 2 gls die op Paessche maendag seyt mij onfeilbaerlich sullen worden betaelt 
naestcomen den 24 April dd         2-0-0 
Van de 21-5-0 an de Naesselaer laet ick Hendrick Albers als borge nae en neemt hij an om mij te 
betalen anstaende Nieuw Jaer 4 ducatons daermede vrij sal sijn, is geschiet in de keuken en 
presentie des Wachtmeisters 1685 den 29 8bris 
hierop heeft hij mij gestiert bij Vedders dochter den 5 Sondag post Trin. 1686  3-1-0 
Willem Leting heeft mij de pacht van den Blarenmate drie deelen verscheenen Martini  
1681, te dancke dd met          27-0-0 
Den 13 xbris Wolter Nieuland den 16 Febr. 1682      9-0-0 
Ao 1683 heeft hij Nieuland mij bij mijne magd Jenne gestiert op het ghene voorleden  
Martini 82 verschenen was den 24 Jan.       4-10-0 
Willem Leetingh van 83 als bovenstaet van Martini 1682 heeft betaelt den 30 Jan. 1683 27-0-0 
Den 30 July 1683 heeft Nijlandt de rest van 82 betaelt     4-10-0 
Den 17 Jan. 1684 Hendrick Sigging mij gebracht voor 't derde deel, soo hij seidt 't welk  
doch sonder 9 sch angenomen 't ghene op voorleden Martini 83 verschenen was  10-0-0 
Den 12 Marty op sijnen derdendeel gebracht      9-0-0 
Nb dit sal van Nijland op M. 83 verschenen sijn geweest 
Leetingsche den 30 July 1 lb veeren f XI st, den 12 Aug. 3 lb boter, den 20 8bris 3 lb 
Den 4 Aug. 1685 5 lb  
Den Xandi 86 5 lb het lb ad 3½ st, dito gerekent dat was betaelt    3-18-8 
31 July 1687 2 lb boter 
Nielands dochter gebracht den 3 May 1685       9-0-0 
In mijn affwesen Boss Wolters vrouwe gebracht      4-0-0 
H. Sickinge 4 gls en vier dubbelkens 4 post Trrin 1685      6-0-0 
Idem den 18 Aug. het overige         3-0-0 
Is Jan Hansen met ons nae Tekelenborg geweest, quamen doordien het paerd tot Gilhuis  
kranck wierde den 13 dag weder op den 12 Apr., vide Jan Hansen 
Den 18 Aug. 1685 Heu Henricks dochter gebracht      4-18-0 
H. Alberts den 15 Febr. 1686 de rest van 't ghene op M. 84 verschenen was  4-2-0 
Op 't ghene dat op Martini 85 verschenen was heeft gebracht Nieuwlandt op sijn deel  
den 14 Febr.            6-0-0 
Henrick Sickinge den 16 February betaelt sijn deel      9-0-0 
Ao 1686 den 15 Febr. Henrick Alberts op 't ghene Martini 85 verschenen was dd  1-7-0 



Nb hierbij waren 2 ggl van 85 jaer, kan ick die uitgeven, is wel annders, moet hij mij die 
veranderen  
Ao 1686 den 10 July Bos Wolters sone gebracht      5-0-0 
Idem den 31 8bris          4-0-0 
Ao 1687 den 24 January Wolter Nieuwlands dochter     3-0-0 
Ao 1687 den 19 Juny Lambert Cooyer gebracht van M. 86     9-0-0 
Ao 1687 den 14 Aug. Nieuwlands dochter gebracht      7-0-0 
dito Vedders Jenne van wegen Heuw Henrick, daer bij woont gebr   3-18-0 
Ao 87 den 29 Aug. bij sijn soon Wolter gestiert      5-0-0 
Ao 88 op Oculi Heuw Gerrit gebracht       3-0-0 
dito van Jan Nieuwland         2-0-0 
Boss Wolter oock          1-10-0 
In 't laetste van Sept. van de Coejer        0-12-0 
Ao 88 den 4 9bris Jan Nieuland gebracht       8-0-0 
Item in 8bris 2 stoefjens gemaeckt         
Den 5 bracht mij Cornelia Coyers tot de bovenstaen 12 st, seggen dat was van haer   8-8-0 
moeder en soude daermede het oude 't welke het 81 jaer moste wesen, betaelt sijn, 
de stoofjens sullen blijven staen op huir en 't volgende   
Ao 1691 den 22 April Leeting uitgevoert op 't Venne 
Den 7 May 1692 uitgevoert, 1693 den 5 May uitgevoert 
Nb tegen onse kermisse 86 gebracht 6 lb boter, het lb 3 st, de Leetingsche 
Lambert Cojers van de Blaremaet dd 10 gl op Mart. 91 daerop betaelt is van Absoluits  
kinds dood kistjen          1-4-0 
Idem een hecke voor den hof gemaeckt       6-0-0 
Den 10 Aug. 2 enden nae Eibergen f 5 st, den 17 Aug. 2 enden, den 1 Sept. 1 endte en  
3 kuiken, den 24 7bris 2 enden  
Ao 1693 den 22 Marty heeft Lambert gebracht      7-0-0 
            _____ 
dito gerekent en stond so, hij was van de jaeren 88-92, also 5 jaer schuldig  50-0-0 
waerop betaelt sijn bevonden in 't kleine boeckjen en dit     29-19-0 
            ______ 
so dat mij hiervan noch resteeren        20-1-0 
Item van wegen Slicht Hendrick gehaelt bier, gaet hieran aff 't welk ick uit den  
armenstock hebbe ontfangen den 24 Marty       2-6-0 
Voor een doodkiste van Sloot Jans kind mij angevesten uit de armenst.   3-3-0 
Voor Hermen Huiskens dootkiste uit den armen stock ontfangen, 't welke de Kuper dien  
noch so veele schuldig was gekregen heeft den 23 Sept.        4-10-0 
Item heeft hij mij in rekeninge gebracht als hier tegen over is angespelt, namelick in  
't jaer 94 an de Weme tot het verkenschot gedaen 30 voet grondholt   3-15-0 
noch een verkensomp          1-0-0 
Arbeitsloon hiervan          0-15-0 
Item sijnst wegen uit den armen stock ontfangen voor bier an Slicht Henr.  1-16-0 
Item van twee dootkisten voor Sloot Jans kinderen      5-10-0 
Item den 12 Novembris 2 endtvogels       0-6-0 
Item was van te voren an veren ontfangen 2½ lb 12 lb 13 st     1-12-8 
Den 6 xbris een stoofjen         0-7-0 
Slicht Hendricks dood kiste en noch 1½ st       4-11-8 



            ______ 
dito met Lambert gerekent en wierde bevonden hem quaede    29-12-0 
waerop bovenstaende gekort         20-1-0 
            ______ 
bleef hem te goede          9-11-0 
hier van moste ick mr Lambert geven so voor 't gheene selfs, so voor ' t gheene alreets uit den 
armen kaste ontfangen hadde 5-0-0, dewelke hem dadelick hebbe betaelt en moet noch uit den 
armen stock weer hebben van zal. Slicht H. 4-11-8, die hem oock huiden gegeven hebbe en die 
uit den armen stock ..... 
Nb hebbende Lambert Cojers noch het volgende jaer, sonder dat het van mij hadde gepacht, het 
vierdendeel uit de maete van de pachters gehad, de pacht hier in de rekeninge vergeten, maer 
naederhand hij selfs dit wel erkennende, met drie dlr an mijn soone betaelt  
Nb. den 9 Febr. 1694 hebbe ick het deel van de Blaeremaete 't welke Lambert Coejers met sijn 
consorten in gebruik heeft gehad, uitgedaen an Hermen Hesseling, Hendrick Beltman, Jan in de 
Hutte en Jan Rengerinck op drie jaere waervan 't eerste op Martini deses 94 jaers en het laetste 96 
sal verscheenen sijn, mits beding sij hebben de vruchte wel in acht neemen schade en pracise de 
pacht betaelen, dewelke jaerliks sal sijn elks achte halve gulden en twee dage dorsschens 
de his vide separation p. 147 er segg. 
 
Bos Wolter heeft bij Lubbeken Morsmans den 4 July 1692 op de 10 gls verschenen op  
Martini 91 van de Blaremate gestiert        6-0-0 
Item de sone Jan mij van dat jaer gebracht de overige den 11 7bris sijnde Markeler  
kermisse            4-0-0 
1 May 1693 heeft Bos Wolters soone Wolter mij gebracht op 't ghene 1692 op Martini 
verschenen was          4-19-0 
Ao 1693 den 30 8bris de vrouwe gebracht       5-0-0 
Ao 1694 den 6 Febr. was hier Grietjen Janssen in de Hutte, seide dat Wolter verlede somer 93 
daermede hadde ingehoeit en het vierde deel gehad, doende 7-10-0 gelijck de andere namelik 
Lambert Cojers, Jan in de Hutte en Jan Nieuwland, sij brengende op haer vierde deel de helfte 
namelick 3-15-0, so seide ick haer dat het nu soude uitgedaen worden in vier deele, elk tot 8 gls, 
daer sij mosten de 4 man doe krijgen en maken dat wegen het vruchten en doorvaeren gheene 
klagte en komt, komen oock anstaende Sondag, maken afscheid en ontfangen de huircedule 
endlik, seide voorschr. Grietje sij was te vreden als 't andere annemen, so nam sij noch an haer 
vierde deel, sij was daerbij of sij wasset niet 
2 Domin. p. Trin. Grietjen gebracht 1-15-0, waerbij sij noch heeft den 23 8bris 1694 de overige 
twee guldens en also 't gheene op Martini 93 was verscheenen geweest, betaelt 
Nb Bos Wolter moet mij noch geven van sijn vierden deel, 't welke in 't jaer 93 genoten heeft en 
mij schuldig wierde, op Martini desselven jaers als hierboven staet oock 7-10-0 
Hierop is mij van mijn soone, ick segge op die 7-10-0 van Bos Wolter gebracht den 5 May 1695 
5-0-0 
Ao 96 den 10 Jan. door Janne ten Bossche dd 2-10-8 
 
Nijland heeft op 't ghene 1691 op Martini verschehen was 10 gls namelik bij onse Jacobjen 
gestiert den 30 Aug. 92         5-0-0 
Nb hier waren twee halve schellingen bij niet goed 
Den 29 8bris heeft Jan gebracht de overige       5-0-0 
 



Ao 1692 op Martini waeren verschenen wederom 20 gls, waerop Jan den 29 8bris 1693  
heeft gebracht           5-0-0 
Ao 1694 den 30 January heeft hij mij bij Jan Hanssen gestiert    4-0-0 
Ao 1695 den 18 Jan. heeft hij mij van 't jaer 92 betaelt den overige   1-0-0 
dito heeft hij mij op Martini 93 gebracht       4-12-0 
Ao 95 den 23 heeft hij mij gebracht het overige namel.     2-18-0 
 
Herman Hesseling was schuldig geworden van sijn deel in de Blaerenmaete, hetwelke  
hij den 16 Decemb. 94 betaelt heeft, sijnde dit op Martini 94 verschenen geweest  7-10-0 
Ao 1696 den 3 en 4 Febr. gedorscht         
Ao 1696 den 10 May heeft hij betaelt       7-10-0 
Ao 1697 den 27 Juny heeft hij betaelt hetghene op Martini 96 verschenen was  7-10-0 
1697 den 18 9bris gedorscht, item den 14 10bris 98, it den 20 Jan. 1699, den 3 Jan. gedorscht, 
item den 9, item den 8 Febr. gedorscht, 1700 den 15 Jan. gedorscht, item den 6, den 25 gedorscht 
Ao 1700 den 1 Mart heeft hij gebragt thien gls en 8 p     10-0-8 
Waermede dan betaelt is het ghene verschenen was op Martini 1697 en 2-10-8 op Martini 1698 
Ao 1700 den 27 8bris heeft hij gesonden bij Goossen     5-10-0 
Den 20 en 21 also 2 dage gedorscht. Ao 1701 den 20 Jan. gedorscht    
Ao 1701 den 27 May van Hermen gekogt 2 verckens voor 21 gls 15 st. En sijn hem deselve tijd 
weder in de hande gegeven 7-6-8. En heeft hij hier mede dan nu betaelt tot op Martini 1700 
incluis 
Den 28 xbr 1701 gedorscht, den 20 gedorscht, den 8 Febr. gedorscht 
Op Martini 1701 waeren verschenen        7-10-0 
adde 't halve jaer tot Passchen 1702        3-15-0 
            _____ 
komt voor de erfgenaemen         11-5-0 
En blijft voor mij Mart. 1702         3-15-0 
Den 14 xbr gedorscht, den 1 Febr. id 
bij bovenstaende 3-15-0 komen van Mart. 1703      12-0-0 
            ______ 
tesaemen           15-15-0 
Ao 1704 den 5 Jan. gedorscht, den 22 gedorscht, den 22 met sig tween gedorscht, den  
18 Mart gedorscht 
Den 6 July gebragt op bovenstaende        10-0-0 
            ______ 
Rest            5-15-0 
Dog hiervan gaen aff 5 daege dorschens       1-5-0 
            ______ 
blijft            4-10-0  
Den 5 Jan. 1705 gedorscht, den 9 gedorscht, den 3 Febr. gedorscht, den 2 Mart gedorscht, den 5 
Mart gedorscht, den 6 July gebragt 8 gls en 9 st 
Den 11 en 12 Jan. 1706 gedorscht, den 8 en 9 Mart gedorscht, den 30 Juny 1706 gebragt 8 gls, 
den 3 July ½ vimme dack gelevert, die een en ander hadde uytgeveylt voor 35 st 
Den 12 en 13 Jan. 1707 gedorscht, den 4 Febr. met sig tween gedorscht, den 3 xbr 1707 gebragt 
7-3-0, den 29 en 30 xbr 2 daegen gedorscht 
Den 14 Febr. 1708 met sig tween gedorscht, Hesselynck vrou gebracht 6 gulden en 8 pengen, dit 
is geschiet den 18 July 1708, den 27 xbr gedorscht, den 28 gedorscht 



Den 23 Jan. 1709 gedorscht, den 28 id, den 30 Septembr. een voer turf van de Borkel gehaelt, den 
19 8br een voer turf van de Borkel gehaelt 
Den 7 en 8 Febr. 1710 gedorscht, den 7 May 1710 gebragt 8-10-0, den 29 viibr een voer turf van 
de Borckel gehaelt, den 16 Oct. 2 voer turf van de Borckel gehaelt 
Den 12 & v. Jan. 1711 4x gedorscht, den 18 xbr 1711 gedorscht 
Den 19 en 20 Jan. 1712 gedorscht, den 25 gedorscht, den 13 July 1712 heb ick in sijn huys 
ontfangen 8 gls 
Den 10 en 11 Jan. 1713 gedorscht, den 26 Jan. en den 29 gedorscht, den 8 April gegraeven, den 
16 Oct. een voer turf van de Borckel gehaelt, den 6 xbr gedorscht 
Den 18, 19, 20 Jan. 1714 gedorscht, den 21 Aug. een voer turf van de Borckel gehaelt, den 28, 
29, 30 xbr 3x 
Den 2 Jan. 1715 gedorscht, den 21 Jan. een voer turf van de Borkel gehaelt, den 30 Aug. 2 voer 
turf van de Borckel gehaelt 
Den 15 Mart weergebragt 5 stucke fijn gaeren ad 2½ st het stuck, den 3 Apr. weergebragt 8 
stucke en 7 bind ad 2½ st 
Deese rekeninge naegesien sijnde wierde bevonden dat Hesseling mij schuldig bleef 61-15-0 
Welcke een en sestig gls en 15 st mij voldaen sijn haerens wegen door de Heer Procurator 
Pothoff den 5 May 1717 
    
't Gheene Henrick Beltman van de Blaerenmaete op Martini 94 schuldig geworden was, heeft hij 
den 18 xbris 94 dd met         7-10-0 
heeft oock den 18 en 19 geseider maent gedorscht 
Ao 1696 den 3 en 4 Febr. 2 dage gedorscht en gebracht van Mart. 95   7-10-0 
Ao 1697 den 6 Jan. gebragt hetghene op Martini 96 verschenen was   7-10-0 
dito jaer den 25 Jan. heeft hij met sijne consorten gedorscht, item den 4 Febr. met sijne  
consorten gedorscht 
dito hebbe ick deese huire de maete weer ingedaen op de 6 naestvolgende jaeren, het eerste jaer 
van sullen sijn 1697 en het laetste 1702, met conditien 1. an plaetse van, 2. dat voortaen jaerlicks 
3 dage sullen dorschen, 2. alsser eenige swarigheit op de maete van de huren moste worden 
gelegt, dat deselve tot haeren lasten moeten nemen, 3. dat gheene seissen daer in moeten setten, 
hetsij dan dat de pacht van 't voorige jaer voldaen is   
Ao 1697 den 18 Nov. gedorscht, item den 14 xbris en 98 den 20 Jan. 
Ao 1698 den 3 Jan. gebracht 't gheene op Mart. 97 verschenen was   7-10-0 
Ao 99 den 3 Jan. gedorscht, item den 9, item den 8 Febr. gedorscht 
dito den 1 Marty dd 7-10-0, den 5 xbr gebragt      7-10-0 
waermede het ghene op Martini 99 verschenen was, is voldaen 
1700 den 15 Jan. gedorscht, den 25 met sig tween gedorscht, 't gheene 1700 verschenen  
is betaelt den 28 Novembris ges. jaers, den 22 xbris heeft hij gedorscht, den 21 met sijn  
soon, der welken Hutten Jan heeft goed te doen, sijn alsoo drie daegen 
Den 2 10br heeft hij betaelt het ghene op Martini deses jaers 1701 verschenen was met 7-10-0 
Den 28 10br 1701 met sig tween gedorscht, den 8 Febr. gedorscht 
Van 't halve jaer tot Passchen 1702 is voor de erfgenaemen 3-15-0 en blijft voor mij 3-15-0 
En heeft hij 't eene en 't andere betaelt den 14 xbr met 7-10-0, dito gedorscht 
Den 10 Jan. 1703 it, den 1 Febr. it 
 
 
 



Ao 1702 hebbe ick dit deel van de Blaremaete, dat tot nog toe hebben in 't gebruick gehad 
Hermen Hesseling, Hendrick Beltman, Hutten Jan en Rengering, weder ingedaen ende verpagtet 
voor den tijd van 6 jaeren, dog met drie jaeren op te seggen, aen Hermen Hesseling, Hendrick 
Beltman en Hutten Jan (alsoo Rengering affgaet). Op deese voet elck van haer sal jaerlijcks 
geven aen pagt 12 gls, maekende soo te saemen 36 gls, welcke pagt sij sullen gehouden sijn 
jaerlijcks rigtig te S. Marten off daeromtrent op te brengen. En sal het eerste jaer hiervan 
verschenen sijn op Martini1703. Aldus gedaen den 14 xbr 1702 
Ao 1704 den 2 Jan. heeft Hendrick Beltman op het ghene Martini 1703 verschenen was gebragt 
11 gls, den 5 gedorscht met sig tween, den 22 gedorscht, den 22 Febr. gedorscht, ben dan voldaen 
tot op Mart. 1703 incluis, den 18 Mart gedorscht    
Den 5 Jan. 1705 gedorscht, den 9 gedorscht met sig tween, den 3 Febr. gedorscht, den 2 Mart 
gedorscht, den 5 gedorscht, den 6 May 1705 gebragt 9-5-0 
Den 11 en 12 Jan. 1706 gedorscht, den 8 Mart met sig tween gedorscht, den 9 gedorscht, den 15 
May gebragt 10 gls, soo dat op het ghene verschenen was Mart. 1705 (het dorscken te gelde 
gerekent) schuldig blijf 1 gl 5 st 
Den 12 Jan. 1707 met sig tween gedorscht, den 13 gedorscht, den 4 Febr. gedorscht, den 13 Febr. 
1707 gebragt 12-2-0, waermede dan betaelt sijn die 1-5-0 die bij de laetste rekeninge te quaede 
bleef. Oock (het dorschen te gelde gerekent) het ghene verschenen was op Martini 1706 op 3 
stuivers nae, den 29 en 30 xbr met sig tween gedorscht 
Den 17 Jan. 1708 gebragt 9-0-0, den 27 xbr gebragt 11 gls, dito gedorscht, den 28 gedorscht 
Den 23 Jan. 1709 gedorscht, den 28 it, waermede dan betaelt is het ghene verschenen was op 
Mart. 1707 en 8, uytgenomen 2-3-0 die hier van nog te quaede blijft 
Ao 1709 den 17 Febr. hebbe ick dit deel van de Blarenmaete, waervan nu eenige jaeren 
huirluiden sijn geweest Hendrick Beltman, Hermen Hesseling en Hutten Jan, wederom verpagt 
aen deselve voor den tijd van 6 jaeren, dog met drie jaeren op te meugen seggen, voor de summa 
van 33 gls, mits dat elck van haer een gl met dorschen sal verdienen, waervan het eerste jaer 
verscheenen sal sijn op Martini 1709 
Den 2 Decembr 1709 heeft hij gebragt 10 gls verschenen op Martini deeses jaers, blijft hiervan te 
quaede de 4 daegen dorschens   
Den 7 en 8 Febr. 1710 gedorscht 
Den 12 Jan. 1711 gedorscht, den 29 Jan. een karre sand gebragt, den 2 Aug. 1711 heeft hij 
gebragt 10 gls, die verschenen waeren op Mart. 1710, den 18 xbr gedorscht 
Den 19 en 20 Jan. 1712 gedorscht, den 25 gedorscht, den 1 Juny 1712 heeft hij gebragt 10 gls die 
verschenen waeren op Mart. 1711 
Den 10 en 11 Jan. 1713 gedorscht, den 26 Jan. en den 28 gedorscht, den 8 Apr. gegraeven 
Den 1 Oct. 1713 heeft Hermen Beltman gebragt 10 gls verschenen sijnde geweest op Mart. 1712, 
den 6 xbr gedorscht 
Den 18, 19, 20 Jan. 1714 gedorscht, den 21 Oct. gebragt 10 gls, den 28, 29, 30 Dec. en den 2 Jan. 
1705 gedorscht 
Den 2 Febr. 1716 heeft Hermen Beltman gebragt 10 gls, waermeede betaelt is het ghene 
verschenen was op Mart. 1714, blijft dan schuldig het ghene verschenen is op Mart. 1715 11 gls 
en het ghene bij de affrekeninge gehouden Ao 1708 den 17 Jan. te quaede bleeff 2 gls 3 st, te 
saemen te quaede 13-3-0 
Ao 1716 op Goorsche marckt heeft Hermen betaelt 13-3-0, soo dat bovenstaende betaelt en ick 
door hem voldaen ben tot Martini 1715 incluis 
 
 



Den 1 Juny 1715 hebbe ick dat deel van de Blaerenmaete, waervan tot nog toe huirlieden waeren 
Hermen Beltman, Hutten Jan en Hesseling, weder verhuirt aen Hermen Beltman, Jan Weerdes en 
Berend Paasscher voor den tijd van 3 jaeren, waervan het eerste verschenen is op Martini deeses 
jaers 1715 en dat voor 33 gls off elck voor sijn hooft 11 gls vrij geld, jaerlijcks rigtig op Martini 
te betaelen, staende de verpondinge alleen tot haeren lasten 
Hermen Beltman is nog schuldig de pagt van Martini 1716 en 17, te saemen 22 gls, hierop den 3 
Mart 1726 wedergebragt van een ½ pond vlas 5 stucke en 17 bind ad 2½ st, den 16 May 
weergebragt 5 st en 6 bind van ½ pond ad 2½ st en heeft hij deselve tijd weder mede genomen 1 
lb van dieselve soorte, den 12 Oct. weergebragt 6 stucke gaeren ad 2½ st, den 16 Dec. 
weergebragt 5 stucke ad 2 st.  
[Den 6 Jan. 1727 met mijn vrouw en nigt nae Goor geweest f 8 st] Abuis dit moet staen op de 
rekeninge van Hermen Rensing 
Den 10 Febr. weergebragt 6 stucke en 18 bind gaeren ad 1¾ st, den 17 Nov. 1727 weergebragt 5 
stucke en 8½ bind gaeren ad 2½ st 
Den 11 Jan. 1728 weergebragt 5 st 11 bind ad 2½ st, den 14 Mart weergebragt 5 stucke en 17½ 
bind ad 2¾ st 
Den 11 Febr. 1729 weergebragt 5 stucken en 18 bind ad 3 st, den 10 Apr. weergebragt 5 stucke 
en 15 bind ad 3 st, den 22 May weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st het stuck, den 20 Nov. 
weergebragt 8 stucke ad 2 st, den 31 Dec. weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st 
Den 12 Mart 1730 weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st, den 2 May weergebragt 7 st en 16 bind ad 
2 st 
Den 15 Febr. 1731 weergebragt 10 stucke 15 bind ad 1 st 8 p, den 28 Mart weergebragt 3 stucke 
en 16 bind ad 1½ st, in May weergebragt 5 st gaeren ad 2 st het stucke, den 26 Juny weergebragt 
4 stucke en 11 bind ad 1½ st het stucke, den 11 Nov. 1731 weergebragt 4 stucke gaeren ad 1½ st 
't stucke 
Den 3 Febr. 1732 weergebragt 8 st en 8 bind gaeren ad 2 st het stucke, den 6 Apr. Beltman 
weergebragt 3 stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 21 Juny Fenneken weergebragt 8 stuckken 
gaaren van 2 stuver het stuckke, den 15 Aug. met de Beltmansche afgerekent en en bleef nog dat 
dato deeses schuldigd de sa van 7 gld 15 st 
Den 10 Aprel gesponnen 8 stuke garen f 16 stuver, den 22 Juny Fenneken weergebragt 5 stuck en 
5 bendt garen 9-4 
Hier staedt verder van Beltmans, zoo dat van de 5 stucs en 5 bend de op dat voor bladt staedt 
moet zij hebben 9 stu en 4 pengen, den 13 September heeft Beltmans weergebragt 3 stuckken en 
11 bindt garen van 1-8 maer daer was 2 loodt minder als een pondt 
Den 7 January 1734 heeft Belmans gebragt 3 stuck 15 bent f 7-8 pengen, den 28 Meert Beltmans 
weergebragt 11 stuckke en een half bint gaaren van 1 stu 12 peng facit 1 gulden, den 3 September 
heeft Beltman hier een dag sandt gevaaren f 1 gulden 
Den 28 October 1737 heeft Beltman weergebragt 6-9 bendt en 1-14 van het stuke 
Den 1 Apprel 1738 heeft Belman hier een half dagh f 3 stu, den 7 May heeft Belman een dagh 
zandt gegraaven f 5 stuver 
 
Dat 3e part dat Ao 1715, 16 en 17 Hermen Beltman heeft in gebruick gehad als vorige pag te sien   
is, heb ick aen Lutgert Effing verhuirt voor de jaeren 1718, 19 en 20 op deselve voet, dat is 
jaerlijcks voor 11 gls 
Op Pinxtermaendag heeft Lutgert Effing betaelt de pagt verschenen op Mart. 1718 met 11 gls 
Den 15 Mart 1720 betaelt de pagt verschenen op Martini 1719 11 gls 



Den 7 Aug. 1721 heeft Lutgert Effing de pagt betaelt verschenen sijnde geweest op Mart. 1720 
met 11 gls 
Den 15 Nov. 1722 heeft Lutgert Effing betaelt hetghene verschenen was op Mart. 1721 met 11 
gls 
Den 19 Dec. 1723 heeft Lutgert Effing betaelt hetghene verschenen was op Mart. 1722 en word 
haer de huire nog voor drie jaeren gecontinueert 
Den 9 Jan. 1725 heeft Roelof Effing gebragt 11 gls sijnde de pagt verschenen op Mart. 1723 
Den 16 July 1726 heeft Roelof Effing in sijn huys mij gegeven 11 gls verschenen sijnde geweest 
op Mart. 1724 
Den 1 Juny 1728 heeft Roelof Effing gebragt 11 gls sijnde de pagt verschenen geweest op 
Martini 1725 
Den 22 July 1731 bij Hendrick Fockers gehuirt 12 gls en 16 st 
Den 7 Junius 1732 met Luggert Effing de reekege na gesien en bevonden dat het jaer 1726 ock 
ten vollen betaelt was en dat op het jaer 1727 was betaelt 1 gulden 16 stuver en dat noch van de 
andere jaren 1727, 1728, 1729, 1730 en 1731 5 jaren schuldeg bleef 53 gulden en 4 stuver 
Den 14 Augustus 1732 heef Luggert gebragt 11 gulden en 4 stu, zoo dat zij nu noch schuldig 
bleef 42 gulden 
Ziet het nieuwe boek p 2  
 
Jan Weerds, dog dit is door Jan Weerds overgelaeten aen de Heer Rigter Focking 
Het gheen verschenen was op Mart. 1715 heeft de Heer Rigter betaelt met elf gls den 19 Apr. 
1716 
Den 27 Novemb. 1721 hebbe ick met de Heer Rigter verrekent het gheene verschenen was van 
dit hoyland op Martini 1716, 17, 18, 19, 20 en 21, jaerlijcks ad elf gls 
Het ghene verschenen was op Mart. 1722, 23 en 24 met de Rigter verrekent den 22 Jan. 1725 
Den 3 Mart 1727 heb ick met de Rigter verrekent hetgheen verschenen was op Mart. 1725 en 
1726 
Den 29 Juny 1732 heeft de Heer Rigter van Kedingen dat mij verscheenen was van het jaar 1727 
en 1728 en 1729 en 1730 en 1731 met de somme van 55 gulden betalt, heebe ick met de Heer 
Rigter verreekent en hebbe hem tot zoo verre toe mijn ongelden van 1731 inklus ten vollen 
betaelt, uitgenoomen van de dussensten penck niet verder als tot 1730, zoodat het jaer van 1730 
en 1731 niet betaelt is blick de qyttansy 
Den 16 Augustus 1735 heeft mij de Heer Rigter voldaen het jaar van 1732 en de 3 veldel jaars 
van het wed. tracktement van 1733, zoo dat ick zijn Ed. doen ock de ongelden betaelt, hebbe zoo 
dat van alles effen ben, orkonde mijn hand   Luckretia Stockmans, wed. Sertorius 
 

     Berend Paasschers  
     11 gls 

Den 11 Febr. 1716 heeft Aele Paesschers gebragt op het ghene verschenen was op Mart.  
1715 6 gls, rest          5-0-0 
Den 3 May heft Berend gebragt de resterende 5 gls, soo dat voldaen is hetgheen verschenen was 
op Mart. 1715 
Den 2 Febr. 1717 heeft Berend Paesschers gebragt op het ghene verschenen was op Martini 1716 
5 gls en 10 st, rest dan nog daer van vijf gls thien st. Deese 5 gl en 10 st heeft Jenne gebragt den 
18 July 1717 
Den 28 Febr. 1718 weergebragt 7 stucke en 8 bind gaeren f 15 st 



Den 26 Sept. gebragt 3 rijcksdaelers, den 31 Dec. 1718 heeft Aele Paeschers gebragt 2-14-0. En 
is hiermede dan betaelt het gheene verscheenen was op Mart. 1717 
Den 19 Jan. 1720 heeft Jenne Paasschers gebragt 5 gls, den 9 Aug. heeft Aele Paesschers gebragt 
6 gls, waermede dan betaelt is het gheene verscheenen was op Mart. 1718, rest van 1719 en dat 
verschijnen sal op Mart. 1720, te saemen 22 gls 
Dog word haer dit nog voor den tijd van 3 jaeren weder verpagt op conditie als vooren 
Den 4 May 1721 heeft Jenne Paasschers gebragt 7 gls in minderinge van bovenstaende 22 gls, 
rest 15 gls 
Den 4 July 1722 heeft Jenne Paeschers gebragt 8 gls 10 st. Rest dan van bovenstaende 15 gls nog 
6 gls en 10 st. Rekent hier nu bij de pagt verschenen op Mart. 1721 11 gls, blijft dan in dato deese 
den 4 July 1722 te quaede 17 gls en 10 st 
Den 9 Mart 1723 & v. land omgesett 9 daege op eygen kost f 3-12-0 
Die affgetrocken van resterende 17-10-0 blijft hyer van te quaede    13-18-0 
Voegt hier bij de pagt verschenen op Martini 1722      11-0-0 
            ______ 
is dan de schuld          24-18-0 
Den 20 Juny 1723 heeft Jenne Passchers hierop betaelt     10-19-8 
            ______ 
blijft dan te quaede          13-18-8 
Voegt hier bij van Mart. 1723 en 24        22-0-0 
            ______ 
komen            35-18-8 
Den 19 Apr. 1725 heeft Berend hierop betaelt      13-10-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          22-8-8 
Den 11 Mart 1726 heeft Berend Paasschers gebragt      11-8-0 
            ______ 
blijven            11-0-8 
Voegt hier bij van Martini 1725        11-0-0 
            ______ 
blijft dan schuldig          22-0-8 
De pagt verschenen op Mart. 1726        11-0-0 
            ______ 
komt voor de schuld          33-0-8 
Hierop heeft Berend Paschers betaelt den 23 Mart 1727     9-9-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          24-0-8 
Voegt hier bij het ghene verschenen was op Martini 1727     11-0-0 
            ______ 
komen            35-0-8 
Hierop heeft Berend Passchers betaelt den 9 January 1728     13-0-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        22-0-8 
Den 14 Dec. 1728 heeft Berend Paasschers mij in sijn huis gegeven   6-0-0 
            ______ 
blijven            16-0-8 
Dog komt hier weer bij de pagt verschenen op Martini deeses jaers 1728   11-0-0 



            ______ 
blijft dan schuldig          27-0-8 
Den 7 July 1729 heeft Paasschers vrou in haer huis mij gelangt    7-0-0 
            ______ 
blijven            20-0-8 
Den 20 Juny 1730 heeft Berend Paesschers betaelt      11-0-0 
            _____ 
blijven            9-0-0 
Dog komt hier bij de pagt van Mart. 1729       11-0-0 
            ______ 
komen wederom          20-0-8 
Den 17 Juny 1731 gestuirt bij sijn soon       11-0-0 
            _____ 
blijven            9-0-8 
Dog komt hyer weer bij van Mart. 1730       11-0-0 
            ______ 
Is dan de schuld weder         20-0-8 
Voegt hier bij van Mart. 1731        11-0-0 
            ______ 
komen            31-0-8 
hierop heeft hij betaelt den 4 Jan. 1732 de summa van     8-10-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        22-10-8 
Den 30 July 1732 gebragt 11 gulden, blijt te quade       11-10-8 
            ______ 
de pagt van 1732          11-0-0 
Samen            22-10-8 
Den 13 Desember heeft Berent Paerskers vrou gebragt 4 guld 10 stuver onfangen 4-10-0 
            ______ 
            18-0-8 
1733 den 5 October hebbe ick met Paesschers gereekent zoo     8-5-0 
            ______ 
Dat daer van de 3 veldel jaers mee is ingereekent van Sunte Marten 1733   26-5-8 
de zelve dagh heeft de vrou daerop betaelt       11 gulde 
            ______ 
zoo dat mij noch toekoomt         15-5-8 
Ziet het nuwe boek fol 10 
 
Hutten Jan heeft op 't gheene te Martini 1694 verscheenen was betaelt 2 dage dorsschens en heeft 
huiden den 26 May betaelt 7-10-0 
Ao 1695 den 17 Juny heeft Grietjen gebracht de 7½ gl pacht dewelke op Martini 94 waren 
verscheenen geweest 
Ao 1696 den 3 en 4 Febr. gedorscht 
't Gheene 1695 op Martini verscheenen was is den 16 Aug. 1696 dd 
Ao 1697 den 18 Nov. gedorscht 
Het ghene op Martini 96 verschenen was heeft hij den 21 ixbr 1697 met 7-10-0 betaelt 7-10-0 
Den 14 xbris hij selfs tweede gedorscht, also de dagen dorschens voor dit jaer hier meede voldaen 



Ao 1699 gedorscht self 2x 
't Gheene Martini 97 verscheenen was heeft Grietjen 99 den 19 Jan. dd   7-10-0 
Den 8 Febr. gedorscht, 1700 den 16 Jan. met sig tween gedorscht, den 25 gedorscht 
Ao 1700 den 28 Jan. heeft Griete het ghene op Mart. 1698 verschenen was betaelt met 7-10-0 
Ao 1700 den 19 xbris betaelt 't gheene Martini 99 verscheenen was   7-10-0 
Voor hem hebben gedorscht den 20 Dec. Smit Nb Albert, den 21 Beltmans soon en de  
welke hij dat goed te doen heeft  
Den 20 Jan. 1701 met sig tween gedorscht, blijft alsoo eenen dag te quaede 
Den 20 Jan. 1702 met sig drien gedorscht, dito op 't ghene Mart. 1700 verschenen was  
gebragt 6 gls, den 8 Febr. gedorscht, soo dat het dorschen tot Mart. 1701 voldaen is en  
van de geltpagt verschenen Mart. 1700 schuldig blijft     1-10-0 
met het ghene verschenen was 1701        7-10-0 
            _____ 
tesaemen           9-0-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        3-15-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen         12-15-0 
En op Martini 1702 voor mij         3-15-0 
Den 14 xbr gedorscht 
Den 10 Jan. 1703 gedorscht, den 26 xbr ontfangen uyt den armenstock 6 gls die hem  
toekwaemen wegens het besteede kint van Goldenbelt. En daerdoor ben ick voldaen  
tot Mart. 1702. En komt de erfgenaemen daervan te goede 2-5-0 die dan van de  
bovenstaende 12-15-0 nog toekomen     10-10-0 
Den 26 May dd        2-11-0 
          ______ 
rest          7-19-0 
Den 27 nog uyt den armstock haerent wege gekregen hetghene  
haer nog resteerde van 't kint       0-15-0 
         _____ 
rest         7-4-0 
Deese 7-4 sijn betaelt den 25 May 1704 
Op Mart. 1703 sijn voor mij verschenen volgens conditie pag. prad. te sien  12-0-0 
Den 5 Jan. 1704 gedorscht, den 22 gedorscht met sig tween 
Den 5 Jan. 1705 gedorscht met sig tween, den 3 Febr. gedorscht met sig tween 
Den 23 Augusti 1705 gebragt 9-19-8, in October ontfangen 6 gansen 
Den 11 Jan. 1706 met sig tween gedorscht, den 8 Mart gedorscht, den 14 9br 1706 gebragt 9-18-0 
Den 3 Febr. 1707 met sig vieren gedorsch, den 1 8br 1707  heeft Griete gebragt 10-4-0,  
den 26 8br drie gansen f 18 st 
Den 13 Febr. 1708 met sig 4 een dag gedorscht, dito met hem gerekent en bevonden het  
stont soo, op Mart. 1707 waeren mij verschenen 5 jaer pagt    60-0-0 
Hierop wierden betaelt bevonden jaerlijcks 4 daege dorschens, 5 gls. En aen geld en  
gansen 32-15-8, te saemen         37-15-8 
            ______ 
blijft dan in dato nog schuldig        22-4-0 
Den 23 8br gebragt          7-10-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          15-4-0 



Den 26 Jan. 1709 met sig vieren gedorscht, den 27 8br 1709 heeft Griete gebragt 8 gls 
Den 1 Juny 1710 gebragt 7 gls 
Den 14 en 15 Jan. 1711 twee daegen met sig vieren gedorscht 
Den 26 Jan. 1712 met sig vieren gedorscht, den 5 July 1712 Griete gebragt 4 gls 
Ao 1713 den 27 Jan. met sig vieren gedorscht 
Ao 1714 den 21 Jan. met sig vieren gedorscht, den 13 May 1714 Griete gebragt 10 gls 
Den 31 Dec. een dag met sig vieren gedorscht 
Den 26 May 1715 Griete gebragt 8 gls 
Dito met Griete de rekeninge naegesien en bevonden bij aen de voorige sijde staende 15-4-8 
Waeren gekomen van Mart. 1708, behalven het dorschen     11-0-0 
Van de jaeren 1709, 10, 11, 12, 13 en 14, behalven het dorschen, jaerlijcks 10 gls,  
maeckt in 6 jaeren          60-0-0 
            ______ 
maeckt tesaemen          86-4-8 
hierop nu wierden betaelt bevonden        37-0-0 
            ______ 
blijft in dato dan te quaede (het dorschen sijnde voldaen)     49-4-8 
Den 18 Decembr. 1716 heb ick op bovenstaende restant ontfangen uyt handen van de  
Heer procurator Pothof de summa van        16-0-0 
            ______ 
rest            33-4-8  
Dit restant heb ick ontfangen uyt handen van de Heer Procurator Pothof den 16 July 1717, is dan 
deese rekeninge affgedaen  
 
Rengerinck heeft op 't gheene te Martini 94 verscheenen was betaelt 2 dage dorsschens en den 26 
May 1695 heeft hij betaelt 7-10-0 
Ao 1696 den 3 en 4 Febr. gedorscht 
Ao 1696 den 16 Aug. heeft hij gebracht 't gheene Martini 95 verscheenen was geweest 
Ao 1697 den 18 9bris gedorscht, item den 14 xbris en 98 den 20 Jan. 
Ao 1698 heeft hij mij den 13 Juny betaelt van Martini 96     7-10-0 
Ao 1699 den 3 Jan. heeft hij mij van Mart. 98 gedorscht, item den 9, den 8 Febr. gedorscht 
Ao 1700 den 15 Jan. gedorscht, item 16, den 25 gedorscht 
Den 30 May 1700 heeft hij het ghene op Martini 1697 verschenen was betaelt met 7-10-0 
Ao 1700 den 20 en 21 gedorscht 
Den 20 Jan. 1701 gedorscht, den 3 July 1701 heeft Aele gebragt het ghene op Mart. 1698  
was verschenen            7-10-0 
Nb de Schulte haer gestuirt en dien gegeven 6 st, den 26 8br gebragt het ghene op  
Martini 1699 verschenen was         7-10-0 
Den 28 10br 1701 gedorscht 
Den 20 Jan. 1702 gedorscht, den 8 Febr. gedorscht 
Van Martini 1700 en 1701 is hij schuldig     15-0-0 
adde 't halve jaer van 1702       3-15-0 
          ______ 
komt voor de erfgenaemen       10-15-0 
adde 4 schepel miskoorn facit        5-0-0 
          ______ 
tesaemen         23-15-0 



En hebbe ick Mart. 1702 te goede         3-15-0 
Den 14 xbr gedorscht 
Den 10 Jan. 1703 it, den 1 Febr. it 
Den 19 8br 1709 een voer turf van de Borkel gehaelt 
Den 29 viibr 1710 een voer turf van de Borckel gehaelt, den 16 8br 1710 twee voer turf van de 
Borckel gehaelt 
Den 8 7br 1712 een voer turf van de Borkel gehaelt 
En is dan deese rekeninge hier mede affgedaen 
      
            

     Krijghsman  
40 guld.  2 paer hoend. en 3 voer turf wegens 't meken Queenhorst een half 
Slagh, 1 stuck an de Ymehof  2 stuck breede 
Ao 1669 de turf bet, item de hoender den 24 Octob. 
Den 5 Novemb. van hem ontfangen 10 guld.      10-0-0 
Ao 1670 den 4 Mart van hem ontfangen 18 guld.      18-0-0 
1676 dry voer turff gebracht den 13 Juny 
Een paer hoender van hem heeft Jan Kremer an betalinge genomen 
Den 13 Marty van halff 4 en den 15 van achte tot dien avond plagge gevoert  1-5-0 
Den 22 Aprilis neffens het resteerende van 't voorlede jaer nog gebracht   5-0-0 
Den XI May 1677 een voer lois gebracht om te stroeyen     1-0-0 
Den 22 Juny door sijn dochter gestiert       19-0-0 
Den 27 Aug. hij selffs gebracht        5-0-0 
Den 28 dito vijff hoender gestiert, soo dat mij noch eene resteert, item vijf peupelen  
potten gebracht en den 4 Aprilis een broute turf         1-10-0 
Den 1 May 1678 heeft mij Lambert gebracht de rest     7-5-0 
            _____ 
            40-0-0 
1677 den 20 Juny turff gebracht, een voer item, noch een voer 
den 22 dito door J. 
Den 1 May heeft hij mij boven de rest van 't jaer 76, te weten 7 gl 5 st, gebracht op 't  
gene mij op Martini 77 verschenen was, noch      12-15-0 
Den 1 July 2 voer turffs. Ao 1678 den 29 dito noch een voer 
Den 5 9bris 2 paer hoender, resteert van 't voorige jaer noch een 
Den XI dito een voer rijse helpen maeyen en gebracht     2-10-0 
Den XII van gelijken 
Den 18 Seve Dnica 25 p Trin. Lambert gebracht      5-16-0 
Den 23 xbris een voer turff van de Borckel gehaelt      0-15-0 
Den 14 May gantsch ende den halven 15 met de paerde helpen modden   3-0-0 
Den 5 Juny door sijn dochter Trijne mij gestiert      7-1-0 
Den 19 2 voer turffs gebracht   
Den 24 dito mij gestiert bij sijn dochter       6-6-0 
Dito noch een voer turfs postridie 2 D post Trin. 
Maendag post 18 post Trin. Krijgsman bij sijn dochter gestiert    4-19-0 
Den 29 9bris 1679 gebracht twee mudde weiten       6-0-0 
            ______ 



Den 29 Febr. 1680 met Lambert gerekent, bevonden op 't gene dat was verschenen  
op Martini 77, 78, 79 sijnde          120-0-0 
dat heeft betaelt als bovenstaen         49-2-0 
            ______ 
resteert mij alsoo          70-18-0 
Dito den 29 February bij de rekeninge heeft mij Lambert gebracht    1-10-0 
Den 4 May eene karre met turf tot het brouwen      0-15-0 
Op den 20 ofte Hemelvaertsdag sijn vrouwe gebracht     4-0-0 
Den 1 July twe voer turfs gebracht 
Den 18 ni fallor rogge van den kamp ingevoert 2 voer     0-4-0 
postridie Dnica 8 post Trin. dd epse        5-13-0 
Den 6 en 7 Aug. also 2x de dochter helpen hoeyen, dito hij een klein voer hoeys uit het  
Slag 't huis gebracht          0-2-0 
Hij brachte mij noch 3 stuiver, souden sijn 9 st, ick hebbe se voor 8 getelt   0-8-0 
In mijn affwesen nae Tekelenborg twee paer hoender dd 
Oock een voer turfs mij gebracht in die tijd van den mijnen    0-6-0 
Den 7 8bris bij Christine en Samuel ons gestiert      6-0-0 
Den 29 dito 2 mudde boeckweite, gold doe als hem van te vooren uit Gerrit Hild. monde  
hebben geseid, het schepel 13 st         5-4-0 
dito oock eenen daeler ad         1-10-0 
Ao 1681 den X January hij selfs gebracht       7-10-0 
            ______ 
Ergo op 't gene mij van de letste rekeninge schuldig bleef sijn bet.    33-13-0 
rest            37-5-0 
            ______ 
Adde 't gene op Martini 80 was verschenen an geld      40-0-0 
            ______ 
facit tesamen           77-5-0 
Den 1 Febr. 1681 rijse gehouwen, den 2 drie voer gebracht     2-5-0 
Den 22 Aprilis hij met de karre in de Vennekuile geholpen en de dochter gestreken 2-4-0 
Den 23 hij een dag met de karre en de dochter een dag doorsnijden   1-4-0 
Den 7 May de dochter op 't Venne helpen bancken      0-2-0 
Den 30 3 voer pachtturfs dd 
Den 24 July heeft hij, doe ons de rogge brachte, gegeven     2-10-0 
Dingsdag nae den X post Trin. bij sijn dochter gestiert     9-9-0 
Den 26 7bris heeft hij mij en mijn vrouwe met de wagen nae Enschede gebracht  2-10-0 
Den 15 8bris bij Samuel gestiert een ducaton      3-3-0 
Den 5 9bris heeft mij Lambert 2 mudde weiten gebracht het schepel tot 14 st  5-12-0  
4 hoender dd Cremer Jan 
            ______ 
dito hebbe ick gerekent dat sedert de laetste rek. dd      28-19-0 
rest            48-6-0 
Hierbij comt op Martini 1681        40-0-0 
            ______ 
summa            88-6-0 
In Majo in mijn affwesen gebracht an geld elf gld en drie dage modden ende sijn dochter 
gestreken           12-2-0 



Nb niet met de paerde. Omtrent die tijd een klein voertje turff 
Den 6 Juny de vrouwe gebracht twee ducatons      6-6-0 
Den 15 July 9 voer rogge en gerste van de camp en busken     1-5-0 
Den 13 7bris in alles 4 voer turf gehaelt van 't Venne     1-4-0 
Den 9 dito gebracht 4 hoender en an gelde       18-0-0 
            ______ 
wanneer gerekent en bev. anbetaelt te sijn de summa     38-17-0 
soo dat rest van boven         49-9-0 
Adde van Martini 82          40-0-0 
            ______ 
            89-9-0 
Den 29 Jan. rijse gehouwen en volgens 3 voer gebracht     2-5-0 
Den 4 Aprilis 1683 heeft Trijne de dochter 4 lb garens gebr.    1-12-0 
Den 10 Aprilis Trijne gegraven, den 5 may gewedet     0-6-0 
Pinxter Maendag dd          3-10-0 
pridie D p Trin. 2 voer turffs gebracht        
Den 12 July Trijne repelen geholpen        0-4-0 
Den 9 8bris Krijgsman van Rijssenaer marckt mij gebracht     30-½-8 
            ______ 
dito gerekent dat mij hoe latere op de 89 gl en 9 st dd     37-16-8 
resteert mij also van de 89 gl 9 st op de vorige zijde     51-12-8 
Als hier nu bijkomen anstaende Mart. 83       40-0-0 
            _______ 
Soo sal 't tesamen sijn         91-12-8 
Den 29 dito dd p filia 3 hoender 
Den 7 9bris Trijne wortelen gegraven 
Den 9 dito gebracht boekweiten, is abuis, was Jan Hanssen die ick sag ancomen en den roggen 
weerbracht 
Den 15 Jan. 1684 2 voer turff en 1 mudde weiten 
Den 9 Marty een voer turff, den 27 Trijne nae 't Venne geweest 
Den 20 Juny 2 voer pachtturf dd, den 18 July Trijne gehoeyt, den 8 Sept. 2 hoender dd, den 9 2 
stucke lands geegget was omtrent 2 uire, den 23 twee stucke lands gesaeyet 
Den 1 8bris een voer weiten ons van de camp ingehaelt 
Den 12 8bris een stucke landes gesaeyet, den 17 2 voer plaggen gehaelt 
1685 den 9 Jan. stubben gehouwen in 't Broeck, den 10 twee voer gebracht, dito dd 3 ducatons, 
den 13 Apr. met Vennebekke gebout en gesaeyt 1½ sch landts 
Den 11 May Trijne in 't Venne, item in mijn affwesen gebracht in Junio 3 voer turf, item Trijne 
gegraven, den 23 July XX gls Samuelem, den 31 Aug. 4 hoender 
In 7bris Trijne tot het vlas, den 6 9bris X sch weiten 't schepel 16 st 
Dito met Krijgsman gerekent en stond soo, boven daertoe quam 't jaer 84   40-0-0 
            _______
            131-12-8 
daerop uit het bovenstaende te korten heeft         48-1-0 
            _______ 
huiden den Ao 1685 6 9bris resteert mij hiervan       83-11-8 
Adde over vijff dagen namelick den XI 9bris Ao 85      40-0-0 
             ______ 



            123-11-8 
Nb de hoender en turff moet van den beginne worden naegesien  
Den 11 Febr. 86 mij en mijne vrouwe van Deventer gehaelt    0-10-0 
Den 24 Marty Trijne gegraven, den 13 Marie gebracht     10-0-0 
Den 14 April dack door Marckel gegadert, den 16 mij en Christina van Deventer  
meedegebracht, den 17 May Trijne gewedet 
dominica Trin. heeft Lambert mij gebracht       10-8-0 
Den 3 July een stucke lands gebouwt f 10 st, den 4 dito een vatjen boter woeg 27 lb met het hout, 
het lb 3 st, Nb 't vat woegh 4 lb, den 20 July in 't busken op den camp en tot het vlas geholpen 
met de paerde, quam late en hadde vroeg gedaen, eisschte 25 st 
Den 24 3 gls dd, dito een stucke gebouwt 
Den 5 Aug. Trijne van thien uiren tot vieren gehoeit, den 6 Trijne gehoeyt, noch 2x, Trijne, dan 
Lambert ons drie voer hoeys van 't Papenveld ingevoert den 9, den 25 Sept. ½ vat biers, 1 mudde 
mout en 2 sch roggen van Deventer herwaerts gebracht, den 22 2 hoeder, dito een vaetjen boter 2 
lb tot 3 st, woeg met het hout 24 lb het vat 3       3-3-0 
Den 16 9bris bij Marie gestiert 2 hoender ende 3 gl 
Den 22 Marty 1687 dack door Harcke f 12 st 
Dito met Lambert gerekent en stond so, reste van de laetste rekeninge gestelt als in  
Martini 85           123-11-8 
Hierbij komen van Martini 86 noch          40-0-0 
            _______ 
maeckt tesamen          163-11-8 
hierop sijn betaelt en gekort          39-10-0 
            _______ 
resteeren mij also in dato noch        124-1-8 
Den 6, 7 en 8 April nae Deventer, tot D. en van D. ons gebracht, eisschte daervoor  2-5-0 
Den 12 het 1e stucke lands gebout en geegget      0-15-0 
Den 18 May een stuckjen met boeckweite gesaeyt      0-10-0 
Den 27 een streepjen haver gesaeyt, hadde van X st geseid maer naeuwelicks 2 uiren  
daerover te doen gehad         0-10-0 
Den 22 Juny Lambert gebracht        9-14-0 
Den 26 Margareten van Holten gehaelt       0-15-0 
In 't eerste van July 3 voer turf dd 
Den 19 dd 4 hoender, den 26 een stuck op den kamp met knolsaet en eene in 't busken  
met speurrie gesaeit, was ruim een halven dag tijdts     0-15-0 
Den 5 8bris een beest in betaelinge genomen, een beest voor 10½ daeler   15-5-0 
            ______ 
Dito wederom met malcander gerekent en stond so      30-19-0 
op den restant van de naeste rekeninge is gekortet, resteert mij dan hier van 't  
bovenstaende affgetrocken         93-2-8 
hiertoe komt nu op Martini 87 an geld       40-0-0 
            ______ 
maeckt te samen          133-2-8 
In 8 bri en nae Rijssener marckt gestiert bij de jonge     10-8-0 
Den 30 8bris Wageman nae Deventer gebracht      11-10-0 
Ao 1688 den 3 July 3 voer turfs ende an geld      3-18-0 
Den 13 een voer hoey uit Apengoer gehaelt 



Den 31 het 4de stucke gesaeyet, den 7 Aug. een voer hoey nae Eibergen gebracht, den 2 8bris 
Brinck Annen stucke gesaeit, den 4 in 't busken, den 9 4 hoender dd 
Den 13 8bris het 5e stucke gesaeit, den 20 mes gevoert tot 3 uir, den 22 't eerste stuck gesaeit 
Den 3 xbris 1688 met Krijgsman gerekent en stond so uit de vorige rekeninge rest  133-2-8 
adde Martini 88            40-0-0 
            _______ 
facit tesamen           172-22-8 
waerop was betaelt            22-5-0 
            _______ 
resteren mij also hiervan noch        150-17-8 
Daerop dito ontfangen aen koeycken, als 't niet vinnig is, dan dit vinnig word en  
bevonden heeft hij 't wedergehaelt         30-10-8 
Ao 1689 den 26 9bris gerekent ende stond so van voorlede rekeninge was hij mij sch. 
gebleven           150-17-8 
hierbij komt van Martini 89           40-0-0 
            _______ 
Summa           190-17-8 
waerop betaelt bevonden sijn          25-17-0 
            _______ 
so dat mij hiervan noch resteeren        165-0-8 
Van hoender en turf vide 't kleine boeckjen 
Nb also dit in 't kleine boeckjen so door malcander geset ende licht een oftander was te oversien, 
bij 't naesien hebbe ick dan noch gevonden 1 voer turfs van 't Venne gehaelt en gemesset ende 
gesaeit, 't welk an 't bovenstaende moet afgaen       1-16-0 
            _______ 
En dan resteeren noch         163-4-0 
adde 1 voer turfs ons gehaelt           0-6-0 
30 8bris van 9 uiren gemesset en gesaeit         1-5-0 
             _____ 
maeket             1-11-0 
Dit van 't bovenstaende afgetrocken rest       161-13-0 
De landen die Krijgsman heeft ingebracht gehad sijn wederom, nae datse mij hadde opgeseid, 
verpast en verpacht mits conditie de pachters dat alle Heeren of Landslaste staende alsoo op 't 
land of komende noch daerop in volgenden tijd, hoe oock namen hebben mogen, op sullen nemen 
op sich, sonder dat ick er mede te doen wil hebben, in voegen en manieren als volgt: 
Jan Brinckers dat hebben sal, als oock angenomen heeft die vier jaeren naestvolgende beginnende 
die desen somer 90 en de eerste pacht oock verschijnende op Martini deses jaers, gevende 
jaerlicks veerthien gls en twee paer hoender. Het saeiland is voor dry jaeren ingedaen en an te 
treden als dit jaer los sal geworden sijn nae Landrechte en so verdeelt 
Hermen Bussing neemt an het stucke achter op den Essche, den Ymehof genoemt en daervoor te 
geven jaerlicks an pacht seven gulden  
Jan Elking het stucke liggende langs Lonings kamp allernaest op dese sijde en daervoor te geven 
jaerlicks an pacht negen gulden en thien stuiver angelde met een voer turfs     
En Hendrick Nieuwenhuis het overige stucke in deselve rijge liggende allernaest op dese sijde 
van 't ghene van de Pastorie al reets in gebruick heeft voor deselve prijs of oock so vele als Jan 
Elking 



Dese beide laetste oock hierenboven noch angenomen hebbende elk van haer dat om 't tweede 
jaer tot het eene daer alreets is van geseid, noch een tweede voer turfs te geven 
Geschied sonder naedeel van mijn naesaete als sich selfs 
Den 9 Febr. 1690   G. Sertorius 
Van dese parthien is ons bericht en misverstand gevallen en so te veranderen, boven het eene 
voer turfs 't ghene dese alreets genomen hebben op sich nemen an het derde voer, 't welk noch 
resteerde dat geven sal in 't 1e jaer H. Nieuwenhuis, in 't 2e Jan Elking en in 't 3e H. Bussing 
Geschied sonder naedeel van mijn naesaete, den 9 Febr. 1690         Geert Sertorius 
 
Jan Brinckers heeft gepacht het hoyland 't welke voormaels Krijgsman heeft in gebruick gehad, 
ubi vide 's jaers voor          14-0-0 
hierop heeft hij 't ghene op Martini 90 verschenen was gebracht 4 hoender en an gelde 0-14-0 
dito oock ons als an weven verdient ingebracht      1-12-0 
Den 5 Aug. gras in 't Slag gemaeit        0-8-0 
Den 28 7bris 4 hoender dd    
Den 3 9bris geweven 61 ellen, de elle 2 st f       6-2-0 
            _____ 
            8-16-0 
resteerden mij also noch         5-4-0 
hierop heeft Jan gebracht eene beddebuire van 25 elle, de elle ad 9 st maeckt 11-5-0,  
waermede de van 't jaer 90 rest. hierbij staende 5-4-0 sijn voldaen, oock noch op 't  
ghene te Martini 91 verschenen was is betaelt      6-1-0 
            _____ 
resteert mij also noch hiervan        7-19-0 
aldus opgenomen den 27 Febr. 1692 
Item den 3 Aug. dito 51 elle 5vierendeel linnen f      5-2-0 
Item den 10 dito van Jaling de makelaer als Jenne seid     2-4-0 
Item den 11 8bris 21 elle linnen geweven, de elle ad 1½ st, 4 st spoelen   1-15-8 
            _____ 
Summa           9-1-8 
hiermede is van Martini 91 dese pacht op betaelt en op Martini 92 noch   1-2-8 
dit is op 't ghenerale endlich angeschreven en om kortere en klaerdere rekeninge te maken, onder 
de vorige titel angeteikent en aldaer voor 't toecomstige de beide particuliere posten daerbuiten 
gehouden, de hoeilands en gaerden huir tesamen gelegt en heeft also dese bijsondere rekeninge 
hiermede gedaen     

      Bussing 
Den 9 Marti 1692 verschenen was heeft Metta gebracht. 3 8bris    7-0-0 
...... is an gelt en brouturf voldaen den 28 Marti 1694 
...... verscheenen, is soo aen brouturf voldaen den 6 Aprilis 1695    7-0-0 
...... betaelt voor pachtturf van 't jaer 93 
...... verschenen was, is betaelt den 3 May 1696      7-0-0 
...... op Martini 96 verscheenen was, is betaelt den 18 Apr. 97    7-0-0 
...... op Martini 97 verschenen was, is den 8 May 98 betaelt    7-0-0 
...... 98 verschenen was, den 1 10bris gebruikt 8 lb boter 
...... den 15 dito 10 lb boter 2-10-0. Den 31 xbris 
...... is hiermeede tijkens op Mart 98 erschenen was betaelt 



Den 7 viiber 97 heeft Harmen gebracht het voer turf van 't jaer 98 
Den 12 Marty 1700 heeft Hermen gebracht tijkens M. 99 erschenen was   7-0-0 
Den 8 April 1701 Mette gebracht het ghene Mart 1700 erschenen was   7-0-0 
Den 23 xbris .... pachtturf en 4 hammen tesaemen .... ditt facit 6 gls 15 st  
Den 24 Jan. 1702 .... soo dat hiermede voldaen is 't gheene verschenen was Mart 1701 
Van 't halve jaer tot Passchen 1702 komt d'erfgenaemen toe 3-10-0 
Dus blijft daer voor mij oock 3-10-0 
Den 14 8ber dit 12 lb boter facit   2-8-0 
Den 28 8ber dit 9¼ lb boter   2-1-4 
      ____ 
t'saemen 
      4-9-4 
Den 11 Febr. 1703 betaelt   2-10-12 
      ______ 
soo dat betaelt is tot Martini t'saemen 7-0-0 
Den 3 Febr. 1704 betaelt het ghene Martini 1703 verschenen was    7-0-0 
Den 17 Febr. 1705 betaelt het ghene op Mart. 1704 verschenen was met    7-0-0 
Nb het voer pachtturf van dat jaer resteert nog  
Den 10 Febr. 1706 is dit voer turf betaelt 
Den 8 Mart 1706 weer gebragt 4 stucke garven 
Den 20 Apr. gebragt 5 stucke garven   
En daarbij soo veele gelt dat betaelt is het ghene verschenen was Mart 1705 
Den 2 juni 1707 gebragt het ghene op Martini 1706 erschenen is    7-0-0 
Den 1 April 1708 gebragt de pagt verschenen op Mart. 1707, soude 7-0-0 dog blijft  
de quaede     
Het voer pagtturf dat om 't derde jaer tot sijnen lasten komt 
Den 12 july heeft hij dit voer turf betaelt 
Ao 1709 den 14 April heeft hij betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1708 met 7-0-0 
Ao 1710 den 1 Juni gebragt het ghene verschenen was op Mart 9    7-0-0 
Ao 1711 den 29 April gebragt het ghene verschenen was op Mart 10   7-0-0 
Ao 1712 25 Aug. gebragt de torf en aen geldt      7-0-0 
Ao 1713 den 21 May gebragt de pagt van Mart 1712     7-0-0 
Den 2 Juni 1714 betaelt aen boter en geld het ghene verschenen was op Mart 1713 7-0-0 
Den 13 july 1715 gebragt de pagt van Martini 1714      7-0-0  
Den 28 Juny 1716 heeft Jenne Bussing gebragt 7 gls, waermede betaelt is de pagt verschenen op 
Mart. 1715 
Den 10 Aug. 1717 heeft Hendrick betaelt de pagt verschenen op Mart. 1716 met 7 gls 
Op de pagt verschenen op Mart. 1717 heeft sij gesponnen 8 st en 5 bind gaeren f 17 st 
Den 24 Febr. 1718 nog weergebragt 8 st gaeren f 17 st, den 6 Mart weergebragt 8 stucke en 5 
bind gaeren f 17, den 18 Mart weergebragt 7 stucke en 16 bind minder was f 16 st, den 27 
weergebragt 7 stucke en 16 bind f 16 st, den 16 Juny weergebragt 11 stucke 13 bind gaeren f 1 gl 
en 14 st, den 25 weergebragt 5 stucke en 13 bind off ½ lb gaeren, den 3 July weergebragt 5 
stucke en 10 bind gaeren, den 21 Aug. 1718 hebb ick met Jenne Bussing de rekeninge naegesien 
en bevonden met spinnen waeren verdient 7-11-0, waermede dan betaelt sijn die 7 gls verschenen 
op Mart. 1717. En hebbe ick de oververdiende 11 st in de handen gegeven, blijvende sij 
ondertusschen te quaede een voer turf dat om het derde jaer geeft, waervoor betaelt sal worden 
een voer mest 



Den 12 Febr. 1719 weergebragt 11 stucke en 9 bind gesponnen van een pond vlas, den 23 gebragt 
een voer mes voor een voer turf dat om het 3de jaer geven moet, den 29 Mart weergebragt 10 
stucke en 10 bind gaeren van 't pond gaeren, den 10 Apr. weergebragt 7 stucke en 10 bind ad 2 
stuiv min een oortjen 
Den 25 may 1719 met Jenne Bussing de rekeninge naegesien en bevonden op Mart. 1718  
waeren verschenen          7-0-0 
Hierop wierden nu met spinnen verdient bevonden      3-2-12 
            ______ 
Die affgetrocken bleef te quaede        3-17-4 
Welcke 3-17-4 mij in dato voldaen sijn 
Den 10 Sept. 1719 weergebragt 7 stucke en 8 bind gaeren, den 1 8br weergebragt 7 stucke en 12 
bind 
Den 3 Mart 1720 weergebragt 11 stucke en 15 bind gaeren van een pond vlas     
Den 17 May 1720 heeft Jenne gebragt 14 lb boter ad 4 st 8 p het pond is f 2 gl 19 st 8 p, den 4 
Juny gebragt 6 stucke en 3 bind gaeren ad 1½ st, den 22 Juny weergebragt 3 stucke en 4 bind ad 
1½ st, den 25 Aug. heeft Jenne gebragt 15 st en is hiermede dan voldaen het gheene verschenen 
was op Mart. 1719 
Den 10 Apr. 721 gebragt 1 voer mest en den 8 Juny 7 gls beyde verschenen geweest op Mart. 
1720 
Den 21 Juny 1722 heeft Hendrick Bussing gebragt de pagt verschenen op Mart. 1721 ad 7 gls 
Den 10 Mart 1723 & v. land omgesett op eygen kost 8 daegen fac 3-4-0, den 27 Juny heeft 
Hendrik gebragt 3-16-0. En is hiermede dan voldaen het ghene verschenen was op Mart. 1722 
Den 31 Mart 1724 gebragt 1 voer mest, den 5 Juny 1724 heeft Henderick Bussing gebragt 7 gls, 
waermede betaelt is de pagt verschenen op Mart. 1723 
Den 18 Mart 1725 heeft Hendrick Bussing gebragt 7 gls verschenen geweest op Mart. 1724 
Den 29 Dec. 1725 heeft Hendrick Bussing betaelt met geld en schincken het ghene verscheenen 
was op Mart. deeses jaers 1725 f 7 gls 
Den 23 Jan. 1727 heeft Hendrik Bussing gebragt een voer mest, den 24 Febr. 1727 heeft 
Hendrick Bussing gebragt 7 gls, waermede betaelt is het ghene verschenen was op Mart. 1726 
Den 23 Dec. 1727 gebragt de pagt verschenen op Mart. deeses jaers 
Den 4 Febr. 1729 heeft Hendrick Bussing gebragt de pagt verschenen geweest op Martini 1728 
met 7 gls 
Den 2 Febr. 1730 heeft Hendick Bussing gebragt de pagt verschenen op Mart. 1729 ad 7 gls. En 
den 20 een voer mest verschenen als vooren 
Siet het nieuwe boeck fol 54 

Teunis Heuten 
12 guld. 1 paer hoend. 2 voer turf wegens Tuin Bree en in de Wert 

Ao 1669 den 12 Octob. de hoend. ontfangen 
1676 2 voer turf gebracht in 't beginn van Junius, een paer hoender dd den 30 Aug. 
Den 2 January hij selven mij gebracht op rekeninge      3-8-0 
Den 12 Juny           2-2-0 
Den X 8bris gebracht 8 gulden, alsoo de op 't jaer 76 resteerende    6-10-0 
en op 't 77 de overschietende         1-10-0 
dito een paer hoender 
1677 twee voer turff gebracht den 6 July, oock den 25 Juny 1678 dd twee voer turff 
dito medegebracht bij het tweede voer an gelde      3-3-0 



Den 3 July een voer hoey ad         4-10-0 
Den 24 dito Mette hoeyen geholpen        0-4-0 
Den 28 de soone ons gemaeckt ende gebracht 41 elle smaldoeck    3-11-4 
            ______ 
Den 1 Septembris met de soone Teunis affgerekent en uit het bovenstaende bevonden,  12-18-4 
dat het gene voorleden Martini schuldig was, heeft betaelt ende op volgende Martini 78  
alsoo de overschietende         0-18-4 
Den 16 Septembris 1678 2 hoender dd 
Den 21 dito een mudde molts van Deventer medegebracht     0-2-0 
Den 14 ende 15 May Tonies in de moddekuile geholpen opslaen, facit Mette helpen  
strijken            0-18-0 
Item Henrick en soone in de kuile        0-6-0 
Den 20 Juny 2 voer turffs 
Den donderdag voor den 17 post Trinit. Teunis den jongen de koe weder uit de weide  
gehaelt, dit blijft alsoo niet huis was, open  
twee hoender dd Willem den 18 Febr. 1680 
Dnica Cantate gebracht 36 ellen finaldoek dat geweeft hadde Tonies, de elle elk 1½ te  
weven elk oock 2 st spoolen         3-3-0 
Den 23 Juny dd een paer hoender, item anticipado noch een paer, sal haer anstaende jaer  
te goede comen 
Den 27 twee voer turf, den 28 July gebocket vlas      0-4-0 
Den 5, 6, 7 Aug. also 3x Mette helpen hoeyen, den 12 wasschen    0-17-0 
Den 18 an 't vlas Hendrickjen, den 28 een voer turf gehaelt     0-7-0 
Den 2 9bris Mette gewasschen        0-5-0 
Den 22 9bris met Mette gerekent die mij bracht      5-0-0 
            _____ 
maket in alles sedert de naeste rekeninge van den 15 May 78, twaalf gulde, 4 p  12-0-4 
daertegen comende de jaren als op Martini sijn vervallen 78, 79, 80 36 gl te samen, als  
ick daervan de twaelf gl afftrecke, soo is het acht en 't seventigste jaer betaelt, hebbende  
die op de beide naestvolgende 79 ende 80 te corten      0-0-4 
Item het koe halen van Deventer vide supra 79 Juni an 17 p T.    0-15-0 
Den XI Decembris twee lb garen wedergebracht      0-18-0 
Den 19 Jan. 1681 twee lb garen wedergebracht      0-18-0 
Den 8 Marty gegraven         0-2-0 
Den 2 Aprilis Teunis gebracht        3-0-4 
Den 5 Mette gegraven tot wortelen, den 8 Willem gegraven    0-7-0 
Den 22 Aprilis Mette op 't Venne helpen strijken, item doorsnijden den 23  0-8-0 
Item den 7 May gebanckt, den 30 2 voer turf dd      0-2-0 
Den 16 Juny Teuniss gebracht linnen die hadde geweven 27½ elle, de elle maecke an  
arbeidsloon 1½ st, tesamen 40 st 4 p spoelen velle een oortjen, facit 6 st 6 penning (de  
halve elle in word niet gerekent) Summa       2-8-2 
pridie X post Trin.een voer hoey uit het Slag gehaelt     0-5-0 
Den 9 Augusti Teunies gebracht        4-0-0 
            ______ 
wanneer bevonden dat op dese beide jaeren 79 en 80 is betaelt    13-2-2 
            10-17-6 
Den 20 8bris gebracht 17 elle, elke 1½ st spoelen ut supra, summa     1-11-2 



            _____ 
Den 19 Mart 1682 gerekent en bevonden van bovenst. jaeren, rest    9-6-4 
adde van M. 81           12-0-0 
            _____ 
            21-6-4 
Dito 19 Marty 1682 heeft Hendrikjen hierop gebracht     3-3-4 
Den 8 May met mij en de vrienden nae Zwolle geweest, daeran verdient, hij voor sijn  
deel 3 gl en Jan Wolters 2 is           5-0-0 
Soo affgesprooken in bijwesen van Gerrit den 26 Jan. 85 
It. met eenen wagen nae 't Veer tot Rijssen geweest      1-0-0 
Den 9 Juny Mette gegraven, den 29 7bris twee voer turf dd    0-2-0 
Den 4 9bris een paer hoender dd, oock een paer van proclameeren  
Den 7 dito Teunies nae Nieuwenhuis te voete geweest     0-15-0 
Den 2 Apr. 1683 Willem gedorsscht, den 10 Apr. Willem gegraven, den 7 may gewedet, in mijn 
affwesen 16 elle linnen 8 elle 1½ st, pridie 4 post Trin. twee voer turffs gebracht 
Den 16 en 17 July met twee menschen en den wagen ingevoert 13 fyme en 26 gastjens in 8 
malen, den 25 Aug. Hendrickjen gerijstet, den 28 gevlasset Hendrickjen, den 8 8bris Teunis 
gegraven, den XII 2 gansen an betalinge gedaen, den 2 9bris hij gedorscht en geleemt, den 9 9bris 
dd twee hoender 
Den 26 Apr. 1684 18 elle doecks die geweven hadde, den 21 Juni 2 voer pachtturff dd, den 3 July 
een voer hoeys uit het Slag gehaelt, den 9 Augusti Mette gegraven, den 24 Octobris op 't land 
gemesset, den 24 9 bris Gerrit gebracht dry gulden en een paer hoender, in Junio gebracht 2 voer 
pacht turff  en 2 gehaelt van den onsen voor geld, den 26 July Gerrit seven gulden gebracht 
Dito met hem gerekent en bevonden, kortende hem voor 't messen 30 st en voor 't saet inschaelen 
28½ st, dat mij in dato hij schuldig blijft noch      31-0-0 
Den 14 Aug. Gerrit gehoeyt, den 15 gehoeyt, noch en den 19 eene ledder vol hoeys gehaelt, den 
21 gebocket het vlas, den 22 een stucke lands gebouwt, item in mijn afwesen gebocket, den 13 
8bris Teunis ons het beest van Deventer afgehaelt, den 20 nae Deventer an Dr. Dapper geweest, 
den 4 xbris 2 hoender gebracht 
1686 den 12 January heeft Gerrit gebracht       2-18-0 
Den 5 Febr. Teunis nae Bathmen om 't armen geld geweest    0-6-0 
Den 28 Mart heeft Teunis gebracht 17 elle doecks, de elle is 17 st en het spolen is van  
elke elle ¼,  fac. 4¼ tesamen         1-9-12 
Den 8, 9, 10 Apr. ons Gerrit met de Passchen tot het messen, plogen en saeyen geholpen 
Den 13 May Hemelvaertsdag Gerrit gebracht      6-0-0  
            _____ 
Den 24 May 1686 met Gerrit en Hendrick gerekent stondt so, uit de laetste rekeninge  
resteerden mij            31-0-0 
Hierbij comen van Martini 85        12-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen          43-0-0 
hierop sijnde gekort bevonden, segge        17-3-4 
            _______ 
So resteert mij noch van 't bovenstaende       25-16-12 
In mijn afwesen 2 voer turfs dd, den 5 Aug. Gerrit gehooit 
Den 6 Teunis nae Nieuwenhuis en vandaer nae Deventer geweest 
Den 12 2 pachthoender en Gerrit gebocket en geld      2-0-0 



heeft oock voor mij Vennebecken een koeken gedaen     2-13-0 
Den 15 Teunis gebracht 23 ellen linnen geweven, de elle het spolen er ingesloten  
is 1¾ st           2-0-4 
Den 21 Aug. Jenneken gegraven 
Den 8 Juny 1687 nae Eibergen met de wage geweest, den 24 1 voer turf dd, dito het tweede 
Den 26 Gerrit gebracht         3-0-0 
Den 27 July een stucke met knolsaet gesaeit, den 30 wederom een stucke 
Den 20 Aug. Teunis een stucke geweven ad 2½ elle, de elle ad 1¾, twintig elle sijn  
salvo, adde 1 st sterckemeel           1-15-0 
8 Sept. 2 hoender dd 
Den 24 voormiddag in de regen twee stucke over geegget, seide van X st, dito Teunis weite 
gedorscht, den 26 haveren, den 29 een ancke rogge gesaeyt, seit van 15 st, den 2 8bris Teunis 
gedorscht, den 3 en 4 also 2x met de paerde geholpen, gemesset en gesaeit 3 stucke, den 21  
8bris Teunis gedorsscht, item 3 dage gedorscht 
Ao 1688 in Junio 2 voer pachtturf dd 
Den 15 July gebracht          3-10-0 
            _______ 
Dito gerekent en stond so van 't oude resteerden      25-16-12 
Adde jaeren 86 en 87           24-0-0 
            _______ 
maekt tesamen          49-16-12 
daerop betaelt bevonden         24-11-12 
            ______ 
En resteert mij also van 't bovenstaende       25-5-0 
Den 21 July het 1e stucke geploegt en gesaeit, den 28 oock het derde, beide  f 25 en een  
beest ad 10-10-0          11-15-0 
            ______ 
reste mij van de bovenstaende noch huiden 23 Sept.     13-10-0 
Den 29 Septembris het 2de stucke gesaeit, was in den doorlichten, den 4 2 pachthoender  
en twee van sijn broer te proclameeren 
1689 den 4 Aug. dd 2 hoender 
Ao 1689 met Gerrit gerekent ende stond so, den 4 ixbris van de vorige rekeninge was hij  
mij schuldig gebleven          13-10-0 
Hierbij quam van Martini 1688        12-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          25-10-0 
Hierop betaelt gevonden         11-19-0 
            ______ 
resteert mij also in dato noch van 't bovenstaende       13-11-0 
Hierbij komen nu weder op Martini 1689 verschenen     12-0-0 
            ______ 
maeckt te samen          25-11-0 
Nb noch heeft Gerrit een en ander van Deventer gebracht      0-6-0 
            _____ 
resteert dan noch          25-5-0 
Ao 1690 den 27 Gerrit gedorscht 
Ao 1690 den 2 9bris met Gerrit gerekent en bevonden dat op 't bovenstaende was  



verdient           11-11-0 
            ______ 
Item een paer hoender, resteert mij also van 't bovenstaende    13-14-0 
Hierbij komen nu weder op Martini 1690 verschenen     12-0-0 
            ______ 
maeckt te samen          25-14-0 
Den 24 ixbris heeft Jenneken gebracht hierop        3-0-0 
Ao 1691 den 5 Jan. Gerrit gedorscht, den 10 Helene mede van Deventer gebracht, den 22 en 23 
also 2 x Gerrit gedorscht, den 19 Febr. Gerrit gedorsscht, den 12 en 13 Marty gedorscht, den 20 
Gerrit gegraven, den 5 en 6 also 2x Hulsbeke voor Gerrit gedorschtet, den 7 Juny heeft Gerrit 
gebracht            3-0-0 
Den 4 July dd 2 voer pachtturf, den 24 Aug. in 't busken 't röveland bequed en gezait 10 st, den 
25 Samuel mede nae Deventer genomen, den 16 gedorscht, den 28 gebout en gesaeit, den 2 8bris 
Teunis gedorscht, den 3 8bris Teunis nae Delden nae de Viller geweest 6 st, den 6 gedorscht, den 
12 2 hoender dd, den 21 Teunis gedorscht, den 23 een stuckien met rogge namelik het 3de 
gesaeit, souden 12 st sijn, den 9 xbris Teunis gedorscht, den 30 gedorscht makende dit verdiende 
met bovenstaende 6 gl tesamen        13-2-8 
            ______ 
de welk afgetrokken van boven, rest        12-11-8 
Hierbij komen noch van Martini 91        12-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          24-11-8 
Nb is naegesien, opgenomen en so bevonden den 8 Jan. 1692 
Den 18 en 19 also 2x Gerrit gedorscht, den 21, 22, 23 hij gedorscht etc, oock noch sij met halven 
geseide Hermen Huiskens, den 9 in 't busken 
Nb wij sijn overkomen dat hij deese drie volgende jaren, daer dit het 1e van is, dit Slag onstraflik 
in vruchte onderholden sal 's jaers voor 30 st, den 27 July Teunis gemaeit, dito den 29, den 30 
dito Gerrit gebracht 3 gl, 1 Aug. 2e en 3e stucke tot groen gezaeit f 15 st, den 5 dito 1 voer 
pachtturf dd, den 27 Aug. 't halve 6e stucke begadet en gesaeit, oock 1 voer messes in den 
gaerden gebracht f 18 st, den 29 Aug. dd 2 hoender, den 1 Sept. het tweede voer pachtturf dd, den 
18 't 4e en 5e stucke met de groote eggen geegget f 15 st, den 9 Teunis weite gedorscht, den 3 
8bris Teunis gedorscht, den 6 mes gevoert, den 28 9bris dd 2 gl 
Dito met malcander gerekent en bevonden op het bovenstaende waren betaelt  14-2-8 
dese afgetrocken resteeren mij daer noch van      10-9-0 
waerbij van Martini 92 weder komen       12-0-0 
            _____ 
maeken tesamen          22-9-0 
Hierop heeft Teunis den 3 en 4 Marty 1693 also 2x gedorsscht, 1 April met de paerde geholpen, 
den 22 dito het 3e stucke met gerste en lijn gesaeit, den 18 May 't 2e stukke met weite gesaeit, 
den 6 Juny 2 voer pacht turf gebracht, den 25 July 't 4e stukke gebout en tot groen gesaeit, den 31 
July in 't busken gebouwt en tot groen gesaeit, den 28 Aug. Teunis gedorsscht, den 14 en 15 
Teunis gedorscht en gewalt also 2x, idem den 27 gedorsscht, den 2 9bris 2 hoender 
1694 den 19 Febr. en den 20 gedorscht, den 26 Febr. een voer rijsen f 30 wegen 't Slag 30 st 
Dito met malcander gerekent en stond so tot de 22-9-0, van de naeste rekeninge quam van 
Martini 93, segge          12-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen          34-2-0 



waerop betaelt wierde bevonden        9-10-0 
            ______ 
resteert hier van also noch          24-19-0 
Den 13 Juny 2 voer pacht turf dd, den 20 July 't 3e stukke gebouwt en tot groen gesaeit,  
den 23 het 1e en 7e was van smorgens vroeg tot middag, den 30 het 6e stukke van 4  
uiren 's naemiddags, den 27 Aug. dd 2 hoender, it tuinen voor 't Slag 
Den 11 9bris op Martinidag 94 hebben wij 't tesamen gerekent en bevondendat op het 
bovenstaende waren betaelt         3-14-0 
            ______ 
dewelke afgetrocken resteere mij er noch van      21-5-0 
daer is nu bij gekomen van deese Martini 94      12-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen          33-5-0 
waerop in dato betaelt heeft 8-0-0 
Ao 1695 den 29 Jan. Teunis gedorsscht, den 29 en 30 Marty also 2x gedorscht, den 18 Aprilis 't 
2e stukke met groen gesaeit, den 19 het leste stukke met lijn en gerste gesaeit, den 10 Juny 2 voer 
pachtturf, den 26 July het 4e en 6e stukke tot groen gesaeit, den 3 Aug. het streepel en 1e, item 
het 5e, item in 't busken tot groen gesaeit, den 19 Aug. dd 3 gl, den 20 gemesset en in 't busken de 
saetröven gesaeit, den 24 een voer hoei uit het Slag gehaelt, den 13 Sept. het halve gevende 
stukke gebout en het 2e en derde geegget, den 23 Sept. het 3e stukke gemesset en gesaeit, dito 
Teunis helpen messen, den 25 2 hoender, den 21 9bris dd 8 gls, de tuin an de Slag oock dit jaer 
verwaert 1-10-0   
Dito met malcanderen gerekent en bevonden op de bovenstaende 33-5-0 waeren betaelt 28-10-0 
            ______ 
dewelke afgetrokken verscheenen hier noch van       4-15-0 
Waerbij komen van Martini 95        12-0-0 
            ______ 
makende tesamen          16-15-0 
Hierop den 27 9bris gedorscht, den 12 xbris gedorscht 
Den 7 Febr. 1696 eenen schoft geholpen tot het hofjen, den 25 Marty gedorscht, item  
den 26, item den 28, item den 30, den 25 May 2 voer pachtturf, den 22 July Tönis rogge  
gemaeit, den 31 in 't Apengoor, den 1 Sept. heeft Jenneken gebracht 4 gls en twee  
hoender, den 18 xbris heeft hij gebracht 2-10-0 
Dito met malcander gerekent en wierde bevonden hierop dat betaelt was met het Slag  
ingesloten           10-7-4 
            _____ 
resteert mij also noch hiervan        6-7-12 
hier waren bij gecomen van Martini 96       12-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          18-7-12 
Den 8 Jan. 1697 gedorscht, den 18 gedorscht, den 30 Jan. 4 voer mes nae 't Slag gebracht, 
item den 18 Febr., den 24 Juny 2 voer pachtturf 
Den 14 Septemb. 1697 heeft Jenne gebracht vijf gls     5-0-0 
Den 22 Teunis gedorscht, den 27 gedorscht, item den 28, item den 21 8bris, den 24 dd 2  
hoender, het Slag te vruchten 1-10-0, den 12 ixbris gedorscht, den 3 xbris overbetaelt  
van 't kerkenland 2 st, 
hierop wierde betaelt gevonden turf, hoender en       10-15-0 



en so was hierbij gekomen van Martini 97       12-0-0 
welke 12 gl geaddeteert bij seven 90, restant      18-7-12 
            ______ 
maeckt tesamen          30-7-12 
daervan afgetrocken de betaelt bevondene        10-15-0 
            _______ 
so resteert mij hiervan noch         19-12-12 
aldus naegesien, opgenomen en bevonden den 3 xbris 1697 
Ao 1698 den 3 Jan. gedorscht, den 10 Febr. gedorscht, den 28 dito gedorscht, den 8 Marty 
gedorscht, den 23 Juny dd 4 1 gld 3 st, den 23 July dd 2 voer turf, den 3 Sept. Teunis in 't hoei, 
den 13 gedorscht, den 26 Nov. an C. Willem 2 hoender, den 10 en 11 in 't Venne 
Ao 99 den 8 Juny 2 voer turf, den 1 en 2 August. Gerrit gemesset en gebouwt, de halve bleeke 
gebouwet, geegget en met groen besaejet, het eerste stucke, eyscht daervoor een daeler, dog ick 
segge hem toe ½ Rd, den 17 het 2e st in 't busken toegraven, dito Teunis in de 23, den 12 8bris 2 
hoender 
Ao 1700 den 26 Jan. gerekent en stond so tot de bovenstaende restant quam van Martini  
98 en 99           24-0-0 
            _______ 
maeckt tesamen          43-12-12 
2 paer hoender en 4 voer turf 
hierop wierde betaelt bevonden als bovenstaen, item voor 2 jaer het Slag te vruchten  
en 6 gls 10-0 huiden gebracht         17-18-8 
            _______ 
resteert mij also in deese hier van        25-14-4 
Den 2 Juny 1700 gebragt 2 voer pagtturf, den 30 July saet ingevaren, den 10 July 2  
hoender, den 21 viiibr tot een broute turf, het Slag gevrucht 30 st 
Ao 1701 den 17 Jan. 2 schinken wegende 24 lb, het lb 3 st ende een bl... f 4-10-1 
Dito gerekent en wierde op het bovenstaende betaelt gevonden    9-5-0 
            ______ 
dewelken afgetrokken rest hier van        16-9-4 
hierbij come van Martini 1700 an geld       12-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen          28-9-4 
Den 26 Mart 1701 dd 1 hoen, den 6 May gedorscht, dit was door H. Huisman, den 7 July dd 2 
voer pagt turf, den 8 Aug. gerste gemajet, den 9 drie schoft, den 11 7e stucke met groen besaejet, 
den 13 dd 2 hoender, den 5 8br gedorscht, den 10 gedorscht, den 22 9br gedorscht, den 9 10br 
gedorscht, den 30 xbr gebragt 2 schincken wegende 22 fac. 3 gls 6 st, dito gebragt 5 gls 10 st 
Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo bij 't bovenstaende restant waeren gekomen 
van M. 1701           12-0-0 
            _____ 
te saemen           40-9-4 
Hierop wierden nu betaelt bevonden        12-8-0 
            _____ 
Die affgetrocken blijft hij dan in dato nog schuldig      28-1-4 
Nb de pagturf is betaelt, item de hoender en nog eene op 't volgende jaer. Het vrugten  
van 't Slag is mede berekent 



Den 7 Mart 1702 gedorscht, den 3 Apr. gedorscht, den 19 gewallet, 2½ dag arbeydens 
affgetrokken blijft dan schuldig        27-8-12 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702, 1 hoen, 1 voer turf      6-0-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen 1 hoen, 1 voer turf en      33-8-12 
Den 5 Juny dd voor mij een voer turf en moet ick dan nog hebben op Martini deeses  
jaers 1702 1 hoen en aen geld         6-0-0 
Hierop heeft Teunis den 7 Aug. gerste gemajet, den 28 viibr gedorscht, den 30 8br gedorscht, 
item het Slag getuynt 1-10-0 
Den 23 Jan. 1703 gebragt 3-12-0, waermede dan de bovenstaende 6 gls sijn voldaen, dog resteert 
mij nog een hoen, den 9 Apr. dd door Huining 10 gls, den 14 Aug. dd 1 voer turf, den 18 dd nog 
1 voer, den 4 8br gedorscht, den 21 8br dd 2 hoender, den 8 9br gedorscht 
Nb het ghene hier verdient is, is berekent bij de andere post staende 
Gerrit Heuten geeft van Pastorien land jaerlicks 12 gls, 2 voer turf en een paer hoender 
Op Martini 1703 is dan verschenen geweest de pagt sijnde     12-0-0 
(de hoender en turf sijn betaelt). En oock moet nog van 't gelt affgerekent worden 1-10-0  
wegens 't vrugten van 't Slag           1-10-0 
            ______ 
blijft dan in dato den 24 xbr van deese post te quaede     10-10-0 
Den 21 May 1704 gebragt          9-0-0 
            ______ 
rest            1-10-0 
Den 16 Juny dd 2 voer turf, den 28 July rogge gemaejet, den 24 9br dd 2 hoender 
Ao 1704 op Mart. sijn hier bij gekomen (de turf en hoenders daervan reets sijnde  
betaelt)           12-0-0 
            ______ 
tesaemen           13-10-0 
treckt hier aff den dag rogge maejen         0-8-0 
            ______ 
blijven            13-2-0 
Hierop nu heeft Jenne gebragt deesen 9 April 1705      10-1-8 
            _____ 
Die affgetrocken blijft in dato nog schuldig       3-0-8 
Den 3 Aug. gebragt 2 voer turf, den 3 8br gedorscht, den 29 7br gedorscht 
Den 5 Mart 1706 weergebragt 7 stucke gaeren ad 1½ stuiv het stucke 
Hier bij komen van Martini 1705        12-0-0 
            ______ 
tesaemen           15-0-8 
Den 5 May 1706 met Gerrit deesen post naegesien en bevonden op bovenstaende 15-0-8  
waeren verdient 1-1-8 en nog van 't vrugten van het Slag van de jaeren 1704 en 5 3 gls,  
tesaemen             4-1-8 
            ______ 
die affgetrocken blijft in dato nog schuldig       10-19-0 
Nb de hoenders van 't jaer 1705 resteren nog 
Den 28 Juny dd 2 voer turf, den 27 mijne vrouwe mede van de Swarte Sluis gebragt,  
den 28 dd 4 hoenders 
Den 16 9br 1706 hierop betaelt 4 gls, den 23 xbr weergebragt 3 stucke gaeren f 4½ st 



Den 18 Juny 1707 gebragt 2 voer turf, den 23 July rogge gemaejet, den 8 viibr gebragt  
2 hoender, den 4 8br 1707 gebragt 3 gls 
Dito gerekent en bevonden het stont soo, de hoenders waeren betaelt en de turf tot Mart.  
1707 en aen geld waeren gekomen van Mart. 1706      12-0-0 
            ______ 
tesaem            22-19-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden (het vrugten van 't Slag van de jaeren 1706 en 7  
mede berekent sijnde) de summa van        13-2-0  
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       9-17-0 
Waerbij nu komen op Martini deeses jaers 1707      12-0-0 
            ______ 
tesaemen           21-17-0 
Den 12 July 1708 gebragt 2 voer turf, den 20 viiibr een paer hoender betaelt met 7 st, den 14 
Sept. gebragt 2 voer turf Ao 1709 
Den 30 Septebr. 1709 een voer turf van de Borkele gehaelt, den 3, 4, 5 Oct. 3 daegen  
gedorscht, den 7, 8, 9 gedorscht, den 27 Oct. 1709 gebragt 9 gls 
Dito met hem gerekent ende bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van  
Mart. 1708, neven turf en hoender        12-0-0 
            ______ 
tesaemen           33-17-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden (het vrugten van het Slag de Ao 1708 mede  
gerekent sijnde)            12-12-0 
            ______ 
blijft dan schuldig          21-5-0 
Den 28 gebragt 2 hoender, in Julio gebragt de turf, voeg hier bij het ghene verschenen  
is op Mart. 1709          12-0-0 
            ______ 
saemen           33-5-0 
Hierop heeft hij nu betaelt den 7 May 1710 6 gls waerbij gevoegt het vrugten van 't Slag  
de Ao 1709, maeken          7-10-0 
            ______ 
Blijft dan in dato nog schuldig        25-15-0 
Den 13 Aug. gebragt 2 voer turf, den 2 voer hoy van den Berg gehaelt, den 18 Octobr. gebragt 2 
hoender, den 28 gewedet, den 17 Juny 2 voer turf gebragt, den 5 July op deese rekeninge betaelt 
3 gls, den 8 July een voer hoy gehaeld, den 9 twee voer, dito de jonge helpen hoyen 6x, den 21 2 
voer hoy gehaelt, den 1 Aug. een stucke met groen op den camp gesaejet, den 27 Oct. gebragt 2 
hoender en aen geld 5 gls 
Dito den 27 Oct. 1711 de rekeninge naegesien en bevonden bij de aen de voorige sijde  
staende           25-15-0 
waeren gekomen van Martini 1710        12-0-0 
            ______ 
komen            37-15-0 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden, het vrugten van 't Slag de Ao 1710  
mede sijnde gerekent          14-1-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede (turf en hoender betaelt sijnde)     23-14-0 



Den 5 en 6 gedorscht 
Den 19 July 1712 8x gehoyt, den 10 8br gebragt 2 hoenders en aen geld 7 gls 
Dito de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende summa was gekomen van  
Mart. 1711             12-0-0 
            ______ 
tesaemen           35-14-0 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden (het vrugten van 't Slag van 1711 mede  
sijnde gerekent en het voer turf dat verschenen was op Mart. 1711 gerekent tegens de  
twee daegen dorschens) de summa van 10-2-0, segge     10-2-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede       25-12-0 
Den 10 xbr weergebragt 6 stucke gaeren f 9 st, den 26 nog weergebragt 6 stucke en 4 bind ad 1½ 
st het stuck 
Den 17 Jan. 1713 weergebragt 6 stucke 5 bind ad 1½ st het stuck, den 3 Febr. weergebragt 8 
stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 26 weergebragt 7 stucke en 17 bind gaeren ad 1½ st, den 16 
Mart 7 stucke en 13 bind ad 1½ st, den 15 Apr. weergebragt 8 stucke en 3 bind ad 1½ st, den 21 
Aug. weergebragt 8 stucke en 6 bind ad 1½ st, den 25 9br weergebragt 2 stucke en 14 bind ad 1½ 
st 
Den 8 Jan. 1714 gebragt 5 gls en 8 stucke en 2 bind gaeren ad 1½ st het stucke, den 21 Jan. 
gebragt 2 schincken wegende 29 pond ad 3 st 8 p het pond, f 5 gls 1 st 4 p, den 31 Jan. 
weergebragt 8 stucke en 4 bind gaeren ad 1½ st 't stucke, den 21 Febr. weergebragt 4 stucke ad 
1½ st 't stucke, den 25 May hout gehouwen, den 18 Sept. 1714 gebragt 4 hoender, den 15 
Decemb. gebragt 9 gls, dito de rekeninge met Gerrit naegesien en bevonden bij bovenstaende 
restand waeren gekomen van Mart. 12, 13, 14 (nevens turf en hoender)   36-0-0 
            ______ 
tesaemen           61-12-0 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      25-7-12 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       36-4-4 
Nb de hoender sijn voldaen maer voor de turf van 1712, 13 en 14 belooft hij 6 daegen te sullen 
arbeyden 
Den 11 Mart 1715 weergebragt 8½ stucke gaeren ad 1½ st het stuck, dog moet daervan gekort 
worden een stuiver, die manqueerde aen de twaelf gls ter selver tijd gebragt van het kerckenland, 
den 22 Oct. weergebragt 4 stucke gaeren ad 1½ st, den 8 9br weergebragt 4 stucke en een paer 
hoender, den 12, 13, 14 3x omgewendet aen Brokings op eygen kost, den 21 6 schep gerste 
gelevert 
Den 21 Febr. 1716 gebragt 1 schincke wegende 11 pond f 1-15-6 en aen geld 5 gls 
Dito de rekeninge met Gerrit naegesien en bevonden bij d' aen de vorige sijnde staende  36-4-4 
waeren gekomen van Mart. 1715, neven turf en hoender     12-0-0 
            ______ 
tesaemen           48-4-4 
Hierop wierden nu verdient en betaelt bevonden      12-10-8 
            _______ 
Die affgetrocken blijft hier van te quaede       35-13-12 
De turf en hoender tot 1715 incluis voldaen sijnde 
Den 8 Apr. weergebragt 3 stucke en 17 bind gaeren ad 1½ st, den 18 May weergebragt 1 lb garen 
f 11 stuiv, den 3 Nov. 1716 Jenne gebragt 6 gls, den 24 Dec. 1716 gebragt 2 hoender 



Den 12 Januar 1717 gebragt 2 schincken wegende 18 pond, het pond ad 3 st en 4 penn fac 4-11-0 
en gebragt aen geld 3 gls 
Dito den 12 Jan. 1717 de rekeninge met Gerrit naegesien en bevonden bij bovenstaende restant 
waeren gekomen van Mart. 1716, nevens turf en hoender     12-0-0 
            _______ 
tesaemen           47-13-12 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden, beneven de hoender, aen gelt  14-8-0 
            _______ 
blijft dan te quaede, nevens de turf van Mart. 1716, aen geld    33-5-12 
Den 6 Febr. weergebragt 2 pond gaeren fac 9 st, den 25 Oct. gebragt 2 hoender, den 3 9br 1717 
gelevert 12 schep gerste en koste de gerste thoen tot Goor 19 st off op het hoogste 20 
Den 1 Febr. 1718 gebragt 2 schincken wegende 31 pond, het pond tegen 3 st 
Dito den 1 Febr. 1718 met Gerrit Heuten de rekeninge naegesien en bevonden het stont soo op 
bovenstaende restant waeren gekomen, nevens turf en hoender, aen geld op Mart. 1717 12-0-0 
            ______ 
tesaemen           45-5-12 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        17-2-0 
            ______ 
blijft dan te quaede aen geld         28-3-12 
Nb de hoender sijn betaelt, dog blijft te quaede de turf van 1716 en 17 
Den 21 Mart weergebragt 6 stucke en 17 bind gaeren ad 1¾ st het stucke, den 19 Sept. gebragt 2 
hoender, den 29 Oct. een kaste van Deventer gehaelt, den 11 9br gelevert 9 schep gerste min een 
half spind, kostede thoen tot Goor 19 a 20 st 
Den 2 Febr. 1719 ontfangen een schincken wegende 14 lb, het pond ad 3 st f 2 gl en 2 st, den 23 
Febr. gebragt 2 voer mes voor de twee voer turf verschenen op Mart. 1718, den 23 Aug. 1719 
gebragt 2 hoenders 
In Jan. 1720 gelevert 7 sch gerste f 7 gls, den 6 Febr. heeft Gerrit Heuten gebragt 7 gls. Dito den 
6 Febr. 1720 met Gerrit Heuten gerekent en bevonden bij aen de voorige sijde staende 28-3-12 
Waeren gekomen van Mart. 1718 en 19 aen geld      24-0-0 
            ______ 
tesaemen           52-3-12 
hierop nu waeren verdient en betaelt bevonden      27-9-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede       24-4-12 
Sijnde de hoender betaelt tot Mart. 1719, dog rest 2 voer turf off mest daer voor, den 2 Mart 1720 
heeft hij deese twee voer mest betaelt, den 8 Dec. gebragt 2 hoender 
Den 28 Jan. 1721 ontfangen van Heuten een schinke wegende 13 pond fac 39 st en aen gelt 10 
gls, den 8 Apr. gebragt 2 voer mest, den 30 Sept. 1721 heeft Jenne Heuten gebragt 11 gls en 18 
st, den 16 Oct. gebragt 2 hoender 
Den 9 Mart 1722 gebragt 2 voer mes, den 27 Mart weergebragt 4 stucke en 7 bind gaeren ad 1½ 
st het stucke, den 15 Apr. een voer turf aen mijn dogter gebragt f 28 st, naederhand nog een voer 
28 st, den 10 May 1722 heeft Hendrickjen Heuten gebragt 9 gls 
Dito den 10 May met Hendrickjen de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restant 
waeren gekomen van Martini 1720 en 21       24-0-0 
            ______ 
tesaemen           48-4-12 
hierop nu wierden betaelt bevonden         35-19-8 



            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede aen geld       12-5-4 
Den 18 Sept. gebragt 2 hoender 
Den 5 Mart 1723 gelevert 16 sch gerste ad 13 st het schep, den 10 & v. land omgeset op eygen 
kost 9 daegen, den 15 July plaggen gemaejet, den 15 Aug. 1723 de rekeninge met Hendrickjen 
naegesien en bevonden bij bovenstaende restand waeren gekomen van Martini 1722 12-0-0 
            ______ 
tesaemen           24-5-4 
Hierop wierden nu verdient en betaelt bevonden      14-8-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          9-17-4 
Welcke 9-17-4 den selven dag voldaen sijn, sijnde de mest betaelt, dog resteren de hoenders van 
Mart. 1722, den 18 Sept. betaelt de hoenders van Mart. 1722 
Den 1 Nov. 1723 6 sch gerste ad 19 st min een spind 
Den 30 Mart 1724 gebragt 2 voer mest, den 7 dec. gebragt 2 hoender, dito den 7 Dec. gebragt aen 
geld 10 gls, in Nov. 1724 gelevert 8 sch gerste ad 1 gl 't sch 
Den 29 Jan. 1725 gebragt 2 voer mest, den 20 May 1725 met Hendrickjen deese rekeninge 
naegesien en bevonden dat alles betaelt was tot Martini 1724 incluis, uytgenomen 6 st die sij mij 
aenstonts in handen gegeven heeft, den 24 May een voer mayhout nae Goor gebragt, den 24 Oct. 
1725 gebragt 2 hoenders 
Den 22 Febr. 1726 gebragt 2 voer mest, den 24 Oct. gebragt 2 hoender 
Den 20 Mart 1727 gebragt 2 schincken swaer schaers 15 pond ad 3 st het pond f 44 st, den 20 
Oct. 1727 gebragt 2 hoender 
Den 24 Jan. 1728 gebragt 2 voer mest, den 8 Aug. 1728 heeft Hendrickjen Heuten gebragt 12 gls 
Dito den 8 Aug. 1728 met Hendrickjen Heuten de rekeninge naegesien en bevonden sij  
was schuldig de pagt van Martini 1725, 26 en 27, tesaemen    36-0-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      14-16-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          21-4-0 
Den 14 Nov. heeft Hendrickjen Heuten gebragt 2 hoender 
Den 4 Febr. 1729 gebragt 2 voer mest, den 18 Aug. Hendrickjen aen handen van mijn vrou 
gelangt 12 gls, den 12 Oct. gebragt 2 hoender 
Den 15 Jan. 1730 heeft Hendrickjen Heuten gebragt 12 gls, dito met haer de rekeninge naegesien 
en bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Martini 1728 en 29  24-0-0 
            ______ 
tesaemen           45-4-0 
hierop nu waeren betaelt (nevens mes en hoender)      24-0-0 
            ______ 
blijft dan te quaede           21-4-0 
Den 20 Febr. 1730 gebragt maer 1 voer mest, rest 1 voer, den 2 Nov. 1730 gebragt 2 hoender 
Siet het nuwe boeck op de blat zij 106   
 
De pastorie heeft land van de kerke in huir, 't welke L. Krijgsman met mijn groote schade tegen 
de garve hebbende gebruickt, bij sijn vertrek an Gerrit Heuten is gedaen tegen twaelf gls, 
dewelke ick an de kerke jaerliks daervan geven moet en heeft mij Gerrit 't ghene 1691 op Martini 
(sijnde het eerste jaer sijner pacht) verschenen was, gebracht den 8 Jan. 1692 namelik  12-0-0 
Ao 92 't ghene op Martini 92 verschenen was anticipandu betaelt den 9 8bris  12-0-0 



Ao 93 't ghene op Martini 93 verschenen was anticipandu betaelt den 5 9bris 
Ao 95 't gheene op M. 94 verscheenen was betaelt den 18 April    12-0-0 
Ao 96 't gheene op Martini 95 verscheenen was betaelt den 6 May    12-0-0 
Ao 96 't gheene op Martini 96 verscheenen was betaelt den 18 xbris   12-0-0 
Ao 97 't gheene op Martini 97 verscheenen was betaelt den 3 xbris   12-0-0 
't gheene op Martini 98 verscheenen was, betaelt den 9 Jan. 1699    12-0-0 
Op het ghene Mart. 99 verschenen was den 13 July 1700 betaelt 6 gls, item 6 gls den 10 August 
soo dat het jaer 99 hiermede is affbetaelt  
Den 9 May 1701 betaelt op het ghene verschenen was Martini 1700 9 gls 1 st 8 p 
Den 18 Apr. 1702 gebragt 8-19-8. En stont doe met deese rekeninge soo van 't ghene Mart. 1700 
verschenen was, waeren blijven openstaen       2-18-8 
Hierbij waeren gekomen van Mart. 1701       12-0-0 
            ______ 
tesaemen           14-18-8 
hier van affgetrocken de nu gebragte        8-19-8 
            ______ 
blijft dan nog te quaede         5-19-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        6-0-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen         11-19-0 
En blijft voor mij 1702 op Martini         6-0-0 
Den 23 Jan. hierop betaelt 3 gls en 8 p, den 8 May wedergebragt 16 elle smaldoeck, de elle 2 st 
min een oortjen, maeckt 1 gl 8 st, den 26 July rogge gemaejet en oock den 27, den 24 xbr de 
rekeninge naegesien en daerbij de bovenstaende 6 gls vereffent. En komt mij dan nu weder toe 
het ghene verschenen was op Martini deeses jaers 1703     12-0-0 
Hierop betaelde hij nu in dato voornoemt       10-0-0 
            _____ 
blijft dan te quaede          2-0-0 
Den 27 Apr. 1704 sijn deese 2 gls betaelt 
Op Martini 1704 en 1705 waeren weder verschenen     24-0-0 
Hierop nu sijn betaelt den 1 Febr. 1706        6-0-0 
            _____ 
blijft hiervan te quaede         18-0-0 
Den 5 May 1706 hierop betaelt        16-0-0 
            _____ 
blijft dan te quaede          2-0-0 
Den 16 9br 1706 betaelt deese twee gls 
En sullen deese jaerlijcksche 12 gls volgens resolutie van den H. van Stouvelaer en de H. van 
Hengeloo voortaen aen de kercke betaelt worden, mits dat de kerkmeester mij jaerlijcks betaele 6 
gls voor het defraseren van de visitators 
Doch dewijl aen de kercke verschoten hebbe, soo hebbe ick nog ontfangen die 12 gls die 
verschenen waeren op Mart. 1706 den 4 8br 1707 om te sijner tijd met de kerke te verrekenen 
Den 18 Octobr. 1708 hebbe ick nog ontfangen hetghene verschenen was op Mart. 1707 ad 12 gls 
Den 16 Mart 1709 hebbe ick ontfangen op het ghene verschenen was op Mart. 1708 11 gls, den 
27 Octob. nog 1 gl 
Den 7 May 1710 hebbe ick nog ontfangen op het ghene verschenen was op Mart. 1709 8-0-0 



Den 5 July 1711 heeft hij gebragt 16 gls, waermede dan betaelt sijn de nog resterende 4 gls van 
Mart. 1709 en de de 12 gls verschenen op Mart. 1710 
Ao 1712 den 7 May heeft Gerrit gebragt hetghene verschenen was op Martini 1711 ad 12 gls 
Den 25 Juny 1713 heeft Jenne betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1712 ad 12 gls 
Den 25 May 1714 betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1713 ad 12 gls 
Den 11 Mart 1714 betaelt het ghene verschenen was op Mart. 1714 ad 12 gls     
Den 18 December 1715 betaelt het ghene verschenen was op Martini deeses jaers met 12 gls 
Den 23 May 1717 gebragt het gheen verschenen was op Mart. 1716 12 gls, dog rest hier van 1 
stuiver 
Den 13 May 1718 heeft Jenne gebragt hetgheen verschenen was op Mart. 1717 12 gl en 1 st, die 
laetst was te quaede gebleven 
Den 9 July 1719 heeft Jenne Heuten gebragt de pagt verschenen geweest op Mart. 1718 ad 12 gls 
Den 12 Aug. 1720 heeft Jenne Heuten gebragt 12 gls, waermede betaelt is de pagt verschenen op 
Mart. 1719 
Den 6 Aug. 1722 heeft Willem Heuten gebragt 12 gls, sijnde een jaer pagt verschenen geweest op 
Mart. 1720 
Den 20 May 1725 heeft Hendrickjen Heuten betaelt de pagt verschenen sijnde geweest op Mart. 
1721 met twaelf gls 
Den 6 Jan. 1726 heeft Hendrickjen Heuten gebragt 24 gls, waermede op deese rekeninge betaelt 
is de pagt verschenen sijnde geweest op Martini 1722 en 1723 
Den 14 May 1727 in haer huis ontfangen 14 gls, sijnde de pagt verschenen op Mart. 1724 en op 
Mart. 25 2 gls, rest daer van 10 gls. Deese thien gls heeft Hendrikjen Heuten voldaen den 24 Jan. 
1728, waermede deese rekeninge is affgedaen 
Nb de pagt van dit kerckenland heeft de kerckmeester Gerhardus Gorcking ontfangen soo als 
verschenen was op Mart. 1726. En sal daer in continueren volgens affspraeke, mits dat hij 
kerckmeester dan jaerlijcks aen mij betaele 6 gls, mij toegelegt voor het defrojement van de 
deputate classis 
Den 10 Nov. 1727 heeft de kerckmeester mij voldaen 6 gls sijnde verschenen geweest in 't jaer 
1726 
Den 28 Dec. 1728 van de kerckmeester ontfangen 6 gls sijnde verschenen geweest in 't jaer 1727 
Den 13 Dec. 1729 van de kerckmeester ontfangen 6 gls sijnde verschenen geweest in 't jaer 1728 
Den 8 Jan. 1731 ontfangen van den kerckmeester 6 gls sijnde verscheenen geweest in 't jaer 1729 
Den 4 Dec. 1731 ontfangen 6 gls van 't jaer 1730 
Den 24 Desember 1732 ontfangen van de kerckmeester 6 gulden van het jaer 1731, dit is van het 
jaer 1731 
Den 3 November 1733 hebbe ick van de kerckmeester ontfangen 6 gulden van het jaer 1732 van 
het onderhoudt van de dippetaty klassy 
Den 11 Desember 1734 heeft de kerckmeester mij gegeeven 6 gulden voor het onderhoudt  van 
de dippetaty klassy van het jaer 1733 
Dit is afgedaen   Luckretia Stockmans  wed. Sertorius 

 
 
 
 
 
 



Wolter Luikes 
     8 guld. 1 paer hoend. wegens 't Pereboomken en 't stuck an de Bergh 
Ao 1669 den 5 Aug. die hoend. ontfangen 
Ao 1670 den 18 Febr. van hem ontfangen 3 guld 3 st en verdient 1 guld 7 st is  4-10-0 
1676 hierop Jan Wolters met mijn vrouwe dry dage, 10, 11, 12 Aprilis 1676, nae Bentem  
en Gronouwe geweest, is bedongen voor          2-10-0 
een paer hoender dd den 16 7bris 
Den 30 in Stöckum dack gegaedert        0-10-0 
Den 22 January Jan gebracht         3-3-0 
Den 31 dito heeft mij Jan gebracht een assignatie van de weeldraeyer op   0-8-0 
Den 28 Juny van thien uiren en den 29 tot an thiene gedeckt    0-12-0 
de beide laetste dagen van Aug. en 1 7br beide vader en soon ons geholpen decken ende  
het verckenschot vermaken op onse kost       2-8-0 
Item hadde Jan van te vooren eenen halven dag door Markel dack gesamelt 
Den 14 en 15 7bris Wolter en Jan        1-8-0 
Wolter heeft mij alleen den 10 May 1678 helpen modden     0-6-0 
1677 dd een paer hoender den 4 7bris 
Jan Wolters is latten en voor en nae wedden gehaelt, dese beide jaren, facit in alles 3-10-0 
            ______ 
            14-19-0 
Nb Jan verclaert deckende op sijn eigen kost dat des daghs 15 st heeft 
Soo dat nu alles affgerekent mij van die beide jaren en van 't gene mij op Martini 76 en  
77 was verschenen, noch toecome 1 gl 1 st, gedaen den 25 May 1678   1-1-0 
adde 78 Martini          8-0-0 
            ____ 
            9-1-0 
2 hoender dd 8 Aug. 1678, hij heeft oock in Aug. de graven opgemaeckt tot onse Slag  
staende, Wymering seide het was met een gl wel te doen     1-10-0 
den 3 8bris Jan gedorsscht, den XVII 9bris het verkenschot gedeckt   0-13-0 
Den 5 xbris is Jan met mij nae Teckelenborg gevaeren en weder gecomen den 14 dito, 
onderweegs heeft mij deselve boven eten en drincken gekostet soo vele daervan onthouden en 
gevende dien tijd:  Te Rijsenbeeke een spint haver  0-4-0 
   Te Teckelenborg bij Polle   1-19-0 
   Voor een kroes an vrouw Polls  0-5-0 
    Te Rijsenbeeke een half schepel haver 0-6-0 
   Ibidem an 't rad te vermaken, met de raden 0-11-4 
   an de Puppe een half schepel gerste  0-10-0 
   Oock is een kussen verlooren      6-10-0 
Den 16 een voer stubbekens gebracht       1-5-0 
eenige gaeten an het Slag in de vruchte opgemaeckt, item de soone gesocht  0-5-0 
op 't Veen daelgesteken         0-18-0 
Wolter in de kuile geholpen, Hille van gelijken      0-18-0 
meister Jurrien mij in rekeninge gebracht, dat hij mijn reyse na Tekelenborg 2 oude hoefijser 
opgeslagen, twee nieuwe van hem oock noch gekregen met de toebehoorige nagelen, die ick 
hebbe daer voor goed gedaen 15 stuiver 
Den 6 Sept. Luiken een verken gebracht       0-12-0 



Den woensdag nae 13 post Trin. Helenen van hier nae Niewenhuis gebracht  1-10-0 
Den 23 Septembris 79 met Jan Wolters affgerekent, summarum van 't betaelde  14-1-0 
bevonden van voorlede rekeninge dat mij schuldig bleef     9-1-0 
Als hier nu bij comt 't gene schuldig word anstaende Martini negen en seventig  8-0-0 
            _____ 
hij was mij op geseiden naestvolgenden Martini in alles schuld.    17-1-0 
resteert als dan mij noch         3-0-0 
de hoender 79 dd den 6 8bris 
Den 30 ixbris op den middag met mijn vrouwe nae Gilhuis gevaeren en is den 4 xbris 
wedergekomen          2-15-0 
Den 23 Juny 1680 een paer hoender dd 
Den 16 Juny mijn dochter Amelia nae Schoonheten gebracht    1-0-0 
Den Dingsdag post 12 p Trin. uitgevaren met mij en mijne vrouwe nae Tekelenborg, 
wedergecomen vrijdags voor 14 D.         8-4-0 
alsoo XI dagen uitgeweest, hebben hem tot Enschede 36 st gedaen tot een nieuwe  
blockhamer           15-0-0 
Den 31 8bris dack door Harcke gegadert 
Den 1 Febr. 81 rijse gehouwen ende den 2e helpen opladen    12-0-0 
5 Jan. den tuin voort Slag vermaeckt        5-0-0 
Den 6 July Grete 2 hoender dd, den 18 Jan gedeckt, noch van te voren   16-0-0 
Den 25, 26, 29 den metseler geholpen also 3x Jan en Wolter    18-0-0 
Den 23 post Trin. mij en mijne huisvrouwe nae Swol gebracht    2-10-0 
Den wonsdag voor 3 Adventy nae Tekelenborg, rediit wonsdag, daermee   3-15-0 
            ______ 
Den 7 xbris 81 met Jan gerekent ende bevonden dat     21-10-0 
Hierbij comende 't gene mij Mart. 80 en 81 verschenen is     16-0-0 
met de 3 gl tesamen          19-0-0 
blijve ick hem schuldig eene R. en 't ghene tot sijn reisekosten hadden genomen 30 st dit  
is in dato Jan goedgedaen en wij tot so verreken 
In mijn affwesen Jan dry dagen in 't Venne geholpen nedersteken    0-18-0 
Ende hebbende een paerd met Hoiten angedaen nae Swol, so hebbe wij hem eenen gulden 
gegeven en is hij soo meer daer van pretenderen, can hetselve met Hoiten te vereffenen 
een halve fyme dacks          2-10-0 
Den 24 het verckenschot gedeckt, noch van 3 ten avond     0-10-0 
en van den myddag ten avand alsoo, pachthoender dd 
Den Donnerdag voor den 3 post Epiph. 1683 met mijn vrouwe nae Enschede en Benthem 
gevaren, was uit tot volgende Dingsdagavonds en heeft mijne vrouwe tot Benthem 2  
hoefijsers voor hem betaelt          2-0-0 
Den 29 Jan. rijse uit het Broeck met de slede gehaelt     0-18-0 
't Slag te vermaken          1-0-0 
In mijn affwesen een paer hoender gebracht, den 7 Sept. 34 dackschoeven gebracht, seit  
van een halve R. en dito die verdecket       1-9-0 
1684 den X, XI en XII Jan., also 3 dagen, rijse uit het Broek gehaelt 's daegs twee sleden  
vol, wyden en gerden          0-12-0 
            _____ 
Den 26 Marty met Jan gerekent en bevonden op dese twee jaer 82 en 83   16-0-0 
dat hij te corten, daer dit jaer het Slag te tuinen mede ingerekent is    14-11-0 



Den 22 Aprilis vier bond bonenstocken gebracht      0-10-0 
Den 15 May van seven uiren tot 's avonds in 't Venne geholpen    0-6-0 
In 't midden van July 2 hoender dd 
daer brengt hij mij huiden toe den 26 Jan. 1685      2-8-0 
Nb oock moet hem te goede comen van de Swollensche reise den 8 May 1682 daer van  
oock in Heuten rekeninge         2-0-0 
Den 15 Aug. 2 hoender dd, den 13 8bris een vatjen traen van Deventer, ons door Jaling  
gecocht, medegebracht, item dd         1-0-0 
Den 25 en 26 May 1686 twee dagen gedeckt      0-16-0 
De weden en gerden           1-4-0 
't Slag voor verleden en dit jaer te tuinen        1-0-0 
Den 26 May bovenstaende met Jan gerekent en stond soo uit de vorige rekeninge  
resteerde mij              1-9-0 
Hier komen bij de jaeren 84 en 85         16-0-0 
            _____ 
facit tesamen           17-9-0 
hierop sijn betaelt          9-4-0 
            _____ 
resteerden mij also hier noch van        8-5-0 
hierop dito heeft hij mij betaelt        1-17-0 
Nb daer op haer eigen kost decken, rekenen seggen se dat eiggen 15 st 
In mijn afwesen dd een paer kieken, den 21 Aug. Jenneken gegraven 
Den 8 8bris het verckenschot weder gedeckt so met latten etc versien, eisscht daervoor 0-14-0 
Den 16 9bris een gat toegemaeckt in 't dack gewaeyt     0-3-0 
Den 22 Maert 1687 dack door Harcke helpen gadern, den 26 eene henne gedaen, den 29  
en 30 gedeckt, de wind hebben het dack geheel beschadigt, seid met de gerden en wieden  
die hij daertoe heeft gedaen (behalven die van mijn tuinhold daertoe sijn gedaen) en 8 st,  
sijn daeran heeft verdient 12 st, tesamen       1-0-0 
Den 7 April geseid dat de maete geheel van nieuwe hadde getuint, den 5 Aug. Jan  
gebracht            3-3-0 
Ao 88 den 10 Aug. 2 hoender dd 
Den 30 Sept. de moeder gebracht        4-0-0 
Den 23 ixbris met Jan gerekent en stond aldus uit de vorige rekeninge resteerde mij noch 8-5-0 
Hierbij komen Martini 86, 87 en 88, facit        24-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          31-25-0 
waervan afgetrocken 't gene betaelt hadde en verdient     12-15-0 
            ______ 
resteert mij noch van desen         19-10-0 
hierop den 24 dito gebracht 6 sch gersten, 't schepel 16 st     4-16-0 
Item 2 schepel boeckweite, 't schepel ad 15 st      1-10-0 
Item het Slag met Roussings hout ge... , arbeitsloon      0-10-0 
            _____ 
tesamen           6-16-0 
dese afgetrocken van bovenstaende 19-16-0       12-2-0 
Hierbij komen van Martini 89        8-0-0 
            ______ 



f. tesamen           20-14-0 
Ao 90 den 21 Jan. dd           5-10-0 
Item an 't Slag getuint als in 't boekjen staet          0-4-0 
             _____ 
tesamen           5-14-0 
rest            15-0-0 
Voor dese vijfthien gls hebbe ick een beestjen gekregen van Jan Wolters den 13 8bris 1690 
Op 't ghene op Martini 90 weder verschenen was dd den 27 Febr. 91   2-10-0 
dd de hoender en den 15 Aug.        2-10-0 
Den 3 8bris heeft Jan gebracht        2-10-0 
Ao 1692 den 16 9bris heeft hij gebracht 't gene van verlede Martini des jaeren 1690 noch 
resteerden namelik          0-10-0 
dito gebracht op 't ghene 1692 te Martini verschenen was     2-10-0 
Nb 1 sch dachte niet die hem hebbe wedergedaen en hij mij noch veranderen moet, also  
dat blijven            2-4-0 
Den 10 July heeft Jenne gebracht        2-16-0 
Den 27 July 1692 2 hoenders gebracht 
Den 20 8bris 1692 heeft hij mij gebracht hier in huis     3-6-0 
hiermede is betaelt het ghene Martini 1691 verschenen was    8-0-0 
Item op 't ghene Martini 1692 verschijnen sal      0-6-0 
Ao 1693 den 2 January heeft hij gebracht       2-17-0 
dito den 3, dito eene karre brouw turf dd       0-18-0 
Den 2 July heeft Jenne 2 hoender en an gelde gebracht     2-16-0 
Den 12 8bris heeft hij mij tusschen Jalings en Smits huis gelangt    1-8-0 
            _____ 
maekten tesamen          8-5-0 
Is dan hier oock op Martini 92 betaelt       0-5-0 
Den 13 xbris heeft hij mij gebracht        4-0-0 
1694 den 14 Aug. 2 pacht hoender gebracht 
1695 den 3 May heeft se mij bij Hendrick Crijgsman gestiert    8-0-0 
Den 25 July rogge gemaeit, den 29 gerste gemaeit, den 9 Aug. gras gemaeit in 't Slag 
1695 den 20 Sept. hebbe ick met Jenne gerekent en stond so 't gehene op Martini 93 en 94 an 
pacht verschenen was, sij hebben in dato noch daerbij gebracht 2-11-0 dat betaelt is 
Verschijnt nu daerop weer de pacht met de hoenderen van 95 op Martini oock 95, waerop den 14 
7bris 96 gebracht heeft 6 gls 
Dito jaer dog 23 Sept. hebbe ick dit land ten versoeke van Jenne en haere broeders op de 6 
volgende jaeren, ingaende met Martini 95 en eindigende met Martini 1701 op de vorige pacht, 
verhuirt an Hermen Wanssing, sonder naedert evenwel van mijn naesaete en met die 
uitdrukkelicke voorwaerde, dat hij met de pacht sich jaerlicks op de permix pox eis instelle, in 
onstentenisse van 't welke deese verpachtinge uit sal sijn of oock mes in 't land noch hadde. Is 
geschied in bijsijn van Hermen Tijman, Jan te Looke en Henrick Wanssing 
Den 5 8bris dd 2 pachthoender, den 27 xbris 97 dd 1 gls 
Ao 98 den 20 Febr. 2 stukke gaeren f 12 st, den 19 Febr. 99 dd 8 
Ao 95 den 30 Sept. Hermen nae de meule, den 14 8bris gedorsscht, den 15 9bris gedorscht 
1696 den 7 Jan. gedorscht, den 22 July rogge gemaeit, den 31 in 't Apengoor, den 24 Sept. 
gedorsscht, den 8 8bris Oude Crijgsman voor hem gedorscht, den 22 en 23 8bris gedorscht, den 9 
9bris gedorscht 



Den 23 dito gerekent en bleef hij nog van 't ghene Martini 1696 verschenen geweest was, noch 
schuldig 1 paer hoender en an geld        4-13-0 
Den 4 xbris 2 hoender en gedorscht 
1697 den 8 Jan. gedorscht, den 18 gedorscht, den 2 Febr. hout gehouwen, den 4 gedorscht en 
hout gehouwen, den 14 en 15 Febr. gedorscht, den 12 Marty 5 lb garens weergebracht, het lb 
kostet 6 st, den 30 6½ lb, den 8 April gegraven, den 9 gegraeven, den 23 July 3 schoft gemaeit, 
den 31 in 't Slag, den 9 Sept. gedorscht, den 10 gewallet, den 18 hacksel gesneeden, den 22 
gedorscht, den 3 8bris hacksel, den 29 xbris 2 hoender 
Ao 1698 den 19 Jan. 6 lb garen f 24 st, den 28 Sept. queque te samen gevoert, den 15 ixbr Marie 
gebragt 4 gls 
Den 13 Febr. 99 dd 2 hoender, waermeede de hoender tot dus verre betaelt sijn,  
den 17 Febr. dd 2-4-0, dito met malcander gerekent en stond so, hij was mij in  
dato noch schuldig        20-13-0  
daerop waeren betaelt        13-8-8 
So dat in dato hier van mij noch resteeren       7-4-8 
Den 13 Marty gedorscht, den 29 gedorscht, 2 voer turfs dd in Majo 99, 27 July gemaeit  
ende den 28, den 24 viibr met mijne beyde susters nae 't Weldam geweest 
Den 9 Jan. 1700 gebracht gesponnen 12 stukke garens, het stukke doende 1 st 14 p,  
sijnde was over f 1-3-0 
Dito met malkanderen gerekent en stond so bij het vorige quam van Martini 99  8-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen          15-4-8 
hierop wierden de hoender gebracht en voorts betaelt gevonden    2-8-0 
            ______ 
So dat mij in dato hier van noch resteeren       12-16-8 
Den 28 Jan. gebragt 12 stucke gesponnen gaeren min 4 bint, facit      1-2-8 
            ______ 
rest            11-14-0 
1700 den 20 en 21 Febr. gedorscht, den 22 getuint, den 29 getuint, den 14 Mart getuint, den 15 
een halve dag, den 10 Juny gewallet, den 13 Aug. dd 2 hoender ende 3-0-8 
Den 14 Mart 1701 gegraeven, den 15 gegraven, den 23 Apr. gedorscht, den 29 4 lb gaeren 
weergebragt, facit 1 gl 4 st, nog gebragt 2 gls 
Dito met malkander gerekent ende bevonden het stont soo, bij 't bovenstaende restant waeren 
gekomen van Mart. 1700         8-0-0 
            ______ 
tesaemen           19-14-0 
Hierop wierden betaelt bevonden nevens de hoender soo aen gelt als arbeydtsloon 8-7-0 
            _____ 
blijft dan in dato nog schuldig        11-7-0 
Den 6 May gedorscht, den 16 July wedergebragt 4 lb gaeren fac. 24 st, den 1 Aug. rogge 
gemaejet 
Den 24 xbr 1701 wedergebragt4 lb gaeren facit 24 st, dito 1 hoen en eene hadde se te  
vooren gebragt, item 3 gls aen gelt 
Dito met malkanderen gerekent en bevonden het stont soo, bij bovenstaende restant  
waeren gekomen van M. 1701         8-0-0 
            _____ 
tesaemen           19-7-0 



Hierop wierden betaelt bevonden nevens de hoender aen gelt    6-1-0 
            _____ 
die affgetrocken blijft dan in dato nog schuldig      13-6-0 
Den 24 Jan. 1702 Marie weergebragt 4½ lb gaeren, lb tegen 6 st fac. 1 gls 7 st, den 23 en 24 Febr. 
getuint, den 14 Mart met roubrieven nae Linge geweest, dog met op den weg gekregen 11 st, den 
27 Marie weergebragt 14 stucke gaeren fac. 24 st 8 p, dito Hermen gegraven den 28 en 29, den 3 
Apr. gedorscht    
Den 8 May deese rekeninge naegesien en bevonden op bovenstaende restant waeren betaelt (de 
Lingsche reyse tegen 36 st)         5-2-0 
            _____ 
blijft dan nog schuldig         8-4-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702 1 hoen en       4-0-0 
            _____ 
komt voor de erfgen. 1 hoen en         12-4-0 
En blijft voor mij 1 hoen en         4-0-0 
Hierop heeft hij dan 4 July gewallet, den 10 9br gedorscht, den 15 Febr. getuint, den 16 getuint, 
den 14 Mart gedorscht, den 2 Apr. gedorscht, den 17 May hout geklovet, den 1 viibr gedorscht, 
den 13 8br gedorscht, den 1 9br gedorscht, den 14 gedorscht, den 8 10br omtrent gedorscht 
Den 2 8br 1704 gedorscht, den 3 gedorscht 
Den 9 Mart 1705 gedorscht, den 10 gedorscht, den 11 gegraven, den 6 Apr. gegraeven   
Ao 1702 den 11 Jan. is dit land weder uitgedaen en verhuyrt aen Hendrick Kötting voor den tijd 
van drie jaeren, waervan het eerste sijn begin neemt met Martini 1702 en het laetste eyndigt met 
Martini 1705, onder conditie hij sal er jaerlijcks van geven als oock sijn voorsaete aen gelt 8 gls, 
dog in plaetse van een paer, twee paer goede hoender, welcke pagt hij dan op Martini off 
daeromtrent proxis opbrengen sal, off bij ontstentenisse deeses sal hij van sijn regt tot de pagt 
eeene versteeken sijn, al was het oock dat nog mes in 't land hebben mogt. Aldus gedaen in bijsijn 
van Derck Tijmans en Jenne Luyckens       
Op Martini 1703 sullen dan verschijnen 2 paer hoender en      8-0-0 
Hierop heeft hij dan den 28 en 29 viibr anticipando gedorscht, den 1 viibr 1703 gedorscht, den 19 
9br dd 2 paer hoender, den 8 10br ruim 1 dag gedorscht, den 10 gedorscht 
Den 19 weergebragt 2 lb heden gaeren  
Den 5 Febr. 1704 nog wedergebragt omtrent 6 lb min ¼ bedraegt het eene ende het andere 2-6-0, 
den 17 Febr. weergebragt 7 stucken en 5 bind gaeren, 't stucke tegen 2 st min een oortjen, den 9 
Mart weergebragt 10 stucke min 4 bind, 't stucke ad 2 st 
Den 4 Apr. weergebragt 9 stucke gaeren, ad 2 st het stucke, den 16 weergebragt 5 stukke ad 2 st 
het stucke, den 20 weergebragt 2½ stucke ad 2 st 't stucke, den 4 May weergebragt 4½ stukke ad 
2 st het stucke, den 15 Juny weergebragt 5 st gaeren 
Dito met haer gerekent en bevonden op het ghene verschenen was op Mart. 1703 (de hoender 
sijnde betaelt)           8-0-0 
Waeren aen arbeydtsloon verdient        7-12-8 
            _____ 
blijft dan nog schuldig         0-7-8 
Den 2 8br gedorscht, den 22 dd 4 hoender 
Den 24 xbr weergebragt 11 stucke gaeren fac     1-4-0 
Den 14 Jan. 1705 weergebragt 11 stukke gaeren    1-2-0 
Den 30 dito weergebragt 11 stucke gaeren     1-3-0 
Den 9 Mart. gedorscht, den 10 gedorscht 



Den 11 weergebragt 11 stucke gaeren     1-3-0 
Den 22 Apr. weergebragt 10½ stucke      1-2-0 
Den 6 May weergebragt 5½ stucke       0-11-8 
Dito gerekent en bevonden het stont soo bij bovenstaende 7 st 8 p waeren gekomen  
van Mart. 1704          8-0-0 
            _____ 
tesaemen           8-7-8 
Hierop nu wierden betaelt bevonden nevens de hoender     7-0-8 
            _____ 
Die affgetrocken blijft dan nog schuldig       1-7-0 
Den 14 Juny weergebragt 3 stucke en 5 bind ad 2 min ¼ 't stukke, den 12 9br dd 4 hoender 
Den 4 Jan. 1706 weergebragt 8 stucke gaeren ad 1¾ het stucke, den 13 Febr. weergebragt  
12 stucke gaeren ad 1¾, den 20 Mart weergebragt 6 stucke gaeren ad 1½, den 19 Apr. 
weergebragt 7 stucke en 15 bind gaeren ad 1¾         
Dito de rekeninge naegesien en bevonden bij de bovenstaende 1-7-0, waeren gekomen  
van Mart. 1705          8-0-0 
            _____ 
tesaemen           9-7-0 
hierop nu wierden aen spinneloon betaelt bevonden      3-3-4 
            _____ 
blijft te quaede          6-3-12 
Den 9 July weergebragt 10½ stukke gaeren, maeckt     0-18-6 
            _____ 
Rest            5-5-6 
Den 24 Aug. de boeckweyte laeten beslaen 7 st      0-7-0 
            _____ 
tesaemen           5-12-6 
Den 6 viibr dd en den 7 dd 4 hoenders       0-6-0 
            _____ 
Rest            5-6-6 
Welcke 5-6-6 Lammert en Fenne sijne huisvrouwe aennemen te betaelen gelijck se als burge sig 
inlaeten voor het ghene op Mart. 1706 verschijnen sal 
Den 27 Jan. Fenne weergebragt 14 stucke gaeren ad 1½ stuiver 't stucke, den 7 Mart weergebragt 
12 stucke en 4 bind ad 1½ st, den 3 Apr. 8 stucke gaeren, den 18 Oct. 1707 gedorscht 
Den 5 Febr. 1708 weergebragt 8 stucke gaeren ad 1½ st, den 27 weergebragt 7 stucke ad 1¾ st, 
den 30 Mart weergebragt 6 stucke en 15 bind ad 1¾ st, den 5 9br weergebragt 3 stucke 5 bind ad 
1¾ st 
Den 5 Jan. 1709 weergebragt 3 stucke 6 bind ad 1¾ st, den 5 Febr. 1709 weergebragt 7 stucke en 
7 bind ad 1¾ st 
Dito de rekeninge naegesien en stond soo sij hadden aangenomen te betaelen 5-6-6 als eerder te 
sien is, hier tegen haddense verdient 5-16-4, soo dat haer in de hande quaemen 10 st 14 penn, die 
haer betaelt sijn 
De pagt die verschenen was op Mart. 1706 heeft Albert Wolters betaelt den 25 Juny 1713 voor de 
weduwe van Hendrick Cotting, waerop hij sijn regres nemen moet 
Ao 1706 op Martini heeft dit land weder aen gekleeft Hendrick nu woonende op Luikes en dat op 
deselve voet t.w. jaerlijcks voor 2 paer hoender en       8-0-0 
Ao 1707 den 15 xbr gebragt 4 hoenders 



Ao 1708 den 30 July wanneer den anderen post met hem verrekent hebbe waer eerder te syen is, 
wierde bevonden dat hij overbetaelt hadde 8-7-4, die hem op deese rekeninge aenschrijve, soo dat 
betaelt heeft oock deese pagt verschenen geweest sijnde op Mart. 1707 en daerenboven nog 7 st 4 
penn en nog 4 st die op de Zwolsche reyse verschoten hadde, welcke 11 st 4 penn te korten sijn 
op de pagt die verschijnen sal op Mart. 1708 
Den 11 8br gebragt 4 hoender 
Den 30 viibr 1710 gebragt 4 hoender en aen geld 2-19-8 
Den 14 May 1711 met Hendrick deesen post naegesien en bevonden, daer waeren  
verschenen van Mart. 1708, 9, 10 en also van drie jaeren     24-0-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden, behalven de hoender, aen geld   3-10-12 
            ______ 
Die affgetrocken blijft hiervan te quaede       20-9-4 
Den 25 Oct. gebragt 3 hoender en aen geld 3 gls 2 st      3-2-0 
            ______ 
Rest            17-7-4 
Den 14 ixbr gebragt 1 hoen 
Den 12 Octobr. 1712 Hendrick gebragt 4 hoender en aen geld 4 gls.  
Dito deese rekeninge met hem naegesien en bevonden bij bovenstaende restand waeren  
gekomen van Mart. 1711           8-0-0 
            _____ 
tesaemen           25-7-4 
hier van affgetrocken de nu gebragte 4 gls        4-0-0 
            _____ 
blijft dan te quaede (de hoender tot Mart. 1711 incluis betaelt sijnde) in dato deeses 21-7-4 
Voegt hier bij van Mart. 1712 nevens 2 paer hoender      8-0-0 
            _____ 
komen            29-7-4 
Hierop heeft hij betaelt den 27 Febr. 1713        6-0-0 
            _____ 
Blijft dan in dato te quaede         23-7-4 
Den 11 9br 1713 gebragt 4 hoender 
Voegt hier bij van Mart. 1713         8-0-0 
            _____ 
komen            31-7-4 
Hier op heeft hij den 18 May 1714 betaelt        8-0-0 
            _____ 
blijft dan te quaede          23-7-4 
Den 30 July 1714 heeft Hendrick gebragt       9-19-0 
Blijft hij dan in dato te quaede        13-8-4 
Den 11 Sept. 1714 gebragt 4 hoenderkiekens, den 7 9br de jonge gebragt 6 gls 
Den 13 Aug. 1715 de jonge gebragt 5 gls en 9 st 
Het gheen hier aen nog ontbreeckt heb ick met Hendrick Huisman verrekent den 1 Sept.  
1717 als eerder te sien en is deese rekeninge hiermede ten einde      
Albert Luickes heeft nu dit land in 't gebruick, is dan op Martini 1715 te quaede, neven  
2 paer hoender          8-0-0 
Den 15 Octob. heeft Fenne gewasschen f 5 st 8 p, den 13 en 14 Albert aen Bröking omgewendet 



op eygen kost, den 16 weergebragt 8 stucke gaeren f 12 st, dito gebragt 1 paer hoender en een 
paer betaelt met 10 st, den 27 gewasschen f 3 st 
Den 16 Mart 1716 gewasschen, den 18 3 schoft opgewasschen, den 10 Apr. weergebragt 4 stucke 
gaeren ad 1½ st, den 12 May gewasschen f 3 st, den 25 May 3 schoft gewasschen f 4 st, den 17 
Sept. gewasschen f 3 st, den 9 Nov. 3 schoft gewasschen f 4 st 
Den 23 Nov. 1716 heeft Albert gebragt aen geld 8-15-0 en een paer hoender en een paer betaelt 
met thien st 
Dito de rekeninge met hem naegesien en bevonden van Mart. deeses jaers waeren gekomen, 
nevens 2 paer hoender         8-0-0 
            _____ 
tesaemen           16-0-0 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden (de hoender tot Martini deses jaers  
incluis voldaen sijnde)         12-0-0 
            _____ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede        4-0-0 
Den 15 Jan. 1717 weergebragt 6 stucke en 18 bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 20 Apr. 3 
schoft gewasschen f 4 st, den 15 Juny ruim een schoft gewasschen f 2 st, den 31 Aug. 
gewasschen f 5 st 8 p, den 5 Septembr. 1717 gebragt 1 paer hoender en een paer met geld betaelt 
en aen geld 4 gls en 10 st 
Albert Luickes geeft jaerlijcks van een stuck land 8 gl en 2 paer hoender van de pagt verschenen 
op Mart. 1716 
Als eerder te sien was hij te quaede        4-0-0 
hier bij komt de pagt die verschijnen sal op Mart. 1717, nevens 2 paer hoender  8-0-0 
            _____ 
tesaemen           12-0-0 
hierop heeft hij den 3 Sept. 1717 gebragt       4-10-0 
            _____ 
Rest            7-10-0 
Oock was met spinnen en anders verdient       1-2-0 
            _____ 
affgetrocken blijven          6-8-0 
Oock heeft hij in dato deeses betaelt 1 paer hoender en een paer met geld ad 10 st, den 19 8br drie 
schoft gewasschen f 4 st, den 30 Nov. 3 schoft gewasschen f 4 st 
Den 22 Mart 1718 gewasschen f 5½ st, den 28 en 29 Albert op Broking gearbeyd op eygen kost, 
den 27 Fenne schoongemaeckt f 4 st, den 28 geholpen en gewasschen f 5 st, den 30 
opgewasschen & v. f 4 st, den 1 Juny geschuirt f 2 st, den 6 Juny gewasschen f 3 st, in 't begin 
van Sept. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 11 Oct. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 4 Nov. geschuirt 
Den 7 Nov. 1718 heeft Albert gebragt 4 gls en een paer hoender en heeft een paer met gelt 
betaelt, dito den 7 Nov. 1718 heb ick met Albert de rekeninge naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restand komen nu op Martini 1718, nevens 2 paer hoender, aen geld 8-0-0 
            _____ 
            14-8-0 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden, nevens de hoenders   6-13-8 
            _____ 
Die affgetrocken blijft op Martini 1718 te quaede      7-14-8 
Den 5 Fenne 3 schoft gewasschen f 4 st 
Den 23 Jan. 1719 3 schoft gewasschen f 4 st, den 7 Aug. 3 schoft gewasschen f 4 st 



Den 2 Oct. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 7 Nov. 1719 heeft Fenne gebragt 2 paer  
hoender en aen geld 4 gls 18 st segge       4-18-0 
            ______ 
affgetrocken blijven          2-16-8 
Nog waeren verdient          0-16-0 
            _____ 
blijven            2-0-8 
komen hier bij op Mart. 1719         8-0-0 
            _____ 
tesaemen           10-0-8 
Dog sijn de hoender van Mart. 1719 betaelt 
Den 7 Nov. ruim drie schoft en laete in den avond gewasschen f 5 st 8 p, den 23 Nov. heeft Fenne 
gebragt 5 gls 
Den 3 Jan. 1720 gewasschen 5 st 8 p, den 22 Apr. gewasschen f 5½ st, den 22 July gewasschen  
f 5 st 8 p, den 20 Aug. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 21 Oct. gewasschen f 5½ st, den 28 tot het 
slagten geholpen, den 4 Nov. 1720 gebragt 5 gls en 3 hoender. Dito de rekeninge met Fenne 
naegesien en bevonden bij de aen de voorige sijde staende      10-0-8 
Sullen nu comen op Mart. 1720, nevens 4 hoender      8-0-0 
            _____ 
tesaemen           18-0-8 
Hierop wierden nu betaelt en verdiend bevonden, nevens 3 hoender, aen geld  11-11-8 
            _____ 
Is dan te quaede, nevens een hoen, aen geld       6-9-0  
Den 7 Dec. gewasschen f 5 st 8 p, den 26 Dec. 1720 heeft Fenne gebragt 4 gls 11 st, den  
26 gewasschen f 5½ st 
Den 30 Nov. 1721 heeft Fenne gebragt 4 hoender en aen geld 8 gls 
Den 20 Febr. 1722 weergebragt 4 stucke en 14 bind ad 1½ st, dito den 20 Febr. 1722 heb  
ick met Albert de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restant waeren  
gekomen van Martini 1721, neven 4 hoender, aen geld     8-0-0 
            _____ 
tesaemen           14-9-0 
Hier op nu wierden betaelt bevonden, nevens 4 hoender     13-9-0 
            _____ 
blijft dan te quaede, nevens 1 hoen, aen geld      1-0-0 
Den 29 Mart weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st het stuck 
Den 4 Nov. 1722 heeft Fenne Luikes gebragt 2 hoender ende aen geld 6 gls, den 7 drie schoft 
gewasschen f 4 st, den 9 opgewasschen & v. f 4 st 
Den 1 Mart 1723 gewasschen f 5½ st, den 2 opgewasschen, den 10 Mart & v. land omgesett op 
eigen kost 6½ dag, den 24 Juny gewasschen f 5½ st, den 26 opgewasschen ruim een schoft f 1 st, 
den 15 July plaggen gemaejet, den 3 Aug. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 23 Aug. gebragt 3 
hoender, den 31 Aug. schoongemaeckt f 2 st, den 1 Sept. weder 3 schoft f 3 st, den 19 Oct. 
gewasschen 5½ st, den 24 gebragt 1 hoen en aen geld 3 gls 
Den 10 Apr. 1724 gewasschen f 5½ st, den 12 3 schoft gewasschen f 4 st, den 14 een schoft 
opgewasschen f 1 st, in Aug. gebragt 3 hoender, den 25 Aug. 3 schoft gewasschen 4 st, den 27 
opgewasschen, den 7 Oct. 3 schoft gewasschen f 4 st 
Den 10 met Fenne de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restand waeren 
gekomen van Mart. 1722, 23 en 24, jaerlijcks 8 gls en jaerlijcks 2 paer hoender   24-0-0 



            _____ 
            25-0-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden op dertien hoender negene en op 25 gls 15-12-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede         9-8-0 
Hierop heeft Fenne in dato deeses den 10 Dec. 1724 betaelt    7-19-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede, nevens 4 hoender     1-18-8 
Den 18 Sept. 1725 3 schoft gewasschen f 4 st, den 29 Sept. gebragt 4 hoenders, den 19 Decembr. 
1725 heeft Fenne gebragt 6 gls en 2 st 
Den 15 Apr. 1726 gewasschen f 5½ st, den 17 opgewasschen f 4 st, den 7 May & v. eene en 
halve dag schoon gemaekt f 6 st, den 20 3 schoft gewedet 3 st, den 2 July 3 schoft gewasschen  
f 4 st, den 21 Sept. Fenne gebragt 4 hoender, den 28 gewasschen f 5½ st, den 26 Nov. 
gewasschen f 5½ st 
Den 23 Febr. heeft Fenne gebragt 6 gls, den 13 Mart Fenne gewasschen f 5½ st, den 15 3 schoft 
opgewasschen f 3 st, den 29 Apr. 1727 Fenne f 2 st, den 30 3 schoft gewasschen f 4 st, den 1 May 
3 schoft f 3 st, den 2 Fenne opgewasschen f 4 st, den 17 Fenne schoongemaekt, den 27 en 28 1½ 
dag, den 20 Juny gebragt 3 hoender kuikens, den 22 Fenne gewedet f 2 st, den 25 drie schoft 
gewasschen f 4 st, den 27 opgewasschen f 2 st, den 11 Sept. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 13 3 
schoft opgewasschen f 3 st, den 24 Oct. gebragt een hoen, den 27 tot het slagten f 4 st, den 28 
Nov. gewasschen f 5½ st, den 20 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 22 Dec. 3 schoft tot het 
slagten van 't verken 
Den 22 Jan. 1728 heeft Fenne Luikes gebragt 4 gls, dito met Fenne de rekeninge naegesien en 
bevonden bij bovenstaende restand waeren gekomen van Mart. 1725, 26 en 27 jaerlijcks, nevens 
2 paer hoender, aen geld 8 gls, fac in die drie jaeren, 6 paer hoender en aen geld  24-0-0 
            ______ 
Was dan de schuld 8 paer hoender en aen geld      25-18-8 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden, nevens 6 paer hoender, aen geld 21-1-8 
            ______ 
blijft dan te quaede, neven 4 hoender, aen geld       4-7-0 
Den 3 Apr. Fenne gewasschen f 5½ st, den 5 Fenne 3 schoft opgewasschen f 3 st, den 27 May 3 
schoft gewedet f 3 st, den 4 Juny 3 schoft f 3 st, den 22 Juny 3 schoft gewasschen f 4 st, den 24 3 
schoft opgewasschen f 3st, den 26 gebragt 2 paer hoender, den 24 geschrubbet, den 27 vuil linnen 
natt gemaekt f 2 st, den 29 3 schoft gewasschen f 4 st, den 1 Oct. 3 schoft opgewasschen f 3 st, 
den 2 Fenne f 2 st, den 30 tot het slagten f 4 st, den 15 Nov. Fenne 3 schofft f 3 st, den 18, 19, 20 
2½ dagen schoongemaekt f 10 st 
Den 20 Jan. 1729 gelevert 2 schincken swaer 18 lb ad 2 st 14 p, den 20 Jan. 1729 met Albert 
Luikes de rekeninge naegesien en bevonden bij voorgaende restand van 4 hoender en 4-7-0 
waeren gekomen van Mart. 1728 4 hoender en      8-0-0 
            _____ 
komen 8 hoender en          12-7-0 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden 4 hoender en      5-2-4 
            _____ 
Die affgetrocken blijft te quaede 4 hoender en      7-4-12 
hierop heeft Albert dienselven dag betaelt       2-0-0 
            _____ 
blijft dan de schult 4 hoender en        5-4-12 



Den 4 May 3 schoft gewasschen f 4 st, den 6 opgewasschen f 4 st, den 9 May 3 schoft 
gewasschen f 4 st, den 11 opgewasschen f 4 st, den 22 Juny Fenne een dag en den 23 en 24 
telkens 3 schoft schoongemaeckt, den 22 Aug. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 24 3 schoft 
opgewasschen f 3 st, den 9 Sept. gebragt 4 hoender, den 3 Oct. gewasschen f 3 st, den 5 3 schoft 
opgewasschen f 3 st, den 11 een dag tot het slagten f 4 st 
Den 2 Mart 1730 heeft Fenne Luikes de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende 
restand ad 4 hoender en          5-4-12 
waeren gekomen van Mart. 1729 4 hoender en       8-0-0 
            ______ 
komen dan 8 hoender en          13-4-12 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden 4 hoender en      8-3-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede 4 hoender en       5-1-12 
Nb heeft sij dienselven dag betaelt 6 gls, die hier in mede verrekent sijn, soo dat de schuld nu 
blijf als gesegt 4 hoender en 5-1-12 
Siet het nieuwe boeck 

Pongert 
        5 guld. 1 paer hoend. wegens de Schreienbergh 

Ao 1669 den 31 Octob. de hoender ontfangen 
1676 den XII Novembris de twee hoender dd 
Twee voer hoey uit het Slag gevoert        0-16-0 
Den 21 Jan. 1677 dd 2 paer hoender, item een voer brouturff    1-10-0 
Den 17 Juny 1678 de vrouwe gebracht an onse huis      3-3-0 
Den 30 7bris p saram mij gestiert        1-10-0  
1 hoen dd 14 8bris Wibbe 
Den 23 Marty Wibbe 8 lb heden garen gebracht, dat gesponnen hadden voor ons het  
lb 5 st            2-0-0 
Den 4 xbris 1679 bij Sara gestiert        2-0-0 
Den 1 Jan. 1680 D. van Setten nae Deventer gebracht     1-2-0 
Den 2 Aprilis eenen haene dd 
Den 23 Juny dd een paer hoender 
Den 28 3 voer plaggen uit het Broeck gehaelt      0-15-0 
            ______ 
dito met Berend afgerekent en bevonden van de Mart. 76, 77, 78, 79 dat mij schuldig 
sijnde            20-0-0 
hij hadde betaelt          12-11-0 
            ______ 
reste             7-9-0 
Op Martini 1680 was verschenen         5-0-0 
            _____ 
            12-9-0 
Den 21 Febr. 1681 heeft mij Wibbe in huis gebracht     2-9-0 
propridie X post Trin 2 hoender, pridie hoeyen helpen     0-2-0 
Den 24 8bris een voer leemen van Potmans gehaelt f 3 st 
Den 1 Febr. 1682 bij onse Jenne gestiert vlassen garen 2½ lb    1-1-0 
Den 25 July een voer hoey uit het Slag gehaelt, den 21 7bris gebout ende den 25 geegget 



Den 4 Marty Wibbe weergebracht 4 lb vlassen garen, het lb 8 st    1-12-0 
Den 11 Aprilis gebout en geegget, in mijn afwesen nae Bentem in de kuile helpen  
neersteken, den vijfden het busken gesaeyt, den 26 Aug. 2 paer hoender dd 
Den 18 Marty 1684 4 lb vlassen garen wedergebracht 
dito hebbe ick met Wibbe gerekent en bevonden dat soo stondt, van 't oude resteerden 
als bovenstaet           12-9-0 
Adde de jaeren 81, 82, 83         15-0-0 
            _____ 
Summa           27-9-0 
hiertegen berekent dat ick als ontfangen hebbe      10-14-0 
            ______ 
resteert mij also in dato         16-15-0 
Op de 16 gls 15 st op 't vorige laty den 29 Aprilis eenen dag gemesset en gebouwt,  
eisscht hier voor          1-10-0 
Den 2 May 3 lb garen          1-4-0 
Den 10 dito een stucke met boeckweyte gesaeyt, den 1 voer hoey uit het Slag gehaelt, den 12 July 
rifaller rogge ingevoert, den 17 een stuckjen lands gebout en voorts met de grote egge geegget, 
den 24 8bris een voer plaggen gehaelt, deelsnante Novembri dd 2 hoender 
15 Aprilis 1685 eene tonne lijns van Deventer meegebracht, de vracht, den 22 en 23 May Wibbe 
en de dochter beide in 't Venne, in Junio Wibbe helpen paeten, den 30 Juny twee stuckskens met 
röven gesaeyt, den 4 Aug. 2 voer rogge van den camp gehaelt, den 8 een stucksken geploegt, 
Wibbe helpen tot het vlas, den 14 8bris Christinen mede nae Deventer genomen en een spint sout 
weder te rugge gebracht 
Den 18 Febr. 1686 5 lb garens gebracht XII st 
Anno 1686 den 18 February gerekent met Wibbe en stondt so van de laetste rekeninge  
resteerden              16-15-0 
Adde de jaeren 84 en 85         10-0-0 
            ______ 
Summa           26-15-0 
hierop was betaelt          13-14-0 
            ______ 
resteert mij also van geseide jaeren        13-1-0 
adde het jaer nu 86          5-0-0 
            ______ 
            18-1-0 
Den 23 April mes gevoert, geploegt en gesaeit      1-10-0 
Ao 1687 wedergebracht den 14 January 5 lb garen      2-10-0 
dito rekende met Wibbe en bleef mij P. van M. 86 sch     14-1-0 
Den 21 Febr. wedergebracht 5 lb garens, sij seid het lb voor 8 en mijne vrouwe voor 7 st,  
is endelick gebleven op 8 st, dies ons graven moet helpen oft planten   2-0-0 
Den 18 Aug. mij en Samuel mede van Deventer gebracht     0-8-0 
Den 19 ixbris 1 hoen gebracht        0-18-0 
Ao 1688 in Junio twee voer turf van 't Venne gehaelt, den 2 July 1 voer   3-6-0 
            _____ 
Anoo 1688 den 6 9bris brachte Wibbe 2 hoender, dito rekenden ick met Wibbe en stond  
so tot bovenstaende           14-1-0 
quam in Martini 87 en 88 over 4 daegen sijnde tesaemen     10-0-0 



            _____ 
facit met malcander          24-1-0 
waervan affgetrocken oock bovenstaende       3-6-0 
            ______ 
resteert mij hiervan noch         20-15-0 
dito is haer 6 lb vlas te spinnen gedaen 
Ao 1689 den 27 9bris met Wibbe gerekent ende stond so tot bovenstaende 20-15-0,  
quamen van Martini 89         5-0-0 
            ______ 
maeckt te samen          25-15-0 
hierop waren verdient          8-3-0 
            ______ 
So dat mij nu hiervan in dato noch resteeren       17-12-0 
Hierop sijn Wibben in dato om te spinnen mede gelangt 8 lb wegende sonder de buidel 
Hoender van 90 sijn betaelt 
Ao 1691 den 23 February Wibbe gerekent en stond so bij de bovenstaende 17-12-0  
quaemen van Martini 90 5-0-0, makende tesamen      22-12-0 
hierop wierde met spinnen etc verdient bevonden      8-11-0 
            ______ 
So dat mij hiervan noch resteeren        14-1-0 
Den 9 April in 't busken etc gebouwt, hij seid van 25 en wij van 12 st, den 28 griesten land 
gesaeit f 6 st, den 16 Juny Wibbe tot het messen geholpen en geplant, den 22 gegraven Pongert, 
den 25 July tot het groene gebouwt en gesaeit, item den 31 Wibbe, den 6 en 7 Aug. gehoeit, den 
14 Aug. tot het vlas, den 18 en 19 tot het vlas en gegraven, den 27 quam een weinig voor acht, 
hadde te 11 al gedaen, te 12 al gegeten en was nae huis, hebben 't land gestreken, eisscht daer 
voor 15 st, den 3 7bris Wibbe in 't vlas geholpen, item den 4 
Ao 1692 4 lb vlas gesponnen wedergebracht, dito 2 lb om te spinnen weder medegenomen, den 
28 Marty 2 lb garen wedergebracht, den 13 Apr. 1 haenen dd, 16 dito 1e stukke met gersten en 
lijn gesaeit, den 5 Aug. 't 7e stucke tot groen gesaeit, den 1 Sept. het 5e en 6e stucke gewendt, 
den 12 2 hoender dd, den 12 oock het haverland in 't busken gebouwet f 9, den 4 8bris in 't 
busken met de groote egge geegget f 4, den 7 dito 't 5e stukke gebouwet en gesaeit 
1693 den 13 May Samuels bagage van Deventer medegebracht f 8 st, den 15 Juny 5 voer turfs 
gehaelt van 't Venne, den 17 July twee stukke namelik het 5e en 6e gebout en tot groen gesaeit, 
den 22 7 bris 2 hoender dd, den 24 Sept. het 2e stukke gemesset en gesaeiet, dito Wibbe gemesset 
etc, den 29 in 't vlas geholpen 
Ao 1694 den 17 Jan. 1 voer rijse uit het Broeck gehaelt, den 18 heeft Wibbe wedergebracht 6 lb  
f 3-2-0         
Dito met malcander gerekent en stond so tot het bovenstaende, quamen op Martini 91, 92, 93, 
telkens 5           15-0-0 
            _____ 
            29-0-0 
Item van de laetste rekeninge, misrekeninge seide Wibbe van 1 gls, 't welke niet weer  
wesende nae te sien, is dit so overcomen, sij en ick neme elk de helft op ons, sijnde mij 0-10-0 
            ______ 
            28-10-0 
waerop wierde betaelt bevonden         18-0-0 
            ______ 



resteerden mij also in dato noch 1 hoen en an gelde      10-10-0 
Den 1 Marty 6 lb vlassen gaeren weergebracht, sij wilde voor elke stukke (sijnde 31 in getale en 
maer 30 te rekenen) hebben 2 st, Helene seide van 1¾, den 18 April een stukke landes met 
gersten en lijn gesaeit toen ick nae Deventer was, hadde geseid van 15 st, dito Wibbe gekuilt, den 
10 May de dochter in 't Venne, den 14 de dochter gewiedet, den 6 Juny gewiedet, den 9 in 't 
busken mes gevoert en gebouwt f 12 st, den 6 en 7 Aug. also Geesken gehoeyt, item den 10 
gehoeit, den 27 Sept. Wibbe geholpen in 't vlas, den 30 8bris 2 hoender 
1695 den 30 April de dochter in 't Venne, den 14 May beide dochters gewiedet, den 6 Juny eene 
van deselve, item den 7, den 23 Wibbe geplantet, den 13 July Geese gehoeit, den 12 Aug en 13 
also 2x gehoeit, den 13 Sept. gerijstet, den 14 gerijstet, item den 19, den 27 gedorscht, item den 
28 en 30, den 5 8bris hebben beide dochters elk dien gebracht, den 7 de dochter in 't vlas den 15 
in 't vlas, den 26 9bris dd 1 gls 
Dito met Wibbe gerekent en stond so van de naeste rekening en bleven mij te goede 10-10-0 
hierbij quaemen de jaeren 94 en 95, makende te samen     10-0-0 
            ______ 
Summarum           20-10-0 
op alle dit is bij de huidige rekeninge betaelt gevonden     10-1-0  
            ______ 
en resteert mij hier van noch 1 hoen en an gelde      10-9-0 
Ao 1696 den 29 April het 7de stukke op de camp gemesset en gesaeit, den 23 May de  
dochter geweedet, den 8 Aug. het 2e en 6de stukke tot groen gesaeit, eischt daervoor 18  
st, den 10 en 11 Aug. also 2x de dochter gehoeit, den 30 7bris het vierde stukke gesaeit,  
dito 4 hoender dd, den 1 8bris het 5e st gesaeit 
hierbij comen van Martini 96         5-0-0  
            _____ 
maeckt tesamen           15-9-0 
Den XII Febr. 1697 dd 6 malle schellinge, dewelke in 't bovenstaende meede en tot  
betalinge als billick gerekent blijven, mij hiervan noch te goede deesen 15 Febr. 97 9-10-0 
Den 31 Marty hierop een stukke op de kamp gebouwet ende dese geegget, hij seid van 18  
en ick van 15 st, den 9 April een stucke op den kamp gesaejet en yets daerop gemest,  
pretendeert daervoor 30 dog hem wort toegelegt 24 st, den 23 het 2e stukke gemesset  
en met gerste en lijn gesaeit, den 24 July het 3e stukke tot gras gesaeit 
Den 29 Marty 1698 dd 2gls, den 13 July in 't Apen Goor gemaeit, den 29 Aug. in 't hoei, den 31 
gedorscht en gehoeit, den 1 Sept. gehoeit, den 2 Wibbe in 't hoei, den 3 Gerrit in 't hoei 
Ao 1699 den 9 Jan. heeft Wibbe 33 st gebracht, dito met malcander gerekent en stont so  
bij 't bovenstaende was gecomen van Martini 97 en 98     10-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          19-16-0 
daer resteeren ons nu noch van nae welken eigen seggen en bekentenisse drie hoender  
in dato en an gelde, sijnde daerop betaelt gevonden      9-8-8 
            _____ 
segge resteert hier van nu noch          10-7-8 
Den 23 Apr. gemesset en gerste gesaeiet, den 24 een plaggen hoopjen in 't busken van eene 
gevoert , het 3e st geegget, gebouwt en onse haver besaeit, Esken item kam da eggen en de ploeg 
menende, den 30 Juny Gerrit plaggen gemaeit, den 12 July in 't Slag gemaejet, den 17 ook, den 7 
Aug. queque van 't 1e st en het ½ 6 st, twe groen gesaeit 8 st, den 10 3½ voer gerste van de kamp 
ingehaelt, den 15 het 5e st tot groen, den 6 7bris Wibbe dd 4 hoender 



Den 2 Apr. 1700 gebragt 1-10-0. Dito met malkanderen gerekent ende bevonden het stont  
soo, bij de bovenstaende 10-7-8 waeren gekomen van Martini 99    5-0-0   
            _____ 
maekt te saemen          15-7-8 
Hierop wierden nu betaelt bevonden soo aen gelde als arbeytsloon    6-15-0 

______ 
Die affgetrocken blijft Pongert in dato nog schuldig, nevens een hoen aen gelde  8-12-8 
Den 12 Apr. een stuck op den kamp met gerst en lijn besayt 
Ao 1701 den 27 Jan. Wibbe gebracht 2 hoender en eenen Rijksdaeler   3-5-0 
            _____ 
dit van het bovenstaende afgetr. rest        5-7-8 
hierbij komt van Martini 1700        5-0-0 
            _____ 
Nb item een hoen, resteert         10-7-8 
Den 8 Aug. gerste gemaejet, den 9 drie schoft, den 11 gras gemaejet, den 16 gras gemaejet,  
den 10 viibr dd 1 paer hoender 
Den 20 Apr. 1702 dd 4 gls. Dito met malkanderen gerekent en bevonden het stont soo bij 
bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1701 nevens een paer hoender, aen gelt 5-0-0 
            ______ 
tesaemen           15-7-8 
hierop wierden betaelt bevonden een paer hoender en       5-6-0 
            _____ 
blijft dan in dato schuldig een hoen en aen gelt        10-1-8 
Den 18 May 2 voer plaggen gemaejet en gebragt       1-4-0 
die afgetrocken rest          8-17-8 
Adde 't halve jaer tot 1702 Passchen, 1 hoen        2-10-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen, 1 hoen        11-7-8 
Nb Pongert is mij toegevallen en wort dan deese bovenstaende rekeninge hiermede gerojaert, den 
7 Juny heeft hij een koe van de Sluys gehaelt, den 13 nog een voer plaggen gemaejet en gebragt, 
den 18 July gewallet, den 31 3 schofft gemaejet, den 19 Aug. gemaejet gras 
Den 28 Apr. 1703 Wibbe gebragt 3-19-0. Dito met haer gerekent en bevonden het stont soo bij de 
aen de oversijde staende         10-1-8 
Waeren gekomen van Mart. 1702 nevens 2 hoender     5-0-0 
            _____ 
te saemen           15-1-8 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        7-14-0 
            _____ 
blijft dan in dato schuldig nevens 2 hoender       7-7-8 
Den 22 viibr 1703 dd 4 hoender, soo dat de hoender van dd op Mart. deeses jaers inclusive 
voldaen sijn 
Den 17 Jan. 1704 gebragt 4 gls, item weergebragt 4 lb heden garen, fac 1 gl, den 17 Febr. 
weergebragt 5 stukke gaeren, fac 7 st 8 p, den 18 8br dd 2 hoender 
Den 31 Jan. 1705 gebragt 8½ stucke gaeren, fac 21 st. Dito met haer gerekent en bevonden  
het stont soo, bij bovenstaende 7-7-8 waeren gekomen van Mart. 1703 en 1704  10-0-0 
            ______ 
tesaemen           17-7-8 



Hierop nu wierden betaelt bevonden, de hoender tot Mart. 1704 inclusive sijnde voldaen  7-0-8 
             _____ 
blijft in dato dan schuldig          0-7-0 
Den 9 Mart gedorscht, den 10 gedorscht, den 16 weergebragt 7 stucke 18 bind gaeren ad  
2 min ¼ 't stukke, den 27 en 28 8br in 't vlas 
Den 20 Jan. 1706 weergebragt 13 stucke en 15 bind gaeren ad 2 min ¼ het stukke, den  
28 Febr. weergebragt 14 stucke gaeren, den 3 8br 1706 gebragt 4 gls 
Dito gerekent en bevonden het stont soo bij bovenstaende 10-7-0 waeren gekomen van  
Mart. 1705             5-0-0 
            _____ 
tesaemen           15-7-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        9-13-10 
            ______ 
blijft dan in dato nog schuldig        5-13-6 
Den 12 8br gebragt 4 hoender, den 21 en 22 gedorscht, den 22 9br weergebragt 10 stukke  
gaeren ad 1½ 't stucke 
Den 5 Mart 1707 weergebragt 14 stucke gaeren ad 1½ st, dito gebragt aen geld 2-9-8 
Den selven 5 Mart 1707 de rekeninge naegesien en stont soo bij bovenstaende restant  
waeren gekomen van Martini 1706        5-0-0 
            ______ 
tesaemen           10-13-6 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        4-16-14 
            ______ 
blijft te quaede          5-16-8 
Den 3 Mart weergebragt 6½ stucke gaeren ad 1½ st, den 23 July rogge gemaejet en Geese 
gebonden, den 15 xbr gebragt 2 hoender, den 16 xbr van hem gekregen een verken voor 4 gls 
Den 10 viiibr 1708 gebragt 2 hoender en aen geld 5 gls 8 penn 
Dito gerekent en bevonden bij de aen de voorige sijde staende    5-16-8 
Waeren gekomen van Martini 1707        5-0-0 
            ______ 
maekt te saemen          10-16-8 
Hierop nu wierden betaelt bevonden (nevens de hoender)       10-4-4 
            ______ 
blijft dan in dato deeses te kwaede        0-12-4 
Den 16 May 1710 gebragt 5 gls, den 20 Aug. 2 deeltjes gras uyt het Slag op den berg gebragt, 
den 16 xbr 1710 gebragt 4 hoender  
Den 10 May 1711 gebragt 4-10-0, den 8 July een voer hoy uyt het Slag gehaeld, den 27 ixbr 
gebragt 2 hoender 
Den 29 July 1712 een voer hoy uyt het Slag gehaelt, den 28 xbr gebragt 2 hoender, 6 stucke 
gaeren f 9 en aen geld 4 gls 10 st. Dito de rekeninge naegesien en bevonden bij het bovenstaende 
waeren gekomen van Martini 1708 en 9, 10, 11 en 12 en soo van vijf jaeren, 5 paer  
hoender en           25-0-0 
            ______ 
te saemen 5 paer hoender en          25-12-4 
Hierop nu wierden betaelt bevonden nevens 4 paer hoender    16-1-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato schuldig neven 1 paer hoender    9-11-4 



Den 26 Jan. 1713 weergebragt 6 stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 7 Mart weergebragt 7 
stucke 18 bind gaeren ad 1½ st, den 18 Apr. weergebragt 5 stucke gaeren ad 2 st het stucke, den 
15 9br gebragt 2 hoender, den 21 xbr weergebragt 8 stucke en 16 bind ad 2 st het stuck, den 31 
Mart 4 stucke 12 bind ad 2 st het stucke, den 12 Sept. gebragt 2 hoenders, den 13 Dec. gebragt 5 
gls 
Den 18 Mart 1715 weergebragt 8 stucke gaeren f 12 st, den 26 Aug. gebragt 2 hoender, den 24 
Aug. weergebragt 3 st 10 bind gaeren ad 1½ st, den 12, 13 en 14 Nov. omgeset aen Bröking op 
eygen kost 
Den 20 Jan. 1716 weergebragt 6 stucke gaeren ad ¾ st het stuck en te vooren 5 stucke van het 
selve slag, den 20 Mart weergebragt 10 stucke gaeren ad 2½ st het stucke, den 9 Apr. 
weergebragt 4 stucke garen ad 1½ st en 5 stucke ad 2½ st, den 1 Juny weergebragt 5 stucke en 17 
bind gaeren ad 1¾ st het stucke, den 18 Nov. 1716 gelevert 4 schep gerste het schep ad 18 st, den 
21 gebragt 2 hoender 
Den 17 Febr. 1717 weergebragt 7 stucke en 2 bind gaeren ad 1½ st het stucke, den 22 Oct. 1717 
Pongers gebragt 2 hoender, den 3 Nov. gebragt 4 schepel mengsaet sijnde meest haever, den 28 
en 29 Gerrit aen Bröking gearbeydet op eigen kost, den 10 9br gebragt 2 hoender, in 't begin van 
Nov. gelevert 5 sch gerste kostede te Goor a 20 st 
Den 7 Sept. 1719 gebragt 2 hoender, den 16 off 17 Nov. off daeromtrent gelevert Pongert 7 sch 
gerste ad 17½ a 18 st sch 
Den 21 Oct. 1721 gebragt 2 hoender 
Den 31 Mart 1722 weergebragt 2 lb gaeren off 9 stucke ad 1½ st het stuck, den 26 Apr. 
weergebragt 5½ stucke gaeren ad 1½ st het stuck, den 7 Oct. gebragt 2 hoender, in Nov. 1722 
heeft Pongert gelevert 5 schepel gerste 
Den 9 Mart 1723 land om gesett op eygen kost 9 daegen, den 15 July plaggen gemaejet, den 4 
Oct. gebragt 4 hoender 
Den 7 Oct. 1724 gebragt 2 hoender 
Den 21 Febr. 1726 heeft Gerrit Pongers gebragt 5 gls en weergebragt 6 stukke en 14 bind gaeren 
ad 1¾ st het stucke, den 21 Febr. 1726 heb ick met Gerrit Pongers de rekeninge naegesien en 
bevonden bij de laetste rekeninge als eerder te sien is, bleef hij te quaede, neven een paer 
hoender, aen geld          9-11-4 
hier bij waeren gekomen van Martini 1713 tot 1725 beyde incluis en alsoo van 13 jaeren,  
jaerlijck 1 paer hoender en 5 gl, maekt 13 paer hoender en      65-0-0 
            ______ 
komt voor schuld 14 paer hoender en        74-11-4 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden 12 paer hoender en aen geld  48-0-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede 2 paer hoender en       26-11-4 
Den 7 Apr. weergebragt 13 stucke en 10 bind gaeren ad 1¾ st het stucke, den 27 Juny 
weergebragt 6 stucke en 3 bind gaeren ad 2½ st het stuck, dito gebragt 2 hoender, den 20 Aug. 7 
stucke 2 bind gaeren ad 1¾ st, den 11 Oct. 6 stucke en 2 bind gaeren ad 2½ st, den 3 Novembr. 
gebragt 4 hoender en 5 gls, den 12 weergebragt 7 st 18 bind ad 2 st, den 15 Nov. gelevert 3 sch 
gerste, den 26 Dec. weergebragt 11 stucke en 7 bind gaeren ad 2½ st 
Den 4 Oct. 1727 gebragt 5 gls, den 3 Nov. weergebragt 12 stucke en 8 bind gaeren ad 2½ st, den 
3 Dec. weergebragt 6 stucke gaeren ad 2½ st, dito gebragt 2 hoender 
Den 9 Jan. 1728 weergebragt 6 stucke gaeren ad 2½ st, den 6 Jan. 1728 met Hermen Pongers de 
rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Martini 1726 en 
27, nevens 2 paer hoender, aen geld        10-0-0 



            ______ 
tesaemen           36-11-4 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden, nevens 4 paer hoender, aen geld 21-3-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede (de hoenders sijnde betaelt)    15-8-4 
Den 11 Jan. 1728 weergebragt 6 stucke en 2 bind gaeren ad 2¾ st, den 21 Mart 6 stucke gaeren 
ad 2¾ st , den 5 Dec. 1728 weergebragt 6½ stucke ad 3 st 't stuck 
Den 16 Jan. 1729 weergebragt 5 stucke en 16 bind ad 3 st, den 20 Febr. 4 stucke en 8 bind gaeren 
ad 3 st, den 18 Apr. 8 stucke en 17 bind gaeren ad 2 st, den 12 Aug. 8 stucke ad 2 st, den 15 Nov. 
2 hoender, den 20 Nov. 1729 heeft Hermen Pongers gebragt 2 gls en 8 st gegeven voor een paer 
hoender 
Dito met Hermen de rekeninge naegesien en bevonden bij het restant van   15-8-4 
waeren gekomen van Mart. 1728 en 29, nevens twee paer hoender    10-0-0 
            ______ 
tesaemen           25-8-4 
Hierop nu waeren verdient en betaelt       7-17-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft te quaede        17-11-4 
De hoender tot Mart. 1729 incluis sijnde voldaen 
Siet het nieuwe boek          
 

Kuipers 
          4 guld. 1 paer hoend. 1 voer turf  

A 1676 den turff dd XI Juny 
de hoender den 17 Jan. 77 
Den 29 9bris 77 heeft mij Arend eerst het jaer 76 dd     4-0-0 
Den 1 Marty de 2 hoender gebracht 
1677 den XII Aprilis een klein voer turff  
Den X May 1678 den knecht geleent te modden      0-6-0 
Den 26 Aug. bij mijne Christina mij gesonden      2-0-0 
Den 21 ixbris 2 hoender an de Kremer voor 9 st 
Den 2 xbris per Christinam         2-0-0 
1678 den 27 Sept. 79 dd een paer hoender an de Cremer  
Den 28 Juny 1680 dd een voer turf, dito noch een voer, resteert alsoo in dato mij noch een voer 
Den 27 Novembris dd an Jan Cremer een paer hoenders 
Den 22 Marty 1681 met Cuipers gerekent en bevonden dat op de jaeren 78, 79 ende 80  
an gelde niets en was betaelt, behalven 6 stuiver, soo dat mij toequam in dato noch  11-14-0 
Waerop hij mij heeft gebracht        3-0-0 
Den Sondag Jubilate mij gebracht        3-0-0 
Den 1 Juny 2 voer turfs dd 
Den 4 July heeft hij mij gebracht        5-0-0 
Den 17 dito hebbe ick an Jan Kloeken voor de bovenstaende jaerlicksche pacht op de dry 
naestvolgende jaeren uitgedaen en den huirevel hem daerop gelangt     G. Sertorius 
Den X xbris 1 voer turf dd, den 21 dito 2 hoender dd 
het ghene op Martini 1682 verschenen was dd 4 May 1683     4-0-0 
Kloeke den 5 8bris 1 voer turff dd 



Oock hadde hij ter kermis, so hij seid, betaelt een schaep Tibben Jan   2-0-0 
Den 25 8bris dd 2 hoender, den 11 9bris gedorscht, dit dorsschen is ab. 
Dito somer van 84 den turf dd, den 21 Marty 1685      3-1-0 
In Junio 1 voer pacht turff gebracht, den 23 8bris 2 hoender  
Den XI January 1686 gelangt an Amelien en die weer an mij    6-0-0 
Den 24 8bris 2 hoender. Ao 87 den vijfth. Jan. met sijn peerd en karre is Swier Schroers met mij 
nae Haxberg geweest, sijn den 17 weer gecomen 
Segt oock dat met mij eens nae Deventer is geweest, als ick oock wel weet, maer oft oock in 't 1e 
jaer berekent is 
Den 9 en Maert met mij en met mijn vrouwe nae Nieuwenhuis geweest, den 13 July 1 wage turf 
Ao 1688 den 3 April nae de meule, den 8 May een vierdendeel half vleesch woeg 6 lb, den 5 July 
een voer turfs, den 19 ixbris hoender dd 
Ao 1690 den 11 Febr. Marie gebracht 4 gls 
Ao 1691 den 17 Juny heeft mij Marie in haer huis gedaen 3 gls tegen de visitatie 2 hoenders 
Ao 1692 den 14 7bris Kloken Jonge gebracht 6 schell. en 2 hoender 
Ao 1692 den 20 Juny Margreten weder nae Eibergen gebracht 
Ao 1692 den 25 7bris Margrete weder nae Eibergen gebracht 
Den 7 8bris den turf gebracht, den 14 dito nae de meule, den 25 1 voer turf, den 14 Aug. heeft 
Marie een stukke geweven linnen voor Helenen wedergebracht van 31 elle, de elle was 2 st, den 
14 en 15 Sept. also 2x gedorsscht en gewallet 
Den 24 Jan. 1694 wedergebracht 63 elle vijffvierdeels doeck, de elle 2½ st, spoelegeld van dit 
een oortjen, dito met malcander gerekent ende stond so, hij was mij schuldig 12 jaeren pacht, also 
12 voer turfs, 24 hoender en acht en veertig gls, waerop so veele betaelt was dat mij daervan 
schuldig bleef in dato 4 voer turfs, 10 hoender en      4-4-0 
hierop sijn betaelt den 17 8bris 94 6 hoender, den 22 8bris 1695 met malcander gerekent en  
stond so, tot het bovenstaende quaemen van Martini 92 1 paer hoender, een voer turf en  4-0-0 
            _____ 
            8-4-0 
waerop doe gebracht heeft         5-10-0 
            _____ 
resteert hiervan dan noch in dato 5 voer turfs en 6 hoender en     2-14-0 
hierbij comt Martini 1695 2 hoender, 1 voer turfs en      4-0-0 
            _____ 
tesamen makende 6 voer turfs, 8 hoender en       6-14-0 
hierop den 25 8bris nae de meule geweest, den 7 Juny 1696 dd 4 hoender, den 22 Juny gebracht 
68 elle geweven voor Amelie, wilde voor de elle hebben 2½ st, den 5 July met malkander 
gerekent en stond so, hij hadde verdient an weveloon   8-10-0 
het meulen vaeren bovenstaende      0-6-0 
          _____ 
maeckt tesamen        8-16-0 
hiervan afgetrocken, mij resteerende      6-14-0 
          _____ 
blijft hier van mij te goede       2-2-0 
Den 4 dito hadde hij op de resteerende turf betaelt 3 voer, den 9 dito 1 voer turf dd, dito noch een 
voer, den 28 Aug. dd 2 voer turff, also sedert de laetste rekeninge 7 voer, waermede de turf die 
van die rekeninge resteerden betaelt is, insgelijks vier voer van 96 



Ao 1698 den 22 Febr. nae de meule geweest, den 25 Aug. in 't hoei, den 3 7bris in 't hoei, den 12 
gedorscht, den 17 gedorscht, den 21 gedorscht, den 22 nae de meule, den 29 9bris gedorscht 
Den 29 9bris 1698 met malcander gerekent en stond so, van de naeste rekeninge bleven hem te 
goede 2 a 3 st en mij overig         1-18-0 
hierbij comen de jaeren 97 en 98 op Martini       8-0-0 
            _____ 
maeckt tesamen 10 hoender, 2 voer turf en an geld      9-18-0 
hierop was verdient als bovenstaen        2-4-0 
            _____ 
blijft mij dan in dato hiervan noch te goede       7-14-0 
Den 5 May 1699 nae de meule, den 11 in 't Venne, den 21 Aug. nae de watermeule, dito een 
karre haver uit het busken, den 20 Sept. gedorscht, den 21 gedorscht, den 26 4 hoender dd, den 12 
8bris gedorscht, den 23 id., den 20 9bris gerekent en stond so tot het gheene mij van de laeste 
rekeninge te goede bleef, quam doe van Martini 99 namelick 1 paer hoender, een voer turf en an 
gelde            4-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen 12 hoender, 3 voer turf en        11-14-0 
hierop heeft hij 4 hoender betaelt als uit het bovenst. blijkt, 2 voer turf en an gelde  
verdient           2-1-0 
            ______ 
blijft dan in dato hiervan noch schuldig       9-13-0 
8 hoender, 1 voer turf en an gelde        0-10-0 
            _____ 
affgetrocken blijft          9-3-0 
1700 den 20 en 21 Febr. gedorscht 
Den 30 May weergebragt 53 elle vijfvierdel doeck, eyscht voor de elle tot wercloon  
2 st 4 pen, maeckt te saemen          5-19-4 
            _____ 
die affgetrocken blijft hij dan in dato nog schuldig nevens de hoender en turf  
bovenstaende, aen gelde               3-3-12 
Den 16 Sept. gedorscht, den 18 id., den 19 8bris id., den 25 ixbr gedorscht 
Den 12 Jan. 1701 gedorscht, den 6 May gedorscht, den 7 July dd 1 voer pagtturf, den 1 Aug. 
rogge gemaejet, den 24 dd 2 hoender, den 28 viibr gedorscht, den 5 viiibr gedorscht, den 10 
gedorscht, den 22 9br gedorscht, den 24 heeft hij wedergebragt 50 elle breeddoeck, de elle van 
weveloon 4 st, maekt tesaemen 10 gls. Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo bij de an 
de oversijde staende          3-3-12 
Waeren gekomen van Martini 1700 en 1701       8-0-0 
            ______ 
tesaemen           11-3-12 
Aen arbeydtsloon wierden nu betaelt bevonden      12-18-0 
Soo dat hij tot Martini 1701 inclusive betaelt heeft. En daerenboven nog 1-14-4, die hem  
weder sijn in handen gegeven, dog blijft in dato deeses te quaede 10 hoender en 2 voer turf 
Den 9 10br gedorsscht fac. 5 st 
Het halve jaer is dan voor de erfgenaemen 1 gls 15, 11 hoender en 2 voer turf 
En moet ick op Mart. 1702 van hem hebben 1 hoen, 1 voer turf en    2-0-0 
Hierop heeft hij den 7 Aug. gemaejet, den 28 en 29 viibr gedorscht 



Den 26 Febr. 1703 gedorscht, den 10 May in 't Veene, den 26 July rogge gemaejet en den 27 drie 
schoft, den 2 Aug. gerste gemaejet, den 3 en 4 gras gemaeyt, dog hiervan moet affgetrocken 
worden 1 stuiv., die hem op sijn versoeck gegeven hebbe, den 8 gras gemaejet 
Den 10 hem het Apengoor dit jaer verpagt voor 2-10-0 
Den 28 een schoft weyte gemaejet, den dd 1 voer turf van dit, item 1 voer van 't voorledene jaer, 
den 1 viibr gedorscht, den 7 dd 2 karre turf op de 2 voer die Sr Wagemans toekomen, den 4 8br 
gedorscht, den 26 8br dd 2 hoender, den 8 9br gedorscht, den 14 gedorscht, den 8 10br de beyde 
Jan 's tot 9 uir gedorscht ende eene des naedemiddaegs gewannet, den 10 gedorscht, den 23 2 lb 
heden gaeren weergebragt, den 5 Apr. gedorscht, den 28 July rogge gemaejet, den 29 rogge 
gemaejet 
Dito gerekent en bevonden bij bovenstaende 1 hoen, 1 voer turf    2-0-0 
Waeren gekomen van Mart. 1703 2 h(oen), 1 v(oer) t(urf)      4-0-0 
Item van het Apen Goor dat hem verhuirt hadde voor     2-10-0 
            _____ 
tesaemen           8-10-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden 2 h(oen), 2 v(oer) t(urf)    6-14-0 
            _____ 
blijft dan in dato nog schuldig 1 h(oen), o v(oer) t(urf)     1-16-0 
Den 31 July gerste gemaeyet, in Aug. alle onse gras affgemaejet fac 6 gls, den 23 2 karre turf 
gebragt, den 11 8br dd 2 hoender 
Den 4 Juny 1705 in 't Veene, den 3 Aug. gras gemaejet, Nb dit was maer drie schofft 
Den 11 Aug. rogge gemaejet, den 12 rogge gemaejet, den 13 drie schofft gerste gemajet en 
gewallet, den 12 en 13 8br gedorscht, den 21 en 22 tot den hoff, den 27 9br gedorscht, den 29 
gebragt 2 hoendertjes 
Den 2 May 1706 gemaekt een stucke linnen ad 2½ st de elle, f 6 gls 5 st 
Dito den 2 May 1706 met Jan gerekent ende bevonden het stond soo, bij bovenstaende waeren 
gekomen van Mart. 1704 en 5, nevens turf en hoender, aen geld    8-0-0 

_____ 
tesaemen           9-16-0 
Nu wierden aen arbeydsloon betaelt bevonden      15-9-0 
            _____ 
Waeren dan overbetaelt         5-13-0 
Nb van deese 5-13-0 hebbe ick hem in de handen gegeven 1-13-0 en de dan nog resterende 4-0-0 
schrijve ick aen voor de pagt die verschijnen sal op Mart. 1706, soo dat tot daertoe voldaen ben, 
uytgenomen dat mij alsdan nog toekomen 3 karren turf en 3 hoender 
In July 1706 dd 1 karre turf, den 30 Aug. gedorscht, den 31 een schoft gewannet, den 18 viibr dd 
2 hoender 
Den 29 Juny 1707 gebragt 2 karre turf waermede dan de turf betaelt is tot Mart. 1706 incluis, den 
2 Aug. gras gemaejet, den 6 met sig tween gras gemaejet, den 16 en 17 viibr gedorscht, den 18 
8br gedorscht, den 3 9br gebragt 2 hoenders, den 6 Aug. gras gemaejet, den 12 2 hoender 
gebragt, den 13 gras gemaejet, den 22 dd 2 karre turft 
Den 24 Aug. 1709 Griete gehojet, den 30 een schoft weyte gemaejet, den 25 gedorscht, den 7 en 
8 Oct. gedorscht, den 17 en 18 gedorscht 
Den 15 Juny 1710 heeft Gerrit op deesen post gebragt 1 gl. Dito den 15 Juny 1710 de rekeninge 
naegesien ende bevonden mij waeren verschenen van Mart. 1707, 8, 9 en aen geld 12-0-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        6-4-8 
            _____ 



die affgetrocken blijft in dato nog schuldig       5-15-8 
hierbij is hij nog te quaede 3 hoender en de turf van voorleden jaer 
Den 30 July ruim een schoft rogge gemaejet, den 13 Aug. gras gemaejet, den 19 gras gemaejet, 
den 20 gebragt 4 hoender, den 2 Oct. gedorscht 
Den 26 Juny 1711 2 karre turf gebragt, den 30 Octobr. gebragt 2 hoender, den 5 en 6 9br 
gedorscht, den 7 May Griete gewasschen, den 9 gewasschen, den 6 Juny gebrag 1-10-8, dito 
Griete gewasschen, dito weergebragt 36 elle vijfvierendeel doeck dat gemaeckt hadde, den 18 
July Gerrit gras gemaejet, den 25 gras gemaejet, den 19 en 20 gedorscht, den 29 Nov. gebragt 2 
hoender   
Den 13 9br 1713 gebragt 2 hoender 
Den 17 Febr. 1714 weergebragt 70 elle doeck, fac 10 gls 
Dito den 17 Febr. 1714 de rekeninge met hem naegesien en bevonden bij 't bovenstaende waeren 
gekomen van Mart. 1710, 11, 12, 13 en alsoo van 4 jaer jaerlijcks 4 gls   16-0-0 
            ______ 
tesaemen           21-15-8 
Hierop nu wierden betaelt bevonden en verdient      18-4-8 
            _____ 
Blijft in dato dan nog schuldig        3-1-0 
Van Martini 1713 is nog een hoen te quaede en van vier jaer de turf off 6 karre daer voor, den 9 
April gewasschen, den 25 May hout gehouwen, den 7 Aug. Griete gewasschen, den 31 Oct. 
gebragt 2 hoenders. Den 12, 13, 14 (Nov) 1715 op Broking omgeset op eygen kost, den 18 Nov. 
gebragt 1 paer hoender 
Den 6 Oct. 1716 mijn dogter en nigt nae den Clauenberg gebragt, den 23 Nov. gebragt 2 hoender, 
den 20 Apr. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 15 Juny gewasschen f 3 st, den 31 Aug. gewasschen  
f 5 st 8 p, den 19 8br 3 schoft gewasschen f 4 st, den 1 9br gebragt 2 hoender, den 30 Nov. 3 
schoft gewasschen f 4 st   
Den 4 Jan. 1718 heeft Jan weergebragt een stucke doeck lang 52 ad 2 st de elle, dog word uyt 
consideratie hiervoor geschreven 5-10-0, den 22 Mart gewasschen f 15½ st, den 11 Oct. drie 
schoft gewasschen f 4 st 
Den 23 Jan. 1719 3 schoft gewasschen f 4 st, den 17 Apr. 3 schoft gewasschen f 4 st, den 2 Juny 
Gerrit den graeven opgeruimt f 4 st 
Den 2 Oct. Griete drie schoft gewasschen f 4 st, den 31 Oct. gebragt 4 hoender 
In Nov. 1719 gelevert 6 sch gerste, den 22 Apr. 1720 Griete gewasschen f 5½ st, den 22 July 
gewasschen f 5 st 8 p 
Den 15 July 1721 gewasschen f 5½ st, den 17 Oct. gewasschen f 5 st 8 p, den 6 Nov. gebragt 2 
hoender 
Den 17 Febr. 1722 gewasschen f 5½ st, den 10 May gewasschen f 5 st 8 p, den 23 gewasschen  
f 5½ st, den 13 Dec. voor een paer hoender gegeven 7½ st 
Den 10 Mart & v. 9 daegen land omgesett op eygen kost, den 15 July plaggen gemaejet, den 26 
Oct. gebragt 2 hoender, kort daer nae 5 schepel gerste gebragt ad 19 st 
Den 31 Mart 1724 een voer mes gebragt, in Aug. gebragt 2 hoender 
Den 30 Jan. 1725 gebragt 1 karre mest, den 1 Nov. 1725 heeft Aeltjen gebragt 2 hoender, den 27 
Nov. gebragt 1 sch knollen 
Den 21 Febr. 1726 gebragt een voer en eene karre mes 
Den 21 Febr. 1726 hebbe ick met Gerrit Kloeken de rekeninge naegesien en bevonden bij het 
voorige restant van           3-1-0 
Waeren gekomen, behalven turf en hoender van de jaeren 1714 to 1725 beyde incluis 48-0-0 



            _____ 
tesaemen           51-1-0 
hierop nu wierden verdient ende betaelt bevonden      27-6-8 
            ______ 
Die affgetrocken bleef te quaede         23-14-8 
Dog was nog te quaede van 13 jaeren turf, daer ick hem het voer gelaten hebbe tegen  
10 st, die daer bij gerekent         6-10-0 
            ______ 
blijft dan schuldig          30-4-8 
en daerbij is hij nog schuldig 3 hoender en moet dan jaerlijck nu voor de turf geven een voer mest 
off 2 karren 
Den 5 July 1726 gebragt 5 jonge hoenders, den 23 Sept. gebragt 6 gls, in Novembr. gelevert 4 sch 
gerste ad 17 st het sch, f 3 gls 8 st 
Den 22 Jan. 1727 gebragt 1 voer mes, den 3 Sept. gebragt 2 hoender 
Den 24 Jan. 1728 gebragt 1 voer mest, den 15 Sept. heeft Aeltjen gebragt 4-12-0, den 21 Oct. 
gebragt 2 hoender 
Den 2 Febr. 1729 gebragt een voer mest, den 19 Sept. gebragt 2 hoender 
Den 22 Febr. 1730 gebragt een voer mest, den 27 Juny 1730 gebragt 2 hoender, den 29 Oct. 1730 
gebragt 4-0-0 
Den 20 Aug. 1731 gebragt 2 hoender 
Den 15 Febr. 1732 gebragt 1 voer mes, den 16 May Kloeken gebragt 2 hoe(n)der 
Zie het nieuwe boek 
 

Truikes Aelbert 
  1 guld. 10 st. 1 paer hoend. 

Ao 1669 den 12 Decemb. hier op wegens Belthesse van den Armen ontfangen 3 guld 3-0-0 
1676 de 2 hoender dd den 4 8br 
op dit jaer binnen gehouden van den Armen de huishuiren     3-0-0 
't ghene mij van dit en het voorige jaer noch competeerden, alsoo door de Heere van Stuvelaer bij 
de Armen rekeninge 1677 den 29 Aprilis hem wierde toegestaen de huishuire van wegen Eefse 3 
jaeren in restant sijnde, Jan Brinckers wierden daer van gecort en te goede gedaen 6 en mij de 
resteerede dry gulden, ick segge van 't voorige jaer dertig stuiver en van dit   1-10-0 
1677 de twee hoender dd den 8 7bris 
hierop gecort, soo 't selve bekent maekte, de Diaken 23 xbris    3-0-0 
1678 den 2 hoender den 17 Aug. 
wederom voor Eefse gecortet den 22 xbris 1678      3-0-0 
Den 14 Aug. 6 lb boeter het lb 3½ st, 16 Septembris noch 2 lb, dito twee hoender 1-8-0 
Den 2 9bris D. Eibergen van Diepenheim gehaelt en wederom gebracht   0-12-0 
1679 weder voor Eefse gecortet in 't laetste den xbris 1679     3-0-0 
Den XIV May in de vennekuile geholpen       0-6-0 
Den 3 mes gevoert op 't vierkante stuck        0-0-0 
Den 4 Albert ende Truiken gegraven ende geplant elk     0-4-4 
Den 13 July Albert rogge gemaeyt, item den 14      0-12-0 
Den 25 Aug. 1680 dd 7 lb boter, het lb 3½ st      1-4-4 
            ______ 
dito met Truicken gerekent en bevonden mij quam van de 3 jaren 77, 78 en 79 toe 13-10-0 



Daerop dat betaelt waren         13-7-0 
            ______ 
resteert nog            0-3-0 
een paer hoender gebracht van Truiken den 17 8bris 1680 
Den 19 8bris geholpen tottet zaeyen, op Kerstijd de huir gecort    3-3-0 
Den 15 January 1681 gedorscht, postr. X post Trin. 2 karre vol gerste van den camp gehaelt en 
een vyme voor 't busken geladen, den 15 Aug. gerste en haver ingevoert driemael daervoor van 
den kamp en uit het busken 
Den XI de hoender dd 
Op Kerstijd de huire van Eefsen gecort       3-3-0 
Den 18 January 1682 hebbe ick dit landt an Derck Läveling voor de dry naestvolgende jaeren op 
de vorige huir weer verhuirt 
Den 29 April Sara met de karre nae Schoonheten gebracht, seide daer en soude ick niet voor 
anschrijven 
Den 8 Juny 1682 Marie gewasschen, den 22 7bris de hoender dd, den 23 8bris gedorsschet, op 
Kerstijd de huishuire van Eefse vide seq 
Op Kerstijd 1682 de huire van Eefse gecortet, uit de armepost    3-3-0 
1683 den XII Jan. met mij en mijn vrouwe nae 't Weldam     0-6-0 
Den 6 met ons nae Deventer geweest       1-5-0 
Den 7 Mart met Albert gerekent daer hij mij in dato schuldig bleef    1-13-0 
Den 15 May Marie boter gebracht woeg met de pot 9 st, 't pond tegen 3½ st 
Den 5 July 6 brooden gebacken, 7 post Trin. met mij nae Haexberg       
Den 13 Sept. twee hoender gebracht, tegen de kermisse broodt en roggen gebacken 0-3-4 
bij 't uitgaen van September ons gebacken 4 brooden en roggen, beide   0-3-0 
Den 12 9bris X broden, den 22 roggen 1 stuiver, den 23 Beld Eefsen huishuire  3-0-0 
Den 17 Jan. 1684 3½ witte brood en tarwen, noch wegge daernae voor 3 st, den 6 Febr. 8 broden, 
den 15 Febr. 7 roggen gebacken en 1 st wegge, den 5 April 6 brooden, den 20 May heeft hij mij 
met de karre nae Goor gebracht, den 8 July wegge 1 st, item twee hoender dd, tegen de kermisse 
roggen f 1½ st, den 23 xbris roggen gebacken, den 24 ontfangen uit den armenstock 3 gl 3 st 
Den 15 Aug. 85 Derck gehoeyt, den 23 8bris 2 hoender, den 24 xbris huishuire van L.E. 3-3-0, 
item roggen gebacken 
1686 den 23 Jan. 6 roggen gebacken, den 23 Marty 7 roggen, tegens Pinxteren 9 roggen, den 5 
Juny 4 roggen, in 't leste van November dd 2 hoender 
Ao 1687 in 't midden van Juny 3 voer rijse       6-0-0 
Den 23 Febr. uit den armenstock huishuire        3-0-0 
Dnica Judica nae Haexberg met mij gewest 
Den Palmare voor 3 st roggen gebacken, den 19 Aug. 5 broden 
Den 17 ixbris 1687 twee hoender Marie gebracht, dito mat Marie gerekent en bevonden dat ('t 
ghene op Martini 87 verschenen was hiermede ingesloten en berekent) sij huiden mij schuldig 
blijven van 't bovenst.          0-3-12 
Ao 88 den 14 Jan. met te Laer nae Goor geweest, den 19 ixbris 2 st wegge 
Ao 1691 2 voer rijse 3 gl 
Ao 1691 den 24 Febr. hebbe ick met Albert gerekent en stond so bij 't resteerende van  
de laetste quaemen 88, 89 en 90        13-10-0 
            _______ 
maekt te samen          13-13-12 
hierop wierde betaelt gevonden         6-17-0 



            ______ 
resteert mij also hier noch van        6-16-12 
en 1 paer hoender 
1 hoen dd, item den 6 8bris 1691 heeft Jacobjen gelangt 2½ gl, den 19 8bris voor 6 st koeke, den 
5 9bris heeft mij voor de resteeren 3 hoender 12 st gegeven de hoenderkramer van Rijssen 
1692 heeft Marie mijne vrouwen gelangt 1½ gl daer in huis 
Ao 1693 den 3 Jan. bij Jacobjen gestiert       1-10-0 
Den 29 9bris hebbe ick dit land hem opgesegt 
Den 6 January 1694 met Marie gerekent dewelke mij doe bracht 4-10-8 en stond soo tot de 
restant uit de voorige rekeninge van 91 den 24 Febr., rest     6-16-12 
hierbij quaemen de jaeren 91, 92, 93 also drie jaeren en acht hoender   13-10-0 
            ______ 
makende tesamen          20-6-12 
hierop wierden betaelt gevonden vier hoender en an gelde     10-6-8 
            ______ 
resteerren mij also in dato hier noch van de hoender en     10-0-4 
Den 13 Jan. 2 hoender dd, den 7 7bris 2 hoender dd 
Op Martini 94 quam hiertoe 2 hoender en an gelde      4-10-0 
            ______ 
maeckt tesamen          14-10-4 
waerop betaelt den 20 xbris 94 2 hoender en an gelde     16-1-0 
            _____ 
resteert mij also noch hiervan         8-9-4 
Noch segt Jenne dat heeft door haer geschenkt, doe de Heere Stoev. van 't Pekedam  
verleede winter hier was, 2-4-0 
Den 21 Sept. 1696 mij nae Deventer gebracht, den 28 dito nae de meule, den 6 8bris  
heeft mynsten halven Kremer Willem 2 paer hoender ontfangen 
Den 2 xbris dd 4-19-0, dito met malcander gerekent en stond so op 't bovenstaende was  
betaelt            8-9-0 
            _____ 
resteert also hier van noch         0-0-4 
hierbij sijn noch gecomen van Martini 95 en 96      9-0-4 
resteert mij also hiervan noch 1 paer hoender   
Den 27 July dd 1 hoen 
Ao 1698 den 29 Marty nae de meule, den 26 ixbr dd 2 hoender en aen geld 6 gls 
Dito met malckanderen gerekent en bevonden het stont soo, op bovenstaende 9-0-4  
waeren betaelt           6-6-0 
            _____ 
resteerde nog           2-14-4 
Hier bij quam het ghene op Martini 97 en 98 verschenen was    9-0-0 
            ______ 
maeckt tesaemen          11-14-4 
Nb hij blijft drie hoenders schuldig 
Adde Marty 99 2 hoenders en an gelde       4-10-0 
            ______ 
maeckt tesamen          16-4-4 
Hierop sijn mij bij onse Jenne gestiert den 23 Marty 1700     4-10-0 



            ______ 
die affgetrocken rest          11-14-4 
Den 30 May 1700 hij weergebragt 53 elle 5/4 doeck, eyscht voor de elle te weven 2 st 
4 pen, maeckt tesaemen         5-19-4 
Nb dit bovenstaende is verschreven en moest staen op de rekeninge van Jan Kloecken,  
daer 't oock te vinden is 
1700 den 11 July dd 2 hoender, den 12 Marty 1701 dd     4-16-0 
            ______ 
die affgetrocken rest          6-18-4 
Hier bij komt het ghene verschenen was op Mart. 1700     4-10-0 
            ______ 
blijft dan schuldig          11-8-4 
Nb vijf hoender sijn in dato deeses te quaede 
Den 17 viiibr 1701 dd 3 hoender 
Hier bij komt van Martini 1701 2 hoender en      4-10-0 
            ______ 
tesaemen           15-18-4 
Is nu oock te quaede 4 hoender 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702 1 hoen en        2-5-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen 5 hoender en       18-3-4 
En dewijle deese post mij toegevallen is komt mij dan toe op Martini 1702, nevens 6  
hoender, aen geld              20-8-4 
Hierop dd den 2 9br 4 hoender 
Den 2 Jan. 1703 aen betaelinge gedaen 16½ elle smaldoeck, de elle 9½ st, maekt  
tesaemen           7-16-12 
            ______ 
Rest            12-11-8 
Hierop den 17 Jan. 1 lb gaeren wedergebragt 5 stucke 7 bind, den 12 Febr. weergebragt 3 lb 
garen off 16 stucke, den 26 weergebragt 5 stucke min een bint, den 22 Mart 3 stucke min 2 bint, 
den 30 Apr. omtrent 5 stucke, den 19 May 3 schoft gewedet, den 31 3 schoft gegraeven, den 8 
Juny geplantet, den 23 Juny 2 stucke gaeren weergebragt, den 17 9br dd 2 lb vlas f 14 st, den 16 
xbr dd 2 hoender aen Cremer Willem, den 6 Apr. weergebragt 4 stucke en ½ gaeren f 9 st, den 5 
May weergebragt 7 stucke 14 bind gaeren f 12½, dito gebragt 20 elle smaldoock ad 8½ st de elle, 
fac 8-10-0 
Dito gerekent en bevonden het stont soo bij de andere sijde staende   12-11-8 
waeren gekomen van Mart. 1703 nevens 1 paer hoender      4-10-0 
            ______ 
tesaemen           17-1-8 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        13-6-4 
            ______ 
blijft dan te quaede          3-15-4 
Nb 1 paer hoender resteert nog 
Den 30 Jan. 1705 weergebragt 11 stucke gaeren fac 1-3-0, den 3 Apr. weergebragt 10 stucke en 
11 bind gaeren f 1-2-0, den 2 Juny gewedet, den 10 weergebragt 7 stucke en 8 bind ad 2 min ¼, 
den 21 weergebragt 17 bind gaeren, den 26 gewedet, den 7 July Jenne 3 schoft gegraeven en 
geplantet, den 8 oock 3 schoft, den 23 9br 1705 gebragt 2 paer hoender 



Den 20 Jan. 1706 weergebragt 8 stucke gaeren a 1¾ st 't stucke, den 5 Mart 12½ stucke gaeren 
weergebragt, den 1 May gewasschen, den 22 Juny gegraeven, den 26 July de garven opgestooken 
omtrent 3 schoft, den 30 xbr weergebragt 9 st gaeren ad 1½ st, den 8 Mart weergebragt 6 stucke 
gaeren, den 3 Apr. 3 stucke, den 17 Juny Jenne een schoft gewedet, den 26 en 27 gegraeven, den 
7 9br Kars gedorscht, den 2 xbr gedorscht, den 10 xbr gedorscht 
Den 14 en 15 Febr. 1708 gedorscht, den 2 Apr. weergebragt 7 stucke en 5 bind gaeren ad 1¾ st, 
den 12 May weergebragt 7 stucke en 7 bind. In Juny en July ontfangen voor en nae wittebrood ad 
23 st, den 6 Aug. gras gemaejet, den 13 gras gemaejet, den 8 Sept. Derck gehojet 6x, den 19 viibr 
gedorscht, nog 4 st wittebrood, den 8 8br gebragt 4 hoender, den 22 en 23 gedorscht 
Den 9 9br in 't Broeck geholpen, den 12, 13 en 14 9br Kars het miskoorn opgehaelt, den 14 Derck 
met de karre hett saet uyt het Dorp Diepenheim gehaelt, den 30 hout geklooft, den 6 en 7 xbr hout 
affgehouwen in Broking Camp, den 10 gedorscht 
Den 3 Febr. 1709 weergebragt 5 stucke gaeren ad 1½ st, den 25 Mart en 26 hout gehouwen, den 
17 gegraeven, den 18 mes gelaeden, den 19 Jenne mes ingelegt, den 27 in Bröking Kamp, den 15 
May weergebragt 7 stucke en 12 bind gaeren ad 1¾ st het stucke, den 24 gewedet, den 8 Aug. 
rogge gemaejet en Jenne gebonden, den 10 gras gemaejet, den 15 gras gemaejet, den 22 gras 
gemaejet, den 5 viibr mes uytgedraegen 
Dito den 5 Septembr. 1709 met Kars gerekent ende bevonden het stont soo bij de bovenstaende 
en nog resterende          3-15-4 
Waeren gekomen van Mart. 1704, 5, 6, 7, 8 en alsoo van 5 jaer jaerlijcks nevens de  
hoender 4-10-0, tesaemen         22-10-0 
            ______ 
komen            26-5-4 
Hier op nu wierden aen arbeydtsloon en betaelt bevonden     20-15-4 
            ______ 
Die affgetrocken blijft hij in dato nog schuldig      5-10-0 
Nb de hoender verschenen op Martini 1707 en 8 sijn nog te quaede 
Den 25 Sept. gedorscht, den 3, 4 en 5 Oct. gedorscht, den 17 en 18 gedorscht, den 15 queque 
geschuddet, den 24 mes gelaeden, den 11 9br Kars mes gelaeden, den 16 omgegaen in 't Dorp 
Diepenheym tot het insaemelen van 't koorn, den 25 telgen gaeten gegraeven, den 27 xbr mes 
uytgedraegen 
Den 28 Febr. wilgen uytgesnoejet, den 8 Apr. gegraeven, den 14 gegraeven, den 23 Juny Jenne 
geplantet, den 21 July saetroven gedorscht, den 30 July ruim en schoft rogge gemaejet, den 1 
Aug. weder een schoft en Jenne telkens gebonden, den 4 Derck garven opgestoken, den 7 gerste 
gemaejet, den 18 een schoft witte weyte gemaejet en een schoft gegraven, den 19 een dag gras 
gemaejet. Doe omtrent helpen hojen 10x, den 28 gedorscht, den 9 viibr gedorscht         
Den 10 mes uytgeschoven, den 9 8br mes gelaeden, den 11 mes gestrojet, den 14 9br omgegaen 
door het Dorp Diepenheym om het coorn op te haelen, den 24 gebragt 4 hoender 
Den 1 Apr. 1711 tot het hout geholpen in Dreeses hofte, den 7 Hendrick de Broer voor hem hout 
gekloven, den 17 getuint, den 20 May gevrugtet, den 27 gewedet, den 1 July geplantet, den 6 gras 
gemaejet en den 9 gras gemaejet, den 22 gewedet, den 29 een schoft rogge gemaejet, den 30 Kars 
3 schoft gegraeven, den 1 Aug. een schoft gerste gemaeyt, den 3 Aug. weyte gemaejet, den 1 
viibr gegraeven, den 2 Jenne gegraeven, den 22 gedorscht, den 23 gedorscht, den 30 gedorscht, 
den 2 9br gedorscht, den 3 gedorscht, den 20 mes uytgedraegen 
Den 9 Febr. 1712 weergebragt 3 stucke en 1 bind gaeren ad 1½ st 't stuck, den 9 Mart gegraeven, 
den 28 Juny 3 schoft gegraeven, den 25 gras gemaejet, den 1 viibr R.A. gesogt, den 19 en 20 Oct. 
gedorscht 



Den 23 Octobr. 1712 met Kars de rekeninge naegesien en bevonden bij het restand van   5-10-0 
waeren gekomen van Mart. 1709, 10 en 11       13-10-0 
            ______ 
te saam           19-0-0 
hier op nu wierden verdiend bevonden       12-16-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede        6-3-8 
Nb de hoenders van drie jaeren resteren nog 
Den 25 Kars aerdappels opgestooken, den 3 9br gedorscht, den 4 gedorscht, den 11 mes 
uytgedraegen, den 16 met omgegaen in 't Dorp Diepenheym tot het versaemelen van 't miskoorn 
Den 16 Febr. 1713 weergebragt 6 stucke gaeren ad 1½ st, den 2 Mart gevrugtet, den 7 gegraeven, 
den 1 May hout geklooft, den 28 Aug. gewedet, den 31 Oct. Kars aerdappelen opgestoocken, den 
21 en 22 9br op sijn eygen kost gedorscht 
Den 22 Jan. 1714 gedorscht op eygen kost, den 24, 25 en 26 nog 3x gedorscht, den 20 Mart Kars 
gegraeven, den 21 gevrugtet, dito weergebragt 4 stucke en 12 bind gaeren ad 2 st 't stuck, den 19 
Jenne drie schoft gegraeven, den 8 Juny Jenne een schoft buiskool geplant, dito 14 en 15 telckens 
een schoft gewedet, den 24 Jenne een schoft gegraeven, den 22 Aug. Jenne geplantet, den 23 een 
schoft, den 29 en 30 Oct. 2 daegen op eygen kost gedorscht, den 6 Nov. 3 schoff aerdappels 
opgestoocken, den 13 en 14 Dec. op eygen kost gedorscht, den 1 Apr. weergebragt 7½ stucke 
gaeren ad 1½ st het stuck, dito een schoft gewedet, den 10 May 3 schoft gewedet, den 10 Aug. 
Jenne geplantet, den 9 Sept. plaggen gemaejet, den 12, 13 en 14 Nov. omgeset land bij Bröking 
op eigen kost, den 26, 27 en 28 telgen gestoten en geplantet op eygen kost 
Den 6 Jan. 1716 & v 6 daegen op eygen kost gedorscht, den 4 Febr. 1716 met mijn vrou en 
dogter nae Goor geweest, den 24 Febr. met ons nae Goor geweest, den 2 Mart weergebragt 5 
stucke en 18 bind gaeren ad 1¾ st het stuk, den 26 met mijn vrou en dogter en nigt Toelaer nae 
Goor geweest, den 25 Sept. gebragt 2 hoender, den 5 Oct. gedorst op eygen kost, den 21 met 
Christina en nigt Toelaer nae Goor geweest, den 2 Nov. op eygen kost hout gehouwen, den 14 
Nov. gelevert 2 schep gerste fac 36 st 
Den 8, 9, 10 en 11 Febr.1717 gedorscht, den 25 Jan. 1717 op Broking gearbeydet fac 4 st, dito 
weergebragt 6 stucke en 13 bind gaeren ad 1½ st 't stuk, den 8, 9, 10, en 11 Febr. gedorscht op 
eygen kost, den 8 en 9 Mart gegraeven op eygen kost, den 15 een schoft, den 16 gegraeven op 
eygen kost, den 10 Apr. weergebragt 5 stucke en 17 bind gaeren ad 1¾ st, den 13 weergebragt 5 
stucke en 19 bind gaeren ad 1¾ st, den 21 Juny Jenne ruim een schoft geholpen, den 23 Jenne 
gewedet, den 9 Sept. hout gekloven op eygen kost, den 13 gedorscht op eygen kost, den 12 en 13 
9br gedorscht op eygen kost, dito 2 hoender gebragt 
Den 17, 18, 19 en 20 Jan. 1717 (moet zijn 1718) gedorscht op eygen kost, den 19 en den 21 Mart 
een schoft gevrugtet op eygen kost, dito weergebragt 6 stucke en 8 bind gaeren ad 1¾ st het 
stuke, den 28 gevrugtet, den 19 July Jenne gewedet f 4 st, den 18 8br gedorst op eygen kost f 4 st, 
den 9 Nov. gelevert 2 sch gerste, den 10 en 11 gedorst op eygen kost 
Den 2, 3 en 4 Jan. 1719 gedorst f 24 st, den 11 Apr. 1719 weergebragt 3 stucke gaeren f 4 st 8 p 
Den 17 Sept. 1719 heeft Cars gebragt 2 hoenders, dito met Kars de rekeninge naegesien en 
bevonden bij die aen de voorige sijde staende      6-3-8 
Waeren gekomen van Mart. 1712 tot 18 incluis en alsoo van seven jaeren, behalven de  
hoender            31-10-0 
            ______ 
te saemen           37-13-8 
Hierop nu wierden verdient bevonden        30-8-10 



            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato nog schuldig        7-4-14 
Oock word hij bevonden in dato schuldig te blijven 7 paer hoender sijnde het laetste paer 
verschenen geweest op Mart. 1718. In Nov. 1719 gelevert 2½ sch gerste ad 1 gl het sch, den 18 
en 19 Dec. gedorscht f 12 st, den 7 id, den 8 id, den 9 gegraeven op eygen kost 
Den 19 Sept. 1720 heeft een ander voor Kars gedorscht f 8 st. In 't begin van Nov. gelevert 2 sch 
gerst ad 17½ a 18 st het sch, den 26 Nov. weergebragt 4 hoender 
Dito den 26 Nov. 1720 met Kars de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende  7-4-14 
waeren gekomen van Mart. 1719 en 20 jaerlijx 4½ gl, nevens 2 paer hoender   9-0-0 
            ______ 
tesaemen           16-4-14 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden aen geld       6-2-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede         10-2-14 
en behalven het geld nog seven paer hoender 
Den 9, 10 en 11 Jan. 1721 gedorscht f 1 gl, den 7 ixbr gelevert 2 sch gerste f 1-10-0, den 9 Nov. 
gebragt 4 hoender, den 29 Jan. 21 3 daegen gedorscht op eygen kost, den 11 Mart in den hoff f 4 
st, den 18 en 19 telckens drie schoft f 12 st, den 22 weergebragt 3 stucke en 18 bind gaeren ad 1½ 
st, den 27 hout gekloven f 4 st, den 9 Oct. gebragt 4 hoender 
In Nov. 1722 gelevert 2 sch gerste 
Den 10 Mart 1723 land omgeset 4 daegen, den 15 July plaggen gemaejet 
Kars Truikes in Nov. 1723 gelevert 2 sch gerste ad 19 st 't sch 
Den 29 Aug. 1724 Kars vergeefs nae Goor geweest, den 13 Sept. gedorscht 1½ dag 
Den 20 May 1725 weergebragt 4 stukke gaeren f 6 st, in Oct. 1725 gebragt 2 hoender 
Den 16 en 17 May 1726 hout gekloven f 12 st, den 18 1 schoft f 2 st, den 29 July een schoft 
gedorscht f 2 st, den 3 Nov. gebragt 2 hoenders, den 15 Nov. gelevert 2 schep gerste, den 17 
weergebragt 7 stucke 3½ bind gaeren ad 1¾ st, den 20 gedorscht, den 5 en 6 Dec. 2 daegen 
gedorscht 
Den 24 Febr. 1727 weergebragt 6 stucke 10 bind gaeren ad 1¾ st, den 28 July Hendrick gehoyt  
f 5 st, in Nov. 1727 gelevert 2 sch gerste ad 18 st 't sch 
Den 21 Apr. 1728 weergebragt 3½ stucke gaeren ad 1½, in Nov. 1728 gelevert 2 schep gerste en 
kostede de gerste 18 st 
In Nov. 1729 gelevert 3 schep gerste die op 't hoogste kostede 16 st 
Den 17 Oct. 1730 gebragt 4 hoender, in Nov. gelevert 3 sch gerste en kostede deselve volgens het 
seggen van Welmers 't sch 13 st 
Den 11 Mart 1731 weergebragt 6 st en 8 bind gaeren ad 1½ st, den 1 Juny weergebragt 4 st 
gaeren ad 1½ st, den 2 Kars een dag hout gehouwen f 8 st, den 4 f 8 st, den 5 drie schoft  f 6 st, 
den 6 f 4 st, in May en Juny voor en nae gewaeckt 7 nagten f 14 st en 3 daegen f 15 st, den 3 July 
weergebragt 3½ stucke gaeren ad 1½ st, den 21 Aug. ½ dag Jenne geplantet f 2 st, in Nov. 1731 
gelevert 3 sch gerste en koste de gerste volgens het seggen van Welmers 't sch 15 st, den 21 Juny 
Jenneken 2 halve dagen gewedet f 4 stuver, den 23 Juny Jenneken Trukes 1 halven dagh gewedet 
f 2 stuver 
Anno 1732 den 9 Aug. met Kars Struikes afgerekent en alles opgenomen zijnde, is bevonden dat 
tot Martini 1731 schuldig bleef de summa aen gelt      27-17-14 
Aan hoenders nog 10 paar 
Zie het nieuwe boek fol 122 
         



    Snijder Jan 
5 guld. van den Papenkamp, nogh wegens een stuck op den Noort Ess ½ 
mudde rogge 1 sch. boeckweite 
Anno 1670 den 19 July ontfangen van mr Jan's vrouwe ontfangen op 't jaer 69  5-0-0 
1675 dibebat aen gelde 5 gl segge      5-0-0 
rogge te gelde gerekent elk schepel ad 36 st     3-10-0 
weite het schepel ad        1-4-0 
1676 aen gelde           5-0-0 
rogge het schepel ad 28 st       2-16-0 
weite          0-18-0 
          ______ 
facit          18-10-0 
daerop den 24 January 1677 gerekent en bevonden dat ick ontfangen an  
gelde en aerbeid in alles tot        13-0-0 
          _____ 
rest          5-10-0 
Hierop gearbeid 
Den 26 Marty met sijn knecht Lambert 
Den 17 Aprilis Margreten schorte genaeit 
den 28 dito mij een linnen onderbroeck 
den 7 en 9 May met de knecht in huis gearbeyd 
Item den 10 tot acht uiren 
Den 21 7bris met sijn knecht 
Mijne vrouwen een paer linnen hosen gemaeckt 
Item Judit en Saren een paer versolet 
Den 28 9bris hij alleen in mijn huis genaeyt 
Den 29 en 30 dito met sijn knecht 
Den achten Marty de moeder gebracht vijf gl 
Den 5 Aug. 1678 hij alleen in ons huis gearbeid 
Den 17 8bris met sijn knecht in huis gearbeit 
Den 28 en 29 in huis sijnen knecht, Christina een paer hoosen gemaeckt in sijn huis 
Den 28 Jan. 1679 an mijnen nachtrock gearbeid, hij alleene 
Den 29 Aprilis heeft Grete gebracht 3 gl 17 st 
Den 28 en 29 also 2x Lambert mr Abraham geholpen 
Den 31 8bris hij alleen gearbeid bey ons 
Den 19 January 1680 hebbe ick met meister Jan gerekent ende bevonden dat mij van de dry 
onberekende jaeren 77, 78 en 79 noch resteerden 7 gl ende 9 st, ick segge seven gl negen st, in 
dato mij gebracht hebbende hierop vierde halve gl min 2 st, rest noch vierde halve gl en dito 3½ 
gl en 2 st, adde voorige 9 st ende etc. Also wij hierin ons abuseeren ende de voorige resteerende 5 
gl 10 st daeruit gelaten hebben, soo hebben bij resumptie het soo bevonden als volgt, het 
bovenste van deses niet geldende, verso folio 
Mij comt toe van de jaeren als 77, 78, 79       22-16-0 
Voegt hierbij de van ouds ende de laetste rekeninge rest      5-10-0 
            ______ 
fac             28-6-0 
Daerentegen ontfangen an aerbeitsloon       6-10-0 



Moeder, als boven is te sien, in twee reisen gebracht     8-17-0 
Huiden den 19 Jan. 1689 hij selffs medegebracht      3-8-0 
            ______ 
facit            18-15-0 
Dewelke affgetrocken van bovenst. 28 gl 6 rest van opgem. 3 jaer ende de voorige 
rekeninge           9-11-0 
Den 8 Febr. een paer hoosen voor mijn vrouwe vermaekt en weder gesonden  0-2-0 
Den 8 Marty met sijn knecht in ons huis gearbeid voor Samuel    0-11-0 
In sijn huis voor Samuel een paer koussen       0-2-0 
Den 23 Juny 1680 heeft mij Grete gebracht in mijn huis     6-0-0 
Nb wanneer mij daerbij heeft geseid dat Jenne Dambrincks was geweest om te manen  
ende geseid hadde, haer heerschap was gelds noodig, een kleinen coste hem helpen en  
daerop ontfangen 28 st, inqratur        1-8-0 
was in de voorige rekeninge niet in verlijft   
Den 26 8bris 1680 Lambert alleen in onse huis genaeyt     0-5-0 
Den 27 xbris met de slede met mij nae Diepenheim geweest    0-6-0 
hierbij bovenstaende 9 gl xi st comende van Martini 80     8-14-0 
daer ick 't schepel roggen late voor 18 ende boockweite 13 st, daerbij voegende vijff gl  
an geld, facit te samen           17-0-0 
afgetrocken bovenstaende         8-14-0 
            _____ 
soo resteert mij in dato den 27 xbris 1680 noch      8-6-0 
Den 24 Jan. nae de meule molt gebracht 1681      0-6-0 
Den 5 item 6 Aprilis ekkemael gearbeid hij alleen, den 21 May hij selfs en Gerrit, den  0-0-0 
30 nae de meule, den 21 Juny hij en Gerrit       1-7-0 
Snijder Jan nae Deventer met mij en N. Snetlagen geweest     0-12-0 
Den 9 8bris heeft Jan mij in huis gebracht selfs      6-6-0 
            _____ 
Summa           8-10-0 
Soo dat op 't ghene Mart. 81 verschijnt dd       0-4-0 
Adde den 6 en 7 Febr. 1682 alsoo 2x hij alleen in onse huis gearb., den acht en twintigsten 
Aprilis hij alleen, den 19 Juny sijn broeder Gerrit met de karre mij nae Niewenhuis, den 12 July 
hij met de karre mijn vrouwe nae Nieuwenhuis 
Snijders Jans broer met mij en de karre XI dage uitgeweest 
Den 26 Aug. 1683 met de jonge tot 3 uir gearbeidt, den 3 xbris hij alleen in mijn huis genaeyt 
Den 16 7bris 84 met den jonge in mijn huis gearbeidt 
Ao 1685 met sijn broer den 22 Jan. in mijn huis gearbeid, den 4 May Gerrit in 't Venne 
neergesteken, den 5 en 6 sij allebeide, den 8 Gerrit, den 9 Gerrit, den 11 Gerrit, den 5 Juny met 
Jan genaeyt, den 30 hij in mijn huis, item mij een paer linnen hosen gemaeckt en Samuel de 
leeren broeck, den 26 July Gerrit rogge gemaeyt 
Den 30 Gerrit gerste gemaeit was van 7 uir, den 23 7bris Gerrit gedorscht, den 28 Jan en Gerrit 
beide gedorschet, den 13 en 14 8bris mr Jan in onse huis en Gerrit genaeyt, den 22 om 
Margareten van Nieuwenhuis te halen op de begraffenisse van zal. Anna Judit met de karre 
geweest 
Den 1 April voor Jenne in onse huis genaeyt, Gerrit den 19, 20, 21, 22 dito ons geholpen in 't 
Venne 
 



Dominica Trin. 1686 met malcander gerekent en stond so van Anno 81 rest mij sonder  
het facit           4-16-0 
Van 82, 83, 84, 85 het geld en het saet tot gelde gerekent, maekten met geseide 4 gl 16  
st te samen           48-4-0 
hierop betaelt bevonden         21-14-0 
            ______ 
Blijft mij also van 't bovenstaende noch te goede      28-10-0 
Dito sijn wij veraccordeert an plaetse van 't saet dat sal jaerlicks geven sonder pruindicie van 
mijn successeur als sich selfs oock wijst, drie gulden en eene meule vaert, facit also te samen an 
gelde acht gls en hier boven de meulevaert 
Den 20 Augusti mr Jan in onse huis gearbeidt 
Den 23 Sept. nae de meule met mij 
Den XI 8bris bij onse Jenne gestiert        2-18-0 
Ao 1687 den 29 Marty hij met de knecht eenen dag in onse huis gearbeid en den 30 hij tot 2 uiren 
de knecht, den 2 May hij alleen in onse huis een beddebuire genaeyt, den 19 July met ons nae 
Eibergen geweest, den 20 Aug. met de karre en onse kinderen nae Diepenheim geweest, den 6 
8bris hij ende de knecht gearbeid in onse huis 
Den 18 8bris heeft Egbert gebracht 9 gl 18 st, den 10 9bris hij alleen bij ons gearbeidt oock eens 
een weinig op den morgen geweest, item mij een paer hosen in sijn huis versolet, item Marien 
een rock te passe gemaeckt in sijn huis, item eenen swarten hemdrock 
Ao 1688 den 14 Jan. te Laer nae Eibergen gebracht, den 17 met mij nae Goor geweest, den 18 hij 
alleen in onse huis gearbeid, den 4 Febr. dd een voer heide, den 24 Febr. met Margrete nae Goor, 
den 18 Apr. in onse huis alleen gearbeid, den 30 met sijne knecht in 't Venne daelegesteken, den 
1 May de knecht alleen 
Ao 1689 den 13 xbris hebbe ick met mr Jan gerekent en stond so, hij was mij schuldig met de 
bovenstaende 28-10-0 de jaeren 86, 87, 88, 89 f 32 maekt, behalven 't meulen varen 60-10-0 
waerop betaelt bevonden is 't meulen varen van bovenstaende vier jaeren ende an gelde 32-8-0 
            ______ 
resteeren mij also van 't bovenstaende       28-2-0 
Ao 90 den 10 Febr. met sijnen knecht in onse huis gearbeid, den 18 een voer heide gebracht 
Den 9 xbris 1690 in sijn huis J.M. schortjen gewend 
Ao 1691 den 8 Jan. met mr Jan gerekent ende was, behalven de 28-2-0 bovenstaende van  
Mart. 90, hier bij gekomen         8-0-0 
            _____ 
maekt tesamen          36-2-0 
waerop betaelt bevonden          6-3-8 
            ______ 
resteert mij also van 't bovenstaen        29-18-8 
noch is hier af te trecken 1 voer heide        2-0-0 
            ______ 
            27-18-8 
Den 6 Mart heeft Egbert hierop mij gelangt        6-0-0 
dito van 1 lb vlas voor Anna Elisabet en 6 stucke garen gebracht, daer hem van 10 st toe  
worden gelegt is Nieuwenhuis 
Den 5 Apr. mr Jan in onse huis gearbeid, den 5 en 6 also 2x sijne magd gedorscht etc,  
den 16 de maget mes gevaeren 
Den 2 9bris 91 hij alleen in onse huis gearbeid, den 18 April aerde gekarret 



Den 2 May 1692 dd 12 gls, dito met malcander gerekent en stond so van de naeste  
rekeninge resteerden          27-18-8 
hierbij quam van Martini 91          8-0-0 
            ______ 
maeckte tesamen          35-18-8 
waerop wierde betaelt gevonden        19-9-8 
            ______ 
resteert mij also hiervan noch        16-9-0 
Dito heeft hij begeert dat weder op de oude pacht moeste worden gestelt, 't welke hem hebbe 
toegestaen mits conditien van niet weder hierin te veranderen 
Den X Juny hij met sijn broeder en knecht in onse huis gearbeid 
1692 den 12 xbris heeft Egbertjen gebracht       7-0-0 
            _____ 
Nb het arbeid is onberekent gebleven, resteert also hiervan     9-9-0 
Adde 't ghene op Martini 92 viel an gelde, rogge en boeckweite    5-0-0 
Den 4 en 5 Jan. 1693 heeft hij in onse huis also 2 dagen gearbeid en sijn sone id. 
Dito met malcanderen gerekent en stond so, tot de bij de laetste rekeninge resteerende 16-9-0 
quam van Martini 92 noch twee schepel roggen dewelk hem 
laete voor     3-0-0 en het schepel weite 
laete voor      1-0-0 
waerbij van de Papekamp komen  5-0-0 
      _____ 
maken te samen    25-9-0 
waerop an geld de arbeid werden betaelt 8-13-0 
      ______ 
resteert also hiervan noch in dato  16-16-0 
hierop den 28 May 1693 Toelaer met de sijne nae Swolle gebracht 
Den 5 July de vrienden nae Swolle gebracht f 6 gls 
Den 10 dito de vrienden nae Endschede gebracht f 3 gls 
Den 1 Sept. Helenen de hemde genaeit in sijn huis 
Den 13, 14, 15 also 3x in onse huis genaeit met sijn sone 
Ao 1694 den 8 Jan. met malkander gerekent en wierde bevonden uit de bovenstaende rekeninge 
mij noch te goede sijnde 16-16-0, waren betaelt 16-15-0, resteerende hiervan 1 st 
waerbij quam van 't ghene op Martini 93 verschenen was, makende de rogge 4 gl,  
de weite 1-4-0, adde 1 st van 't verledene is       10-5-0 
dito sijn wij veraccordeert weder op 't oude verdrag ingegaen Dnica Trin. 1686 ubi vida 
Den 4 May nae Diepenheim met mij geweest, 't welke hij mij bij dese nieuwe contract op den 
koop hadde belooft 
Den 2 July 1694 heeft mij Egbert gebracht 2 gg f 2-16-0, noch 6 sch oud sijnde f 1-16-0, noch 2 
5½, noch 6 twijffelaers, daervan 5 voor vol sijn uitgegeven, maeckt also 't ghene den 2 July 
gebracht heeft te samen        6-18-8 
(Den 1 Aug. gemesset en het strepel met rogge gesaeit, Nb voor het Slag  
in vruchte te onderhouden) tusschen de haaken hoort tot Heuten 
1695 den 29 Juny met de wage nae de meule geweest 
Ao 1695 heeft hij mij gebracht den 22 Febr.     3-6-8 
          _____ 
maeckt tesamen         10-5-0 



en is also de bovenstaende restant hiermeede betaelt 
hierbij was gekomen op Martini 94        8-0-0 
dito 22 Febr. 1695 heeft hij hierop gebracht 1-10-0 
Den 17 April heeft hij mijne dochters A. Elisabet en Helena meede van Deventer gebracht, den 
30 dito met sijne beide paerden in 't Venne geholpen, item den 18 May, den 7 Aug. hij en sijn 
soone Jan in onse huis genaeit, item die beide den 8 dito een schort, den 17 heeft hij mijne beide 
dochters nae Deventer gebracht, mr Jan den 6 7bris selfende in onse huis stoelkussens genaeit 
Ao 1696 den 15 April 7 mudde roggen nae Deventer gebracht, den 20 Aug. het halve 7e stukke 
gebouwet en dit en 5e st geegget, den 22 ixbris 1696 gerekent en stond so, bij 't bovenstaende 
quamen van Martini 95 en 96 tesamen       16-0-0 
            ______ 
't welke dan maeckt          24-0-0 
hierop wierde betaelt gevonden         9-1-8 
            ______ 
resteerden mij also noch van 't bovenstaende      14-18-8 
dito heeft hij hierop gebracht      7-19-8 
Den 29 xbris nae de meule geweest, den 10 Febr. 97 nae de meule,  
Den 3 8bris nae de meule, den 12 xbris it.    9-0-0 
         ______ 
maeckt tesamen       16-19-8 segge  16-19-8 
hierbij comt van Martini 97           8-0-0 
hierbij comen de bovenstaende restant       14-18-8 
            ______ 
            22-18-8 
daer nu van afgetrocken de noch bovenstaende      16-19-8 
            ______ 
So blijft mij hiervan noch te goede        5-19-0 
Aldus naegesien, opgenomen en gerekent den 12 xbris 1697 en afgesproken also eene  
meulevaert te veele heeft gedaen, dat anstaende jaer daermeede sal verschoont worden 
Ao 1698 den 25 Aug. Hermen in 't hoei, den 26 id. 
Ao 1699 den 31 May de vrienden nae Zwolle gebracht 6 gls, den 13 viiibr nae de meule  
geweest, den 9 xbr gebragt 9 gls 8 st 
Dito met malkanderen gerekent ende bevonden het stont soo, bij de bovenstaende 5-19-0  
waeren gekomen van Mart. 98 en 99        16-0-0 
            ______ 
tesaemen           21-19-0 
hierop wort nu betaelt bevonden soo aen geld als 't ghene verdient is sestien gls, segge 16-0-0 
            ______ 
welke affgetrocken blijft hij dan in dato nog schuldig     5-19-0 
Den 1 Aug. met de paerden geholpen 
1700 den 28 Septemb. eenen hemd in sijnen huise gemaeckt 
Den 5 April 1701 nae de meule geweest, den 3 May het 4e en 5e stucke met gerste en lijn 
besaejet, den 18 gemoddet, dito de knegt in de karre geslaagen, den 11 Aug. Hermen gras 
gemaejet, den 15 het 1e stucke met groen besaejet, den 16 gras gemaejet, den 9 9br nae de meule 
geweest 
Den 29 9br 1701 gebragt 8 gls. Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo bij de aen de 
andersijde staende          5-19-0 



waeren gekomen van Martini 1700 en 1701       16-0-0 
            ______ 
tesaemen           21-19-0 
hierop nu wierden betaelt bevonden soo aen gelt als arbeydtsloon     14-5-0 
            ______ 
blijft dan in dato nog schuldig (het meulen vaeren tot 1701 inclusive voldaen)  7-14-0 
Den 5 May het 7e stucke met lijn en gerste besaejet, fac     0-15-0 
            ______ 
rest            6-19-0 
Den 19 May gemoddet en Anna ingesmeeten, facit      2-5-0 
            ______ 
blijft            4-14-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        4-0-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen         8-14-0  
Den 19 Juny 1703 dd voor de erfgenaemen 7-10-8 
blijft te quaede    1-4-8 
En blijft voor mij het meule vaeren en aen geld      4-0-0 
Hierop heeft hij den 2 Aug. met de paerde geholpen, facit 1 gl, den 4 rogge ingevaeren,  
den 8 een schoft rogge ingevaeren, den 27 viiibr nae de meule geweest 
Den 30 Jan. 1703 met sig drien gemaejet, nog voor Jenne een rijlijf in huys overtrokken 
Den 19 Jan. gerekent en hij hadde op bovenstaende 4 gls verdient    3-10-8 
Welcke 9 st 8 p hij terselver tijd betaelt heeft      _____ 
rest            0-9-8 
Op Mart 1703 sijn wederom verschenen geweest ('t meulenv.)    8-0-0 
            ____ 
            8-9-8 
Den 31 xbr nae de meule geweest 
Den 24 May 1704 in 't Veene met sig tween daele gestoocken, den 26 met sig tween in de karre 
geslaegen, den 27 Aug. met sig tween weyte gemaejet, den 1 viibr weyte gemaejet met sig tween, 
den 2 8br gedorscht, den 3 met sig tween gedorscht, den 27 met sig tween gedorscht 
Den 11 Febr. 1705 heeft hij gebragt 8 gls. Denselven dito met hem gerekent en bevonden het 
stont soo, bij bovenstaende 8-9-8 waeren gekomen van Martini 1704   8-0-0 
            _____ 
te saemen           16-9-8 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        11-5-0 
            _____ 
Die affgetrocken blijft dan in dato nog schuldig      5-4-8 
De meulenvaert van 1704 is ons nog te goede, deese meulevaert is voldaen den 14 Mart 1705 
Den 5 Juny modde uytgevaeren, dito in de karre geslaegen, den 3 Aug. gras gemajet, den 28 met 
2 karren aerde gevaeren, en nog eene in de karre gesmeten, den 5 9br gedorscht, den 7 xbr nae de 
meule geweest 
Den 18 Febr. 1706 met sig tween gedorscht, dito gemaejet, den 22 & v. 4x tot de hegge geholpen, 
den 2, 4 en 5 Mart weer 3x tot den hoff, den 12 April met sig tween gegraeven, den 30 
gegraeven, den 24 July gemaejet, den 29 rogge en gerste ingevaeren, den 19 Aug. met sig tween 
in 't Veene in de karre gesmeten, den 20 mudde uitgevaeren en met sig tween in de karre 
gesmeten, den 11 8br gemesset en de knegt geholpen, den 12 gebouwen en de knegt geholpen 



Den 10 xbr nae de meule geweest, den 13 gedorscht, den 17 May mudde uytgevaeren en eene 
mudde in de karre geslaegen, den 11 en 12 Aug. gras gemaejet, den 13 8br mes gevaeren en de 
knegt geholpen, den 15 3 schepel land gebouwet en besaejet, den 18 gedorscht, den 7 9br 
gedorscht 
Den 10 Mart 1708 met mout nae de meule geweest, den 6 Aug. gras gemaejet, den 13 gras 
gemajet, den 19 viibr gedorscht, den 8 8br mes gevaeren en Hendrick geholpen, den 9 een stucke 
op den camp en in 't busken gebouwet en gesaejet en Hendrick geholpen, den 17 en 18 met sig 
tween gedorscht, den 22 & v. 3x gedorscht, den 27 het land agter den hoff gemest en Hendrick 
geholpen, den 30 het land gebouwt en besaejet, den 19 9br Hendrick in 't busken geholpen, den 1 
xbr nae de meule geweest 
Den 24 May 1709 gewedet, den 30 9br nae de meule geweest 
Den 12 Jan. 1710 met Hermen gerekent en bevonden het stont soo, bij het aen de voorige sijde 
staende restant ad           5-4-8 
Waeren gekomen van Mart. 1705, 6, 7, 8, 9 jaerlijcks 8 gls     40-0-0 
            ______ 
tesaemen           45-4-8 
hierop wierd nu aen arbeydsloon betaelt gevonden      27-19-8 
            ______ 
Die affgetrocken bleef schuldig        17-5-0 
Hierop bragt hij in dato voornoemt        10-0-0 
            _____ 
blijft dan nu nog schuldig          7-5-0 
Den 12, 13 en 14 Febr. genaejet, den 18 Juny Christinaas rijlijf overtrocken f 6 st, den 21 
genaejet, den 22 Augusti gras uyt het Slag gevaeren, den 13 xbr nae de meule geweest 
Den 23 Mart 1711 gebragt 8-2-0, dito gerekent en bevonden bij bovenstaende 7-5-0  
waeren gekomen van Martini 1710         8-0-0 
            _____ 
te saemen           15-5-0 
Hierop nu wierden betaelt en verdient bevonden      11-12-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede        3-13-0 
Den 6 xbr voor Jenne een paer hosen gemaeckt, den 9 met mout nae de meule geweest 
Den 1 8br 1712 Hermen een dag genaejet, den 24 ixbr 1712 gebragt 12 gls, dito de rekeninge 
naegesien en bevonden bij bovenstaende restant waeren gekomen van Mart. 1711 en 12 16-0-0 
            ______ 
te saemen           19-13-0 
hierop nu sijn betaelt en verdient        12-8-0 
            ______ 
blijft in dato dan te quaede          7-5-0 
Den 9 Mart 1713 een voer hoy nae 't Westervlier gebragt, den 10 nog een voer, in 't begin van 
Aug. veeren van Gelselaer gehaelt f 10 st, den 16 & v. Dec. met mout nae de meule geweest 
Den 17 & v. Febr. 1714 drie daegen en een half genaejet, den 14 Dec. 1714 met mout  
nae de meule geweest 
Den 1 Juny 1715 gebragt Elske 13-10-0, in Dec. 1715 met mout nae de meule geweest 
Den 11 Sept. 1716 Elske gebragt 8 gls 
Den 10 Dec. 1718 met mout nae de meule geweest 
Den 26 May 1719 heeft Hermen gebragt aen geld 20 gls 



Dito den 26 May 1719 met Hermen de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restant 
van 7-5-0 waeren gekomen van Mart. 1713, 14, 15, 16, 17 en 18 jaerlijcks 8 gls  48-0-0 
            ______  
te saemen           55-5-0 
hierop nu wierden betaelt bevonden        43-19-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft dan te quaede        11-6-0 
Den 12 Dec. 1719 met mout nae de meule geweest 
Den 16 Octob. 1720 door sijn dogtertjen gestuirt 8 gls  
Den 4 Nov. 1721 bij sijn dogtertjen gestuirt 8 gls, daernae met mout nae de meule geweest 
Den 9 Mart 1724 met mout nae de meule geweest 
Den 13 Mart 1725 met mout nae de meule geweest 
Den 4 Dec. 1725 30 sch rogge nae Hengel gebragt f 30 st, den 13 Dec. met mout nae de meule 
geweest 
Den 31 May 1726 heeft Else mij in haer huys gegeven 10 gls 1 st 8 p, den 5 Juny een voer hoy 
uyt het Broek gehaelt en nae Goor gebragt, den 16 Dec. met mout nae de meule geweest 
Den 9 July 1727 35 sch rogge nae Deventer gebragt f 35 st, den 19 Nov. ruim 1 dag gewannet f 3 
st, den 20 nae Hengelo gebragt 25 schep rogge f 1 gl 5 st 
Den 10 Dec. 1729 met mout nae de meule geweest 
Den 11 Aug. 1731 mijn dogter en kinders nae Goor gebragt f 8 st, in 't begin van Dec. 1731 met 
mout nae de meule geweest 
Den 17 October 30 schepel rogge na Hengel gebragt f 30 stuver, den 31 October Hermen 25 
schepel rogge na Hengel gebragt f 25 stuver, den 1 Desember hebbe ick van Hermen Sneyders 
gekreegen 5 pondt vlas, het pondt voor 6 stuvers, zoo dat de 5 pondt is 1 g 10 stuver 
Den 25 Desember 1732 met het moldt na de moole geweest 
Den 13 Meert 1733 hebbe ick met Hermen Snijders gereekent tot het jaer 1732 daer mee 
ingereekent, zoo dat ick hem daer zoo veel geldt daer bij hebbe gedaen, zoo dat het nu een 
kappetael is van 2 hondert gulden, daer ick een gerechtelick brief van hebbe, zoo dat mij van dese 
post niet meer toe koomt als dat Sunte Marten 1733 verschinnen zal     
Luckretia Stockman wed Sertorius 
Mij quamen van Hermen Snijders noch toe van gerechte onkosten 1-10-8, daer op heeft hij 32 
schepel boeckwijte na Goor gebragt f 16 en een half dagh gevaert f 4 en 3 voer mes na Goor 
gebragt en een voer stenen van Essen gehaelt en met het molt na de moole geweest en geleevert 4 
schepel gerste, het schepel kost 13 stuvers, in 36 met het molt na de moole geweest 
Den 19 May 1736 heeft Hermen Snijders hier een voer riesen gebragt f 8 stuver, 1736 heeft 
Gerrit Sneyders 5 daage hier gedurssen sajet 25 stuver 
1737 gebragt 4 schepel gerste van Welmers den 2 Desember en met molt na de moole geweest 
 

Arent Ikinck 
½ mudde weite van den Papenkamp. Nogh van een stucke 1 mudde weite. Dit 
overgelaeten an Berent Voorts dog staet daer voor als borge        
Nb Ikking en Voorts geven de een om de ander een paer hoenders hierbij, soo se selfts hebben 
verclaert, Voorts 2 jaer en Icking het 3de 
1676 den 21 8bris een halff mudde weiten ende een paer hoenders dd vide  p. seq  
Voorts, den 21 Marty 1677 ontvangen van Voorts een schepel tarwe 
1677 den 21 8bris dd een mudde weiten ontfangen en twee hoenders 



1678 den 2 xbris Voorts dd een mudde weiten en 2 hoenders 
1679 den 27 ixbris dd een mudde daeran scheelde bijkans een vierendeel spints 
1680 den 24 ixbris dd is abuis, was Icking vide f 112, Voortman dedit een mudde den 3 xbris 
1680, den 22 xbris idem een paer hoender 
1681 Dit heeft Icking anticipande betaelt den 4 9bris 1681 een half m. 
Den 7 xbris Voortman dd 1 mudde dito, oock een paer hoend. 
1682 den 20 8bris 1682 Voortman dd 1 mudde ende den 9 xbris Icking 2 sch, de hoender heeft 
Cremer Jan gecregen 
1683 In November heeft de Cremer 2 hoender gecregen van Voorts, den XIV xbris 2 sch weite 
van Icking, den 8 April 1684 1 mudde van Voorts 
1684 den V xbris Icking gebracht het miskoorn en 2 sch weite 
Den 16 Febr. 1685 Voorts de 4 sch weite dd, rest hoender 
Den 1 en 3 xbris Voortman gebracht de resteerende hoender en het mudde weiten van 1685 en 
Icking 2 sch en de 2 hoender 
1686 de 17 9bris Voorts gebracht weiten 1 m en 1 paer hoender 
1686 den 6 xbris Icking dd 2 sch weite 
1687 den 17 ixbris Icking dd 2 sch weite 
1687 den 24 ixbris dd 1 mudde weite Voorts 
1688 den 25 8bris Voortman dd 1 m. w. en 2 hoender de ao 85, dito den 4 ixbris Icking 2 schepel 
w. en 2 hoender 
1689 dit is van Icking met 2 sch weiten betaelt den 11 Apr. 1690 
1690 Voortman dd 1 mudde weiten en 1 paer hoender den 4 ixbris 
1691 Icking dd 2 hoender den 25 July, den 24 9bris dd Voortman 1 mudde weiten, den 7 xbris 
Icking 2 sch weiten, resteeren noch 2 van verl. jaer 
1692 den 28 8bris Voortman dd 1 mudde weiten en 2 hoender, den 16 xbris heeft Icking 2 sch 
gestiert, rest also noch 2 sch 
1693 den 24 9bris Voortman dd 2 hoender en een mudde weiten 
1694 den 16 Maert Ikking dd 2 sch weite, rest also noch 2 sch ende om dese geleverdt 2 sch noch 
wel ½ spint 
1694 den 22 8bris heeft Icking betaelt een mudde weite daer van de helfte op Martini 93 en de 
helfte op 94 verscheenen was, idem 2 hoender 
1694 den 10 Marty Voortman 1 m. weiten dd 
1695 den 25 8bris Voortman dd 1 m. weiten en 2 hoender, dito den 6 9bris de Kemper dd 2 sch 
weiten 
A. 1696 den 3 9bris Voortman dd 1 mudde weiten en 2 hoender, dito den 17 9bris de Kemper dd 
2 sch weiten 
Ao 1697 den 4 9bris dd Voortman 1 m. weiten, den 9 de Oude Kemper dd 2 sch weiten 
1698 den 3 9bris Voortman dd 1 m. weiten en 2 hoender 
1699 den 12 viiibr De Kemper dd ½ mudde boeckweyte verschenen op Martini deeses jaers. 
Oock heeft hij te vooren betaelt de weyte van 98. Blijft hij alleen in dato schuldig 2 hoender van 
97 
Den 27 viiibr 99 Voortman dd 1 mudde weyte en een paer hoender 
1700 den 30 8bris Voortman dd 1 mudde weite 
1701 den 25 9br Voortman dd 1 mudde weyte en een paer hoender 
De erfgenaemen moeten van 't halve jaer hebben 2 sch. Deese post is mij toegevallen en moet dan 
hebben 4 schep weyte met een paer hoender. De weyte dd den 20 9br dog de hoender resteren 



Den 28 9br dd de weyte in dit jaer 1703 op Mart. verschenen en ook de hoender van 't voorige 
jaer 
Ao 1704 den 14 9br dd de weyte en 2 hoender 
Ao 1705 den 26 9br gebragt de weyte en 2 hoender 
Ao 1706 den 10 9br gebragt de weyte 
Ao 1707 den 28 9br gebragt de weyte en 2 hoender 
Ao 1708 den 14 9br gebragt de weyte en 2 hoender 
Den 4 xbr 1709 gebragt de weyte 
Den 1 xbr 1710 gebragt de weyte, den 10 2 hoender 
Den 21 xbr 1711 gebragt de weyte en 2 hoender 
Den 5 ixbr 1712 gebragt de weyte 4 sch 
Den 28 ixbr 1713 gebragt de weyte 4 sch en 2 hoender 
Den 30 Octob. 1714 gebragt de weyte 4 sch, den 21 xbr gebragt 2 hoender 
Den 3 xbr 1715 gebragt 4 sch weyte 
Den 19 Nov. 1716 gebragt 4 sch weyte 
Den 28 Nov. 1717 gebragt booter voor de hoender, wegende de boter 3½ lb sijnde voor de 
hoenders van dit en het voorige jaer 
Den 3 Dec. gebragt 4 schep weyte 
Den 29 Nov. 1718 gebragt 4 schep weyte 
Den 18 dec. 1719 gebragt weyte verschenen op Mart. deeses jaers, dog blijft daer van schuldig 
ruim 1½ spint om in het volgende jaer te betaelen 
Den 18 May heeft Wijsse Voorts gebragt 2 lb booter voor een paer hoender 
Den 22 Nov. 1720 gebragt de weyte verschenen op Martini deeses jaers en 1½ spind van het 
voorige jaer 
Den 28 Dec. heeft Wijsse gebragt 3 lb boter voor een paer hoender 
Den 17 Nov. 1721 heeft Jan Voorts gebragt 4 sch weite verschenen op Martini deeses jaers 
Den 16 Nov. 1722 gebragt 4 sch boeckweyte en 2 hoenders 
Den 12 Nov. 1723 gebragt 4 schep weyte 
Den 14 Juny 1724 heeft Wijsse Voorts gebragt 2 hoenders 
Den 10 Dec. 1724 heeft Jan Voortman gebragt 4 sch weyte verschenen op Mart. 1724 
Den 21 Nov. 1725 heeft Jan Voortman gebragt 4 sch weyte verschenen op Mart. deeses jaers en 
in Dec. boter voor 2 hoender 
Den 20 Nov. 1726 heeft Jan Voorts gebragt 4 sch weite, den 26 gebragt 1 paer hoender 
Den 27 Nov. 1727 heeft Jan Voorts betaelt 4 sch weyte van Mart. 1727 
Den 22 Nov. 1728 heeft Jan Voords gebragt 4 sch boeckweyte en 2 hoender  
Den 26 Oct. 1729 heeft Voords betaelt 2 hoender 
Den 2 Febr. 1730 gebragt de weyte ad 4 sch de ao 1729, den 15 Nov. heeft Voortman gebragt 4 
sch weyte van Mart. 1730 en 1 paer hoender 
Den 27 Nov. 1731 gebragt de weyte van Mart. deeses jaers den 14 Dec 
Een paer hoender den 18 Feberwary Voords gebragt de weyte de verscheenen was van Martini 
1732 4 schepel 
Den 7 July heeft Voords gebragt 2 hoeder van Mart. 1732 
Den 12 Desember 1733 hebbe ick van Voorts ontfang 3 schepel weyte van de 3 veldel jaers dat 
mij  noch toe koomt van Sunte Marten 1733 van het wed. tracktement en een schepel moet hij 
noch geven aen de na buyge predykanten van dit jaer 1733 

 



       Icking 
1677 dd ½ mudde weiten den XI 8bris 
1678 dd ½ mudde weiten den 6 Jan. 1679 
1679 dd ½ mudde weiten den 4 9bris 1679 met een paer hoender 
1680 dd ½ mudde weiten den 24 ixbris 1680 
Ao 1699 is Hendrick Siggers dat stuckjen landts, dat tot hiertoe de Kemper heeft gehad, verhuyrt 
en dat op deselve consitien en voorwaerden als de Kemper het heeft aengekleeft, soo dat hij op 
Mart. 1700 sal hebben te geven ½ mudde boeckweyte en een paer hoender, dog welke hoender 
dan voortaen om 't derde jaer tot sijnen laste staen, dewijle de twee volgende Teunis Voorts se 
betaelen moet volgens naerigt pag iii in tit. 
Ao 1700 den 3 Nov. 2 hoender dd, den 5 2 sch weiten 
Ao 1701 den 5 10br dd 2 schepel weyten 
De erfgenaemen moeten van 't halve jaer hebben 1 schepel 
Ao 1703 den 6 Jan. dd 2 sch weyte verschenen Mart. 1702 
Ao 1703 den 7 9br dd 2 hoender 
Den 29 xbr 1707 de weyte verschenen op Martini 1703, 4, 5, 6 betaelt met 6 gls, blijft dan 
schuldig de hoender van Martini 1706 en de weyte van Martini deeses jaers 1707 
Den 22 Jan. 1709 heeft hij de weyte van 1707 en 8 betaelt met drie gulden 
Den 15 xbr 1710 heeft hij de weyte verschenen op Martini 1709 betaelt met 2-12-0, dog blijft de 
hoender van dat jaer te quaede gelijck oock van 1706 
Den 18 xbr 1711 heeft hij gebragt voor de boeckweyte van dit en het voorige jaer 4 gls, dog blijft 
schuldig 2 paer hoender boven genoemt, den 24 gebragt een paer hoender 
Den 13 viibr 1714 gebragt een paer hoender 
Den 17 Febr. 1718 heeft Wilm gebragt 10 gls voor de agterstaende weyte tot 1717 op Mart. 
incluis, dog blijft hiervan dan nog te quaede 2 gls die per naesten belooft te betaelen met de 
hoenders die nog te quaede is, den 16 Nov. 1718 gebragt 2 hoenders, den 21 Nov. gebragt 2 sch 
boeckweyte 
Den 29 Oct. 1721 gebragt 2 hoender 
Den 6 May 1726 met Willem Siggers de rekeninge naegesien en bevonden hij was te quaede tot 
Mart. 1725 incluis 2 gls aen geld en 14 schepel boeckweyte en 2 paer hoender, waer van het 2de 
paer is van Mart. 1724 
Den 23 Jan. 1727 gebragt 2 schepel boeckweyte 
Den 13 May 1728 heeft Hendrick Siggers gebragt een schep boeckweyte en heeft een schepel 
betaelt met geld 
Met Hermen Seggers gereekent den 15 Augustus 1732 zoo dat zij noch van de boekweyte 
schuldeg was 24 schepel en 8 hoeder, maer het jaer van 1732 is daer meede in gereekent 
12 schepel boekweyte is betaelt en de hoeders 
Zie het nieuwe boek p. 8 
 

     Imminck 
6 guld. 15 stuyv. en 2 hoenders 

1676 dedit hoender den 23 Aug., den 28 Decembris selfts gebracht 6 gl 15 st 
1677 den 6 7bris de hoender dd ende den 25 xbris 6 gl 15 st 
1678 den XI Aug. 2 hoender dd, den 20 xbris dd 6 gl 15 st hij selfs 
1679 den 2 Septbr. 2 hoender dd, 't geene op Martini 79 was verschenen 6 gl 15 st dd hij self den 
21 9bris 



Ao 1680 in mijn afwesen nae Tekelenborg een paer hoender dd, den 22 9bris 6 gl 15 st dd 
Den IX Septembris 1681 twee hoender Greete de vrouwe dd 
Den 15 January 1682 p.a. 81 dd 6 gl 15 st, den 26 7bris 1682 de hoender dd 
Den 17 xbris 1682 dd uxor 
Den 7 July 1683 dd de hoender, den 17 xbris 1683 dd 6 gl 15 st 
Den 28 Juny 1684 dd de hoender, den 6 xbris gebracht op de pacht 5 gl 5 st, rest 1 gl 9 st 
Den 13 Febr. 1685 gebracht een voerken brouwturff, den 5 7bris dd de hoender 
Den 14 Jan. 1686 dd 6 gl 6 st, den 9 st geve ick hem dit jaer van wegen den geleden 
hagelschaden, doch sonder consequence quyt, was verschenen op Mart. 85 
In Sept. 86 2 hoender dd, Ao 1686 den 6 xbris dd 6 gl 15 st 
Ao 1687 den 20 Aug. hoender dd en den 8 xbris ses gls vijffthien st 
Ao 1688 den 7 Sept. 2 hoender dd, den 13 xbris dd 6 gl 15 st 
Ao 89 den 7 7bris 2 hoender dd, item den 27 xbris 1689 6 gls 15 st 
Ao 90 den 5 Sept. 2 hoender dd, item den 11 xbris 6 gls 15 st van 't jaer 1690 
Ao 1691 den 18 Aug. 2 hoender dd, den 19 xbris dd 6 gls 15 st 
Ao 1692 den 4 7bris 2 hoender dd, dito den 14 xbris dd 6 gls 15 st 
Ao 1693 den 20 Aug. de hoender dd, dito den 8 xbris dd 6 gls 15 st 
Ao 1694 den 2 Sept. 2 hoender dd, den 24 9bris dd 6 gls 15 st 
Ao 1695 den 11 Aug. 2 hoender dd, den 20 9bris dd 6-15-0 
Ao 1696 den 30 Aug. dd 2 hoender, den 4 xbris dd 6-15-0 
Ao 1697 den 8 7bris dd 2 hoender, den 15 xbris dd 6-15-0 
Ao 1698 den 10 Sept. de hoender en den 4 9bris 6 - 15 st 
Ao 99 den 30 July dd de hoender, den 2 xbris 6 - 15 st 
Ao 1700 den 29 July dd de hoender, den 31 xbris 6-15-0 
Ao 1701 den 4 Sept. dd de hoender, den 3 Jan. 1702 6 gls 15 st 
De erfgenaemen moeten tot Passchen 1702 hebben 3-7-8 en 1 hoen 
Nb deese post is mij toegevallen en moet dan hebben 6-15 en 2 hoen 
De hoender dedit den 20 Aug. 1702, den 29 xbr betaelt het ghene verschenen was op Mart. 
deeses jaers 1702 met 6-15-0 
Den 5 Aug. 1703 dd 2 hoender, den 6 Jan. 1704 dd 6-15-0 van Mart. 1703 
Den 7 viibr 1704 dd 2 hoender, den 27 xbr 6-15-0 
Den 20 viibr 1705 dd 2 hoender, den 10 Jan. 1706 gebragt 6-15-0 
Den 25 viibr 1706 dd 2 hoenderkes, den 2 Jan. 1707 gebragt 6-15-0 
Den 24 viibr 1707 dd 2 hoender, den 7 Jan. 1708 gebragt 6-15-0 
Den 7 8br 1708 dd 2 hoender, den 6 Jan. 1709 gebragt 6-15-0 
Den 19 Aug. 1709 dd 2 hoender, den 28 xbr gebragt 6-15-0 
Den 14 viibr 1710 dd 2 hoender, den 28 xbr gebragt 6-15-0 
Den 13 viibr 1711 dd 2 hoender 
9 Janwary 1712 gebragt 6-15-0, den 24 viibr 1712 gebragt 2 hoender 
Den 8 Jan. 1713 gebragt 6-15-0 van Mart. 1712, den 22 viibr 1713 gebragt 2 hoender 
Den 31 xbr gebragt de pagt van Mart. 1713 ad 6-15-0 
Den 9 Sept. 1714 gebragt de pagthoender 
Den 29 xbr gebragt de geldpagt van Mart. 1714 ad 6-15-0 
Den 15 Sept. 1715 gebragt de hoenders 
Den 2 Jan. 1716 heeft Hendrik gebragt de pagt verschenen geweest sijnde op Mart. 1715 ter 
summa 6-15-0, den 26 viibr 1716 gebragt de hoenders 
Den 15 Dec. gebragt de pagt deeses jaers 1716 verschenen op Mart. 6-15-0 



Den 25 Sept. 1717 gebragt de hoenders 
Den 6 Jan. 1718 heeft Gerrit Imming gebragt de pagt verschenen op Mart. 1717 ad 6-15-0 
Den 24 Sept. 1718 gebragt de hoenders 
Den 24 Febr. 1719 betaelt het gheen verschenen was op Mart. 1718 met 6-15-0 
Den 23 Sept. 1719 gebragt de hoenders 
Den 20 Sept. 1720 gebragt een paer hoender 
Den 2 Nov. 1721 gebragt de geldpagt van Martini 1719 en 20 met 13-10-0 
Dito gebragt 2 hoender nu sullende verschijnen op Martini 
Den 27 Sept. 1722 gebragt 2 hoenders 
Den 12 Septembr. 1725 gebragt 3 paer hoenders 
Den 13 Octobr. 1725 heeft Gerrit Imming gebragt de huire van Mart. 1721, 22, 23, 24 jaerlijcks 
6-15-0, te saemen 27 gls 
Den 18 Aug. 1726 ontfangen 4 hoender 
Den 2 Nov. 1727 gebragt 1 paer hoender 
Den 29 Oct. 1730 gebragt 4 hoender 
Den 7 Oct. 1731 gebragt 2 hoender 
Immenck is schuldig 59 gul 1 stu en de hoender, hier op heeft hij den 28 September 1732 Gerret 
Immenck gebragt de 2 hoender 
1733 den 9 Feberwary heeft Gerret Immenck gebragt15 gulden rek, segge vijftien gulden 
Den 27 May 1733 heeft Gerret Immenck gebragt 6 gul 15 stuver 
Den 14 Desember 1733 heeft Gerret Immenck gebragt 1 hoen 
Den 16 May 1734 heeft Gerret Immenck gebragt 10 gul 10 stuver en is noch schuldig 21-15 stu 
van het jaer 1732 en van de 3 veldel jaers van 1733, de somma van 5 gulden 1 stuver 4 pengen, 
zoo dat hij mij in het geheel noch schuldigh is 26-16-4 
Den 29 September 1734 heeft Immenck gebragt 1 hoen 
Den 20 Feberwary 1735 heeft Immenck gebragt 5 gulden, zoo dat nu noch schuldig blijf 21 gul 
16 stuv - 4 
Den 5 September 1735 heeft Immenck gebragt 5 gulden, zoo dat noch 16 gul 15 stuve 4 pengen 
Den 13 Feberwary 1736 heeft van Oommen voor Immenck gebragt 4 gulden 
Den 15 Juny 1736 heft Immenck gebragt 4 gulden 
Den 10 Meert 1737 heeft Immenck gebragt 2 gulden, zoo dat noch 6 gulden 16 - 4 
Den 10 September 1739 heeft Gorkenck voor mij van Immenck geburt 6 gulden 16 - 4 pen, zoo 
dat nu ten vollen betaelt heeft 
 

      
Drieses  

2 gulden voormaels 3 gulden 
1675 ons gedaen een voer brouw turff  't welk rekene tot 2 gl    2-0-0 
1676 de soone gebracht 2 gl, den laetsten Aug. 1677     2-0-0 
Op 77 en 78 gestiert bij sijn maegd Ao 79 den 13 8bris     3-1-0 
Den 13 Febr. 1682 een voeder heide gebracht voor      2-0-0 
Den 26 dito een voer heide         2-0-0 
dito met Esken gerekent en bevonden dat sijnde seven jaer, alsoo 14 gl, mij heeft betaelt  
elf gl 1, resteert          2-19-0 
Den 9 Apr. een voer turffs in onse huis geladen nae Helmichs brouhuis gevoert 
Den 20 July 2 lb boter, den 29 April 1684 een voer turffs van de Borckel gehaelt 12 st 



Ao 85 den 27 May met malcander ick ende Esken gerekent en bevonden dat mij in dato  
schuldig was           7-19-0 
daer heeft hij mij nu twee verken gedaen ad       12-10-0 
            ______ 
waer van affgetrocken 7-19-0, bleef hem schuldig      4-11-0 
welcke hem so dadelick hebbe betaelt, so dat mij nu eerst weer vervalt hujus 85 Mart.  2-0-0 
Adde 86, 87, 88, 89, 90         10-0-0 
            ______ 
maeckt tesamen          12-0-0 
Adde 't jaer 91           2-0-0 
            _____ 
                  f   14-0-0 
hierop is te korten eene Deventer vracht van Ao 88 den 26 xbris     2-10-0 
Item den 12 Julius eene Enschede reise       3-0-0 
            _____ 
                            f    5-10-0 
Dese afgetrocken van 't bovenstaende resteert mij hier van, is aldus opgenomen den  
ons den 19 Juny 1692          8-10-0 
hierbij komen de jaeren 92 en 93        4-0-0 
            ______ 
maeken tesamen          12-10-0 
hierop hebbe ick gekregen Ao 94 den 5 Marty 2 verken voor 14-15-0, so dat hem noch 2-15-0 in 
de handen quam, die ick hem daedelik hebbe betaelt, hebbe hem oock noch daertoe geleent 2-3-0, 
dewelke hij mij metten eersten wederom geven moet, also oock heeft belooft D. 11 p Trin.  
dd 6 hoender, abuis, is Jan Brinckers 
Ao 1695 den 29 April heeft mij op 't verschotene 2-3-0 Gerritjen 2-1-0 weeder gebracht 
Ao 1696 den 15 April X mudde roggen nae Deventer gebracht, den 7 July haer 2 sch roggen 
geleent 
Den 24 ixbris 1697 eene halve last rogge nae Deventer gebracht 
Ao 1698 den 25 en 26 Jan. 3 voer rijse van de Loke gehaelt, hij seide van 20 en ick van 18 st 
1700 't 2de stukke met gerste gesaeit en den 23 April het 1e 
Den 9 8bris 't 3de stukke met rogge gesaeit, den queque hoop van malcanderen gevoert van 's 
morgens te 8 uiren, den 25 het 7de stukke half gemesset met 4 voer en geheel gesaeit, den 2 May 
een dag met de paerde geholpen 
Dito den 2 May 1701 met hem gerekent en bevonden het stont soo: van de jaeren 1694 tot 1700, 
beyde incluys, quamen ons toe (twee st van geleent gelt daermede ingerekent sijnde) 14-2-0 
Hierop wierden nu betaelt bevonden        10-12-0 
            ______ 
blijft hij dan in dato nog schuldig        3-10-0 
Den 27 8br mes gevaeren, den 28 het 2e stukke besaejet 
Den 12 Apr. 1702 drie stucke met de kleyne egge geegget en een half stucke in 't busken 
gebouwet en daerop het mest deel van de naemiddag toegebragt, den 6 May het stuckjen in 't 
busken geegget 
Dito met hem gerekent en bevonden bij de aen de oversijde staende   3-10-0 
waeren gekomen van Mart. 1702        2-0-0 
            _____ 
te saemen           5-10-0 



Hierop nu wierden aen arbeydtsloon betaelt bevonden      2-5-0 
            _____ 
blijft dan in dato schuldig         3-5-0 
Den 10 May met de paerde, fac.        0-15-0 
            ______ 
blijft             2-10-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        1-0-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen         3-10-0 
En blijft voor mij          1-0-0 
Den 31 Aug. een schoft ruym met de kleyne egge geegget, dog dit rekene ick voor 't kalf dat van 
ons gekregen heeft 
Den 28 May 1703 met ons nae den Klouwenberg geweest 
Den 7 8br 1704 een stucke land gemesset en gebouwet 
Nb in 't jaer 1701 heb ick hem geleent 4 gl 2 st, die alsoo mij niet weer en geeft, hiermede op de 
rekeninge stelle 
Den 22 Mart 1705 weergebragt 7½ stucke gaeren ad 2 st min ¼ het stucke, den 7 July gegraeven 
Jan, den 5 9br gedorscht 
Den 24 Jan. 1706 weergebragt 7 stucke en 15 bind gaeren ad 2 st min ¼, den 23 Febr. oock 24 en 
25 tot de hegge geholpen, den 2, 4, en 5 Mart weer 3x tot den hoff, den 9 Mart gedorscht, den 16 
de huysstede helpen effenen, den 17 en 18 met de karre aerde gevaeren, den 9 9bris 1706 
gedorscht, den 10 gedorscht en gewallet 
Den 22 Jan. 1707 mijn vrouwe medegebragt van Deventer 
Den 24 May 1709 gewedet 
Den 20 April 1711 gesponnen 3 stucke en 12 bind gaeren ad 1¾ st 
Den 14 May 1711 met Warner gerekent en bevonden het stond soo, bij bovenstaende 1 gl  
waeren gekomen van Mart. 1703, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en alsoo agt jaer   16-0-0 
Hem de geleende          4-2-0 
            _____ 
te saemen           21-2-0 
Hierop nu wierden verdiend bevonden        8-9-0 
            ______ 
Rest            12-13-0 
Deese 12-13-0 sijn mij in dato deeses voldaen 
Op Mart. 1711 waeren mij weder te goede       2-0-0 
hierop ontfangen den 16 Febr. 1712 7 lb boter het pond ad 3 st 4 p f 1-1-14, den 10 Mart  
nog ontfangen 3½ lb boter, eenige daegen daer nae nog 2 lb in twee mael, den 2 Apr. nog  
1 pond, den 14 Juny 3 pond 
Den 3 Febr. 1713 weergebragt 5 stucke gaeren ad 1½ st het pond 
Dito den 3 Febr. 1713 de rekeninge naegesien en bevonden bij het bovenstaende waeren 
gekomen van Mart. 1712         2-0-0 
            _____ 
te saemen           4-0-0 
hierop nu wierden verdient bevonden       3-0-4 
            _____ 
Rest dan in dato          0-19-12 
In Sept. 1713 ontfangen melck 2 st 4 penn 



Den 31 xbr 1713 weergebragt 8 stucke gaeren ad 2 st het stucke 
Den 22 Jan. 1714 gedorscht op eygen kost, den 24, 25, 26 nog 3x gedorscht, den 9 Febr. 
weergebragt 6 stucke en 16 bind gaeren ad 1½ st 't stuck 
Dito den 9 Febr. 1714 gerekent en alles vereffent tot ghenen verschenen was op Mart. 1713 
incluis 
Den 2 Mart 1717 weergebragt 6 stucke en 2 bind gaeren ad 1½ st het stuk 
Den 14 Jan. 1718 weergebragt 2 stucke en 7 bind gaeren ad 1½ st het stuck, den 17 Jan. 
weergebragt 2 stucke en 15 bind ad 1½ st het st, den 22 Jan. weergebragt 2 stucke en 10 bind ad 
1½ st het stuk, den 5 Febr. weergebragt 5 stucke en 16 bind ad 1¾ st het stuk 
Den 15 Aug. 1720 heb ick aen Warner Dreses geleent 5 Car. gls om in tijd van 3 weecke weder te 
ontfangen, in de maenden Oct, Nov. en Dec. 1725 ontfangen voor 38 st melk 
Den 5 July 1726 ontfangen van Dreeses 5 hoenderkuiken tegen 8 st het paer f 1 gl, den 16 July 
nog 2 hoender f 8 st, den 5 July een voer hoy uyt het Broeck gehaelt en nae Goor gebragt 
In Nov. en Dec. 1726 ontfangen voor en nae melck f 12 st 
In Sept. en Oct. 1727 ontfangen voor en nae melck 1 gl 14 st 8 p, den 19 May Geertruid 3 schoft 
gewedet f 3 st, den 20 3 schoft f 3 st 
In Dec. 1728 & v. ontfangen voor en nae melck ad 1 gl 3½ st 
Den 20 Apr. 1729 heeft Derck Dreeses 32 sch rogge Deventer maet nae Rijssen gebragt f 15 st 
In Febr. 1730 ontfangen voor en nae melck ad 9 st, in Sept. 1730 heb ick haer geleent 4 sch rogge 
om die ten eersten weer te ontfangen 
Den 6 Febr. 1731 is deese rogge weergebragt en betaelt met 4 schep 
Den 6 Febr. 1731 met Derck Dreeses de rekeninge naegesien en bevonden, hij was schuldig de 
pagt van Mart. 1714 tot 1730 incluis        32-0-0 
waerbij komt het geleende geld ad         5-0-0 
            _____ 
komt aen schuld          37-0-0 
Hierop nu wierden verdiend en betaelt bevonden      11-0-4 
            _____ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede        25-19-12 
Siet het niewe boek 
 

Leusluycken  
  16 gulden 

1675 hierop den 4 Febr. 76 p. Jan Löing te Stöckum betaelt    3-10-0 
Item dito den 6 p. eundem noch        11-10-0 
Item den 26 Febr. 77 gesonden bij mijne maget      6-6-0 
Item met Gerrit Hildering rekenende den 29 ixbris 78 bevonden dat mijner halven an dit 
goedgemaakt heeft          15-0-0 
Item hebbe geassigneert bij hem mr Benjamin  6 gl 10 st 
An Wolter Boreas geassigneert 5 gl 4 
Den 13 Jan. 1679 Luiken mij in mijn huis gebracht      6-0-0 
Den 16 Jan. mij gelangt in 't Roode Hert tot Deventer eenen rijcks dlr ende een halve  
ducaton en betaelt 16 st voor een kanne brandewijn      4-17-4 
1679 den 25 Aprilis in Wachtmeisters huis mij gelangt twee ducatons   6-6-0 
            _____ 
Van 75, 76, 77, 78 ende 79 in de vijf jaeren, facit te samen     65-3-4 



mij was daerin verschenen         80-0-0 
            ______ 
Soo dat mij noch te goede blijven        14-16-4 
Den 21 Aug. 1680 heeft mij Luiken in huis gebracht selfs       7-4-0 
dito              0-2-4 
            ______ 

  7-6-4 
rest             7-10-0 
Den 13 Jan. hier in Anholds huis Luiken mij gedaen      3-3-0 
Den 16 May heeft mij Laucas vrouwe gebracht 12 gl 1681 als wanneer wij bevonden dat 
soo stonde van 79, rest mij          7-10-0 
van 80            16-0-0 
            ______ 
tesamen           23-10-0 
hierop was betaelt          15-3-0 
            ______ 
van 't boven resteert mij dan in dato         8-7-0 
adde van Mart. 1681          16-0-0 
            ______ 
            24-7-0 
op dese 24 gl 7 st heeft mij Luiken gelangt in sijn huis den Vrijdag nae Pinxteren 1682  
4 ducatons           12-12-0 
adde Martini 1682, vervullene        16-0-0 
            ______ 

28-12-0 
Waerop mij een osse gebracht den 24 8bris 1681 van 30 gl 12 st, die angenomen voor dese prijs 
en twee gl daerop gegeven, soo dat mij nu voor Martini 1683 niet vervallen is, altijd het is soo 
geaccordeer 
Ao 1683 en 84 op Martini waren vervallen, tesamen     32-0-0 
            _____ 
Hierop sijn mij bij Gerrit Hildering goedgedaen       7-7-0 
Item van Jan Loing hebbe ick op Luikens anwijsinge ontfangen den 27 8bris 85  15-0-0 
op onse kermisse 86 3 ducatons en eenen Rijcksdaelder, die nae sijn seggen mede een  
ducaton soude sijn          11-19-0 
In 't leste van Novembris twee potten met boter gestiert, wogen met de steen die beide te 
samen 46 lb, eenen daervan sijn ledig gemaeckt, sloegen van die eene af 14 lb, het lb 3 st, 
de ander pot woeg 7 lb 
Den 6 Aug. 1687 heeft Luicken gebracht 22 lb boter sonder de pot, het pond ad 3½ st en  
an gelde 5 segge vijf, tesamen         8-17-0 
Ao 1688 den 30 Jan. eenen pot met boter, woeg met de steen 24 lb, het lb 3½ st op de  
boter en an gelde dd           2-0-0 
Nb de pot ledig weegt 6 lb 
Den 21 xbris bij sijnen sone gestiert eenen pot met boter, de boter gelden het lb 3 st en die wegen 
met de pot 30 lb, segge dertig pond 
1690 den 5 Febr. bij onse Jenne gestiert 9-3-0 
 
 



Ao 1691 den 12 Aug. hebbe ick met Luiken uit dit en het kleine boeckjen gerekent en bevond 
sich, als mij Aeling te Stöckum volgens Luikens halven noch betaelt vijfthien gls (voor welke 
weg Luike doch de man blijft), so is hij mij als dan in dato boven geseid noch schuldig van de 
vorige jaeren ses en twintig gls en vier stuivers       26-4-0 
Nb op de 15 gls van Aling heef Luiken gebracht den 14 8bris 7-10-0 
segge achte halven gl 
Item den 22 xbris       4-0-0 
Den 2 July 1692 dd       3-10-0 
hierbij is gekomen Martini 91        16-0-0 
            ______ 
resteeren mij also hiervan noch        42-4-0 
hierbij komt van Martini 92         16-0-0 
            ______ 
Summa           58-4-0 
Ao 1693 den 6 Febr. is mij hierop betaelt       16-0-0 
Van welke 16 gls mij Wolter op 't oude heeft betaelt 8 gls en Luike 8 gls, die souden sijn op 't 
ghene Martini 1692 verschenen was, 't welke te haeren versoeke distinctelik hier angeteikent 
hebbe 
Nae haer verdrag en verklaeringe soude mij dan van de oude resteerende 42 gls 4 st, sijnde 
daerop 8 gls huiden betaelt, de soone Wolter noch betalen de hier an noch terugge sijnde 34 gls 4 
st insgelijks oock acht gls van Martini 92 
Hier heeft mij van Leus Luiken op Vennebeeke gebracht den 7 Juny acht gls 
Leus Luiken is den X 7bris 93, also onse kermisdag, hier geweest mede brengen 7-9-8 
Ao 1700 den 13 Jan. heeft Leus Luyken gebragt 16 gls pagt, sijnde verschenen geweest op 
Martini 1698, de helfte daervan soo hij seyde sijn soone Wolter hebbende uytgeleyt, soo dat hij 
dan in dato nog schuldig is nevens de 4-12-0 van oudts agterstaende, oock het ghene op Martini 
1699 verschenen was 16-0-0 
Den 12 Mart 1701 heeft Leus Luiken gebragt 16 gls, waermede voldaen is het gene op Mart. 
1699 verschenen was, uytgenomen de 4 gl 12 st 
Den 16 Jan. 1702 heeft Luiken gebragt 16 gls, waermede betaelt is het ghene op Mart. 1700 
verschenen was, blijft dan te quaede het ghene verschenen was Mart. 1701, item de 4 gls 12 st, 
daer oock bijkomt 1 schelling citatie gelt, te saemen     20-18-0 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702        8-0-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen         28-18-0 
Mij komt dan toe het halve jaer verschenen Mart. 1702      8-0-0 
Het ghene verschenen is op Mart. 1703       16-0-0 
Het ghene verschenen is op Mart. 1704       16-0-0 
Den 1 May 1705 hebbe ick door den schultus van Goor het saet op de Bönerie laeten  
beslaen            0-7-0 
            ______ 
maeckt tesaemen voor mij          40-7-0 
Wolter Luikes geeft jaerlijcks voor sijn hooft van de Bonerie 8 car gls 
Den 15 July 1714 was hij hier van schuldig als blijckt uyt het blad hier aengespellet 70-2-8 
Hierop heeft hij betaelt als oock op het losse blad staet den 15 July 1714 8 car gls, den  
30 July desselven jaers 9-10-0, den 20 Juny 1715 8 gls, tesaemen    25-10-0 
            ______ 



Die affgetrocken rest          44-12-8 
Voegt hier bij het ghene verschenen was op Martini 1714 en 15    16-0-0 
            ______ 
blijft dan schuldig          60-12-8 
Den 12 Sept. 1716 heeft Wolter hierop betaelt      10-0-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede         50-12-8 
Voegt hier bij van Mart. 1716, 17, 18       24-0-0 
            ______ 
komen            74-12-8 
Voegt hier bij van Mart. 1719 en 20        16-0-0 
            ______ 
komen            90-12-8 
Hierop heeft nu Jan Morsing, bouman tegenwoordig op de Bonerie, als Wolter Lukes  
schoonsoon gebragt           7-19-8 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato den 11 July 1721 te quaede     82-13-0 
Voegt hier bij van Mart. 1721, 22, 23, 24, 25      40-0-0 
            _______ 
komt aen schuld          122-13-0 
Voegt hier bij van Jan Conings als hierna te syen is van 't ghene verschenen was op Mart.  
1725 en 1 gl van te vooren          9-0-0 
            _______ 
te saemen           131-13-0 
Over deese 131-13-0 is een accort ingegaen met de momboiren den 2 July 1726 op die voet dat 
deselve sullen betaelt worden voor het uiteynde van 1726 met 109 gls, waervan dan 8 gls, dog die 
ick voor 9 ontfangen, betaelt sijn door Jan Conings aen mijn dogter. En de resterende 100 gls 
mijn schoonsoon aenneemt om deselve te ontfangen uyt handen van de momboiren off op een 
nadere wijse door haer getontenteert te worden. En hebbe ick dan alleen te preetenderen het 
gheen op Mart. 1726 verscheenen is, sijnde 16 gls die de momboiren, te weten Otto Hildering en 
Hendrick Cuiper, sullen besorgen gelijck oock van de volgende jaeren, soo dat ick voortaen de 
boulieden niet sal aenspreecken 
Den 18 Nov. 1727 hebbe ick uyt handen van Hendrick Conings ontfangen 16 gls, het welk de 
halfscheyt is van de pagt verschenen geweest op Mart. 1726 en 27, rest dan nog van 1726 en 27 
de summa van 16 gls 
Den 28 Dec. 1729 heeft Hendrick Conings gebragt de halfscheyt van de pagt verschenen op 
Martini 1728 en 29 ter summa van 16 gls, rest van die beyde jaeren 16 gls, gelijck oock 16 gls 
van de jaeren 1726 en 27 
Den 20 July 1731 heeft Oto Hildering als momboir gebragt de summa van 16 gls, sijnde de 
halfscheyt van de jaeren 1726 en 27 
Den 21 Dec. 1731 heeft Hendrick Conings gebragt de halfscheyt van den jaerlijckschen uytgang 
van de Bonerie van Mart. 1730 en 1731 ter summa van 16 gls 
Den 8 Meert 1733 heeft de wed. van Jan Morcksen gebragt 8 gulden van de Boenerijge, dat mij 
daer van toe komt stadt in het nuwe boek fol 5 
 
 
 



Jan Conings geeft jaerlijcks van de Bonerie voor sijn hooft 8 car gls 
En is schuldig het ghene op Mart. 1714 en 15 was verschenen, te saemen   16-0-0 
en het ghene verschenen was op Mart. 1716        8-0-0 
            ______ 
tesaemen           24-0-0 
Hierop heb ick uyt de handen van de Heer procurator Pothoff ontfangen den 31 Aug.  
1717             8-0-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          16-0-0 
Den 6 Jan. 1718 heeft Jan Conings aen de Heer Pothoff en Pothoff weder aen mij betaelt  
8 gls. In 't begin van Sept. heeft de Heer Pothoff wegens Jan Conings gegeven 7 gls. Den  
7 Nov. heeft Jan Conings aen mij betaelt 8 segge agt gls 
Bij de bovenstaende 16 gls waeren gekomen van Martini 1717 en die nu verschijnen  
sal 1718           16-0-0 
            ______ 
tesaemen           32-0-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        23-0-0 

         _____ 
blijft dan op Mart. 1718 te quaede         9-0-0 
Den 7 Nov. 1719 heeft de soon van Jan Coning Hendrick gebragt 8 gls 
Den 29 Nov. 1720 heeft de soon van Jan Conings gebragt 8 gls 
Den 4 Dec. 1721 heeft Hendrick de soon van Jan Conings gebragt 8 gls, dito den 4 Dec.  
1721 met Hendrick de soon van Jan Conings de rekeninge naegesien en bevonden bij 
bovenstaende restand ad 9 gls waeren gekomen van Martini 1719, 20 en 21   24-0-0 
            ______ 
tesaemen           33-0-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        24-0-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede        9-0-0 
Den 28 Sept. 1722 heeft Jan Conings gebragt       8-0-0 
            ______ 
Rest             1-0-0 
Den 10 Dec. 1723 heeft Jan Conings gebragt 8 gls 
In Nov. 1724 gebragt 8 gls, siet sijn quitantie 
Den 7 Febr. 1726 hadde Hendrick Conings aen mijn dogter gelangt 8 gls, die mij geworden sijn 
Voegt bij het restant van Mart. 1722, 23, 24, 25, tesaemen     32-0-0 
            ______ 
komen            33-0-0 
Treckt hier nu aff de bovengenoemde en in drie posten betaelde    24-0-0 
            _____ 
blijft de schult            9-0-0 
8 gls sijn betaelt aen mijn dogter verrekent 
          
 

   
 



Brinck Harmen 
   3 gulden 1 paer hoenders 

1676 dd de hoenders 
1677 dd de hoender 
Den XI 7bris Jan dorschen geholpen, den 19 dito dorsschen geholpen 
Den XI viiibris Henrick gedorsschen 
Den 19 xbris met Annen affgerekent en bevonden an arbeiden in specie weven, dat ons dit jaer 
heeft affverdient en daerenboven noch 24 stuiver, dewelke haer dadelik hebbe betaelt 
1678 Henrick heeft ons dry dage helpen hoeyen 
Den 27 Aug. Hermen en Henrick helpen dorsschen 
Den 30 Henrick gedorsschet, den 24 Jan gedorschet 
Den 26 Henrick gedorsschet, den 3 8bris Jan gedorsscht 
de hoender gebracht in 't affgaen van 7bris    
Den 12 mes stroeyen, inleggen etc, Jan geholpen 
Den 17 Jan gedorschet 1679 
Den 21 9bris het verken helpen slachten 
Den 17 en 18 Jan. gedorsthet Jan, den 31 Henrick, oock 2 st besseme 
Den 15 Marty met Annen gerekent, blijft mij schuldig     0-2-0 
Hierop tot den 14 Juny ontfangen voor 2 st bessems 
Den 14 July Rensing eenen morgen de ploeg gehouden, tot de voer weite Henrick 
Item hoeyen geholpen den July 29, 39, 31, doch dit is hem betaelt 
Noch voor en nae voor 2 st bessems gecregen boven de vorige    0-6-0 
Den 27 Aug. 27 elle weder gecregen doeks geweven, de elle 1½ st, 5 stuiver moeten  
oock noch voor 't spoelen sijn         2-5-4 
Den 21 Sept. twee hoender dd 
Den 27 8bris Hendrick gedorscht, den 17 9bris Jan gedorscht    0-7-4 
Met Jan gerekent den 22 7bris 1680 bevonden dd      2-18-0 
rest hoender ende          0-2-0 
Den 9 8bris 1680 een paer hoenders dd 
Den 16 Margareten en Helene nae Diepenheim op de weg gebracht met de karre 
postridie X post Trinit. 1681 heeft mij Anna gebracht 30 stuiver, daer van ick drey 2 stuiver te 
rugge gegeven hebbe, voor dat voeren nae Diepenheim, is alsoo van voorleden M. 80 klaer 
1 Septembris de 2 hoender Anna dd 
Ultimo 7bris een stucke linnens geweeft van 51 elle     6-5-0 
de hoender dd in 't laetste van den October 1682 
In 't leste van Martini Jan geweven 15 elle, 't wil de elle 7 st    5-5-0 
Den V Augusti 2 hoender dd 
Den 9 Aug. hebben gerekent en bevonden dat in dato hij schuldig was van 81, 82, 83 9-0-0 
Hoe dit is afgerekent vide in 't kleine rekenboeck op 't laetste blad 
Ao 1685 den 7 February weder gerekent en stont so, van de leste rekeninge waren wij Jan 
schuldig gebleven          0-15-0 
daer hij nu weer hadde verdient an een beddebuire      11-5-0 
            _____ 
facit            12-0-0 
waertegen wij hebbende 1 jaer gaerdenhuir ad 3 gl van voorl. Martini 84 en van 50 gl  
handgeld ad 2½ gl, verschenen op Allerheiligen oock 84     5-10-0 



            _____ 
wij blijven in dato hem schuldig        6-10-0 
dese 6 gl 10 st heeft mijne vrouwe den 3 Marty Annen dd 
In Junio gegeven een paer kiekens verschenen voorleden jaer 
Den 17 Aug. 1686 dd een paer hoender 
't ghene Ao 86 op Martini verschenen was is betaelt den 1 Juny 87, resteert also nae 3 hoenders 
segge 2, van voorleden jaer 1 paer hoender 
87 den 2 en 3 Aug. Jan gras gemaeit, den 18 8bris dd 2 hoender, den 20 1 hoen 't welk sij meende 
dat voor twee koste bestaen 
Den negenden Juny 1688 met Jan gerekent en seide hij van de beide bovenstaende dagen gras 
maeyen quam mij eenen doch noch toe en 2 stuiver van een schepel roggen, die hierop maer te 
houden hadde 6 st en mij reste 54 st 
Hierentegen heeft hij geweven 53 elle, de elle 2 st f 5 gl 6 st, hij mij dan schuldig  
sijnde noch       2-14-0     
En an Helenen      2-10-0 
       _____ 
Nb was 14 dage nae Paesschen verschenen  5-4-0 
Voor Jan was dan te goede een dubbeltjen 't welk hem gegeven 
Ao 1688 den XV Sept. eenen borstel gemaeckt f 2 st 
dito 24 Sept. 18 elle smaeldoeck tesamen 31 st 
In Novembri Jan 2 osjens helpen slachten, item 2 verken tesamen 7 st 8 
item 1 st ejer, item 1 vierendeel kalfvleesch 7 st 
Anno 89 den 21 July hebbe ick met Jan gerekent ende stond so, Jan was mij schuldig  
landhuir         3 gl -0-0, item 2 hoender 
an Helenen, die 't weer hebben betaelt alrecht   2-10-0 
en was verschenen als boven 89 an mij van 25 gl ex dd Febr. 89 1-5-0 
         ______ 
maekt tesamen       6-14-16 
daerop was betaelt als boven       2-8-8 
         _____ 
dese afgetrocken blijven mij tegoede      4-6-8 
nu was Sara schuldig voor weven an Jan 4-16-0, welke 4-6-8 ick Jan goed en noch 9 st daerbij 
gedaen hebbe en sulke an Jaling te korten 
Ao 89 was van bovenstaende weder vervallen als oock bovenstaet namelik an gelde 
landhuir       3-0-0 
den 22 Apr. Helenen      2-10-0 
den 2 Febr. mij      1-5-0 
        _____ 
maekt tesamen      6-15-0 
hierop is te korten an weven vide den 20 Aug.  3-18-0 
item 't slachten van 't jaer 89     0-6-0 
        _____ 
        4-4-0 
Also dat van geseide jaer en posten mij noch toekomen twee gulden en elf stuivers en sijn mij 
dese den 19 xbris 1690 betaelt 
Dito heeft mij op deselve posten als landhuir 90 op Martini    3-0-0 
Ao 91 den 22 Aprilis Helenen        2-10-0 



Ao 91 den 2 Febr. mij          1-5-0 
            _____ 
            6-15-0 
noch betaelt 3 gls 9 st, item 't slachten van dit jaer 90 6 st 
Item heeft Jan den 19 April 1691 mij de overige hier van sijnde 3-0-0 betaelt 
Den 28 7bris 1691 dd 2 hoender 
Den 29 8bris een beest helpen slachten en noch eens f 6 st 
Den 21 July 1692 6 hoender dd voor dit en voor 't andere 
Ao 1692 den 11 8bris met Jan gerekent die mij van hooiland, gaerdeland en renten op Martini 
1691, item den 2 Febr. en 22 Apr. 92 was schuldig geworden 20-15-0, waerop betaelt was de 
hoeilands pacht 14-0-0, item 1-2-8, tesamen 15-12-8, dewelke hiervan afgetrokken verschenen 
mij hiervan            5-12-0 
Ao 1692 is Jan Brinckers mij schuldig op Martini van hoeiland    14-0-0  
Item van gaerdenhuir          3-0-0 
            _____ 
            17-0-0 
Ao 1692 den 6 xbris heeft Jan op dese 5-12-0 gebracht 5-8-0, so dat hiervan resteeren  
0-4-0, hierop 2 verken helpen slachten, item den 25 getrumt en het speck opgehangen 
Nb oock komen hierbij 2 mael slachten van verleden jaer f 6 st, 't welke bij 't opnemen  
vergeten is, item in 't laetste van 9bris de koe helpen slachten 
hierop noch betaelt vijfftig ellen weveloon voor onse Sara     5-0-0 
't welk met Sara abuits berekent is onlangs 
Ao 1693 den 13 May een kalf geslacht, den 8 July eene karre hoei uitet Apen Goer gehaelt, den 
12 July dd 1-15-0 
23 Augusti heeft Anna gebracht 30 elle doecks 
Den 23 8bris sijn betaelt 4 hoender, ingerekent 't ghene de hond W. Brinckers doot gebeeten 
hadde, 2 mael helpen slachten, den 18 xbris gebracht 6 gls, dito hebben met malcander gerekent 
en bevonden de 17-4-0 verscheenen geweest op Martini 92 waren betaelt op 3 st nae, voor de 
welke mij noch eenmael moet slachten helpen 
1694 den 5 Marty 2 verken voor de Vinnen desen 
Den 2 May 16 ellen smaeldoeck gebracht f 32 st 
Den 1 July heeft Jan gebracht 3-11-0, den 16 Aug. met mij nae Goor geweest, den 11 Sept. 6 
hoender dd 
Ao 1695 den 29 Marty heeft Jan gebracht 9 gls, den 3 Juny heeft Anna gebracht 50¼ elle 5/4 
doecks, so se seid, den 6 7bris 6 kuiken dd, item het slachten van een beest 
Anno 1695 den 19 9bris gebracht 18½ elle doecks, de elle was 6 st tegen 18 elle, maket de halve 
elle afgetrocken 5-8-0 
Dito met malcanderen gerekent en stond so, hij was mij schuldig van de jaren 93, 94,  
en 95               51-0-0 
waerop betaelt was          25-5-0 
            ______ 
dewelke afgetrokken blijft hij mij in dato noch schuldig hiervan    25-15-0 
1696 den 15 Marty hierop betaelt 8 gls, den 29 Juny dd 4 hoender, de hond voorheene eene 
hebben omgebracht en wij oock noch gekreegen een oud hoen, volgens oock de noch ons 
resteerende hoender.  
Den 14 July dd vijf gls 
 



 
Ao 1697 den 2 May met malcander gerekent en wierde bevonden op bovenstaende rest  
noch betaelt was         13 gls 
waerbij denselve dage brachte noch      9-6-0 
          _____ 
tesamen makende        22-6-0 
Segge            22-6-0 
            _____ 
dewelke afgetrokken resteert mij hier noch an       3-9-0 
Voor dese negen st heeft hij ons verleeden jaer helpen slachten 
Tot deese rest. 3 gls gerekent 't gheene Martini 96 verscheenen was, maeckt tesamen 20-0-0 
Ao 1697 den 8 Aug. dd 6 hoender 
Ao 1697 den 16 8bris heft mij Jan bovenstaende twintig gls betaelt, is qualick verstaen  
en maer geweest          13-0-0 
            _____ 
resteeren also hiervan noch         7-0-0 
hierbij komen van Martini 97         17-0-0 
            _____ 
            24-0-0 
hierop sijn betaelt den 12 Febr. 1698        19-0-0 
            _____ 
resteert also hiervan noch         5-0-0 
Ao 1698 den 9 9bris gebracht 5 hoender, den 19 May 99 een karre met hout van de  
Winterkampe ingebracht, den 7 8bris 4 hoender, item de verkens helpen slagten f 6 st 
Den 13 Mart 1700 met Jan gerekent en bevonden het stont soo, bij de bovenstaende 5 gls  
waeren gekomen van Martini 98 en 99 tesaemen      34-0-0 
            _____ 
te saemen           39-0-0 
hierop heeft hij in dato deses gebragt       14-0-0 
            _____ 
rest            25-0-0 
daer nog van aff moeten getrocken worden van  't slagten 6 st en van 't holt halen 3 st 0-9-0 
            _____ 
blijft hij dan nu nog schuldig         24-11-0 
Nb van Martini 1699 komen ons nog toe 2 hoender 
1700 den 4 Marty mij nae Deventer gebracht en den 5 weder hier 
Den 30 viibr gebragt 4 hoender, dito nog twee 
Den 2 Jan. 1701 een paer schincken van 2 lb, hij seyd het pont tegen 3 st 12 p 
Den 8 Apr. 1701 heeft Jan mijne suster Wagemans weergebragt een beddebuir, waer van  
suster aen vader heeft betaelt 7 gls 
Dito met hem gerekent en bevonden het stont soo, bij de bovenstaende 24-11-0 waeren  
gekomen van Mart. 1700           17-0-0 
            ______ 
tesaemen           41-11-0 
hier op nu wierden betaelt bevonden, neven 6 hoend., aen geld    13-2-8 
            ______ 
die affgetrocken blijft hij dan in dato nog schuldig neven 3 hoend.    28-8-8 



Nb het slagten van dat jaer is mede berekent en hem daer voor toegelegt 10 st 
Den 26 Juny Jan gebragt         20-0-0 
            _____ 
die affgetrocken blijft dan schuldig        8-8-8 
Den 23 July dd 4 hoenders, den 15 9br dd 2 hoenders 
Den 22 10br dd 2 schincken van 16 lb, 1 pont tegen 3 st, fac 2 gl 18st 
Den 16 Mart suster Wagemans van Deventer gehaelt 
Den 8 Apr. 1702 heeft Jan betaelt 10 gls, dito met hem gerekent en bevonden bij  
bovenstaende restant waeren gekomen van Martini 1701, nevens 6 hoender, aen gelde  17-0-0 
            ______ 
te saemen           25-8-8 
hierop wierden betaelt bevonden de hoender en aen geld     13-10-0 
            ______ 
blijft dan in dato nog schuldig de bovenstaende drie hoender en     11-18-8 
Adde 't halve jaer tot Passchen 1702 3 hoender      8-10-0 
            ______ 
komt voor de erfgenaemen         20-8-8 
Den 17 May 1703 betaelt op bovenstaende summa 15 gls 
En blijven dan voor mij 3 hoenders en aen geld      8-10-0 
de 3 hoenders betaelt den 30 July, den 2 Juny 1703 dedit 3 hoender, den 4 Aug. gras  
gemaejet, den 8 gras gemaejet, den 23 xbr 1703 dd 2 schincken ad 23 lb, het pont ad  
2 st 10 p, fac. 3 gls en 6 p 
Den 21 viibr 1704 dd 6 hoender, den 13 8br dd 12 stuiver, den 6 May met mij nae Holten 
geweest, dito gebragt 10 gls-16-8, denselven 6 May 1705 met hem gerekent en stont soo  
bij bovenstaende 8-10-0 waeren gekomen van Mart. 1703 en 4    34-0-0 
            ______ 
tesaemen           42-10-0 
Daerop nu wierden betaelt bevonden        15-11-0 
            ______ 
Blijft dan schuldig, nevens 3 hoenders, aen geld      26-19-0 
Den 12 July 1705 dd 3 hoenders, den 30 dd 3 hoender, den 3 Aug. 2 hoenders, den 16 dito 
gebragt 4 gls 1 stuiver, den 12 rogge gemaeit 
Jan Brinckers bleef bij de laetste rekeninge schuldig     26-19-0 
Hierop waeren als daer oock te sien is, 4-1 st en rogge maejen, te saemen   4-9-0 
            ______ 
rest            22-10-0 
Den 20 Apr. 1706 gemaeckt een stucke linnen ad 50 ellen, de elle ad 2½ st, maeckt  
tesaemen            6-5-0 
            ______ 
affgetrocken blijven          16-5-0 
Hierbij komt het ghene verschenen was Mart. 1705      17-0-0 
            ______ 
maekt tesaemen          33-5-0 
Nb van 't jaer 1705 rest 1 hoen 
Den 7 May 1706 een verken van hem gekogt voor 7 gls, waer mede dan betaelt is het mudde 
rogge dat hem kort te vooren gedaen hadde ad 3 gls 12 st en op bovenstaende summa 3-8-0 
            ______ 



Rest            29-17-0 
Den 22 May 1706 mijn vrouwe nae Zwolle gebragt, den 1 Juny mij gebragt tot aen den Menop, 
den 11 Juny mij ende mijn vrouwe wedergehaelt van Zwolle, den 17 Aug. gebragt 6 gls 18 st 
Dito gerekent ende bevonden op bovenstaende summe waeren betaelt   11-16-0 
            ______ 
blijft dan te quaede          18-1-0 
Den 16 viibr van 9 uyr tot middag boeckweyte ingevaeren, den 27 viiibr dd 4 hoender,  
den 20 9br nog 1 hoen 
Den 27 en 29 Apr. ons nae Weespe gebragt, den 21 en 22 Juny met mij nae Deventer geweest, 
den 11 viibr gebragt 11-15-0, den 28 9br gebragt 2 hoender 
Den 4 Jan. 1708 ons nae Holten gebragt, den 9 Jan. mij mede gevaeren tot aen de Bathmer meule, 
den 19 Juny weergebragt 60 elle smaldoeck, de elle ad 2¼, maekt te saemen 6 gls 15. Daer nog 
wegens klagte 5 st bijvoegen 
Dito den 19 Juny 1708 tesaemen gerekent en stont soo bij de an de vorige sijde staende 18-1-0 
Waeren gekomen van Martini 1706 en 7       34-0-0 
            ______ 
tesaem            52-1-0 
Hierop nu wierden betaelt bevonden        22-1-0 
            ______ 
Die affgetrocken blijft in dato te quaede aen geld      30-0-0 
Wat de hoender aengaet sijn in dato te quaede die ghene die verschenen waeren op Mart.  
1707 6 hoender, den 28 viibr gebragt 5 hoender, rest 1 hoen van 1707, komen hierbij van 
1708 6 hoender 
Adde van Mart. 1708 geldpacht        17-0-0 
            ______ 
tesaemen           47-0-0 
Hierop heeft hij betaelt den 19 xbr 1708        6-12-0 
            ______ 
Blijft dan schuldig          40-8-0 
Den 23 xbr ontfangen 4 hoender, rest 3 hoender 
Den 25 May 1709 weergebragt 36 elle smaldoeck ad 2 st de elle, maeckt tesaemen 3-12-0 
            ______ 
Rest            36-16-0 
In July gebragt 5 jonge hoender, den 20 Aug. een karre hoy gehaelt uyt het Slag 
Den 21 Apr. 1710 gemaeckt 25 elle sackedoeck, de elle ad 2 st f 2-10-0, den 10 viibr gedorscht, 
den 4 Oct. nae de meule geweest, den 16 gebragt 6 hoenders, den 21 & v. 3x gedorscht, den 27 
nae de Slae meule geweest, den 4 xbr den ossen helpen slagten 
Den 6 Jan. 1711 ontfangen 2 schincken wegende 26 lb, het pond ad 3½ st fac 4-11-0, den 7 en 8 
Apr. hout helpen kloven, den 27 May mij nae Deventer gebragt, den 31 May gemaeckt 50 elle 
smaldoeck, de elle ad 2 st fac 5 gls, den 6 July gras gemaeyt en den 9 gras gemaeyt, den 29 een 
schoft rogge gemaejet, den 12, 13 en 14 Aug. met ons nae de Gronouwe geweest, den 3 en 4 viibr 
met ons nae Deventer geweest, den 23 gedorscht, den 30 gedorscht, den 2 9br gedorscht, den 14 
ixbr het miskoorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt, den 13 xbr gebragt 12 gls 
Dito den 13 xbr 1711 de rekeninge naegesien met Drees en bevonden bij bovenstaende  
36-16-0 waeren gekomen van Mart. 1709, 10 en 11      51-0-0 
            ______ 
tesaemen           87-16-0 



hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden      33-12-0 
            ______ 
blijft dan in dato te quade         54-4-0 
Nb oock sijn in dato te quaede 10 hoender 
Den 1 Febr.weergebragt 3 stucke gaeren ad 1½ st 't stuk, den 2 Febr. met mijn waeter nae 
Deventer geweest, den 11 te paerde nae Deventer geweest, den 12 te voete nae Goor, den 19 te 
voete nae Holten, den 20 Mart te voet nae Zutphen geweest met mijn waeter, den 28 Juny 3 
schoft gegraven, den 18 July gras gemaejet, den 1 viibr R.A. gesogt, den 9 Teunis gedorscht, den 
16 's nagts bij de appelen gewaeckt gelijck oock eens voorheen, den 17 5 hoender gebragt, den 18 
nog een hoen, den 3 9br gedorscht, den 4 gedorscht, 12 xbr geweeft 31 elle doek fac 3 gls 2 st 
Dito gerekent en bevonden bij bovenstaende restand waeren gekomen van Martini 1712, 
nevens de hoender, aen geld         17-0-0 
            ______ 
tesaemen           71-4-0 
Hierop wierden verdient bevonden         7-4-8 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede, behalven 10 hoender, aen geld     63-19-8 
Den 17 Decembr. gedorscht, den 20 xbr ontfangen 2 schincken wegende 23 pond, het pond 2½ st 
f 2 gls 17 st 8 p 
Den 7 Apr. 1713 heeft mij Dries in sijn huis gegeven 10 gls, den 5 en 6 May met mijn vrou en de 
meestersche nae Deventer geweest, den 8 mij gebragt tot op de Weteringe, den 11 mij 
weergehaelt van Zwolle, den 5 Juny en 6 met mij nae Deventer geweest, den 19 met ons nae 
Holten geweest, den 7 July vrou van Unen nae Deventer gebragt, den 3 Aug. met mij nae 
Deventer geweest, den 5 mijn vrouw en dogter nae Zwolle gebragt, den 23 Geertjen helpen 
weden, den 28 gewedet, den 28 mij nae de oldemeule gebragt, den 23 viibr een sack paeren voor 
ons mede nae Deventer genomen en van daer gegaen nae Zutphen, den 17 9br het coorn uyt 't 
Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st, den 5 Dec. gebragt 6 hoenders 
Den 2 Jan. 1714 met ons nae Stouvelaer geweest, den 21 met ons nae Holten geweest, den 22 
gedorscht op eygen kost, den 21 nae de meule geweest, (de Eiberger reyse gedaen den 20 siet in 't 
begin des boecks), den 23 met ons nae Stouvelaer geweest, den 24 Geertjen van drie uiren tot 
s'avont wortelen opgestocken, den 6 Mart Drees met mijn vrouwe waeter nae Zutphen geweest, 
den 18 weergebragt 50 elle breeddoeck, den 19 Drees drie schoft gegraeven, dito Teunis met mijn 
vrou en dogter nae Goor geweest, den 26 Geertjen hout gevlegen, den 28 Drees 3 schoft hout 
gehouwen 
Den 14 8br 1714 gebragt aen geld 12 gls, den 29 en 30 2 daegen gedorscht op eygen kost, den 14 
9br het koorn gehaelt uyt het Dorp Diepenheym f 12 st, den 5 Dec. met nigte Toelaer en Christina 
nae Goor geweest, den 17 Decembr. gebragt 4 hoender 
Den 2 Jan. 1715 met ons nae Scharpenzel geweest, den 3 met ons nae Stoevelaer geweest, den 11 
Mart met ons nae Holten geweest, den 10 May Geertjen 3 schoft geweedet en weergebragt 6½ st 
gaeren, den 11 Geertjen gegraeven, den 13 mij nae Zwolle gebragt, den 18 Juny mij gebragt tot 
aen den Ossenkop, den 24 Juny mijn vrou en dogter nae Zwolle gebragt, den 2 July weer van 
Zwol gehaelt 
Dn. 9 p. Tr. met mij nae Diepenheym geweest, den 9 Sept. plaggen gemaejet, den 12, 13, 14 Nov. 
3x land aen Broking omgeset op eygen kost, den 15 het saet uyt het Dorp Diepenheym gehaelt,  
f 12 st, den 25 9 hoender gebragt 
Den 6 Jan. 1716 Dries 6 daegen op eigen kost gedorst, den 23 Mart getuint, den 10 May 
weergebragt 53 elle doeck van onse gaeren, den 8 May Geertjen hout gevlegen 



Den 21 met ons nae Holten geweest, den 2 Juny Geertjen gewedet, den 8 May met mij nae 
Deventer geweest, den 13 nae Goor gereden f 6 st, den 15 July met mijn dogter en nigt Toelaer 
nae den Clauenberg geweest, den 31 Aug. Teunis op eygen kost gedorst, den 24 Sept. gebragt 9 
hoender, den 5 Oct. op eygen kost gedorst, den 8 voor ons nae de meule geweest, den 12 met ons 
nae Diepenheym geweest, den 21 en 22 op eygen kost gedorst, den 1 9br gebragt 12 gls 
Den 1 Nov. 1716 heb ick met Drees de rekeninge naegesien en bevonden bij het restand van de 
laetste rekeninge gehouden den 12 Decembr. 1712 ter summa     63-19-8 
Waeren gekomen van Mart. 1713, 14 en 15 en alsoo van drie jaeren, behalven de  
hoender, aen geld          51-0-0 
            _______ 
tesaemen           114-19-8 
hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden, behalven al de hoender, aen geld 82-15-0 
            _______ 
Die affgetrocken blijft dan in dato te quaede        32-4-8 
Dog op aenstaende Martini 1716 verschijnen wederom, nevens 6 hoender, aen geld  17-0-0 
            ______ 
Soo dat dan te quaede is, neven 6 hoender, aen geld      49-4-8 
Den 5 Nov. hout gehouwen op eygen kost, den 17 Nov. het miskoorn gehaelt uyt het Dorp 
Diepenheym f 12 st     
Den 25 Jan. 1717 gearbeydet op Bröking op eygen kost f 4 st, den 3 Febr. Drees gevrugtet f 2½ 
st, den 8, 9, 10, 11 Febr. gedorscht op eygen kost, den 2 Mart weergebragt 6 stucke gaeren ad 1½ 
st het stuck, den 8 en 9 Mart gegraeven op eygen kost, den 2 Aug. met mijn vrouwe nae Goor 
geweest, den 9 Sept. hout gekloven op eygen kost, den 22 en 23 Sept. telkens hout gekloven op 
eygen kost, den 25 gebragt 6 hoenders, den 13 Oct. gedorscht op eygen kost, den 12 en 13 9br 
gedorscht op eygen kost, den 17 het miskoorn gehaelt uyt 't Dorp Diepenheym f 12 st, den 21 
Dec. gebragt 2 schincken wegende 29 lb ad 3 st het pond 
Den 17, 18, 19, 20 Jan. 4 daegen gedorscht op eygen kost, den 20 Mart weergebragt 50 elle doeck 
fac van arbeytsloon 5 gl, den 29 gevrugtet en gegraeven op eygen kost, den 2 May gebragt 6 gls 
Dito den 2 May 1718 met Drees de rekeninge naegesien en bevonden bij bovenstaende restand ad 
49-4-8, waeren gekomen van Martini 1717, nevens 6 hoender, aen geld   17-0-0 
            ______ 
tesaemen           66-4-8 
hierop nu wierden verdiend en betaelt bevonden, nevens 6 hoender, aen geld  23-16-8 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede, nevens 6 hoender      42-8-0 
Den 12 May gewannet op eygen kost, den 19 May ons weergehaelt van Zwolle, den 14 met mijn 
vrou nae Stoevelaer geweest, den 17 met ons nae Goor geweest, den 19 Juny Dn. Meiling van 
Goor gehaelt, den 25 8 hoenders gebragt, den 8 July een wagentjen van Deventer gehaelt, den 16 
Aug. Teunis gedorscht f 4 st, in 't begin van Septemb. 2 nagten bij de appelen gewaeckt f 4 st, 
naderhand nog 1 nagt f 2 st, den 18 8br gedorscht f 4 st, den 9 Nov. gelevert 2 sch gerste, den 10 
en 11 gedorst op eygen kost, den 14 een karretjen turf van de Borckel gehaelt, den 17 koorn uyt 
het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st, den 6 Dec. vrou Meiling van Goor gehaelt, den 8 haer weer 
nae Goor gebragt, (den 28 de vrou Meyling nae Goor gebragt, abuis was Gerrit Venebeeck) 
Den 2, 3, 4 Jan. 1719 gedorscht f 24 st, den 4 May Drees te voete nae Diepenheym geweest f 2 st, 
den 8 met een brief nae Borkelo f 6 st, den 6 July Drees met een brief nae Deventer geweest f 8 
st, den 28 Teunis Brinckers met ons nae Goor geweest f 6 st, den 7 8br een schoft gedorscht f 2 
st, den 5 Nov. gedorscht f 4 st, den 15 Dries een schoft tot het slagten geholpen  



Den 16 het coorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st, den 11 Dec. ontfangen een verken 
wegende 92 lb ad 2½ st het pond f 11 gls 10 st, den 19 gedorscht f 8 st, den 8 en 9 gegraeven op 
eygen kost, den 10 Juny Drees land omgesett f 2 st 8 p, den 20 Juny heeft Drees mij gebragt tot 
aen den Wipstrick voor Zwolle, den 24 mij weder van daer gehaelt, den 23 Lisebet gewedet f 2 st  
Den 10 Sept. 1720 ontfangen 3 hoender, den 20 ontfangen 3 hoender, den 19 Sept. gedorscht 8 st, 
den 23 plaggen gemaeit f 4 st, den 15 Oct. mijn vrou en dogter nae Goor gebragt, den 16 het 
koorn uyt 't Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st, den 27 Dec. een vercken gelevert wegende 92 
pond ad 2½ st het pond 
Den 9, 10, 11 Jan 1721 gedorscht f 1 gl, den 8 Apr. gegraven f 8 st, den 14 Apr. met ons nae 
Goor geweest, den 21 gegraven f 8 st, den 7 May met mij en vrou nae Goor geweest, den 14 Juny 
hegge geschooren f 4 st, den 12 ixbr het koorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st, den 19 
gebragt 6 hoender, den 15 Dec. 1721 weergebragt 30 elle breeddoeck, den 31 Dec. gebragt 2 
schincken wegende op onsen punder ruim 27 lb ad 2¾ st het pond 
Den 26 Febr. 1722 bonenstocken uytgesnoejet f 4 st, den 11 in den hoff f 4 st, den 18 en 19 
telckens 3 schoft  f 12 st, den 5 Juny Drees drie schoft rijsen opgebonden f 6 st, den 15 Sept. 
gedorscht f 8 st, den 29 tot de putte f 4 st, den 5 Oct. met mijn vrou nae Goor geweest f 6 st, den 
25 Nov. gebragt 4 hoender, den 11 Dec. van Drees Brinckers ontfangen een verken swaer 90 
pond, het pond ad 1 st en 12 p f  7-17-8, den 13 met ons nae Goor geweest 
Den 11, 12, 13 Jan. 1723 gedorscht f 24 st, den 9 Febr. 1723 gebragt 2 hoenders die belooft 
waeren voor de henne met kuikens dog die ick om redenen in betaelinge aenneme, den 9 Mart & 
v. land omgesett op eygen kost 10 daegen, den 15 July plaggen gemaejet, den 7 Sept. graeven 
opgeruimt f 8 st, den 22 & v. 3x tot de putte f 20 st, den 4 en 5 Oct. gedorscht f 16 st, den 1 en 2 
Nov. gedorscht en drie schoft f 14 st, den 2 Dec. ontfangen 4 schincken swaer 44 lb, het pond ad 
2 st 4 p het pond, den 16 hout uytgesnoeyt f 4 st 
Den 24 Mart 1724 berken planten gehaelt van de Bloemendal, den 13 May hout geklovet f 4 st, in 
Aug. ontfangen 4 hoender, den 13 en 14 gedorscht, den 27 Sept. gedorscht, den 5 Oct. gebragt 4 
hoender, den 16 Oct. gedorscht, den 15 koorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st 
Den 5 Jan. 1725 gelevert 2 schincken swaer 25 lb ad 2½ lb 
Den 5 Jan. 1725 heb ick met Drees de rekeninge naegesien en bevonden bij het restand van 6 
hoender en           42-8-0 
Waeren gekomen van Martini 1718, 19, 20, 21, 22, 23 en 24, jaerlijcks 6 hoender en  
17 gls, maeckt in 7 jaeren 42 hoender en aen geld        119-0-0 
            ______ 
bedraegt met het restand aen geld        161-8-0 
en hoender 48 stuck 
Hierop nu wierden verdient en betaelt bevonden 34 hoender en aen geld   78-19-8 
            ______ 
blijft dan in dato te quaede aen geld        82-8-8 
En te quaede 14 hoender 
Dog moeten hier van nog afgaen 2 sch gerste die bij het reekenen vergeten waeren  
ad 19 st           1-18-0 
            ______ 
blijft dan te quaede 14 hoender en aen geld       80-10-8 
Den 2 Apr. 1725 mijn dogter nae Goor gebragt, den 27 May met mijn vrou en neef Huining nae 
Goor geweest, den 27 Juny gebragt 6 hoender, den 3 Octob. nog 4 hoender, den 31 Oct. en 1 
Nov. drie schoft gedorscht, den 15 Nov. het coorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt 



Den 15 Jan. & v 1726 2 daegen en 3 schoft gedorscht, den 21 January 1726 heeft Drees gebragt 9 
gls, den 16 en 17 May hout gekloven f 12 st, den 18 1 schoft f 2 st, den 3 Juny & v. sijn paerd 
met ons nae de Sluis geweest f 45 st, den 18 Teunis een schoft f 2 st, den 29 July een schoft 
gedorscht f 2 st, den 30 Aug. met mij en neef Huining nae Goor geweest, den 2 Sept. gebragt 6 
hoender, dito mijn dogter nae Goor gebragt, den 16 Sept. sijn paerd mede gedaen nae 
Haexbergen f 15 st, den 14 Nov. het koorn uyt 't Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st, den 21 
gedorscht, den 3 Dec. weergebragt 6 stucke en 4 bind gaeren ad 1¾ st, den 5 en 6 Dec. 2 daegen 
gedorscht, den 17 Dec. hebbe ick in sijn huis van hem ontfangen 10 gls 
Den 24 Oct. 1727 5 hoender gebragt, den 4 Nov. nog 1 hoen gebragt, den .. Nov. het koorn uyt 
het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st, in Nov. gelevert 4 sch gerste ad 18 st, den 22 Dec. van 
Drees Brinckers ontfangen een verken swaer 110 lb ad 2 st het pond f 11 gls 
Den 7 May 1728 met mijn vrouw nae Goor geweest f 6 st, den 12 weergebragt 32 elle smaldoeck 
ad 2½ st de elle f 4 gl, den 18 onse kinders gehaelt van Goor en weerom gebragt f 12 st, den 19 3 
schoft gewedet f 3 st, den 20 3 schoft gewedet, den 1 Sept & v. 11 nagten gewaekt f 22 st, den 1 
Oct. een nagt gewaeckt f 2 st, den 15 Nov. het koorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st 
Den 18 Jan. 1729 ontfangen van Drees Brinckers 9 gls 10 st, den 20 Apr. een halve dag saet 
gesackt f 4 st, den 2 Aug. de kinders van Brouwer gebragt tot Bathmen f 12 st, den 22 met mijn 
vrouw nae Goor geweest f 6 st, den 28 Sept. nae Rijssen geweest f 4 st, den 16 Oct. de maegt van 
Rijssen gehaelt f 12 st, den 17 met ons nae Goor f 6 st, den 18 wederom nae Goor f 6 st, dito 
gelevert 12 hoender off 6 paer, den 26 met sig tween gedorst f 16 st, den 11 Nov. Drees en Teunis 
een schoft tot het slagten f 13 st, den 16 het koorn uyt het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st 
Den 17 en 18 Jan. 1730 2 daegen gedorscht f 16 st, den 26 May Teunis in den hof f 4 st, den 27  
f 8 st, den 14 Juny met mijn vrou nae Goor geweest f 6 st, den 17 Nov. het saet gehaelt uyt 't 
Dorp Diepenheym f 12 st, den 22 halve dag gedorscht f 4 st 
Den 3, 4, 5 Jan. 1731 drie daegen gedorscht f 1-4-0, den 16 Febr. 1731 rogge gesackt f 4 st, den 
20 rogge gesackt f 4 st, den 9 Apr. Jan met een brief nae Goor geweest f 3 st, den 2 Juny hout 
gehouwen f 8 st, den 4 f 8 st, den 5 drie schoft f 6 st, den 6 f 4 st, den 7 8 st, in May en Juny voor 
en nae gewaeckt 15 nagten f 1-10-0 en 12 daegen f 3 gls, den 10 Oct. & v. met de karre nae 
Lingen geweest, dog hem hem 24 st mede op den weg gedaen, den 16 gebragt 6 hoender, den 23 
Oct. gedorscht f 8 st, den 10 Nov. een dag hout geklooft f 8 st, den 12 f 4 st, den 14 het koorn uyt 
het Dorp Diepenheym gehaelt f 12 st 
Den 9 Jan. 1732 een dag gedorscht f 8 st, den 14 gebragt 13 gls en ½ st, den 15 en 16 1½ dag 
gedorscht f 12 st 
Den 17 Jan. 1732 met Drees de rekeninge naegesien en bevonden bij de laetste rekeninge 
gehouden den 5 Jan. 1725 bleef hij te quaede 14 hoender en aen geld   80-10-8 
Hier bij waeren gekomen van Mart. 1725, 26, 27, 28, 29, 30 en 1731, jaerlijcks 17 gls  
en 6 hoender, maeckt in 7 jaeren        119-0-0 
            _______ 
en 42 hoender, was dan de schuld        199-10-8 
en 56 hoender. Hier op nu wierden betaelt bevonden      94-2-8 
            _______ 
en 40 hoender, blijft dan in dato en tot Mart. 1731 incluis te quaede   105-8-0 
en 16 hoender 
Siet vorder het nieuwe boek          
  
  
              



  Rogge  Geerste  Weite   Haver        Hoey 
1675 
         fyme-gast 
Brinck Hermen 1-22  Jaling 1-10 
Jaling  2-10 
Vennebeeke 3-14 
Krijgsman 2-18 de 3. 9 nae 
  ____   ____ 
Summa  9-14   1-10 
1676  
Brinck Hermen0-0  B. 1-8 
Krijgsman 2-12 
Vennebeek 2-1 
Jaling  2-1 
Selfs    3-15 
  ____   ___ 
Summa 9-29   1-8 
1677  
B.H.  1-0  Selfs   Krijgsman          Slag 
Busken 0-26  
Jaling   1-10 
Selfs  3-0 
  ___ 
Summa 6-6 
1678  
Selfs  9-4  Selfs 7-20  Brinck Hermen   Busken      Naesseler 1  
Jaling  1-1     1-18-0     2-15        Hoiten 1 
Krijgsman 2-21     uit gedorsscht          Slag 6½ 
Vlas 6 R 12 B      5 schepel 
  ____   ___      ___   ___ 
Summa 12-26   7-20      1-18   2-15 
1679 
Busken 1-2  4e stuck 4-4  Geslachtet een oude koe 236 lb    Naesseler 1 
1 st. oostwaarts 3-20  Jaling    1-7  Noch een jong osjen     203        Slag 4½ 
2e en 3de 5-27     5-13  Ganse vleesch        44         Effing 1 
5de  2-19  gecomen XVVII Schaep         30 
B. Hermen 1-9  te gelde gemaekt 1 vercken       138 
  ____  voor verken 12-0-0 2 vercken        147 
  14-27  hoender       6-15-0 3 vercken      140 
Krijgsmann 2-4           ______        ___ 
Summa           18-15-0        938 
hiervan genomen M 13x 
       S  11x 
       O  9x 
van 16 fyme 28 gl 16 m 1 sp 
 
 



  Rogge  Gerste   Weite   Haver    Hoey 
1680 
B.H.  1-13  2 ... lijn     2-16 Krijgsman   1-10-0 B   2-22       Slag 8½ 
1 st seer .... 4-6  6 streepjen 1-2 uitgedorscht  2-1-0 ged 3-0 
Jaling  0-28         3-18 van de gerste 0-2-2 
3e  2-10-3  te gelde gemaeckt            3-2-0 
4e  2-13  VV    14-17-0            4-2-2 
5e  2-5  Hoenders 0-10-0 osse voor 28 gl woeg 311 lb 
Krijgsmann 1-15  Item     2-15-0 1 vercken   97 
  ____  Item     0-16-0 2 vercken   78 
  15-0     gansen    50 
       3 vercken  245 
gedorscht M 7x        ___ 
      S  8x        782 
      O  4x 
 9 M. 1 schepel 
Den 6 8bris op 't 2 en 3 stuck gesaeyt ongemesset 2 sch 3 sp 
1681 
het 2e stuck 2-24    B.H. 1-25  Krijgsmann 1-21 B 1-22  Slag 5 
het 3e  3-6  Jaling 0-26  Clossert 1-0 ged 1-0-0 
het 5e met strepel 3-25 het 1e 2-26  Beest  275 
Krijgsman 1-5  het 4e 2-28-3  1 vercken 202 
  ____  in 't busken 1-2 2 vercken 255 
  11-0  0-18-3    9-17 
gedorscht M 2x 
      S  12x 
      O  8x 
1682  
Busken het 2e 2-3-0  Busken 2e 11-0-0 n.g.   0-0-0 
Kamp het 1e 2-18-0  Camp 3e    5-25-0 witweite 0-24-0 
2e  2-22-0  5e       1-17-0 
4e  3-25-0         _____ 
6e  3-5-0  het getelde 7-12-0 
B.H.  1-14-2 
Krijghsman 1-20-0 
  ______ 
  17-17-0 
gedorscht 2x 
1e stucke 3-8  2-2-19   Krijgsman 1-13-0   7 voer 
4e  0-0-½  3½-1-14  gedorscht 8½ sch 
5e  15-14     van ½ stukke 0-16-0 
6e  2-8     1½ sch 
Krijgsman 1-11-0     thiende 1-22-0 
  ______    10 st 3 p 
  12-11-0 
adde thiende 4-4-0 
  16-15-0 



  Rogge  Gerste   Weite   Haver    Hoey 
1687 
van ons eigen 13-0-0 
van thienden   3-28-0 
Krijgsman 1-15-0 
1688 
van ons eigen 13-28-0 6-26-0      5 gast  ... 3 
van thienden 4-7-0 
Krijgsman 1-3-0 
  _____ 

19-8-0 
1689 
van ons eigen 13-11-0 op de Kamp 
van thienden 3-8-0       7-10-0 
Krijgsman 1-11-0  B. 1-21-0 
  _____       _____ 
  18-0-0         9-1-0 
1690 
1e stucke 3-26-0  gaerden 1-20-0 ick  3-18-0  in 't busken 
2e  2-19-0  5e st }  Kri  0-28-0  2-8-0 
3e   2-10-0  6e }9-9-0     thienden 
4e  3-17-0  ½ 7e }  
van de tiende 5-21-0    ______ 
Krijgsman  3-3-2    10-29-0 
sijn kerkenland 1-4-0 
  ______ 
  22-10-2 
1691 
van 't 4e 3-10-0  1e  3-17-0  1-4-0 
5e  2-23-0  2e  5-9-0 
6e  2-15-0  ½ 3e  2-20-0 
7e  2-20-0  busken  1-15-0 
Busken 2-24-2  gaerden0-10-0 
Thienden 9-24-2   ______ 
  ______  13-12-0 
  23-27-0 
1692 
1e en 2e st 7-6-0  3e, 4kante    5-9-0 thienden 1-2-2  in busken Slag 8 v. 
uit 't busken 0-6-0  4e         3-18-0 item    1-10-0 3-21-0  Apegoor 
3e st  3-23-0  ½ 5e         2-2-0     ______ thienden 
7e st  3-21-0           ______     2-12-2 0-13-0 
thiende  9-28-2           10-29-0 uit 1e    2-1-1 
  ______    den ander3-1-3 
Summa 24-24-2        _____ 
       summa    5-3-0 
Somerrogge 0-3-0 
hieruit gedorscht 



  Rogge  Gerste   Weite   Haver    Hoey 
1693 
thienden 5-23-0  3¼   1-18-2 2e stukke  1-20-0      Apengoor 3½ 
6½ stukke 2-0-2  6½ en 7 5-17-0 item       1-6-2      uit het Slag 8 
4e en 5e 5-16-0  1e 4/5    3-17-0        _____ 1/5 st 
2e Blickst 0-11-2  3¼   1-18-0        2-26-2 1-12-0 
½ Bertold 0-8-0     ______ thienden     1-6-0 thienden 
1e st achter 10-10-3    12-10-2 item        1-19-0 0-10-0 
busken  2-10-0  busken    1-22-0         _____ _____ 
  ______    ______         2-25-0 1-22-0 
  16-20-3    14-2-2         5-21-0 
hieruit sch 59-2-0  gedorscht sch  daeruyt gedorscht van de Camp 3 mudde 
       van de Xde 2 mudde 3 sch 
1694 
1e  }  6-2-0  4kante st 1-15-1 thiende dubbeldband       Apengoor 2 
2e  }    ¼ 4e st  }                        1-16-0       uit 't Slag  7 
3e  4-3-0  5e  }10-6-0 enkel          0-29-0 op grote st 
7e  3-11-0  6e  }   item dubbeld 1-2-0 int busken 
thienden 7-5-2      ______ enkel          0-16-0 3-3-12 
somerrogge 0-7-2      11-21-1           _____ 
  ______ gedorscht sch            4-3-0 
  20-29-0 
1695 
strepel  1-19-0  3e stukke  4-16-0 thienden     3-12-0       Apengoor 3 
busken  2-19-0  ¼ van 7e   0-28-0          uit Slag 10½ 
1e stukke 2-9-0  2de      3-26-0  vlas 9 viem 
4de  2-11-0  ¼ busken  1-19-0  4 vaten boter 
5de  2-16-0        ______  
6de  4-1-0        10-29-0 
thiende  8-23-2  hieruit gedorscht 
  _____ 
  24-8-2 
1696 
1,2,3,6e st 12-22-0 4,5,¾ van 7 9-12-0 thienden    4-12-0        Apengoor 2 
thiende  9-8-0              Slag 7 voer 
  ______    haver      

22-0-0     thienden            0-12-0   
            busken leste st   2-5-1  vlas  4-10-0 

1697 
busken  2-10-3  busken      1-14-0 thiende   5-3-0   bleike   0-16-0    Apengoor 2 
5e en 7e st 5-11-0  3e stukke  3-6-0     oude    0-23-0    Slag 6 voer 
1e  2-29-0  6e stukke  2-24-0     thiende 1-1-0 
7e  2-18-0         _____      _____     vlas 5-14-0 
thienden 8-4-0         7-14-0        2-10-0 
  ______ adde ½ 2e  1-25-0         0-2-2 
  21-12-3         _____ 
            9-9-0 



  Rogge  Gerste   Weite   Haver    Hoey 
1698 
3e st busken 2-3  1e, leste    2-6  thienden  3-29-0 th. 0-35   Apeng 3 
2e st  2-27  ½ 1e st      3-4     ½ l. st  2-5     Slag 2½ 
6e st  3-3  ½ 3e st      2-29     ___    Item 4½ 
5e st  3-11  7e st      4-14     3-0 
4e st  3-14       ____  Vlas         

_____       12-23  Busken  1-11-0 
  14-28      Kamp   2-20-0 
thienden 8-3½  
  _____ 
  23-1½ 
1699 
1e st  2-26-0  4e st           4-15-0        thiende 0-16-0    Apeng 2½ 
2e st  3-26-0  5e en ½ 6e    5-18-0        busken 2-16-0    Slag 8 voer 
thiende  6-2-0  ½ 2e busken 0-23-0        ½ 7e     2-0-0 
halve 3e  1-24-0            ______          _____ 
½ 7e  1-11-0            10-26-0          5-2-0 
  ______    ½ 3e st  1-24-0 vlas 
  15-29-0    thiende  3-25-0 Kamp  7 riem 19 b. 
7e st  0-20-2        _____ Busken 4 riem 19 b. 
          5-19-0 
1700 
7e st  4-15-0  ½ 5e st        2-2-0 4-26-0       van de beide 
3e st busken 1-20-0  3e st       4-17-0        2 bliekst 24 
3e en 4e 7-24-0  ½ st buske 1-20-0 
6e st  1-28-0  2e stukke   3-18-0 
  ______        ______ 
  15-27-0        11-27-0 
thiende   7-28-0 
  ______ 
  23-25-0 
1701 
op de Camp 9-26-0  7-15-0    thiende  3-25-0    thiende  0-12-2 
thienden 7-5-0        vlas  

_____        ½ 4 st op Kamp 8-26 
  17-1-0        busken               2-15 
1702 
Thiende 7-29-1     4-21-2       thiende 10 gast 
Camp  11-10-0 
Busken 1-2-0 
  ______ 

20-11-1 
  
  
 
                  



  Rogge  Gerste   Weite   Haver     
1703 
Camp  14-6-0  Camp  9-15-0  thiende   4-14-0 thiende 0-17-2 
Busken 2-8-0  Busken 2-20-0 Camp    3-8-0 
Thiende 9-10-0 
  ______ 

25-24-0 
Coend.thiende  0-25-0 
  ______ 

26-19-0 
1704 
Camp  7-4-0  Camp  8-11-0  8-21-0   thiende 0-14-0 
Thiende 8-15-0     thiende 3-28-0 
Coender. th. 0-26-0 
  ______ 
  16-13-0 
1705 
Tiende  8-10-2  Camp  7-18  tiende  4-5-0 
Camp  9-22-0     Camp  1-15-0 
1706 
Tiende  8-11-2          7-20 tiende      3-15-0 tiende     0-23-0 
Coender. t. 0-17-2  Venebeken 0-19 Venebeke 1-0-0 busken   2-13-0 
Camp  4-21-0  Gerrit Cost.1-18 Venebeke 4-0-0 
Oyngs stukke 1-0-0          ____ 
Bart. st. 0-20-0          9-27 
  ______ 
  15-10-0 
1707 
Tiende  8-0-0  Oude Hoff  6-0-0 Bertels st 1-8-0 thiende    0-15-0 
Camp  3-18-0  Venebek.   0-10-0 mijn st     2-8  mengsaet 2-10-0 
Busken 1-25-0         ______ thient      4-12-2 
Gerrit Cost.st 1-2-0          6-10-0 
Oings stukke 1-7-0 
Venebeke st 1-0-0 
Coender. tiend 0-20-2 
  ______ 
  17-12-2 
1708 
Tiende  7-13-0  Oude Hoff  6-12 tiend           4-22-0 tient 0-14-2 
Camp  5-16-0  Busken       5-1 Coend. tien    0-24-2 
Venebeke st 1-5-0          _____ Camp           3-7-0 
Bertols st 0-26-0          11-13 Oyncks st      1-24-0 
  _____     G. Costers st 1-12-0 
  15-0-0                ______ 
                 11-29-0 
     
 



  Rogge  Gerste    Weite   Haver     
1709 
Busken 3-27-0  Huisstede       3-0-0  Oude Hoff   3-9-0 Ickings tiende  
Tegen de Hof 3-4-0  agter de Hof   3-2-0  Venebeke st 1-22-0  2-18-0 
Agter de Hof 3-18-0  Dijkings ½st  0-15-0  Thiend          8-0-0 Dijking tiend 
Oincks st 2-8-0  Ickinck           0-6-0      0-15-0 
Bertels st 1-10-0                     _____      _____ 
G. Kosters 1-5-0                     6-21-0      3-3-0 
Thiende 4-20-0   
  ______ 
  20-2-0 
1710 
Busken 4-9-0  selfs verbouwt 3-15-0  tiend         4-15-0 tient  1-8-0 
Oude Hof 3-12-0  Venebeken st  1-24-0  Oings st       1-10-0 
Agter de Hof 3-23-0     _____  Bartels st      1-0-0 
  ______    5-9-0  G. Kosters st1-14-0 
  11-14-0               _____ 
Thiende 9-19-0                8-9-0 
Coend. tiende 0-23-0 
  ______ 
  21-26-0 
1711 
Tiende  8-5-2  Oldenhoff 2-17-0  Tiend           4-20-0 thient    0-25-0 
Bartels stucke 0-26-0  Campe  5-19-0  Dijking tiend 0-26-0 Oudehof 1-0-0 
T Oincks 1-16-0    _____  selfs verbouwt 
Venebeken 1-18-0    8-6-0 
Selfs  1-15-0 
  _____ 
  13-0-2 
1712 
Thiende 6-8-0  Venebeken st   1-28  tiend      4-21-2 
Dijking tiende 0-15-0  eygen verb.  5-12  Oldenhoff 1-2-0 
Oings stucke 1-1-0     ____ 
Bertels stucke 1-27-0     7-10 
Agter de Hoff 2-4-0  
Tegen de hoff 1-14-0 
  _____ 
  13-9-0 
1713 
Thiende 9-16-0  Busken 1-0-0  4-15-0   Ickings tiende 
Oude Hof 3-15-0  Clossers st 2-27-0      0-21-0 
Oynck st 1-3-0         Coend. tiende 
Venn. stucke 1-14-0           1-4-0 
Bertolts st 2-21-0         Busken 
  _____                    1-15-0 
  18-9-0 
 



  Rogge  Gerste    Weite   Haver 
1714 
Thiende 6-20-0  Wevers uyt het busken Oincks st    1-23-0 Tiende  0-20-0 
Coend. thiend 0-17-2    0-22-0  Bartels ½st 1-9-0  Busken 1-15-0 
Bertels ½ st 1-10-0  Olde Hof 1-14-0  Tiende        4-23-0  
Clossers ½ st 1-0-0  Closs. ½ st 0-25-0  26 schepel 
Veneb. st 1-14-0    _____         ______ 
  _____  14 sch.  3-1-0          7-25-0 
  11-1-2 
1715 
Thiende 7-27-0  Hoff  1-18-0  Veneb. stuk 2-1-0 Thiende 0-20 
nog  0-9-3  Busken 0-27-0  Thiende       3-27-2 Busken  0-26 
  _____   
Coend. thiend 0-17-2 
1716 
Tiende  8-0-0      tiend 3-16-0  tiend   0-7-2 
nog  0-11-0         tiend   0-7-2 
Coendriks tien 0-20-0 
Oude Hoff 1-14-0 
Busken 1-9-0 
1717 
Thiende 7-0-2      tiend           4-7-2 uyt 't busken 
Oude Hof 1-16-0      Dijcking st 0-19-1                 1-12-0 
           tiend   0-16-0 
1718 
Thiende 6-20-0      thiend    4-15-0 thiend   0-15-0 
Coend. tiende 0-14-0         Busken 0-16-0 
Veneb. busk 0-18-0 
Wever busken 0-13-0 
1719 
½ Icking tiend 3-25-0  Oude Hoff 1-8-0  tient 1-15-2  tiende     0-4-0 
Coend. tiende 0-14-2  Busjen Ven. 0-22-0     b.Wever 0-22-0 
      _____     Veneb.    0-5-0 
      2-0-0         _____ 
                1-1-0 
1720 
½ Icking tiend 3-20-0  Busken Venebeek 25 gast ½ ickings tiende 
24 sch.    Wevers        26 gast   Coendering tiende thiende 4 gast 
Oude Hoff 0-29-0 
3½ sch. 
1721 
½ Icking tiend 4-6-0  Oldenhof 1-26-0  ½ thiende 2-2-2 Busk.Berend W 
Coender. 0-24-0                   0-24-0 
Busken Ven. 0-25-0         tiend   0-6-0 
 
 
 



  Rogge  Gerste    Weite   Haver 
1722 
½ Icking tiend 4-7-1  Wevers busken 0-29-0 Icking tiend 2-5-0 tiend    0-5-2 
Coender. th. 0-22-0      gedorscht 18 schep. busken Veneb. 
Oude Hoff 1-9-0          0-23-0 
gedorscht hiervan 30 schep. 
1723 
½ Ickings th. 3-7-1  Oldenhoff 1-16-0 
1724 
½ Icking tiend 2-4-0      ½ Icking thiende 
van nw. land 4-13-0           3-20-0 
  _____      Coend. thiende 
  6-17-0           0-19-0 
hiervan gedorscht 5x           ______ 
             4-9-0 
        hiervan gedorscht 24 sch. 
1725 
½ Icking tiend 5-0-0  Oude Hoff   Icking ½ thiende 8 gast 
Coend. tiende 0-20-2  garve 2-4-0          2-5-0   
        nw land v Cloots 
               2-2-0 
1726 
½ Icking tiend 3-16-0      Icking ½ thiende Icking ½ thiend 
garve nw land 1-15-0           2-13-0      0-4-0 
O. Hoff 0-28-0      Coender. thiende 
  _____           0-23-2 
  5-29-0           _____ 
gedorst hier van 29 schep.           3-6-0 
1727 
½ Icking tiend 3-28-2      Ickings ½ thiende 6 gast 
Coend. tiende 0-22-0            2-6-0 
garve nw land 1-18-0 
O. Hoff 1-12-0 
  _____ 
  7-20-2 
1728 
Ickings ½ tiende   Olde Hof 1-6-0  Ickings ½ thiende tiende 3 gast 
  3-29-3  4½ schepel         1-29-0 
Dijkings tiende      garve       2-0-0 
  0-15-0 
gedorscht 17½ sch en 3½, 't jaer 21 sch. 
1729 
Ickings halve tiende  Oldenhoff 1-7-0  garve van nw land 1-11-0 
  4-2-0      Ickings ½ thiende  2-0-0 
        Dijkings stucke     0-13-0  
                _____ 
                3-24-0 



  Rogge  Gerste    Weite   Haver 
1730 
Ickings halve thiende  Oudenhof, garve  thiende   2-9-2  0-7-0 
  4-1-2       1-21-0 
Dijkings th. 0-14-0 
nieuwe land 1-20-0 
  _____ 
tesaemen 6-5-2 
1731 
Ickings ½ thiend      Nieuwe land  ½ thiend 6 gast 
  3-21-3       1-24-0 
Dijkings stucke      Ickings tiende 

0-17-0       2-3-½ 
Oude Hoff 1-3-0 
  _____ 
  5-14-3 
1732 
Ickings halve tiende van jaer 1732, rogge 4 vymme en 1 gaes, het nuwe landt 1 vymme en 8 gaes, 
boeckweite van 1732 2 vemme en 5 gast, van Dickkens 20 gast en 2 gerven, den Ouden Hof 29 
gast rogge, haver 6 gast 
1733 
Van het 1733 hebbe rogge gekreegen van Icking 3 vymme en 26 gast, van Dickken 14 gast en 2 
gerven, van de rogge 1733 is daer van gedorsteg 21 schepel, van het jaer 1733 hebbe ick aen 
boekweite 1 vemme en 20 gast van den Ouden Hof, van Seggers boekweyte 1 vemme en 6 gast 
1734 
Hebbe ick gekreegen 4 vemme en 17 gast van IJckkingh tinden en van Dickkens 16 gast, rogge 
van het jaer 1734 weyte van de tiende 2 vimme en 12 gast van jaer 1734 
1735 
Hebbe ick van IJckkenck tende gekreegen 3 vemme en 22 gast, rogge van het jaer 1735 de tijnt 
haver hebbe ick van Dickkent ontfangen den 20 Augustis 1735 1 vemme haaver, tint weite van 
IJckkinck 2 vemme en 21 gast, van jaer 1735 van de tient rogge gedurst 21 schepe en van mijn 
rogge 3 schepel van de boekweyte ock 21 schepel 
1736 
In den jaar 1736 hebbe ick gekreegen 4 vemme en 6 gaest en van Dickkent 16 gast, den jaer 1736 
aen boekweite 2 vemme en 9 gaes, van de rogge gedursse 28 schepel rogge en van de weyte 6 
halve en van de gerste 11 schepel 
1737 
In jaar 1737 van de tinde 4 vemme min 2 gast van Dickkent 13 gast rogge, in jaar 1737 hebbe ick 
van de rogge gedurst 24 scheepel, van de boekweyte gedurst 12½ schepel, gerste 11 scheepel 
1738 
Den 26 July 1738 hebbe ick de roghge van de tinde 4 vemme en 25 gast weyte, van 1738 2 
vemme en 19 gast, van Dickkent weyte 28 gast, van 1738 den 27 heeft Ickkenck mij de tende 
gebragt rogge 3 vemme en 6 gast en van Dickkent 17 gast rogge  
1739 
21 schepel weyte 13 schepel 
 
 



1740 
Hebbe ick van Ickkent gekregen 3 vemme en 14 gast, van Dickken 18 gast rogge weite 3 vemm 
en 6 gast, van de weite gedorst 17 schepel, van de gerste gedurst 11 schepel en rogge gedurst, 
17½ schepel met dat van Dickkent 
1741 
Den 10 Augusty hebbe ick IJckkenck de rogge gelaaten voor een jaar voor 21 schepel Deventer 
maate, den 2n van 1741 heb ick van IJckkent gekregen tindt weyte 3 vemme min 2 gaest, van 
Dickkent 1 vemme min 1 gast 
1743 
Den 28 September heb ick van IJckkent gekreege weyte 3 vemme en 12 gast en van Dickkent 25 
gast 
 
Markel   Stockum    Harke 
1677 Tijman   1677 Huving    Looker Ao 1676 geholpen in 't 
Oving    Snelling    bancken 
K. Löveling   Lubbers een voor turfs  Meing 1676 rogge gesaeyt op  
G. Löveling   Wanning knollen in 't busken  de kamp 
Völkers   Geelking knollen gesaeyt op kamp Wijmering 
Kerkemeyer   Coendering en Wanning knollen ges Wörsing 
Hermen ter Rijth  den 17 Aug. De Greve een schepel Becker 
Leusman   lands gestreken, hetselve Icking Imming mes gevoert 
Lamberding   den 25 7bris gesaeyet   Schulte 2 schepel gesaeyt 
Endeman   Olbering den 27 8bris mes gevoert Imming den haver gesaeyt 78 
Klumper   Hustede den 28 2 sch lands gesaeit Vinckers mes gevoert 
Kuiper een voer turf  den X ixbris 2 sch land gesaeyt ter Welle gerste gesaeyt 
Meinerman hoey  Leefering den 9 Febr. gebouwt Schuiring en Plecht elk met  
Bröking hoey   Hesseling, Peters hebben oock een paerd 79 
Pongert hoey   mes gebracht, uitgenomen  Morssing gebouwt 79 in Sept. 
Crabbenbus hoey  Leefering, Adeling, Liefting,  78 Becker, ...., Worssing turf 
78 turf off hoey   Weerdes etc    den 22 8bris Heckhuis mes  
ite mes gebracht in October den X Octobris 78 Wolbering ge- gevoert 
Jan Wolters   bouwet ende gesaeyet in 't busken Nyhuis ende Oding te vooren 
Loning    Hungering, Föckers, Mensing, geploegt den 29 Marty 1680 
Schlichtman   Fruwing, Niehuis, Weerdes, Jan Eertingh mes gevoert 
Krijgsmann   Egbers, Wanning in St. gesaeyt het Poelman haver gesaeyt 14 Apr. 
Straetmann   1e st den 24 7bris met derdehalf ------------------------------------- 
Court Meyers   schepel 1679    1695 in April 
Lambert Lovelingh  Meing, Icking, Geelking, Dijking, Peters 
Tonies Hoiten   turff van de Borckel   Lepping     
Wijmeringh   den 27 't vierde p Cloots Sept. Fruwing 
Meenderingh   den 29 't vijfde p Bröcking  Plecht 
Snijder Jan   den 28 8bris het 3e p Wissing in M. Tijing 
Roessingh   Egbert Wanning   Daelwijk 
Wijmering Timmerman Jan Egberts }   Wolbering 
Krabbenbos   Condring } 1680 groen gesaeyt Scholte Menssing 
Tijmann   Rensing }   Leeting 
Lamberding        ------------------------------------ 



Markel   Stockum    Tusschen Ao 96 en 97 mes in 
Wissing   1681 Olbering gemesset  't Slag daer een voer gebracht  
Brinck Harmen   Husting gemesset  hebben elk van de volgen: 
Hiddingh    Cloots gemesset  Wimering Lamberting 
Elking     Morsman gesaeyt  Hulsbeeke Krabbenbos 
Dreses     Philipsborg in 't busken Meendering Breuking 
Jan Loveling   den 18 Apr. 1682 Rengerink  Kuipers Dreeses 
Kerkemeyer        Boelingh Roessingh 
Pongert        Loening 
Oving         Sijn uitgebleven die meede  
Hermen ter Rijt       waeren Slichtman, Hidding, 
Broking        Wissing  
Oding, Landweers, L. Nieuhuis, 
Jan Eykerts 1680 den 17 July 
't 5e met ...... 
 
Register der keuthoenders 
   1687   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99 
Hilbert     d       dd   d     d     dd   dd   d     dd   d     dd   dd   dd   dd 
Haer Gr.    dd     dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd 
Haer H.             dd   dd   d     d            dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd 
H. Wevers              dd 
Kuipers    dd     dd   dd   dd          dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd 
Paesschers   
J. Schroer    dd     dd          dd   dd   dd   dd   dd 
Bade      
Cap-Jan 
Krejenbeld 
Sloot H. 
Clooster 
H. Welmers             dd      1702 dd 
Schatting 
Slicht H. 
Zigger 
Landweer 
J. Hansses 
Kremers    dd     dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd 
Meincks 
Bungelaer 
Paesscher 
Venneb. 
Wevers 
Smit Jan 
Velt Lubb. 
Cöbbe     dd    dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd 
Nijemeyer    dd    d     d     d     dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd   dd 
Werssing    dd    dd   dd   dd   dd   d     d     d     d     d     d     d     d 



   1702   3    4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Plasman   
Hilbert    dd    dd  dd  dd  dd      dd      dd 
Haer Geert   dd    dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
Haer Hendrik   dd    dd  dd  dd  dd  dd  dd       dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
H. Wevers   
Kuipers           dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
Paesschers           dd  dd  dd  dd        dd  dd  dd 
Schreurs            dd  dd  dd  dd  dd   
Bade 
Cap Jan 
Kreyenbelt 
Sloot H. 
Clooster 
Welmers   dd   dd  dd  dd        dd 
Schatting 
Sligt 
Sigger           dd  
LandWeer          dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
Jan Hansen                dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
Kremer   dd   dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
NieuMeyer   dd   dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
   NieuMeyer gebragt 4 hoender den 6 Sept. 1730 
Meyng    
Bungelaer 
Paesscher 
Vennebeke 
Wevers 
VeltLubbers   dd   dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
Cobbe    dd   dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 
Morsing   dd   dd  dd                    dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd  dd 

Morsing dd van 1727, Morsing dd van 1728, den 15 Oct. 1730 Morsing 
gebragt 1 hoen, 1 hoen betaelt van 1730 

Hendrick Hansen dd 2 kothoender den 26 Aug. 1726 
Den 29 Sept. 1726 heeft Willem Paasschers in Stockum gebragt 5 coters hoender van Mart. 21, 
22, 23, 24, 25 
Den 28 Nov. heeft Haer Geert gebragt 2 hoender van Martini .. 
Den 5 Oct. 1729 Haer Geert off Jan gebragt 2 hoender 
Den 11 Aug. 1727 heeft Derck Cobben gestuirt drie cotters hoenders van Mart. .., den 19 Aug. 
1731 nog 2 hoender, 1732 Derck Kobben 3 hoeder 
Den 11 Aug. 1727 heeft de Kremer in Stockum gebragt 4 kotters hoenders van Mart. 1724, 25, 
26, 27 
Den 30 Nov. 1728 Morsing gebragt een kotters hoender 
Den 5 Nov. 1729 Haer Jacob gebragt 2 hoender 
Den 10 Dec. 1730 Hendrick Hansen gegeven twee kotters hoender 
Den 10 Oct. Haer Jan, Haer Hendricks soon, gebragt 2 cotters hoender 
 



    1685  86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97 
    1710  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 
    1725  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37 

Westervlier 
Boswolter  ½ 
G. te Naesselaer ½ 
H. Alberts  ½ 

D. Diepenheim 
Niewhoff  1 
Geessing  ½ 
Cageling  1 
Enssing  ½ 
Bekedam  ½ 
Varenbrinck  1 
Camphuis  ½ 
Morshuis  ½ 
Haghuis  1 
Summa  8 sch 
 Harcke 
Philipsborg  ½ 
Maetenae }  
Heckhuis } 1 
Stouvelman  1 
Slot Berend  1 
Wermeloe  1 
Tijing   1 
Plecht   ½ 
Wilberts  ½ 
R. Wilberts  ½ 
ter Welle  1 
Poelman  ½ 
Eerting   1 
Wissing  1 
Plasman  1 
Vinckers  1 
Scholte  1 
Oding   1 
Vrijling  ½ 
Imming  1 
Becker   1 
Worsse  1 
Wijmering  1½ 
Meying  ½ 
Loecker  ½ 
Daelewijck  1 
Summa der Harckenaers 21½ sch 
 



Den 11 May 1728 hebbe ick aen Hendrick Snell gelevert 28 schep rogge, het schepel ad 25 st en 
die door Smit Albert laeten brengen tot Enter, betaelt 
Restant van het soogenoemde miskoorn: 
Wolbering is schuldig van 1723 en 24 nog 1½ schep 
Wanning is schuldig van 1728 
Wanning is schuldig van 1728 
Gerrit Wilbers is schuldig van 1725 en 1728 en 1729 
Hungering is schuldig van 1729, betaelt 
Snelling van 1729 
Eerting is schuldig van 1729 
Cageling is schuldig van 1729, betaelt 
Gerrit Wilbers is oock schuldig van 1730 
Eerting schuldig van 1730 
G. Wilbers schuldig van 1731 
Eerting schuldig van 1731 
Eerting schuldig van 1732 van 4 jaer 4 schepel 
Gerret Wilbers is schul 1732 zoo van 6 jaer 3 schep 
Flepborgh is schul 1732, dit is betaelt 
Plasman is schuldeg 1732, dit is betaelt 
   


